
Sunnudagsútgáfa Fréttablaðsins er 
með tveimur ólíkum forsíðum. 
Tölur um fylgi flokkanna voru 
uppfærðar og forsíðufréttin 
endurskrifuð klukkan 2.30 í nótt. 
Hluta af upplagi blaðsins var dreift 
með forsíðu sem fór í prentun 

klukkan
12.30.
Frétta-
blaðið er 
prentað í 
103
þúsund
eintök-
um og 
prýddi
gamla
forsíðan
um 30 
þúsund
þeirra.
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„Við vorum lamdar og smalað í rútu og settar í fangelsi. Það var 
bundið fyrir augun á okkur og við settar tvær til þrjár saman í 
einangrunarklefa. Það var varla pláss til að anda eða hreyfa sig.“ 

 Svo virðist sem 
kjörsókn hafi verið nokkuð lakari í 
ár en í þingkosningunum árið 2003. 

Klukkan níu í gærkvöldi höfðu 
70,2 prósent kosið í Reykjavíkur-
kjördæmi suður, miðað við 76,1 
prósent á sama tíma árið 2003. 
Klukkan tíu höfðu 67 prósent kosið 
í Reykjavíkurkjördæmi norður, 
miðað við 76,3 prósent árið 2003. Í 
Suðvesturkjördæmi höfðu 69,5 
prósent kosið klukkan átta í miðað 
við 74,8 prósent fyrir fjórum 
árum. Samkvæmt tölum frá því 
klukkan sex í gærdag var kjörsókn 
í Suðurkjördæmi áþekk því sem 
var árið 2003. Áætluð kjörsókn í 
Norðausturkjördæmi var 84 
prósent. Tölur úr Norðvesturkjör-
dæmi og heildartölur voru ekki 
tilbúnar þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

Kjörsókn var 
lakari en síðast

 Ríkisstjórn Sjálfstæð-

isflokks og Framsóknarflokks

missti meirihluta sinn á Alþingi í 

kosningunum í gær. Þegar Frétta-

blaðið fór í prentun höfðu stjórn-

arflokkarnir 31 þingmann en 

stjórnarandstöðuflokkarnir 32. 

Síðast féll ríkisstjórn í kosningum 

árið 1987. 
Fylgi Sjálfstæðisflokksins jókst 

frá kosningunum 2003 en fylgi 

Framsóknarflokks minnkaði um 

sex prósentustig og hefur aldrei 

verið minna. 
Vinstrihreyfingin - grænt fram-

boð fékk um fjórtán prósent 

atkvæða en hafði 8,8 prósent fyrir 

fjórum árum. Fylgi Samfylkingar-

innar og Frjálslynda flokksins var 

litlu undir fylginu fyrir fjórum 

árum. Íslandshreyfingin fékk rúm 

þrjú prósent og hlaut ekki þing-

mann.
Formenn stjórnarandstöðu-

flokkanna eru sammála um að 

hefja viðræður um myndun nýrr-

ar ríkisstjórnar.
„Þetta er auðvitað stórglæsi-

legt, við erum að landa miklum og 

sögulegum sigri,“ sagði Stein-

grímur J. Sigfússon, formaður 

VG, í gærkvöldi. „Flokkarnir sem 

myndað hafa svokallað Kaffi-

bandalag munu tala saman fyrst 

og sjá hvernig landið liggur, það 

höfum við alltaf sagt,“ sagði Ingi-

björg Sólrún Gísladóttir, formað-

ur Samfylkingarinnar. Guðjón 

Arnar Kristjánsson, formaður 

Frjálslynda flokksins, tók undir 

það en sagðist hafa viljað fá meira 

fylgi en raunin varð.

Jón Sigurðsson, formaður Fram-

sóknarflokksins, sagði útkomuna 

mikið áfall fyrir flokkinn. „Nú 

þurfum við að endurmeta okkar 

stöðu og byggja flokkinn upp 

aftur.“ Í viðtali í Sjónvarpinu sagði 

hann ólíklegt að Framsóknarflokk-

urinn myndi eiga aðild að næstu 

ríkisstjórn.
Geir H. Haarde, formaður Sjálf-

stæðisflokksins, sagði vonbrigði 

að stjórnin væri fallin en árangur 

Sjálfstæðisflokksins væri ánægju-

legur. 
Ómar Ragnarsson, formaður 

Íslandshreyfingarinnar, sagði nið-

urstöðurnar ákveðin vonbrigði. 

Baráttan fyrir verndun umhverf-

isins væri þó rétt að byrja.

Kosning Framsóknarflokksins er 

sú versta í níutíu ára sögu hans. 

Gunnar Helgi Kristinsson, prófess-

or í stjórnmálafræði, segir virkj-

anamál og Íraksstríðið hafa dregið 

úr fylginu auk þess sem flokkurinn 

hafi glímt við vanda frá sveitar-

stjórnarkosningunum á síðasta ári. 

Samkvæmt upplýsingum frá 

yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi

strikuðu kjósendur Sjálfstæðis-

flokksins í kjördæminu yfir nöfn 

frambjóðenda á 20 til 30 prósent-

um kjörseðla. Samkvæmt sömu 

upplýsingum var oftast strikað 

yfir nafn Árna Johnsen.
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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 Svo virðist sem 

kjörsókn hafi verið nokkuð lakari í 

ár en í þingkosningunum árið 2003. 

Klukkan níu í gærkvöldi höfðu 

70,2 prósent kosið í Reykjavíkur-

kjördæmi suður, miðað við 76,1 

prósent á sama tíma árið 2003. 

Klukkan tíu höfðu 67 prósent 

kosið í Reykjavíkurkjördæmi 

norður, miðað við 76,3 prósent árið 

2003. Í Suðvesturkjördæmi höfðu 

69,5 prósent kosið klukkan átta í 

gærkvöldi miðað við 74,8 prósent 

fyrir fjórum árum. Samkvæmt 

tölum frá því klukkan sex í 

gærdag var kjörsókn í Suðurkjör-

dæmi mjög áþekk því sem var 

árið 2003. Tölur úr Norðvestur- og 

Norðausturkjördæmi og heildar-

tölur voru ekki tilbúnar þegar 

Fréttablaðið fór í prentun.

Tvær forsíður

Stjórn og stjórnarand-
staða skiptust á að hafa þingmeiri-
hluta eftir því sem atkvæðataln-
ingu í alþingiskosningunum leið í 
nótt.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
um hálf þrjú stóð fylgi Framsókn-
arflokksins í rúmum ellefu pró-
sentum atkvæða, en flokkurinn 
hefur ekki hlotið annan eins skell í 
91 árs sögu sinni. Fylgi Sjálfstæð-
isflokksins jókst um tæp þrjú pró-
sent en Samfylkingin missti þrjú 
prósent. Vinstrihreyfingin – grænt 
framboð bætti miklu við sig – 
rúmum fimm prósentustigum – og 
telst sigurvegari kosninganna. 
Fylgi Frjálslynda flokksins minnk-
aði lítillega og Íslandshreyfingin
fékk á fjórða prósent atkvæða.

„Þetta er auðvitað stórglæsilegt, 
við erum að landa miklum og sögu-
legum sigri,“ sagði Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður VG, þegar 
fyrstu tölur lágu fyrir. Þá var útlit 
fyrir að ríkisstjórnin væri fallin en 
ríkisstjórn féll síðast í kosningum 
árið 1987. Sagði Steingrímur blasa 
við að stjórnarandstöðuflokkarnir 
myndu tala saman og reyna að 
mynda saman ríkisstjórn um átak í 
velferðarmálum. Undir það tóku 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar, og Guð-
jón Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins. 

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sagði framsókn-
armenn þurfa að endurmeta stöðu 
sína og byggja flokkinn upp aftur. 
„Þetta er mikið áfall fyrir okkur, 

en við vorum undir þetta búin eftir 
það sem á undan var gengið í skoð-
anakönnunum.“ Sagði hann enn 
fremur eðlilegt að aðrir reyndu 
myndun ríkisstjórnar en flokkur-
inn myndi ekki skorast undan 
ábyrgð.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, sagði árangur 
flokksins ánægjulegan þó að vissu-
lega væri hann lakari en nýlegar 
kannanir hefðu bent til. Sagði hann 
jafnframt vonbrigði að stjórnin 
væri fallin, en þannig stóðu mál 
þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann.

Ómar Ragnarsson, formaður 
Íslandshreyfingarinnar, sagði 
niðurstöðurnar vonbrigði en bar-
áttan fyrir verndun umhverfisins 
væri þó rétt að byrja. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi 
strikuðu kjósendur Sjálfstæðis-
flokksins í kjördæminu yfir nöfn 
frambjóðenda á tuttugu til þrjátíu 
prósentum kjörseðla. Samkvæmt 
sömu upplýsingum var oftast 
strikað yfir nafn Árna Johnsen. Þá 
var talsvert um að strikað væri 
yfir nafn Björns Bjarnasonar 
sjálfstæðismanns í Reykjavík 
suður.

Ekki var von á endanlegum 
úrslitum fyrr en í morgunsárið.

Ríkisstjórnin féll 
og hélt á víxl í nótt
Stjórn og stjórnarandstaða vógu salt á einhverri mest spennandi kosninganótt 
síðari ára. Framsóknarflokkurinn fékk verstu útkomu frá stofnun en fylgi 
Vinstri grænna jókst um fimmtíu prósent. Margir strikuðu Árna Johnsen út.



Fylgi Framsóknarflokksins í Norðaustur-
kjördæmi dalar um tæp níu prósentustig frá kosning-
unum 2003 samkvæmt síðustu tölum áður en Frétta-
blaðið fór í prentun. Kjördæmið nú og Norðurland og 
Austurlandskjördæmi fyrir kjördæmabreytingar 
hafa löngum verið sterkasta vígi flokksins.  Í Norð-
vesturkjördæmi hafði flokkurinn 22,0 prósent 
atkvæða þegar blaðið fór í prentun og voru þrír þing-
menn inni. Það var eina kjördæmið þar sem Fram-
sóknarflokkurinn bætti við sig fylgi. Af þingmönnum 
flokksins var enginn á höfuðborgarsvæðinu. 

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í fjórum 
kjördæmum, öllum utan Reykjavíkurkjördæmis 
norður, þar sem fylgið stóð í stað, og Norðvesturkjör-
dæmis þar sem flokkurinn missti aðeins fylgi, miðað 
við tölur þegar Fréttablaðið fór í prentun. Einar Oddur 
Kristjánsson var því ekki inni. Mest bætir flokkurinn 
við sig í Suðurkjördæmi. Það ber þó að hafa í huga að 
í kosningunum 2003 bauð sjálfstæðismaðurinn Kristj-
án Pálsson fram sérframboð og hlaut 3,4 prósent 
atkvæða. 

Vinstri græn bættu við sig fylgi í öllum kjördæm-
um. Hlutfallslega bætti flokkurinn mest við sig í Suð-
urkjördæmi, þar sem hann tvöfaldaði fylgi sitt frá síð-
ustu kosningum og var Atli Gíslason nokkuð öruggur 
inni. Þá var allt útlit fyrir að flokkurinn myndi bæta 
við sig þingmanni í Suðvesturkjördæmi og Reykjavík-
urkjördæmi norður.

Útlit var fyrir að Samfylking myndi halda öllum 
sínum þingmönnum, utan þess að tapa manni í Suður-
kjördæmi. Þá leit þó út fyrir að flokkurinn myndi 
missa eitthvert fylgi í öllum kjördæmum nema Norð-
vesturkjördæmi. 

Litlar breytingar urðu á fylgi Frjálslynda flokksins 
í öllum kjördæmum utan tveimur; Norðvesturkjör-
dæmi sem er kjördæmi formannsins og Suðurkjör-
dæmi þar sem fylgið dalaði aðeins. Mest dalaði fylgið 
í Norðvesturkjördæmi þar sem flokkurinn hlaut 14,2 
prósent atkvæða í síðustu kosningum, sem dugði fyrir 
tveimur þingmönnum. 

Íslandshreyfingin náði ekki striki í þessum kosn-
ingum og hafði ekki náð neinum manni inn sem kjör-
dæmakjörnum þingmanni þegar Fréttablaðið fór í 
prentun. Ekki var útlit fyrir að það myndi takast. Mest 
var fylgið í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur, þar 
sem flokkurinn hlaut um fimm prósent atkvæða. 

Mikið tap Framsóknarflokks
Framsóknarflokkurinn missir verulegt fylgi í öllum kjördæmum utan Norðvesturkjördæmis, þar sem fylgið 
stendur í stað. Vinstri græn bæta við sig fylgi í öllum kjördæmum, og tvöfalda fylgið í Suðurkjördæmi. 

Geir Jón, þurftu margir að 
gista kjörklefa í gær?

 Foreldrar telpunnar sem rænt var í 
Portúgal fyrir tíu dögum báðu í gær alla sem 
vettlingi geta valdið að hjálpa til við leitina að henni. 
Telpan, Madeleine McCann, átti þá fjögurra ára 
afmæli. „Dóttir okkar Madeleine á fjögurra ára 
afmæli í dag. Við viljum biðja fólk að halda áfram að 
leita, vinsamlegast biðjið fyrir henni og hjálpið til 
við að koma henni heim aftur,“ báðu þau í yfirlýs-
ingu.

Skipulagðri leit lögreglunnar á Algarve að 
telpunni er lokið, en lögreglumenn eru sagðir á 
höttunum eftir manni á fertugsaldri sem keyrir 
hvítan sendibíl. Sjónvarpsstöðvar hafa einnig spilað 
upptöku úr öryggismyndavél bensínstöðvar, en hún 
sýnir tvo menn og konu sem voru á ferð nóttina sem 
telpan hvarf. Þjóðverji einn mun hafa borið kennsl á 
annan mannanna og sagt hann hafa tekið ljósmyndir 
af dóttur sinni, þremur dögum fyrir mannránið. 
Þriðja vísbendingin er lyktarslóð sem leitarhundar 
röktu í íbúð sem nokkrir Bretar höfðu verið með á 
leigu.

Leitin er nú orðin alþjóðleg og hafa margir lagt 
hönd á plóginn. Fótboltakappinn David Beckham og 

viðskiptajöfurinn Richard Branson hafa til að 
mynda hvatt fólk að taka þátt í leitinni. Fundarlaun 
hækka dag frá degi og voru í gær orðin um 2,5 
milljónir punda, um 319 milljónir króna.

Lífið á 
landnámsöld

Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Eiríkur Hauksson hafnaði í 13. sæti í 
undankeppni Evrópusöngvakeppninnar í Helsinki á 
fimmtudagskvöld. Eiríkur hlaut 77 stig og var aðeins 
fjórtán stigum frá því að komast í úrslit. Silvía Nótt 
hafnaði einnig í 13. sæti í fyrra. 

Serbar verða næstu gestgjafar Evrópusöngva-
keppninnar en söngkonan Marija Šerifovic heillaði 
sjónvarpsáhorfendur upp úr skónum með laginu 
Molitva. Serbneska framlagið hlaut 268 stig, Úkraínu-
menn í öðru sæti með 235 stig og Rússar í þriðja sæti 
með 207 stig.

„Það sem er áhugavert við úrslitin er að Evrópu-
söngvakeppnin er enn söngvakeppni, ekki skrípaleik-
ur,“ sagði Haukur Hauksson, framkvæmdastjóri 
íslenska hópsins, í gærkvöld. 

Eiríkur Hauksson tók í sama streng þegar úrslitin 
lágu fyrir í gærkvöldi en hann hafði áður verið 
harðorður um framlag úkraínsku draggdrottningar-

innar. „Það var versta lag keppninnar,“ sagði Eiríkur í 
gærkvöldi.

Íslenski hópurinn er væntanlegur til landsins í dag. 

Karlmaður á 
þrítugsaldri skarst töluvert á höfði 
þegar hann var sleginn í höfuðið 
með flösku í átökum þriggja manna 
í Breiðholti á fjórða tímanum 
aðfaranótt laugardags. Slagsmálin 
áttu sér stað fyrir utan veitinga-
staðinn Big Ben og voru fimm 
lögreglubílar og tveir sjúkrabílar 
sendir á staðinn því óttast var að 
átökin kynnu að magnast.

Maðurinn sem sleginn var með 
flöskunni var fluttur með sjúkrabíl 
á slysadeild þar sem gert var að 
sárum hans. Að sögn lögreglu hafa 
mennirnir komið við sögu hennar 
áður, en eru þó ekki svokallaðir 
góðkunningjar.

Skarst illa við 
glerflöskuhögg

 Flogið var með 
atkvæði frá Grímsey um klukkan 
14 í gær þegar allir á kjörskrá 
sem voru í eyjunni höfðu greitt 
atkvæði, ýmist á kjörstað eða 
utan kjörfundar.

Bjarni Magnússon hreppstjóri 
sagði samtals 48 Grímseyinga 
hafa kosið í eyjunni, en þar eru 67 
á kjörskrá og kjörsóknin því 71,6 
prósent. Auk þess sagðist Bjarni 
vita til þess að allflestir þeirra 
sem ekki voru í eyjunni í gær 
hefðu kosið á Akureyri eða 
annars staðar og kjörsókn meðal 
Grímseyinga hefði því slagað hátt 
í 100 prósent.

Kjörsókn slagaði 
í 100 prósent

Yfirkjörstjórn í 
Suðurkjördæmi vísaði frá kæru 
Samfylkingarinnar vegna 
miðlunar sjálfstæðismanna á 
upplýsingum um kjörsókn út úr 
kjördeildum. Samfylkingarmenn 
kærðu vegna slíks í Hveragerði, 
Þorlákshöfn, Selfossi og Vest-
mannaeyjum en tilgreindu ekki 
sérstök tilvik og var kærunni 
vísað frá á þeirri forsendu.

Þá var kvartað vegna veru 
starfsmanns Sjálfstæðisflokksins 
í kjördeild á Patreksfirði sem 
merkti við þá er mættu á kjör-
stað. Það mál var leyst á staðnum; 
maðurinn fór einfaldlega úr 
kjördeildinni og urðu engin 
eftirmál.

Kæru vísað frá





Atvinnuhorfur ungs fólks virðast 
svipaðar og í fyrra. Gerður Dýrfjörð, deildarstjóri 
hjá Vinnumiðlun ungs fólks í Hinu húsinu, segir að 
tvö þúsund umsóknir hafi þegar borist um sumar-
starf á vegum Hins hússins og sé það hundrað til tvö 
hundruð umsóknum færri en í fyrra. Umsækjendur 
séu á aldrinum 17-23 ára, flestir undir tvítugu. Ráðið 
verði í 1.300-1.400 störf hjá Reykjavíkurborg, til 
dæmis í heimilishjálp hjá öldruðum og fötluðum, í 
garðyrkju, þrif, á Borgarbókasafn og í Árbæjarsafn 
svo eitthvað sé nefnt. 

Sigurður Grétar Ólafsson, forstöðumaður Vinnu-
skólans í Kópavogi, segir að heldur fleiri hafi sótt um 
í ár en í fyrra og að auðveldara hafi verið að finna 
leiðbeinendur og starfsfólk, kannski vegna þess að 
hann hafi byrjað fyrr að leita. „Fólk sættir sig jafnvel 
við að vera ekki með nein blússandi laun, kannski 
vegna þess að efnahagsástandið er betra en oft áður. 
Fólk er kannski að vinna með námi á veturna og vill 
bara vera í lifandi og skemmtilegu starfi, helst 
útivinnu, á sumrin. Launin hafa líka skánað.“

Sigurður býst við 750 af 1.200 unglingum í Kópa-
vogi í sumar. Vinnutilhögun og vinnulengd er 
breytileg hjá vinnuskólunum. Í Reykjavík vinna 
yngstu krakkarnir í fimm vikur og þeir elstu í sex 
vikur í sumar. Áttundubekkingar fá 307 krónur á 
tímann, níundubekkingar fá 346 krónur á tímann og 
tíundubekkingar 460 krónur á tímann. Fyrir borgar-
ráði liggur tillaga um þriggja prósenta hækkun ofan 
á þetta.

Sigurður segir að starfstímabilið í Kópavogi sé frá 
11. júní til 26. júlí. Börn fædd 1991 fái vinnu sjö tíma 
á dag og svo fari það lækkandi, börn fædd 1993 vinni 

í þrjá og hálfan tíma á dag. Allir hætti snemma á 
föstudögum.

Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa ákveðið að hækka 
laun unglinganna um þrjú prósent. Unglingar fæddir 
1991 fá 474 krónur á tímann, unglingar fæddir 1992 
fá 356 krónur á tímann og unglingar fæddir 1993 fá 
316 krónur á tímann. Til viðbótar er greitt orlof. 

Sigurður segir að forstöðumenn Vinnuskólanna á 
höfuðborgarsvæðinu vinni að því að fá þá breytingu í 
gegn hjá sveitarfélögunum að festa laun unglinganna 
við fimmtíu, sextíu og áttatíu prósent af lágmarks-
launum eftir því hvenær þau eru fædd.

Sumarhýran er ekki 
lengur jafn áríðandi
Atvinnuhorfur unglinga eru ágætar. Forstöðumaður Vinnuskólans í Kópavogi 
segir að kaupið skipti unga fólkið ekki lengur höfuðmáli, sumarið sé ekki sú 
tekjuuppspretta sem það var. Ungt fólk vinni meira með skólanum en áður.

Tíu ára drengur læstist inni í golfverslun-
inni Nevada Bob á Bíldshöfða eftir lokun í gær. 

Versluninni var lokað með rimlaverki úr lofti um 
klukkan fjögur en þá hafði faðir drengsins brugðið 
sér í næstu búð, Intersport. 

Aðstoðarverslunarstjóri Nevada Bob, Rafn Stefán 
Rafnsson, gekk frá í versluninni og aðstoðaði síð-
ustu viðskiptavinina til klukkan 16.30 og hélt svo 
heim á leið. Rétt fyrir klukkan fimm var hringt í 
Rafn og honum tilkynnt að lítill drengur væri fastur 
inni í búðinni. „Þetta var mjög sérstakt,“ segir Rafn. 
„Ég sá engan í búðinni þegar ég gekk hringinn fyrir 
lokun.“ Hann telur að pilturinn hljóti að hafa falið 
sig inni í búðinni, því hann hafi athugað sérstaklega 
að verslunin væri mannauð. 

Rafn bað aðstoðarverslunarstjóra Intersport að 
opna fyrir stráknum og telur að honum hafi verið 
hleypt út um fimmleytið. Stráksi hafi því verið einn 

í búðinni í mesta lagi tuttugu mínútur.
Ólafur Óskar, aðstoðarverslunarstjóri í Inter-

sport, vissi ekki nákvæmlega hvenær hann hefði 
hleypt drengnum út, né hvað drengurinn heitir. 

Fækkað hefur um 
nokkra fulltrúa í þingmeirihluta 
dönsku ríkisstjórnarinnar eftir 
tilurð nýs stjórnmálaflokks. Fækki 
enn, gæti þurft að rjúfa þing og 
boða til kosninga. 

Flokkurinn heitir Nýja banda-
lagið og er miðjuflokkur Nasers 
Khader, fyrrum þingmanns 
róttækra vinstrimanna. Síðast fór 
yfir í flokk Khaders flokksmaður 
forsætisráðherrans til fjörutíu ára, 
Leif Mikkelsen. Fari tveir til 
viðbótar er stjórnin fallin. 
Samkvæmt nýlegri skoðanakönnun 
fengi Nýja bandalagið tólf prósent 
atkvæða. Flokkurinn safnar nú 
undirskriftum til að mega bjóða 
fram.

Gæti þurft að 
rjúfa þingið

Helgi Magnús 
Gunnarsson, saksóknari efna-
hagsbrota hjá Ríkislögreglu-
stjóra, segir að töluvert sé eftir 
af rannsókninni á mistökum í 
starfi framkvæmdastjóra hjá 
Verðbréfaþjónustu sparisjóð-
anna, VSP, en framkvæmdastjór-
anum var vikið úr starfi í apríl.

Helgi Magnús segir að 
„ákveðnir hlutir“ í rannsókninni 
taki tíma. Rannsóknin sé frekar 
seinleg því að hún tengist félagi í 
útlöndum og erlendum viðskipt-
um á nokkrum stöðum. Lögregl-
an þurfi að afla gagna að utan og 
það taki sinn tíma. 

Tengist erlend-
um viðskiptum

Í kjölfar könnunar sem 
sýndi að Þjóðverjar eru feitastir 
Evrópuþjóða hafa þýsk stjórnvöld 
hrundið af stað áætlun til að fækka 
þeim sem þjást af offitu.

Í áætluninni felst meðal annars 
að auka gæði fæðu í skólum og á 
sjúkrahúsum og hvetja til aukinnar 
hreyfingar barna.

Talið er að heilsuvandamál tengd 
offitu kosti Þýskaland yfir 5,7 
milljarða árlega.

Í könnuninni kom fram að yfir 75 
prósent karla og 59 prósent kvenna 
í Þýskalandi eru yfir kjörþyngd. 

Þýsk herferð 
gegn offituvanda

Ekki fæst upplýst 
hjá skipulagsyfirvöldum í 
Kópavogi hvernig gangi að stofna 
umdeilda hornlóð í Austurkór á 
Rjúpnahæð.

Það var að beiðni Þorsteins 
Vilhelmssonar fjárfestis sem 
bæjarstjórnin fól um áramótin 
skipulagsdeild bæjarins að bæta 
hornlóðinni við inn í áður 
frágengið skipulag nýs hverfis á 
Rjúpnahæð. Þorsteinn ætlaði 
sjálfum sér lóðina. Eftir að 
Fréttablaðið skýrði frá málinu 
þvertóku bæjaryfirvöld fyrir að 
hafa ætlað Þorsteini þessa 
viðbótarlóð. Eigandi núverandi 
hornlóðar hefur mótmælt því að 
fá nýja lóð sér við hlið. 

Engin svör um 
nýja hornlóð

 Hæstiréttur hefur 
staðfest að karlmaður um fertugt 
skuli sæta gæsluvarðhaldi til 6. 
júní fyrir að hafa stungið félaga 
sinn í brjóstið með eldhúshnífi í 
kjölfar rifrildis eftir fótboltaleik í 
byrjun apríl.

Mennirnir voru í félagi við 
fleiri að horfa á knattspyrnuleik, 
og voru allir undir áhrifum 
áfengis. Eftir leikinn braust út 
rifrildi sem lyktaði með því að 
maður var særður lífshættulega 
með hnífi og missti mikið blóð. 

Allir mennirnir höfðu komið 
við sögu lögreglu áður. 

Stakk félaga 
sinn eftir erjur

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

www.hi.is
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METNAÐARFULLT, FRAMSÆKIÐ OG HAGNÝTT NÁM 

6 námsleiðir
BA í hagfræði 

BS í hagfræði 

BS í fjármálum

Umsóknarfestur er til 5. júní. 
Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.

Styrktu stöðu þína og sæktu um. 
Rafræn skráning og upplýsingar 
um námið eru á vef viðskipta- og 
hagfræðideildar, www.vidskipti.hi.is.

BS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

BS í reikningshaldi 

BS í stjórnun og forystu



www.toyota.is

Yaris risaSMÁR - aftur og aftur

risaSMÁR
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Yaris er enginn venjulegur bíll.
risaSMÁ hönnun hans og tækni gerir það að verkum að hann hefur eiginleika
stærri bíla hvað varðar rými og getu en jafnframt eiginleika smærri bíla hvað 
varðar lipurð og eyðslu. Yaris er bíll sem fólk vill eiga og keyra. Aftur og aftur.

Það er gott að vera lítill. Það er gott að vera stór.
En risaSMÁR er snilld.

Verð frá 1.515.000 kr.

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



www.lyfja.is - Lifið heil
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann að innan 
- minnkar óæskilega lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

„Ef þetta gengur eftir erum 
við að fá prýðilega kosn-
ingu og erum að festa okkur 
í sessi sem sá öflugi 
jafnaðarmannaflokkur sem 
okkur hefur alltaf dreymt 
um. Fyrir fjórum árum fór 
vinstriflokkur yfir þrjátíu 
prósenta múrinn í fyrsta 
skipti og nú er það að 
endurtaka sig. Það eru 
mikil pólitísk tíðindi,“ sagði 
Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylk-
ingarinnar, eftir að fyrstu 
tölur lágu fyrir í gærkvöldi.

„Flokkarnir sem myndað 
hafa svokallað Kaffibanda-
lag munu tala saman fyrst 
og sjá hvernig landið liggur, 
það höfum við alltaf sagt.“ 
Ingibjörg segir ljóst að 
flokkurinn hafi unnið 
stórsigur. „Við vissum það 
alltaf að þegar okkar 
málefni og hugmyndir yrðu 
kynnt myndi Samfylkingin 
uppskera.“

„Þetta eru ákveðin von-
brigði, en aðalatriðið hjá 
okkur var að umhverfis-
málin yrðu til umræðu í 
þessum kosningum. Það 
hefði ekki orðið þannig ef 
við hefðum ekki verið 
með,“ sagði Ómar Ragnars-
son, formaður Íslandshreyf-
ingarinnar, þegar fyrstu 
tölur höfðu borist frá öllum 
kjördæmum í gær.

Hann sagði flokkinn 
hvergi nærri hættan þótt 
hann hefði ekki náð manni á 
þing. „Þetta er blábyrjunin 
á mikilli baráttu sem er 
fram undan.“

Ómar benti á að væri 
ekki regla í gildi um að 
flokkar þyrftu fimm 
prósenta fylgi til að ná 
manni á þing væri flokkur-
inn með tvo þingmenn. 
Áróður um að atkvæði 
greidd flokknum féllu dauð 
niður hefði reynst dýr-
keyptur. 

„Nú þurfum við að endur-
meta okkar stöðu og byggja 
flokkinn upp aftur. Þetta er 
mikið áfall fyrir okkur, en 
við vorum undir þetta búin 
eftir það sem á undan var 
gengið í skoðanakönnun-
um,“ sagði Jón Sigurðsson, 
formaður Framsóknar-
flokksins, eftir að fyrstu 
tölur lágu fyrir í gærkvöldi. 
Spurður um stöðu hans sem 
formaður Framsóknar-
flokksins í ljósi fyrstu talna 
sagði Jón að það væri ekki í 
sínum höndum að ákveða 
hvort hann myndi leiða 
flokkinn áfram eftir 
kosningar. 

„Flokksmennirnir ráða 
hverjir gegna trúnaðar-
stöðum í flokknum og þeir 
munu sjálfsagt fjalla um 
það á eðlilegan hátt. Ég hef 
ekki ástæðu til að taka 
afstöðu til þess persónu-
lega, ég er nýkominn inn í 
þetta starf og vinn mín verk 
eins vel og ég get.“

Atkvæðaseðlar sem Sigríður Rafnar 
Pétursdóttir lögfræðingur sendi til Íslands frá 
Boston í Bandaríkjunum voru gerðir ógildir þegar 
umslögin voru opnuð á leiðinni. Bréfin voru send 
með DHL-hraðsendingu, en ekki er ljóst hvar á 
leiðinni umslögin voru opnuð.

„Þegar ég ætlaði að skila af mér atkvæðunum sá 
ég að það var búið að klippa upp umslögin utan um 
sjálfa seðlana,“ segir Pétur Guðmundarson, faðir 
Sigríðar, sem tók á móti sendingunni. „Ég fór til 
yfirkjörstjórnar og fékk að heyra að atkvæðin væru 
ógild, enda hefði leyndin verið rofin þegar bréfin 
voru opnuð.“ Hann segist mjög ósáttur við að 
atkvæðaseðlarnir hafi verið gerðir ógildir á þennan 
hátt. „Mig langar að vita hver opnaði þessi umslög 
og hvers vegna. Þetta er mjög alvarlegt mál.“

„Ég á erfitt með að trúa að starfsmenn okkar hafi 
opnað þessi umslög, við opnum sendingar aðeins í 
undantekningartilvikum,“ segir Sverrir Auðunsson, 
rekstrarstjóri DHL á Íslandi. 

„Mér finnst líklegra að þetta hafi verið á vegum 

tollsins, eða jafnvel einhvers staðar úti í Bandaríkj-
unum.“ Hann segist ætla að kanna málið eftir helgi.

Ekki náðist í forsvarsmenn Tollgæslunnar vegna 
málsins.

„Það eru vissulega von-
brigði að stjórnin sé fallin 
miðað við fyrstu tölur,“ 
sagði Geir H. Haarde, 
formaður Sjálfstæðis-
flokksins. Hann sagði 
árangur Sjálfstæðisflokks-
ins ánægjulegan, þótt hann 
væri vissulega heldur 
lakari en nýlegar kannanir 
hefðu bent til. 

„Þetta var alltaf mjög 
óljóst, og er það raunar 
ennþá, og eiginlega 
ómögulegt að segja hvað 
verður,“ sagði Geir. Yrðu 
þetta niðurstöður kosning-
anna tækju við stjórnar-
myndunarviðræður og 
erfitt væri að sjá fyrir 
endann á þeim áður en þær 
hæfust.

„Sjálfstæðisflokkurinn
virðist vera nærri meðaltali 
síðustu þriggja áratuga eða 
svo,“ segir Geir. Fyrstu 
tölur fyrir flokkinn voru 
35,6 prósent á landsvísu, en 
meðaltalið síðustu áratugi 
35,5 prósent.

„Við hefðum viljað sjá 
meira heildarfylgi á 
landsvísu,“ sagði Guðjón 
Arnar Kristjánsson, 
þingflokksformaður
Frjálslynda flokksins, 
þegar fyrstu tölur bárust í 
gærkvöldi. „Við höfðum 
gert okkur vonir um að 
bæta við okkur í þing-
mannafjölda og auka við 
fylgið, en það kemur í ljós 
þegar fram vindur hvernig 
það verður.“

Hvað varðar viðræður 
um ríkisstjórnarmyndun 
sagði Guðjón ljóst að látið 
yrði reyna á Kaffibandalag 
Frjálslynda flokksins, 
Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna. „Því var 
lýst yfir fyrir löngu að 
þessir flokkar myndu 
setjast að samningaborði ef 
ríkisstjórnin félli. Það 
verður í það minnsta látið 
reyna á hvort það gengur.“

„Þetta er auðvitað stór-
glæsilegt, við erum að 
landa miklum og sögulegum 
kosningasigri,“ sagði 
Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, 
þegar fyrstu tölur höfðu 
borist í gærkvöldi. „Við 
erum að fella stjórnina með 
okkar fjórum nýju þing-
mönnum, það er einfalt.“

Hann sagðist búast við 
því að Kaffibandalagið hæfi 
viðræður um myndun 
ríkisstjórnar ef lokatölur 
yrðu í takt við þær fyrstu. 
„Það hvílir mikil skylda á 
okkar herðum að láta þetta 
takast. Við mynduðum 
bandalagið ekki síst um 
átak í velferðarmálum 
þannig að ég geri ráð fyrir 
að það fari efst á listann, og 
að sjálfsögðu verðum við 
ekki í ríkisstjórn sem ekki 
brýtur blað í umhverfismál-
um.“



Hérna gerist það 

LAGADEILD

Málflutningsæfing í Lögbergsdómi í Lögbergi, húsi lagadeildar. 

www.hi.is
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Lagadeild HÍ býður upp á 
fjölbreyttustu möguleikana
á sérhæfingu og skiptinámi 
erlendis. Lögfræðingar frá 
deildinni eiga auðvelt með 
að komast í framhaldsnám
erlendis við virtustu laga- 
skóla heims enda orðspor 
deildarinnar vel þekkt.

Lögfræðingar frá lagadeild 
HÍ eru eftirsóttir starfsmenn. 
Með námi við deildina tryggja 
nemendur sér örugga framtíð 
og fjölbreytta atvinnumögu-
leika.

Reynsla, metnaður og 
gæði einkenna nám við 
lagadeild Háskóla Íslands. 

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki 
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það 
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

Umsóknarfrestur fyrir grunnnám er til 5. júní

www.lagadeild.hi.is



Viðskiptavinur með 300.000 kr. 
kreditkortanotkun á mánuði, 

í Platínum og Eignastýringu, með 
bílalán, viðbótarlífeyrissparnað og 
tryggingar hjá Sjóvá, safnar um 

70.000 punktum á ári. 

DÆMI UM 
GLITNISPUNKTASÖFNUN

SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!H
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Bryndís Vilbergsdóttir og 
Garðar Erlingsson kusu í 
Ráðhúsinu síðdegis í gær, og 
kusu bæði það sama og fyrir 
fjórum árum.

Þau döðruðu við listagyðjuna 
framan af degi. „Það er svo 
margt í gangi, við erum búin að 
vera hér í bænum að horfa á 
risessuna,“ sagði Bryndís. „Þetta 
er bara konfektkassi,“ sagði 
Garðar. „Listahátíð, kosningar 
og Eurovision, það kemst nú 
eiginlega ekki meira fyrir á 
einum degi,“ sagði Bryndís. 
Bæði sögðust hrædd um að 
ástandið yrði óbreytt að loknum 
kosningum.

Dagurinn algjör 
konfektkassi

Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður VG, gerði víðreist um 
kjördæmi sitt, Norðausturkjör-
dæmi, í gær.

Hann fór með áætlunarflugi 
til Akureyrar snemma í 
gærmorgun og ók þaðan til 
Siglufjarðar og til baka aftur 
með viðkomu á Ólafsfirði og 
Dalvík. Leiðin lá þá austur til 
Egilsstaða með stoppi á Húsavík 
og öðru á Þórshöfn á bakaleið-
inni til Akureyrar. Þar var hann 
þegar fyrstu tölur voru birtar 
en flaug svo til Reykjavíkur og 
var í formannaútsendingu 
Stöðvar 2 áður en hann fór á 
kosningavöku VG á Hótel Sögu.

Frá Siglufirði 
til Egilsstaða 
og Þórshafnar

Talsverð nýliðun er í flokki þing-
manna eftir kosningarnar í gær. 
Nýr þingmaður kemur í stað 
hvers þeirra sem lætur nú af þing-
mennsku, og eru þeir á þriðja tug 
þetta árið.

Þegar Fréttablaðið fór í prent-
un leit allt út fyrir að þrír nýliðar 
væru örugglega á leið á þing í 
Norðvesturkjördæmi; Herdís Á. 
Sæmundardóttir fyrir Framsókn-
arflokkinn og Guðbjartur Hann-
esson og Karl V. Matthíasson fyrir 
Samfylkinguna, en Karl var einn-
ig þingmaður flokksins á árunum 
2001 til 2003.

Í Norðausturkjördæmi voru 
tveir nýliðar öruggir; Kristján 
Þór Júlíusson og Ólöf Nordal fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn.

Fjórir nýir þingmenn voru 
öruggir inn í Suðurkjördæmi 
þegar blaðið fór í prentun. Þeir 
eru sjálfstæðismennirnir Árni 
Johnsen, sem mun setjast aftur á 
þing eftir sex ára fjarveru, Björk 
Guðjónsdóttir og Atli Gíslason 
fyrir Vinstrihreyfinguna - grænt 
framboð og Róbert Marshall fyrir 
Samfylkinguna.

Í Suðvesturkjördæmi voru fimm 
nýliðar öruggir með þingsæti; þrír 
sjálfstæðismenn og tveir úr Sam-
fylkingu. Fyrir Sjálfstæðisflokk 
koma Ármann Kr. Ólafsson, Jón 
Gunnarsson og 
Ragnheiður Elín 
Árnadóttir ný 
inn og fyrir Sam-
fylkingu Gunnar 
Svavarsson og 
Árni Páll Árna-
son.

Einungis einn 
nýliði var örugg-
ur með þingsæti 
í Reykjavíkur-
kjördæmi suður þegar blaðið fór í 
prentun. Það var Illugi Gunnars-
son, frambjóðandi Sjálfstæðis-
flokksins.

Hins vegar voru þrír nýliðar 

öruggir inn í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður; Guðfinna Bjarna-
dóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn og 
Katrín Jakobsdóttir og Árni Þór 
Sigurðsson fyrir Vinstri græn.

Samtals voru því átján nýliðar 
öruggir með þingsæti þegar blaðið 
fór í prentun, en ljóst er að þeir eru 
nokkuð fleiri, þar sem óvissa ríkti 
um sæti hér og þar. 

Á þriðja tug nýliða
Átján nýliðar voru öruggir með þingsæti þegar blaðið fór í prentun, flestir frá 
Sjálfstæðisflokki. Óvissa var um sæti víða og ljóst að nýliðar eru nokkuð fleiri.

Jón Magnússon hefði viljað sjá 
betri útkomu Frjálslynda 
flokksins á landsvísu, miðað við 
fyrstu tölur, en er ánægður með 
eigin árangur. „Þetta er kjördæmi 
þar sem eru hvorki meira né 
minna en þrír formenn flokka, 
þannig að ég get ekki annað en 
unað við mitt, miðað við það sem 
flokkurinn er að fá að öðru leyti.“

Sáttur með sitt

„Okkur finnst auðvitað svolítið 
sérstakt eftir mjög farsælt 
stjórnarsamstarf að samstarfs-

flokkurinn er 
að mælast í 
sókn en við 
ekki,“ sagði Siv 
Friðleifsdóttir
eftir að fyrstu 
tölur birtust. 
Hún sagðist 
engar sérstakar 
skýringar eiga 
á fylgistapinu, 
en sagði að oft 
ætti minni 
flokkurinn

erfitt uppdráttar í slíku sam-
starfi.

Erfitt að skýra 
niðurstöðuna

„Mér sýnist Samfylkingin koma 
vel út svo ég er mjög sáttur. Ég er 
nýr inni á svæðinu og við lögðum 
upp með þetta í byrjun, þannig að 
þetta er frábær árangur. Ég gerði 
mér reyndar vonir um að með 
smá heppni myndum við ná inn 
einum manni í viðbót en það voru 
ýtrustu vonir,“ segir Guðbjartur 
Hannesson, sem skipar fyrsta 
sæti á lista Samfylkingarinnar í 
Norðvesturkjördæmi.

Er mjög sáttur

„Þetta er bara eins og það er og 
ekkert við því að segja. Mér 
sýnist fólkið sem var með mér á 
lista hafa skilað góðri vinnu, og 
það hafi bara ekki verið nóg,“ 
segir Sigurjón Þórðarson, 
þingmaður Frjálslynda flokksins. 

Miðað við talningu í kringum 
miðnætti í gær fellur hann af 
þingi, en hann var efsti maður á 
lista Frjálslynda flokksins í 
Norðausturkjördæmi. Hann segir 
það vonbrigði, en ekki þýði að 
deila við kjósendur.

Deilir ekki við 
kjósendur

„Já, ég átti von á þessu,“ sagði 
Árni Johnsen eftir að fyrstu tölur 
birtust. „Ég hef fundið fyrir 
greinilegri fylgni um allt 
kjördæmið og mér sýnist að það 
sé raunhæft að lokatölur verði 
eitthvað í þessum dúr. Flokkurinn 
er aftur orðinn langstærsti 
flokkurinn í kjördæminu.“

Átti von á þess-
um úrslitum

„Það sem er merkilegast er fallin 
stjórn, sem hefur ekki gerst síðan 
1987,“ sagði Gunnar Helgi Krist-
insson, prófessor í stjórnmála-
fræði, í samtali við Fréttablaðið 
um hálftólf í gærkvöldi. 

„Mikill sigur VG, sem eykur 
fylgi sitt um fimmtíu prósent, er 
líka merkilegur. Framsóknar-
flokkurinn tapar kosningunum og 
hefur aldrei áður fengið jafn 
vonda niðurstöðu.“ 

Gunnar Helgi telur ástæður 
þess að Framsókn tapar en Sjálf-
stæðisflokkurinn ekki vera þær 
að hann sé minni flokkurinn í mjög 
löngu ríkisstjórnarsamstarfi, auk 

þess sem virkj-
anamál og 
Íraksstríðið hafi 
haft sín áhrif. 
„Og innan 
flokksins hefur 
í raun og veru 
verið hálfgerð 
upplausn alveg 
frá því í sveitar-
stjórnarkosn-
ingunum.“ Hann 
segir alvarlegt 
fyrir Framsókn-
arflokkinn að 

eiga ekki þingmann á suðvestur-
horninu en telur hann engu að 

síður geta setið í ríkisstjórn með 
vinstriflokkunum.

Gunnar Helgi segir umhverfis-
mál og skiptingu tekna hafa skilað 
VG kosningasigrinum. Hann segir 
Sjálfstæðisflokkinn hafa fengið 
góða kosningu, ekki síst fyrir Geir 
H. Haarde formann þó að úrslitin 
kunni að leiða til þess að hann tapi 
forsætisráðherrastólnum.

Niðurstaðan sé líka Samfylking-
unni hagfelld. „Ég held að þessar 
kosningar hafi í raun bjargað pól-
itísku lífi Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur. Hún skilar flokknum 
álíka sterkum og þegar hann var 
sterkastur.“  

Kjörstjórnin sótti kjósandann 
„Við leituðum stúlkunnar á öllum 
stöðum sem okkur datt í hug, 
sendum fólk heim til hennar og 
hringdum í öll símanúmer sem 
okkur datt í hug. Þetta varð nokk-
uð dramatískt en endirinn var 
mjög ánægjulegur,“ segir Guð-
ríður Óskarsdóttir, sem starfar í 
kjörstjórn í Setbergsskóla í Hafn-
arfirði, en lengi leit út fyrir að 
Íris Sigurðardóttir, 27 ára Hafn-
firðingur, gæti ekki kosið vegna 
mistaka sem urðu á kjörstað. 
Búið var að merkja við nafn 
hennar og fékk hún þau svör í 
byrjun að hún gæti því ekki 
kosið.

„Ég sótti hana sjálf út í Garða-
bæ þar sem Íris var að fylgjast 

með kosningasjónvarpinu,“ segir 
Guðríður. „Við vildum allt til 
vinna til að laga þetta.“ Þau mis-

tök voru gerð á kjörstað í Set-
bergsskóla að merkt var við Írisi 
þegar alnafna hennar, sem býr í 
sömu götu í Hafnarfirði, kom til 
að kjósa fyrr um daginn. „Það 
var merkt við ranga konu, en það 
er aukaatriði núna. Það hefði þó 
verið mjög alvarlegt ef hún hefði 
ekki getað nýtt atkvæðisrétt 
sinn.“

Þegar Fréttablaðið hafði sam-
band við Írisi var hún að njóta 
kosningakvöldsins með vinahóp 
sínum, nýkomin til baka af kjör-
stað í annað sinn í gær. Hún seg-
ist hafa orðið afar reið þegar hún 
sá fram á að fá ekki að kjósa. „En 
þetta leystist allt saman farsæl-
lega og ég kaus rétt.“ 
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Fjölbreytt mannlíf 
á fallegum kjördegi 
Sólin skein en napur norðanvindurinn beit í kinnar á höfuðborgarsvæðinu í 
gær. Risar, hestar og menn voru á ferli; hestar og menn fóru á kjörstaði en ris-
arnir höfðu öðrum hnöppum að hneppa. Almennt var létt yfir fólki sem flest 
beið spennt eftir úrslitum kosninganna. 

Meðal þeirra sem lögðu leið sína á 
kjörstað í gær var Tryggvi Gunn-

laugsson, betur 
þekktur sem 
Tryggvi á hjólinu. 
„Ég hef reynt að 
kjósa sem oftast 
síðustu 30 árin en 
það er ekkert allt 
of oft,“ sagði 
Tryggvi þar sem 
hann beið í röð 
eftir að komast inn 
í kjörklefa.

Líkt og margir 
er Tryggvi trúr sínum flokki og seg-
ist hann ekki ætla að bregða út af 
vananum nú. Hann vill hins vegar 
ekki gefa upp hvaða flokk hann kýs. 
„Nei, ég vil sem minnst segja um 
það hvern ég kýs. Ég er bara trygg-
ur mínum flokki. Það má orða það 
þannig,“ sagði Tryggvi. 

Alltaf trúr 
sínum flokki

Edda Björg Eyjólfsdóttir er ekki 
sátt við hversu litla áherslu 

flokkarnir settu á 
menningarmálin
fyrir þessar 
kosningar. „Það er 
enginn flokkanna 
með skýra stefnu 
í menningarmál-
unum,“ segir 
Edda. „Til dæmis 
er Þjóðleikhúsið 
okkar að drabbast 
niður.“

Edda er ekki ein 
af þeim sem ákveða sig er komið 
er inn í kjörklefann. „Ég var búin 
að ákveða mig núna en ég kýs alls 
ekki alltaf sama flokkinn,“ segir 
Edda. „Það er gott að breyta til og 
ég held að við þurfum á breytingu 
að halda.“

Gott að 
breyta til

Skúli Skúlason er orðinn 88 ára 
gamall og hefur kosið 21 sinni í 

alþingis- og 
sveitarstjórnar-
kosningum. „Ég 
kaus fyrst árið 
1942 og hef alltaf 
kosið sama 
flokkinn, Sjálf-
stæðisflokkinn,“
segir Skúli.

Skúli hefur 
marga fjöruna 
sopið og þykir 
ýmislegt hafa 

breyst við kosningar hérlendis 
frá árinu 1942. Þrátt fyrir það vill 
hann ekki meina að hátíðleikinn á 
kjördegi hafi minnkað merkjan-
lega.

Hefur kosið það 
sama í 21 skipti

Magnús Þorlákur Lúðvíksson, 
18 ára forseti Framtíðarinnar í 
MR og spurningakeppna-
kempa, kaus í fyrsta sinn í 
Hagaskóla í gærmorgun.

Magnús liggur ekki á 
skoðunum sínum. „Ég kaus 
Samfylkinguna,“ segir hann. 
„Ég vil sjá breytingar í 
velferðar-, atvinnu- og 
menntamálum á Íslandi.“ 
Magnús naut ekki lífsins á 
Listahátíð í Reykjavík í gær. 
„Ég fór beint á Bókhlöðuna 
eftir að ég kaus, og verð að 
læra í allan dag [í gær].“ Hann 
sagðist ekki gera ráð fyrir að 
horfa á Eurovision-keppninni, 
en hugðist fylgjast spenntur 
með kosningasjónvarpi. 

Kaus fyrst í 
miðjum prófum

Óvæntur endir
Fjölmenni fylgdist með ferðum risessunnar í gær og leit hennar að 
föður sínum. Margir í áhorfendaskaranum voru á leið á kjörstað þó 
svo að yngsta kynslóðin hafi haft mun meiri áhuga á átta metra háu 
strengjabrúðunni en framgangi kosninganna.

Fyrsta verk risessunnar í morgunsárið var að fara í sturtu. Síðan 
hófst leitin að pabba og bar hún árangur er feðginin mættust á 
Skothúsvegi við Tjörnina upp úr hádegi.

Risessan lokkaði föður sinn niður að höfn en ekki vildi hann fylgja 
henni úr landi. Hún tók því ferðatösku sína og sigldi á brott á meðan 
pabbi sat eftir reiður og úrillur á hafnarbakkanum.

En dagar hans voru taldir og greip risavaxinn krani um höfuð 
hans, reif það upp og henti út í sjó. Reykvíkingar þurfa því ekki að 
hafa áhyggjur af því framar að bílar þeirra verðir klipptir í tvennt í 
skjóli nætur.

Hópur rúmlega 40 reiðmanna reið á kjörstað í Vatnsendahverfi í gær. 
Þetta er í þriðja skiptið sem efnt er til hópreiðar í tilefni kosninga, en í 
fyrsta skiptið sem ferðinni er heitið í Vatnsendaskóla.

„Fyrst var enginn kjörstaður hér svo við þurftum að ríða upp í 
Salaskóla þannig að það varð skemmtitúr í kringum það,“ segir Ásta 
Björnsdóttir, ein reiðkvennanna. „Síðan varð þetta að hefð. Nú þurfum 
við reyndar að fara svo stutt að við tökum aukahring kringum vatnið til 
að gera almennilega ferð úr þessu.“

Riðið á kjörstað

Þær Linda Vilhjálmsdóttir og Ásta Vilhjálmsdóttir sátu í sólinni 
fyrir framan kosningaskrifstofu Samfylkingarinnar í Reykjavík og 
gæddu sér á vöfflum og kaffi. „Við erum búnar að kjósa og að 
sjálfsögðu kusum við Samfylkinguna,“ segir Linda.

Linda og Ásta leggja það í vana sinn að setjast niður í kosninga-
kaffi eftir heimsókn á kjörstað. „Það er gott að vera með sínum 
mönnum og njóta dagsins,“ segir Linda. 

„Reyndar er maðurinn minn í framboði fyrir Samfylkinguna 
þannig að þetta er eini staðurinn sem ég vil vera á.“

Nutu dagsins

Fjölmargir kusu í Hagaskóla í gærmorgun, þeirra á meðal margir nýir 
Íslendingar sem fá nú að taka afstöðu til þess hverjir þeir telja að muni 
best hlúa að þeirra hagsmunum.

Í kringum tvö þúsund manns sem nú hafa kosningaaldur hafa hlotið 
íslenskt ríkisfang frá síðustu kosningum, og geta nú í fyrsta sinn kosið 
fulltrúa til setu á Alþingi Íslendinga, nýrra sem aldinna. 

Kusu í fyrsta sinn til Alþingis
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Ný hugsun. Nýr lífsstíll.
Nýtt hverfi.
15. maí. 

Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 16. maí og lýkur 11. júní. Kennt er mánudaga og
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 15. maí og lýkur 7. júní. Kennt er þriðjudaga og 
fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.
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 Benedikt XVI páfi hélt í fyrradag áfram 
ferð sinni um Brasilíu, þar sem yfir 120 milljónir 
kaþólskra búa. Hann messaði yfir ungu fólki á troð-
fullum íþróttaleikvangi og hvatti það til að standast 
freistingar auðs, valda og aðrar „gildrur hins illa“ og 
sagði því að „styðja lífið frá upphafi til náttúrulegra 
loka þess“. 

Páfi vísaði með þessum orðum sínum til banns 
kirkjunnar við fóstureyðingum og líknardrápi, í 
fyrstu stóru ræðu sinni eftir komuna til Brasilíu á 
fimmtudag.

Um morguninn mættu hundruð þúsunda manna til 
að hlýða á páfa messa á flugvelli við Sao Paulo. Í 
messunni lýsti hann brasilíska 18. aldar munkinn 
Antonio de Sant‘Anna Galvao dýrling, en trúaðir telja 
hann eiga heiðurinn af yfir 5.000 kraftaverkalækn-
ingum. Að því er fullyrt var í fréttum sjónvarps-
stöðvarinnar Globo TV var um ein og hálf milljón 
manna viðstödd útimessuna. 

Galvao er fyrsti maðurinn sem fæddur er í Brasil-
íu og kemst í dýrlingatölu.

„Gerirðu þér grein fyrir því hvað þetta er stór við-
burður?“ spurði Herminia Fernandez, einn messu-

gesta, er mannfjöldinn fagnaði páfa og veifaði fánum 
frá öllum löndum Suður-Ameríku.

Munkur tekinn í dýrlingatölu

Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra friðlýsti í fyrra-
dag hluta jarðarinnar að Hrauni í 
Öxnadal. Þar verður fólkvangur og 
fræðasetur. Ráðherrann friðlýsti 
einnig hverastrýtur á botni Eyja-
fjarðar, Arnarnesstrýtur. 

Friðlýsta svæðið á Hrauni nær 
yfir 2.286 hektara. Markmið frið-
lýsingarinnar er að vernda svæðið 
til útivistar og náttúruskoðunar en 
verndargildi svæðisins tengist ekki 
síður bókmenntaarfi þjóðarinnar 
því Jónas Hallgrímsson er fæddur á 
Hrauni.

Friðlýsingin tók gildi í fyrradag, 
tveimur dögum fyrir alþingiskosn-
ingarnar, en að sögn Guðmundar 

Sigvaldasonar, sveitarstjóra í Hörg-
árbyggð, hefur verið unnið að mál-
inu lengi. „Við byrjuðum að funda 
með landeigendum í haust og send-

um erindið til Umhverfisstofnunar 
í janúar,“ segir Guðmundur. Eig-
andi jarðarinnar er Menningarfé-
lagið Hraun í Öxnadal ehf. og und-
anfarin misseri hefur verið unnið 
markvisst að uppbyggingu á Hrauni. 
Þar stendur til að koma á fót minn-
ingarstofu um skáldið og fræðasetri 
fyrir fræðimenn og listamenn. Að 
sögn Guðmundar er friðlýsing 
svæðisins þáttur í þessari uppbygg-
ingu.

Hverastrýturnar á botni Eyja-
fjarðar sem friðlýstar voru í gær 
eru einstök náttúrufyrirbrigði. Með 
friðlýsingunni eru togveiðar, neta-
lagnir og línuveiðar bannaðar við 
svæðið og í jaðri þess.

Fólkvangur verður í Öxnadal



Þú safnar Vildarpunktum í viðskiptum við Icelandair, Flugfélag Íslands,
hjá Icelandair hótelunum og öðrum samstarfsaðilum Vildarklúbbs Icelandair.

• Þú notar Vildarpunktana þína til þess fara út heim í áætlunarflugi
Icelandair – börn að 16 ára aldri fljúga á helmingspunktum

• Þú notar Vildarpunktana til greiðslu fyrir gistingu á yfir 100 hótelum
víðs vegar um heim og fyrir bílaleigubíla.

• Sérhver félagi í Vildarklúbbi Icelandair safnar að meðaltali á hverju ári
Vildarpunktum sem samsvara greiðslu fyrir flugfari til Evrópu með Icelandair.

• Þú getur notað Vildarpunktana þína sem greiðslu að hluta fyrir flugfar
og greitt afganginn með peningum.

• Þú getur einnig notað Vildarpunktana þína hvenær sem er og fyrir hvern sem er.

SKRÁÐU ÞIG  Í VILDARKLÚBB ICELANDAIR OG NJÓTTU FRÁBÆRRA
FRÍÐINDA OG GLÆSILEGRA FERÐATILBOÐA.

+ Nánari upplýsingar á www.vildarklubbur.is Vildarklúbbur

EKKI LÁTA ÞAU GANGA OF LANGT:

ÞÚ VEIST AÐ ÞAÐ
BORGAR SIG AÐ VERA
Í VILDARKLÚBBI ICELANDAIR 
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Íflróttir og útivist





greinar@frettabladid.is

Óhætt er að segja að Listahátíð í 
Reykjavík hafi náð nýjum hæðum 

um helgina þegar götuleikhús Royal de 
Luxe lék listir sínar í miðborg Reykja-
víkur. Sjálf naut ég þess að fylgjast með 
hverri einustu hreyfingu þessa und-
urfagra franska risamannvirkis, sem 
reyndist miklu áhrifaríkara en nokk-
ur orð fá lýst. Í einni svipan breyttist 
Reykjavík í stórborg og börn á öllum 
aldri upplifðu stórkostlegt ævintýr. Viðbrögð 
fólks voru með þeim hætti að ég er þess fullviss 
að áhrifa þessa listræna uppnáms muni gæta með 
margvíslegum og ögrandi hætti um ókomna tíð. 

Til þess að koma öllu heim og saman lögðust fjöl-
margir á eitt og unnu þrekvirki en eins og skýrt 
hefur komið fram var hér á ferð samstarfsverkefni 
Listahátíðar í Reykjavík, Pourquoi Pas? – franska 
vorsins á Íslandi, Reykjavíkurborgar, lögreglu, 
slökkviliðs, Orkuveitunnar, Strætó bs. og fleiri sem 
saman ásamt fjölmörgum stuðningsaðilum tókst að 
leysa ótrúlega orku úr læðingi.

Ég verð líka að játa að glæsilega dagskrá Lista-

hátíðar hef ég heldur ekki augum litið 
og hátíðin er bara rétt nýhafin. Samfelld 
veisla mun standa yfir til 26. maí. Hver 
áhugaverði listviðburðurinn mun reka 
annan þar til yfir lýkur. Þannig á líka 
Listahátíð í Reykjavík að vera. 

Í mínu starfi sem kynningarstjóri 
Listahátíðar hef ég fengið tækifæri til 
þess að kynna mér ofan í kjölinn hverja 
einustu tónleika, myndlistarsýningu, leik-
sýningu og uppákomu sem framundan er. 
Oft þegar ég er spurð hvað sé áhugaverð-
ast stendur á svari frá mér því ég á bágt 
með að gera upp á milli viðburðanna, 

stórra og smærri. Byrja gjarnarn á að telja eitt-
hvað upp en fyrr en varir er ég búin að segja frá 
þeim öllum. Það er einmitt mergurinn málsins að 
kynna sér ofan í kjölinn hvað Listahátíð hefur upp 
á að bjóða. Þannig nær listin inn að beini. Greini-
legt er að margir hafa hrifist með að þessu sinni 
því aðgöngumiðasala á hátíðina hefur einnig náð 
nýjum hæðum. 

Ég óska öllum gleðilegrar hátíðar!

Höfundur er kynningarstjóri 
Listahátíðar í Reykjavík.

Listahátíð nær nýjum hæðum

Tvennar kosningar afstaðn-
ar í vikunni sem var að líða og 

ástæða til að ætla þjóðin sé búin að 
fá nóg af pólitík og Eurovision, að 
minnsta kosti í bili. Dagskrá ríkis-
sjónvarpsins hefur verið með þeim 
hætti undanfarið að örlög þeirra 
sem þangað sækja afþreyingu sína 
og ekki hafa áhuga á stjórnmála-
mönnum eða evrópskum dægur-
lagasöngvurum eru skelfilegri en 
orð fá lýst. Þegar þetta er skrifað 
liggja úrslit Eurovision ekki fyrir 
en þó ljóst að við Íslendingar erum 
enn einu sinni ekki á meðal þátttak-
enda í úrslitum. Ástæðan augljós, 
við erum ekki Austurevrópuþjóð 
og eigum því ekki séns í þessu. Ég 
batt samt vonir við að vera okkar 
í Baltneska ráðinu myndi eitthvað 
nýtast okkur í atkvæðagreiðslunni, 
ekki langt síðan við vorum í for-
mennsku þar, en laun heimsins eru 
og verða vanþakklæti. Til að losna 
úr þessari Austur-Evrópu klemmu 
hef ég heyrt þeirri hugmynd fleygt 
að hafa keppnina tvíþætta, í öðrum 
hópnum keppi Nató-þjóðirnar og í 
hinum fyrrverandi þjóðir Varsjár-
bandalagsins. Fyrir andstæðinga 
Nató gæti þetta verið sniðugt, þar 
með myndi skapast andstaða við 
frekari fjölgun ríkja í samband-
inu, stækkunin til austurs yrði ekki 
fýsileg. En sennilega er miklu snið-
ugra að við stofnum EFTA-vision 
með hinum þjóðunum sem mynda 
EFTA-stoðina í EES samstarfinu 
ásamt Sviss. Þar með minnka lík-
urnar á því að Norðmenn gangi í 
ESB því líkurnar á norskum sigri í 
Eurovision eru svipaðar og okkar 
Íslendinga, sem aftur eru þær 
sömu og að maður vinni í lottóinu 
þrátt fyrir að hafa ekki keypt miða.

Reyndar eigum við Norður-
landabúar marga góða tónlistar-
menn, bæði í dægurlagatónlist og 
í sígildri tónlist. Abba vann eitt 
sinn Eurovision-ið og Björk er ís-
lensk, Finnar eiga frábæra hljóm-
sveitarstjóra og píanóleikarinn 

Leif Ove Andsnes er norskur svo 
nokkur dæmi séu nefnd. Ekki er 
síður um auðugan garð að gresja 
hjá Dönum. Það á ekki að koma á 
óvart að úr þeirra ranni kom ein-
hver skemmtilegasti tónlistar-
maður allra tíma, píanistinn Vikor 
Borge. Óborganlegur húmor hans 
og frábær tónlistargáfa fær fólk 
enn þann dag í dag til að veltast 
um af hlátri. Borge var mjög vel 
menntaður píanóleikari og lærði 
meðal annars undir handleiðslu 
Frederic Lamond í Berlín eftir 
fyrra stríð. Samnemandi hans 
þar var annar danskur píanisti, 
Gunnar Johansen en mig langar að 
segja frá honum í þessum pistli, 
því það veit sá sem allt veit að í 
dag langar mig alls ekki að skrifa 
um pólitík.

Ferill Gunnars er mjög einstakur 
og fyrir margra hluta sakir merki-
legur. Hann varð frægur á einni 
kvöldstund eftir tónleika í New 
York, hann sökkti sér í vísindaiðk-
an og einnig var hann ágætt tón-
skáld. Gunnar fæddist árið 1906 í 
Kaupmannahöfn. Faðir hans var 
fiðluleikari og Gunnar byrjaði 
snemma að læra á píanó. Eftir að 
námi lauk hjá Lamond, sem hafði 
lært hjá Franz Liszt fór hann í vist 
hjá Egon Petri sem meðal ann-
ars hafði lært hjá hinum ítalska 
Busoni. Gunnar var alla ævi mikill 
aðdáandi verka Busonis og spilaði 
verk hans víða.

En Gunnar Johansen varð 
skyndilega frægur í bandarísku 

listalífi og víðar árið 1969. Í jan-
úar það ár átti  Peter Serkin að 
spila undir stjórn Ormandy út-
setningu Beethovens á eigin fiðlu-
konsert fyrir píanóið. Stykkið var 
lítið þekkt og sjaldan spilað og 
þegar Serkin forfallaðist skyndi-
lega, sumir segja að hann og Orm-
andy hafi ekki náð saman um túlk-
un, þá fannst hvergi píanisti sem 
hafði æft verkið. Góð ráð voru dýr 
því ekki voru nema 24 tímar þang-
að til tónleikarnir áttu að hefjast. 
Einhver sagði Ormandy frá því 
að í Wisconsin byggi danskættað-
ur píanisti sem væri frábærlega 
fljótur að æfa upp verk. Ormandy 
hringdi í Gunnar sem hafði aldrei 
æft verkið en féllst á að láta slag 
standa og koma til New York.

Ekki þarf að orðlengja það að á 
þessum 24 tímum tókst Gunnari að 
læra konsertinn og þrátt fyrir að 
varla hefði unnist tími fyrir eina 
æfingu með hljómsveitinni tók-
ust tónleikarnir mjög vel. Afrek-
ið þótti einstakt og vakti mikla at-
hygli á Gunnari og nafn hans og 
þessi atburður eru mörgu áhuga-
fólki um sögu píanóins vel kunn. 
Ferill Gunnars var annars einkar 
fjölbreyttur, hann stofnaði meðal 
annars akademíu, en þar áttu að 
starfa saman vísindamenn og 
hugsuðir úr ólíkum greinum vís-
inda og mennta. Gunnar lést í maí-
mánuði árið 1991, 85 ára að aldri. 

Rétt bara í lokin: Ég vona að í 
næstu kosningum verði ekki jafn 
ofboðslega miklum tíma varið í 
að ræða skoðanakannanir. Það fór 
endalaus tími hjá stjórnmálaleið-
togum landsins í að fjasa um þær 
og það er varla hægt að ímynda 
sér innantómara tal. Vandinn er 
að fjölmiðlarnir reyna að vekja at-
hygli á skoðannakönnunum sínum 
til að auka áhorf eða lestur. Ég tel 
ólíklegt að svona mikil áhersla á 
skoðanakannanir síðustu dagana 
fyrir kjördag sé gagnleg fyrir lýð-
ræðið í landinu. 

Nú er lagÍ
aðdraganda kosninganna í gær voru tvö umkvörtunarefni 
áberandi. Í fyrsta lagi þóttu skoðanakannir of margar og 
umræðan um þær svo plássfrek að sjálf málefnin lentu út-
undan. Skutu jafnvel upp kollinum hugmyndir um að banna 
ætti skoðanakannanir síðustu vikuna fyrir kjördag. Í öðru 

lagi var baráttan milli stjórnmálaflokkanna sögð daufleg, ef ekki 
beinlínis leiðinleg. 

Þegar til kastanna kom voru kjósendur þó hreint ekki sammála, 
að minnsta kosti ekki því síðarnefnda. 

Fólk kaus með fótunum eins og sagt er. Mætti á kjörstað, nýtti 
atkvæðarétt sinn og uppskeran var kjörsókn með besta móti um 
allt land. 

Kjósendur vildu vera með. Og það er besta einkunn sem kosn-
ingar geta fengið.

Sannarlega voru þó hugmyndafræðileg átök þessarar kosn-
ingabaráttu með minnsta móti eins og margir af æðstuprestum 
almenningsálitsins héldu fram á bloggsíðum sínum og víðar. 

Hvað var það þá sem dró kjósendur að kjörkössunum? 
Kannski voru það skoðanakannanirnar sem hleyptu stuði í þetta 

eftir allt saman? Þær sýndu ríkisstjórnina ýmist standa eða falla, 
Framsóknarflokkinn skyndilega með púls eftir að hann var kom-
inn hálfa leið til útfararstjórans, og Vinstri græn í frjálsu falli. 

Það var sem sagt fullt að gerast. Og þar sem mikið er um að 
vera kemur fólk eins og sannaðist í gær.

Að banna skoðanakannanir í ákveðinn tíma fyrir kjördag er 
ekki góð hugmynd, þó ekki nema vegna þess að bönn eru almennt 
leiðinlegt fyrirbrigði. Stuðningsmenn bannhugmyndarinnar hafa 
sagt að kannanir geti haft óæskileg áhrif á hvernig fólk kýs, að 
sumir vilji alltaf vera í sigurliði og kjósi því þá sterkustu. 

Þetta er óþarfa vantraust á fólki. Þess utan er ekkert að því að 
láta stjórnast af könnunum ef fólk vill það. Út af fyrir sig getur til 
dæmis verið lýðræðislegt að nota atkvæði sitt til að freista þess 
að koma í veg fyrir að einn flokkur verði of stór.

Og að allt öðru því að þessarar helgar verður ekki aðeins minnst 
fyrir alþingiskosningar heldur líka vegna þess að þá steig listin út 
á götu og gekk um meðal fólksins. Sýning franska götulistahóps-
ins Royale de Luxe á ævintýri risessunnar og föður hennar verð-
ur ógleymanleg öllum þeim aragrúa fólks sem kom í miðborgina 
til að fylgjast með ferðum þeirra. 

Frábærir leikmunir hópsins komu í ljós þegar birti af degi 
nokkra síðustu morgnana áður en sýningin hófst. Enginn þó snjall-
ari en goshverinn sem hafði brotið sér leið í gegnum malbikið á 
bílaplaninu við hliðina á Kaffi Reykjavík. 

Um leið og Listahátíð Reykjavíkur og frönsku menningardag-
skránni „Pourquoi Pas“ er þökkuð afbragðs skemmtun er hér með 
lagt til að Reykjavíkurborg kaupi goshverinn góða af Frökkunum 
og komi honum fyrir á góðum stað ef hann getur ekki verið þar 
sem hann er. 

Þarna er loksins kominn gosbrunnur við hæfi í borg með nafn-
ið Reykjavík.

Að loknum 
kosningum



allt í matinn á einum stað
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Íslandsfugl kjúklingabringur
1.635 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

35%
afsláttur

Kryddlegið hrefnukjöt
979 kr/kg. áður 1.398 kr/kg.

50%
afsláttur

Ísfugl kjúklingur
328 kr/kg. áður 655 kr/kg.

30%
afsláttur

Borgarnes víkinga lambalæri m/karrí og kókoskr.
1.199 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.

37%
afsláttur

Borgarnes grísakótilettur djúpkryddaðar
999 kr/kg. áður 1.585 kr/kg.

40%
afsláttur

Pepsi Max 2 ltr.
79 kr/stk.

40%
afsláttur

Goða grísakótilettur
916 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

Þú sparar 880 kr/kg

Þú sparar 328 kr/kg Þú sparar 419 kr/kg

Þú sparar 586 kr/kg

Þú sparar 611 kr/kg

Þú sparar 799 kr/kg



Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Guðlaugsson
málarameistari, Goðheimum 26,
Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju þriðjudaginn
15. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans, er bent
á líknarstofnanir.

Ástríður Ólafsdóttir
Fríða Kristjánsdóttir
Helga Kristjánsdóttir Ólafur Hreiðarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmmu,

Lilju Kristinsdóttur
Skólabraut 5, Seltjarnarnesi.

María Jóna Gunnarsdóttir Jóhann Bergmann
Soffía Kristín Sigurðardóttir Kjartan Tryggvason
Kristín Elínborg Sigurðardóttir Kristján Gissurarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs eigin-
manns míns, föður og tengdaföður,

Gísla Sigurðar Guðjónssonar
prentara, Ofanleiti 17.

                          

                        Auður Fanney Jóhannesdóttir
Reynir Sigurður Gíslason             Sigríður Edda Hafberg.

Ástkær faðir okkar, bróðir og afi,

Eymundur Kristjánsson,
Bleikugróf 13, Rvík, áður til heimilis að
Lundagötu 17B, Akureyri,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn
5. maí sl. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í
Reykjavík laugardaginn 19. maí kl. 11.00.

Börn, systkini og barnabörn.

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

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

Gunnleifur Kjartansson
fv. lögreglufulltrúi, Glitbergi 7,
Hafnarfirði,

sem lést laugardaginn 5. maí, verður jarðsunginn
frá Víðistaðakirkju, Hafnarfirði, miðvikudaginn
16. maí kl. 15.00.
Þórunn Christiansen
Sævar Geir Gunnleifsson
Lárentsínus Gunnleifsson
Gunnleifur Vignir Gunnleifsson
Kristín Thoroddsen
Atli Thoroddsen
Hrafn Thoroddsen
Halla Thoroddsen
Helga Thoroddsen
tengdabörn og barnabörn.

MOSAIK

Elvis veldur uppþotum

„Verið forvitin, ekki dómhörð.“

„Þetta hefur ekki verið gert í fimmtán 
ár og við ætlum núna að bjóða fimmt-
án árgöngum, öllum sem voru í Haga-
skóla á árunum 1950 til 1965,“ segir 
Ólafur Jóhannsson, sem stendur fyrir 
endurfundum gamalla Hagaskóla-
nema ásamt Guðjóni B. Hilmarssyni. 
„Það verða tvær gamlar skólahljóm-
sveitir að spila, Sweet Dreams og 

Cogito; þetta verður mjög skemmti-
leg veisla.“

Ólafur og Guðjón komu báðir að 
tónlistar- og skemmtanalífinu á þess-
um árum. Guðjón trommar einmitt í 
báðum hljómsveitunum sem spila um 
kvöldið.

Margir sem hafa síðar orðið þjóð-
þekktir Íslendingar gengu í Haga-
skóla á þessum árum. Meðal þeirra 
eru Bogi Ágústsson fréttamaður, sem 
verður ræðumaður kvöldsins, Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, Diddú, stórsöngkona, 
Davíð Oddsson seðlabankastjóri og-

Eggert Þorleifsson leikari.
„Við munum standa fyrir ýmsum 

óvæntum uppákomum í tengslum við 
þetta í vikunni en það er allt saman 
leyndarmál enn sem komið er. Gamlir 
kennarar munu líka mæta á svæðið.“

Veislan verður haldin daginn fyrir 
uppstigningardag, á miðvikudag, í 
Félagsheimili Seltjarnarness. Ekki 
verður beðið um nafnskírteini við 
innganginn og Ólafur hvetur alla 
gamla Hagaskólanema til að mæta. 
Miðasala fer fram í Blómagalleríinu 
á Hagamel. 



FRÁBÆRT TILBOÐ TIL FIMM BORGA
–Í PENINGUM EÐA VILDARPUNKTUM
Takmarkað sætaframboð - sölutímabil 12.-15. maí
Halifax - Ferðatímabil 17. maí-24. sept. (síðasta heimkoma)
Osló, Bergen, Stokkhólmur, Gautaborg - ferðatímabil 24. maí-3. sept. (síðasta heimkoma)

SUÐURNESJAMENN
Icelandair verður með kynningu á freistandi ferðamöguleikum austan hafs og vestan á sýningunni 
Frístundasumarið í Reykjaneshöllinni í Reykjanesbæ núna um helgina, á laugardag og sunnudag.

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar og eldsneytisgjald; lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. ** Innifalið: Flug. Greiða verður sérstaklega flugvallarskatta og eldsneytisgjald, 11.380 kr. til Halifax, 7.120 kr. til Osló og Bergen, 7.370 kr. til Gautaborgar og 7.570 kr. til Stokkhólms.
  Hægt er að bóka í síma 50 50 100 gegn 2.000 kr. þjónustugjaldi.

BERGEN
21.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar 
(50% punktaafsláttur)**

STOKKHÓLMUR
21.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar 
(50% punktaafsláttur)**

GAUTABORG
21.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar 
(50% punktaafsláttur)**

OSLÓ
21.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar
(50% punktaafsláttur)**

HALIFAX 
29.900 kr.*
eða 25.000 Vildarpunktar 
(50% punktaafsláttur)**
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MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MADRID

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

BERGEN GAUTABORG

REYKJAVÍK

ÍSLAND



Nú eruð þið báðir Reykvíkingar, 
Ásgeir alinn upp í Breiðholti og þú 
Benni í Norðurmýrinni. Var Breið-
holtið algjört gettó og Norðurmýr-
in Bronx Reykjavíkur? Skelja-
sandshús og rónar?
Benni: Norðurmýrin skiptist, eins 
og kjördæmin, í tvennt. Landasal-
inn, rónarnir og strákurinn sem 
átti klámblöðin var allt í norður-
hlutanum á meðan allt var með 
frekar kyrrum kjörum hjá okkur í 
Suðurkjördæmi. Og Rauðarárstíg-
urinn var jú rónaland. En ég hef 
heyrt rosalegar sögur um Breið-
holtið, gengjaslagsmál, íkveikjur 
og læti. Samt þekki ég engan sem 
hefur séð þessa atburði með eigin 
augum og á þó vini þar. Eru þessar 
sögur réttar Ásgeir?
Ásgeir: Það var alltaf meira skraf-
að um þetta og meira gert úr lát-
unum en þau raunverulega voru, 
en ég var að vísu í Skógahverf-
inu, sem er frekar rólegt. Maður 
heyrir aftur á móti að Breiðholt-
ið sé á sumum stöðum orðið svo-
lítið svakalegt í dag. Ég heyrði til 
dæmis að Bónusverslun í Fellun-
um hefði verið lokað um daginn 
því starfsfólki þar var einfaldlega 
ekki óhætt fyrir lýð sem var með 
leiðindi. Þannig að það er spurning 
hvort Breiðholtið sé að verða núna 
eins og sögusagnir sögðu áður. 

Búandi hvor í sínum enda bæjar-
ins, hafið þið hist áður? Hver er 
ykkar fyrsta minning um hvorn 
annan?
Ásgeir: Nei. En ég held að ég hafi 
séð Benna fyrst á tónlistarverð-
laununum.
Benni: Ég sá Ásgeir fyrst í spurn-
ingakeppni í einhverju blaði.
Ásgeir: Já, það hefur verið í Hér 
og nú. Kallaðist „spurningakeppni 
fræga fólksins“. Eins kjánalega og 
það nú hljómar.
Benni: Ég var sem sagt látinn 
skoða blaðið mjög samviskusam-
lega þar sem einhverjum vinum 
mínum fannst svo fáránlegt að ég 
vissi ekki hver Ásgeir Kolbeins 

var. En málið er að ég er bara með 
Ríkissjónvarpið og veit því lítið 
hvað er að gerast á öðrum stöðum. 
Ég hef því ekki séð sjónvarpsþætt-
ina hans Ásgeirs, varstu á Stöð 2?
Ásgeir: Nei, Sirkus. En ég var að 
klára síðasta þáttinn og ákvað að 
taka mér smá frí út úr fjölmiðla-
pakkanum. Er komin til Sambíó-
anna núna og mun starfa sem 
markaðsstjóri þar. En ég hef hlust-
að á tónlistina hans Benna og haft 
mjög gaman af. Þó ég hlusti mikið 
á „mainstream“ stöðvar þá er allt-
af skemmtilegt þegar maður dett-
ur inn á tónlist sem er ekki mikið í 
spilun á aðalstöðvunum. 

Hver er eftirminnilegasti Íslend-
ingurinn að ykkar mati?
Ásgeir: Fyrrverandi forseti okkar, 
Ásgeir Ásgeirsson, hefur alltaf 
verið ofarlega á mínum lista enda 
fannst mér afar merkilegt þegar 
ég var yngri að það hefði verið til 
forseti sem hét Ásgeir.
Benni: Mér dettur helst í hug fólk 
sem er núna að gera eitthvað og 
mun verða eftirminnilegt. Eins og 
til dæmis Megas. Mér finnst afar 
merkilegt að vera uppi á sama 
tíma og hann sést gangandi upp 
Skólavörðustíginn. Ég er hrein-
lega montinn af því að vera uppi 
um leið og hann. Alveg eins og 
ég öfunda mömmu af því að hafa 
verið uppi á þeim tíma sem Þór-
bergur Þórðarson sást á vappi. Það 
er svo magnað. Að geta sagt börn-
unum mínum að ég hafi gengið um 
göturnar á sama tíma og Megas.
Ásgeir: Þegar maður þekkir þetta 
marga þekkta Íslendinga er erf-
itt að fara að gera upp á milli 
þeirra. Það verður örugglega ekki 
fyrr en maður fer að fletta blöð-
um með börnunum sínum í fram-
tíðinni og þau segja: „Vá, þekkt-
ir þú þennan“ að maður áttar sig á 
hver setti mark sitt á þjóðfélagið. 
En mér dettur samt Jón Páll í hug. 
Og maður saknar þess að þessir 
stóru merku Íslendingar fái ekki 
einhverja styttu af sér. Eins og Jón 
Páll, sem þekktur er úti um allan 
heim og var sterkasti maður heims, 
hann ætti að vera með styttu af sér 
einhvers staðar á góðum stað. 

Benni: Mér finnst hugmyndin 
mjög góð að gera styttu af Jóni 
Páli. Hlutfallið af stjórnmála-
mönnum og embættismönnum á 
þessum stöllum er svolítið hátt – 
flokksbræðurnir hafa verið dug-
legir í gegnum tíðina að láta útbúa 
minnismerki hver af öðrum. 

Fyrst minnst var á fyrrverandi for-
seta. Nú leið yfir þann núverandi, 
og Dorrit datt á skíðum – haldið 
þið að forsetahjónin séu að ofgera 
sér? Þurfum við að hafa áhyggjur 
af þeim?
Benni: Er ekki bara svona mikið 
fjör hjá þeim?
Ásgeir: Forsetaembættið hefur 
aldrei verið stressandi í mínum 
huga. Jú, jú, það hlýtur oft að vera 
mikið stúss í kringum þetta. Hlýt-
ur að vera þreytandi að vera á ei-
lífu ferðalagi. En ég get ekki sagt 
að þetta sé álagsstarf, þú ert með 
þína dagskrá og allt það en það er 
ekkert verið að bóka hann á ein-
hverjar opnanir með hálftíma fyr-
irvara.
Benna: Án þess að ég viti eitthvað 
hvað hann gerir yfir daginn get 
ég ímyndað mér að það sé samt 
svolítil ásókn í hann. Það hlýtur 
að vera löng röð af fólki að bögga 
hann.
Ásgeir: Þetta er svona stúss. En 
við erum jú með forseta sem hefur 
lítil völd, þó svo að hann sé mikið 
tákn fyrir land og þjóð, þannig að 
maður gerir ekki beint þá kröfu til 
hans að hann sé á spani allan dag-
inn.

Og út fyrir landsteinana: Mektar-
menn hið ytra. Hvað segið þið 
við afsögn Tonys Blair? Á BBC 
var sagt að Íraksstríðið ætti eftir 
að liggja eins og mara á annars 
skemmtilegum ferli hans. Eruð 
þið sammála því og hvar voruð þið 
fyrir tíu árum þegar Tony Blair og 
félagar tóku við stjórn landsins?
Benni: Það var eitthvað vonarljós 
í kringum hann þegar hann byrj-
aði og maður trúði því að hann 
myndi gera eitthvað verulega frá-

bært. En þegar maður gerir svona 
rugl eins og hann er búinn að vera 
að gera, þá held ég að fólk muni 
ekkert mikið eftir neinu öðru. Því 
miður. Ætli ég hafi ekki verið í 
MH að tromma í rapphljómsveit 
þegar hann tók við.
Ásgeir: Og ég með útvarpsþátt á 
Bylgjunni. En þetta er eins og með 
allt: Ef þú ferð á veitingastað og 
desertinn er vondur – þá manstu 
eftir honum en ekki því sem á 
undan kom. Fólk man þetta Íraks-
dæmi mjög sterkt og þetta er í 
höndum fjölmiðla: Hvort þeir muni 
minna fólk á fyrri tíma eða staldra 
bara við Íraksstríðið. 
Benni: Það sem er líka svo sorg-
legt er að hann virtist vera með 
svo sterka réttlætiskennd og eins 
og hann væri laus við að vera 
undir einhverjum haug af pólit-
ískum þrýstingsaðilum og í klíku-
skap. En svo lendir hann í því að 
láta undan Bandaríkjunum og 
maður missti smám saman trú á 
honum. Að hann væri eitthvað að 
reyna að bjarga heiminum. 

Að brunanum mikla. Sjáið þið á 
eftir húsunum sem brunnu og af 
hverju? Og hvert ferð þú eftir að 
Pravda brann Ásgeir?
Ásgeir: Mér finnst mjög fyndið að 
vera kenndur við Pravda. Það var 
til dæmis grein í Fréttablaðinu um 
daginn um að ég hefði skrifað mig 
á undirskriftalista um að vilja fá 
Pravda aftur. 
Ekki það að ég hefði svo sem 
alveg stutt það að reisa skemmti-
stað þarna aftur en ég skrifaði 
aldrei sjálfur undir neinn lista, 
það hefur einhver annar sett nafn-
ið mitt þar. Jú, jú, maður var svo 
sem þarna stundum, sérstaklega 
eftir að aðrir staðir lokuðu, en ég 
fer út um allt. Ég fer mikið á staði 
eins og Oliver, Vegamót og oft á 
Prikið og jafnvel Nasa. Svo finnst 
mér líka mjög gaman að fara á 
Sirkus og Kaffibarinn. Það getur 
verið mjög gaman fyrir mig að 
koma inn á Sirkus því þar eru ansi 
mörg augu sem finnst það greini-

lega mjög furðulegt að sjá mig 
þarna inni.
Benni: En ekki neikvæð athygli, 
er það?
Ásgeir: Nei, nei. Meira bara svona 
forvitnar spurningar um hvað ég 
sé að gera þarna. Það er oft mjög 
skemmtilegt fólk inni á Sirkus og 
virkilega góð tónlist og plötusnúð-
ar. 
Þessum hópum sem sækja Oli-
ver og Sirkus getur alveg komið 
saman. Fólk getur samt oft verið 
lokað fyrir persónunni þarna á 
bak við. Sér ekkert nema útlitið og 
dæmir eftir því. Útlitsfordómarn-
ir eru þarna til staðar. 
Benni: Ég man einmitt eftir því 
þegar GSM-símarnir voru að koma 
að þá vorum við fyrst með það á 
hreinu að það væru bara „tjokkó“ 
sem ættu slíka síma. Og það var 
einn strákur sem var svona fyrsti 
í okkar hópi sem átti GSM. Síminn 
hringdi, hann svaraði og við grýtt-
um hann.

En að brunanum ...?
Benni: Fólk er kannski hrætt við 
að fá einhvern tuttugu hæða við-
bjóð þarna en voru þetta einhver 
ómetanleg byggingarverðmæti? 
Eins og Pravdahúsið – það var 
eitthvað skítamix að manni skilst. 
Mér finnst það ekkert upp á líf og 
dauða að endurgera þau nákvæm-
lega, en maður vill samt engin 
glerháhýsi.
Ásgeir: Ég vil endilega bara láta 
reisa skemmtistað þarna aftur, 
bara einhvern enn betri. En það er 
alltaf leiðinlegt þegar hús brenna, 
nema ef vera skyldi Hverfisgat-
an. Hún mætti alveg brenna fyrir 
mér. 
Benni: Ég fer lítið á skemmtistaði 
þessa dagana og það er mjög, mjög 
langt síðan ég hef farið á Sirk-
us. Ég vinn mjög mikið og finnst 
margt meira spennandi en að leita 
að besta skemmtistaðnum.

Verðið þið glaðir ef þið vaknið á 
sunnudagsmorgni og sjáið að allt 
líti út fyrir að sama ríkisstjórn 
muni sitja áfram?
Benni: Nei. Síður en svo. Ég vil 
ekki styðja stríðið í Írak, ég vil 
ekki her á Íslandi og ekki fleiri 
álver.
Ásgeir: Ég yrði glaður. Allir stjórn-
málaflokkar hafa margt gott til 
brunns að bera og annað slæmt. 
Okkar ríkisstjórn hefur einfald-
lega fleiri plúsa en galla þó maður 
sé ekki endilega sammála öllu. En 
endilega sömu stjórn áfram. 

Ég var sem sagt látinn skoða 
blaðið mjög samviskusamlega 
þar sem einhverjum vinum mín-

um fannst svo fáránlegt að ég vissi ekki hver 
Ásgeir Kolbeins var.

Viljum styttu af Jóni Páli
Vinur Benna Hemm Hemm hefur tekið þátt í 
fegurðarsamkeppni og orðið herra Vesturland. 
Ásgeiri Kolbeins finnst mjög gaman að fara á 
Sirkus en segir allra augu þar vera á sér. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir ræddi við kappana um 
staðaltýpur og eftirminnilega Íslendinga.  





Byggingarverkfræðingur
Byggingartæknifræðingur

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Tæknimaður

Hæfniskröfur:

Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilssta›ir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is
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Leikskólinn Skógarland, 
Egilsstöðum:

Netfang: hanna@egilsstadir.is
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Skógarsel, 
Hallormsstað:

Netfang: disa@egilsstadir.is
• Leikskólakennari

Leikskólinn Tjarnarland, 
Egilsstöðum:

Netfang: adalbjorg@egilsstadir.is
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Hádegishöfði, 
Fellabæ:

Netfang: vala@fell.is
• Leikskólakennarar

Leikskólar á Fljótsdalshéraði 
–lausar stöður

Umsóknarfrestur er til 29. maí
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Umsóknir 
berist til leikskólafulltrúa Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 
Egilsstöðum, merkt viðeigandi leikskóla. 

Fáist ekki leikskólakennarar til starfa verða ráðnir starfsmenn með 
aðra uppeldismenntun og/eða reynslu af því að vinna með börnum.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá leikskólafulltrúa s. 4 700 700, 
netfang: olof@fljotsdalsherad.is og hjá leikskólastjóra hvers leikskóla. 
Sjá ennfremur á www.fljotsdalsherad.is og www.job.is.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Umsjónarkennari
Umsjónarkennara vantar á yngsta stigi eða
miðstigi.

Danskennari
Danskennara vantar í 1.-6. bekk. Í skólanum
er frábær parketlagður danssalur og ára-
löng hefð fyrir vinsælli danskennslu.

Smíðakennari
Kennara vantar í upplýsinga- og tækni-
mennt (smíði), í 1.-6. bekk.  Skólinn hefur
upp á að bjóða mjög góða kennsluaðstöðu.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, í síma 5959-200.

Heimilisfræði
Kennara vantar í hlutastarf í heimilisfræði.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson,
skólastjóri í síma 5959-200/5959-250.

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma 5959-
200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7.
- 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is







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

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

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

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

www.alcoa.is

Fjölbreytt og örugg störf
Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla 
er hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og 
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. 
Störfin felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslu- 
kerfa í tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi 
og góða umgengni. 

Góð launakjör
Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd 
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls - 
Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að 
nálgast á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og 
eina heita máltíð á dag.

Þjálfun og starfsþróun
Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur 
um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og
fræðslu í fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. 
Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu 
starfsmanna. Álverið er hannað þannig að öll störf henti 
jafnt konum sem körlum. Konur er nú um þriðjungur 
starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá líkamsræktarstyrk 
og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
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Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í 
skjóli einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf 
bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. 
Sveitarfélögin á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að
styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa 
eru að rísa. Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast 
inn á svæðið. 

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Síðustu framleiðslustörfin í boði



Starfi ð felst í almennum 
verslunarstörfum og ráðgjöf 
til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á tísku
• Reynsla í þjónustu
• Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til 
20. maí nk. Umsóknir sendast 
á netfangið gbtro@internet.is

Við erum að leita að
duglegum einstaklingum,
í fullt starf og hlutastarf.

Bankastræti 5     101 Reykjavík     517 5050     abendi@abendi.is

Er verið að leita að þér ?

www.abendi.is



                     Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
     Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is

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 mánudag 21. 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

- vi› rá›um

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

Verkefnisstjóri fiskimála

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a›
rá›a verkefnisstjóra fiskimála í Malaví.

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

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 28. maí nk.

Umsækjendur flurfa a› framvísa
útskriftarskírteinum frá skóla og hafa
hreint sakavottor›.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson
hjá Hagvangi.
Netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnisstjóra felst í a› hafa umsjón me› fiskimálaverkefni sem fiSSÍ sty›ur í Malaví.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i t.d. í sjávarútvegsfræ›um e›a tengdum greinum
Starfsreynsla á svi›i fiskimála
Reynsla af verkefnastjórnun sem og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum
Reynsla og flekking á bókhaldi og fjármálastjórnun
fiekking á flróunarmálum

A›rar hæfniskröfur:
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› enskukunnátta
Gó› tækniflekking
Gó› tölvukunnátta

Starfsvettvangur er á svæ›i vi› Malavívatn í u.fl.b. 300 km fjarlæg› frá höfu›borginni Lilongwe.
Búseta flarf a› vera á svæ›inu sjálfu en búsetuskilyr›i eru erfi›. Á svæ›inu eru ekki skólar sem
uppfylla kröfur um grunnskólamenntun skv. íslenskum vi›mi›um og flví ekki hægt a› búa flar
me› börn á grunnskólaaldri.

Stofnunin áskilur sér rétt til a› hafna öllum umsóknum.



HEKLA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum og vélum. Markmið félagsins er að vera
í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og
þjónustar.

Starfsfólk HEKLU er hvatt til að sýna frumkvæði, metnað og vilja til að ná árangri í starfi. Vinsamlegast sendið 
umsókn og ferilskrá fyrir 18. maí 2007, á netfangið va@hekla.is eða í gegnum heimasíðu okkar, www.hekla.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs, í síma 590-5152.

VÉLASVIÐ HEKLU – ÞJÓNUSTA
Vélasvið HEKLU er staðsett í nýlegri og glæsilegri þjónustumiðstöð, Klettagörðum 8-10, sem er sér-
hönnuð með tilliti til starfsemi vélasviðs.  Er óhætt að fullyrða að þar sé um að ræða fullkomnustu
aðstöðu á landinu til þjónustu á atvinnutækjum. 

Móttökustjóri ber ábyrgð á móttöku verkefna
og samskiptum við viðskiptavini vélaverkstæðis.
Móttökustjóri vinnur náið með verkstjórum
vélaverkstæðis en starfið heyrir beint undir
þjónustustjóra vélasviðs.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sambærilegu starfi
- Útsjónarsemi og þjónustulund
- Góð tölvukunnátta

Móttökustjóri
Vegna aukinna verkefna viljum við fjölga starfs-
mönnum í smurþjónustu. Starfsmaður í smurþjónustu
sinnir daglegri smurþjónustu á vélaverkstæði. Boðið
er upp á fullkomna aðstöðu til þjónustu á stærri
tækjum.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sambærilegum störfum
- Áhugi og þekking á vörubílum og tækjum

Smurþjónusta

Við leitum að kraftmiklu fólki í eftirtalin störf:

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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





STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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



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

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

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

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

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

Öllum umsóknum verður svarað.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Móttökuritari
Húsavík fasteignasala óskar eftir að ráða ábyrgan og
metnaðarfullan starfsmann í starf móttökuritara. Í því felst
móttaka viðskiptavina, símsvörun ásamt öðrum tilfallandi
störfum sem þessu tengist. 

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
Samskiptahæfileikar og þjónustulund 
Gott vald á íslensku og ensku 
Góð þekking á umhverfi Windows 
Heiðarleiki

Húsavík fasteignasala hefur lagt mikla áherslu á öguð og
vönduð vinnubrögð og hefur tekist að skapa sér gott
orðspor á fasteignamarkaðnum. Boðið er upp á fyrsta
flokks vinnuaðstöðu í glæsilegu og nýju húsnæði í líflegu
umhverfi. Umsækjendur þurfa að vera með hreina sakaskrá.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið reynir@husavik.net Fullum trúnaði heitið og
öllum umsóknum verður svarað. 

Fr
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Vélamenn og
bílstjórar

Suðurverk hf óskar eftir að ráða
vélamenn og  bílstjóra. 

Upplýsingar veittar í síma 892-0067. 
Umsóknir berist skrifstofu

Drangahrauni 7 eða á heimasíðu 
www.sudurverk.is

Foldaskóli



- vi› rá›um

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

Rekstrarstjóri

Brim hf. óskar a› rá›a rekstrarstjóra á
útger›arsvi› félagsins.

Brim hf. er í rö› fremstu fyrirtækja í
sjávarútvegi á Íslandi og flar starfa yfir 300
starfsmenn. Brim leggur áherslu á a› n‡ta
au›lindir sjávar me› sjálfbærum og
ábyrgum hætti og hefur flrjár meginsto›ir
fyrir slíkan rekstur a› lei›arljósi: Frumkvæ›i,
árei›anleika og vir›ingu.

Skrifstofa Brims er í Reykjavík.

www.brimhf.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 21. maí nk.
Númer starfs er 6657.

Nánari uppl‡singar veita Gu›n‡
Sævinsdóttir og fiórir fiorvar›arson.
Netföng: gudny@hagvangur.is og
thorir@hagvangur.is

Verkefnin felast m.a. í:
Kostna›areftirliti og sk‡rsluger›
Umsjón me› vi›haldi og tæknilegum málum
Umsjón me› búna›i og lager
Undirbúningi skipa til vei›a
Eftirliti me› vinnu í skipum félagsins
Vei›istjórnun

Hæfniskröfur:
Menntun á svi›i vélfræ›i, tæknifræ›i, 
verkfræ›i, sjávarútvegs e›a önnur menntun
á svi›i rekstrar og stjórnunar
Gó› rekstrarflekking og kostna›arvitund
Enskukunnátta og gó› tölvuflekking (excel)
Skipulagshæfni og sjálfstæ›i í vinnubrög›um
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
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Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
fjármálaráðgjöf
gsm: 893 9048

pk@isl.isSími 535 0200
www.neseignir. is

Neseignir óska eftir að ráða duglegan
sölumann karl eða konu.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Allar nánari upplýsingar gefur
Kristinn R. Kjartansson sölustjóri.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
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Kraftvélar er framsækið og öflugt fyrirtæki sem sérhæfir
sig í innflutningi á vinnuvélum. Kraftvélar kappkosta að
vera ætíð í fararbroddi á sínu sviði, ryðja tækninýjungum
braut á Íslandi og umfram allt að vera vakandi yfir þörfum
viðskiptavina sinna.

Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Vegna mikilla anna fram undan þurfum við að bæta við starfsmönnum
á verkstæði Kraftvéla ehf. 

Við erum að leita að starfsmönnum með reynslu af járnsmíði.

Í boði eru góð laun fyrir rétta aðila og fyrirtaksaðstaða. Mötuneyti á staðnum. 

Starfsmenn vanir járnsmíði

Frekari upplýsingar veitir Axel Ólafsson þjónustustjóri
í síma 535 3500 eða axel@kraftvelar.is.

Ármúli 26 | Sími 522 3000 | www.hataekni.is

Störf hjá Hátækni
Vegna aukinna umsvifa óskar Hátækni eftir að ráða í eftirfarandi störf:

ÞJÓNUSTUDEILD

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Starfið felur m.a. í sér:
• Afgreiðslu og móttöku viðskiptavina
• Umsýslu tækja í viðgerð
• Önnur létt skrifstofustörf

TÆKNIMAÐUR
Starfið felur m.a. í sér:
• Viðgerðir á fjarskiptatækjum
• Samskipti við viðskiptavini

Við leitum að brosmildum og ákveðnum einstaklingi 
sem er góður í mannlegum samskiptum. Viðkomandi
þarf að geta unnið undir álagi og vilja vinna í góðum 
hópi fólks. Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
ásamt grunnþekkingu í tölvunotkun.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar til Andra 
Freys Hanssonar, forstöðumanns Þjónustusviðs með 
tölvpósti á andri@hataekni.is fyrir 25. maí nk. 

HÚSTÆKNISVIÐ

TÆKNIMENNTAÐUR STARFSMAÐUR
Hústæknisvið Hátækni leitar að tæknimenntuðum
starfsmanni til að starfa við sölu og ráðgjöf á stjórn-
búnaði ásamt öðrum vörum. Hústæknisvið selur 
m.a. stjórnbúnað frá Honeywell og loftræstibúnað
frá Flaktwoods, en bæði þessi fyrirtæki eru leiðandi 
á sínu sviði í heiminum í dag. 

• Tæknimenntun er skilyrði og reynsla af loft-
ræstikerfum og stjórnkerfum æskileg.

• Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, 
vera úrræðagóður og tilbúinn til að tileinka
sér nýjungar.

Hústæknisvið er til húsa að Dalvegi 28 í Kópavogi. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar til Þóris 
Guðmundssonar, forstöðumanns Hústæknisviðs,
með tölvupósti á thorir@hataekni.is fyrir 25 maí nk.

Starfslýsing:

Æskilegir eiginleikar:

Nánari upplýsingar

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

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Umsjónarkennari
Umsjónarkennara vantar á yngsta stigi eða
miðstigi.

Danskennari
Danskennara vantar í 1.-6. bekk. Í skólanum
er frábær parketlagður danssalur og ára-
löng hefð fyrir vinsælli danskennslu.

Smíðakennari
Kennara vantar í upplýsinga- og tækni-
mennt (smíði), í 1.-6. bekk.  Skólinn hefur
upp á að bjóða mjög góða kennsluaðstöðu.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, í síma 5959-200.

Heimilisfræði
Kennara vantar í hlutastarf í heimilisfræði.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson,
skólastjóri í síma 5959-200/5959-250.

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma 5959-
200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7.
- 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is





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

www.kubbur.is

Verð: 36,900.000
Stærð: 116,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Bílskýli

Norðurbrú 2
210 Garðabæ

Remax  Senter  kynnir:  Stórglæsilega  og  vandaða  3ja  herbergja  íbúð  í
Sjálandshverfi.Íbúðin  er  á  jarðhæð  með  hellulagðri  verönd.  Íbúðin  er
einstaklega björt með stórum gluggum í eldhúsi/stofu sem ná frá gólfi og upp
í loft.   Eldhúsið er opið með HGH hvítmattri  eldhúsinnréttingu.   Eldunareyja
og  háfur  klædd  stáli.Innbyggð  uppþvottavél  og  stálísskápur  fylgir.  Tvö
rúmgóð  svefniherbergi.  Þvottahús  í  íbúð.Hvítar  rúllugardardínur  frá
Sólargluggatjöldum fylgja  með allri  íbúðinni.  Tenglar  eru  í  öllum herbergjum.
Baðherbergið er með HGH hvítmattri innréttinu. Einkar skemmtileg eign sem
vert er að skoða.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag 16:00-16:30

Bakkabraut
Kópavogur
Atvinnuhúsnæði með skrifstofuaðstöðu!

Verð: 29,500,000
Stærð: 216,9

Byggingarár: 2000

Glæsilegt og nýlegt atvinnuhúsnæði við Bakkabraut rétt ofan við höfnina í Kópavogi.  Vinnusalur á neðri
hæð er 128,6 fm en milliloftið er 88,3 fm. Heildarlofthæð undir mæni er 8 metrar. Innst á milliloftinu hefur
verið útbúin mjög myndarleg skrifstofuaðstaða með góðu baði og kaffistofu. Traustur og góður stigi er
upp á  loftið.  Stór  rafdrifin  innkeyrsluhurð.  Gott  malbikað  plan.  Góð  lýsing  úti  sem  inni.  FALLEGT,
MYNDARLEGT OG HENTUGT ATVINNUHÚSNÆÐI

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

897 2514
vj@remax.is

SENTER

Brekkutangi 16
Mosfellsbær

Verð: 40.5
Stærð: 254

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 32.490.000
Bílskúr: Já

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

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Verð: 28,9
Stærð: 108

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19,1
Bílskúr: Nei

Hallakur 4b
210 Garðabær

Opin  og  rúmgóð  3ja  herbergja  íbúð  í  viðhaldsfríu  fjölbýli  á  góðum  stað  í
Akralandinu  í  Graðabæ.  Komið  er  inn  í  parketlagða   forstofu  með  góðu
skápaplássi. Tvö mjög rúmgóð herbergi eru í íbúðinni, bæði með skápum og
parketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Baðkar  og  sturtuklefi  er  á
baðherberginu.  Eldhúsið  er  opið  með  góðu  skápaplássi  og   eldavélaeyju.
Stofan er björt og rúmgóð og úr henni er útgengt á sér suðurverönd. Parket
er  á  stofunni.  Geymsla  er  í  kjallara.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Íbúðin  er  mjög
rúmgóð og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og grunnskóla.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús KL 15:00-15:30

Dalsel 35
109 Reykjavík

Verð: 23,9
Stærð: 113

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15,7
Bílskúr: Bílskýli

Opin  og  rúmgóð  4ra  herbergja  íbúð  í  fjölbýli  á  góðum  stað  í  Seljahverfinu.  Komið  er  inn  í  flísalagða
forstofu  með  góðu  skápaplássi.  Þrjú  góð  herbergi  eru  í  íbúðinni,  öll  með  skápum  og  parketi  á  gólfi.
Útgengt á svalir úr hjónaherbergi. Baðherbergið er með hvítri innréttingu. Sturtuklefi er á baðherberginu.
Eldhúsið  er  opið  og  með  mjög  góðu  skápaplássi.  Korkflísar  eru  á  eldhúsinu.  Inn  af  eldhúsinu  er
þvottahús. Stofan og borðstofan eru samliggjandi sem bíður uppá mikla möguleika.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús KL 14:00-14:30

Mánastigur 4
220 Hafnarfjörður

Verð: 17.5
Stærð: 79.4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 11.150.000

Fallega 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á friðsælum stað rétt við tjörnina í hafnarfirði. Komið er inn í
litla  forstofu  m/flísum.  Gangur  með  beykiparketi.  Rúmgott  tvískipt  eldshús,  góður  borðkrókur  með
glugga. Snyrtileg hvít eldhúsinnrétting. Arston ofn,helluborð og vifta. Hjónaherbergið með sér smiðuðum
skápum  úr  massívum  hlyni  beykar  parket á  gólfi.  Gott  baðherbergi  með  baðkari  og  fallegri  hvítri
innréttingu. Barnaherbergi með sérsmíðuðum skápum, Falleg íbúð rétt við miðbæinn. íbúðin er laus við

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Pantið skoðun í síma 898 3023
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Verð: Frá 20.9
Stærð: Frá 83.4

Fjöldi herbergja: 2-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Bílskýli

Fjölskylduvænt hverf

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur

RE/MAX SENTER kynnir: Glæsilegar 2ja-4ra  herbergja íbúðir í 4ra hæða lyftuhúsi á barnvænum stað í Kópavogi. Baðherbergin eru
með fallegum  innréttingum og granít  borðplötum.  Þvottahús er  inn í  öllum íbúðum.  Rúmgóð svefnherbergi  með góðum skápum.
Eldhúsin eru  með fallegum spónlögðum eikar innréttingum í neðri skápum en efri skápar eru plastlagðir með kolgrárri áferð,  öll tæki
eru frá Ariston.  Ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél fylgja að auki með þessum eignum, í öllum íbúðunum er opið úr eldhúsi inn í
stofu. Stofurnar eru allar einkar rúmgóðar og bjartar. Íbúðirnar skilast fullkláraðar án gólfefna að undanskildu baði og þvottahúsi sem
skilast  flísalagt.  Sérgeymsla  er á  jarðhæð.  Sameign  skilast  fullfrágengin  að  utan  sem  innan.  Innangengt  er  úr  sameign  hússins  í
bílageymslu.  Nánari  skilalýsingu er  hægt að fá  hjá  sölufulltrúum. Stutt  verður í  alla  þjónustu,  s.s.  skóla  og íþróttamiðstöð,  einnig  er
stutt í góðar gönguleiðir. Húsið er byggt af traustum byggingaraðila með áratuga reynslu.  Íbúðirnar verða tilbúnar til  afhendingar 1.
Júlí 2007 . Tekið verður á móti tilboðum hjá RE/MAX SENTER milli 16.00 – 17.00 í Skútuvogi 11a.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 14:30-15:30
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Hlíðarhjalli 40 
200 Kópavogur 

Verð: 27,9 M 
Stærð: 116,6 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 1988 

Brunabótamat: 17,2 M 
Bílskúr: 28,8 fm 

Vel  skipulögð  4ra  herbergja  endaíbúð  ásamt  bílskúr,  heildarstærð  eignar  er  145,5  fm.  Forstofa  með
fataskáp, þvottahús innaf forstofu.  Stofa með útgengi á stórar suðursvalir. 3 svefnherbergi, útgengt á
svalir  frá  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  bæði  með baðkari  og sturtuklefa.  Blokkin  var  tekin í  gegn að
utan síðastliðið sumar sem og þakskeggið. Rúmgóður bílskúr með gluggum, heitu og köldu vatni ásamt
hurðaopnara. Frábært útsýni er frá allri íbúðinni.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

MJÓDD

Sæbólsbraut 40
200 Kópavogur

Verð: Tilboð
Stærð: 947 fm

Sjávarlóð  undir  einbýlishús á  miðju  höfuðborgarsvæðinu.  Lóðin  er  947  fm.  að  stærð  og  staðsett
frábærlega í  litlum  botnlanga  með  óhindrað  útsýni  og  frábært  fuglalíf. Á  lóðinni  stendur  gamalt
einbýlishús úr timbri 106,2 fm. að stærð. Göngustígur fyrir framan húsið liggur út á Kársnesið. Þetta er
einstakt tækifæri til að eignast sjávarlóð og byggja hús eftir þínu höfði í grónu hverfi þar sem öll þjónusta
er til staðar.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Falleg sjávarlóð

MJÓDD

Verð: 24.500.000
Stærð: 110.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 17.550.000

Kelduhvammur 24
220 Hafnarfjörður

Rúmgóð  og  björt  3-4ra  herbergja  endaíbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  í
tvíbýlishúsi.  Forstofa  með flísum á gólfi.  Hjónaherbergi  er  mjög rúmgott  eða
18  fm.  og  er  búið  að  breyta  því  í  tvö  herbergi.  Barnaherberig  með  skáp.
Eldhús með sprautaðri innréttingu og borðkrók. Stofa með útgengi út í suður
garð.  Þvottahús  inní  íbúð  með  dúk  á  gólfi.  Geymsla  og  hjólageymsla  í
sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17:00 - 17:30

Byggðarendi 10
108 Reykjavík

Verð: 47.000.000
Stærð: 235fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1972

Um er  að ræða NEÐRI  SÉRHÆÐ sem skiptist  í  tvær  íbúðir.  Húsið  hefur  verið  mjög mikið  endurnýjað.
Hæðin er 235 m² og skiptist í tvær sjálfstæðar íbúðir en á einu fastanúmeri. Skipulag íbúðar er þannig:
Aðalíbúðin: 134,8fm, 4 svefnh. baðh. stofa, eldhús. Stórir gluggar, arinn í stofu, þvottahús. Aukaíbúðin:
100,2fm sérinng.  stofa, eldhús, baðherb. svefnherb. eru 2. Góð íbúð með auka leiguíbúð.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Íbúð með auka 100fm leiguíbúð
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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

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

Verð: 25.500.000
Stærð: 116,2 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.840.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús mánudag kl. 19.30 – 20.00 
 ÍBÚÐ  EFTIR Á 2  hæð

R  116,2  FM
 rúmgóð svefnherbergi

i í bílageymslu
t útsýni

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Sölufulltrúi
899 0800

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
699 6165

Kjóabraut 10
845 Flúðir

Verð: 28.900.000
Stærð: 96 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.800.000

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

160  fm  sólpallur , heitur  pottur
3  rúmgóð  svefnherbergi, Svefnloft

t  frá  bænum
2  mín í  Golf

s  staðsetning
a  glæsilegt  heilsárshús

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Verð: 26.900.000
Stærð: 101,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: Bílskýli

Lækjasmári 15
201 Kópavogur

Íbúðin er laus til afhendingar

FASTEIGNIR

Opið hús MÁNUDAG  kl. 18.30 - 19.00

  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA
3  rúmgóð  svefnherbergi

t  stæði  í bílageymslu
r suðursvalir

s inn af eldhúsi
t í alla þjónustu

Komdu í heimsókn 
á morgun mánudagkl. 18.30 – 19.00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Norðurgarður 17
230 Keflavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 19.000.000
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

Frábært endaraðhús
Innbyggður bílskúr
4 góð svefnherbergi
Stórt þvottahús

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA
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Steinhella 5
220 Hafnarfjörður

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.13 maí Kl 15-15.30

Verð: 22.500.000
Stærð: 142,3

Byggingarár: 2006

Remax Esja kynnir til sölu 142,3 m2 iðnaðarhúsnæði, þar af 33,7 m2 milliloft í
nýju og glæsilegu atvinnuhúsnæði við Steinhellu 5 í Hafnarfirði.

Þrastarhöfði 13
Mosfellsbæ

Verð: 45,5 milj
Stærð: 186 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Síðasta íbúðin í þessu glæsilega raðhúsi á tveimur hæðum við Þrastarhöfða, Mosfellsbæ.Húsið er 186,5
fm. með innbyggðum 23,7 fm. bílskúr.  Neðri hæð skiptist í forstofu, svefnherbergi, 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 við kaupsamning

Ingólfur
Sölufulltrúi

893 7806
ingolfur@remax.is

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

897 0948
samuel@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag kl:17-17.30

Sumarhús
Reykjavík

Verð: 13900000
Stærð: 112

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Sumarhús  til  flutnings.    Stærð  112 fermetrar   grunnflötur  er  86  fm og milliloft  er  26  fm.    Neðri  hæð
komið er inn í  rúmgóða forstofu á vinstri  hönd er mjög rúmgott eldhús og stór samliggjandi stofa með
mikilli  lofthæð og  björtum og   stórum gluggum.  Á  hæðinni  eru  2  góð  svefnherbergi  og  mjög  stórt  og
rúmgott  baðherbergi.    Góður  stigi  er  uppá  efri  hæð  hússins  þar  sem  er  stórglæsilegt  herbergi  með
glæsilegum  góðum  svölum  mikið  er  af  gluggum  og  er  herbergið  mjög  bjart  og  fallegt.   Verð  13.9

Sigfús
Sölufulltrúi

898 9979
sigfus@remax.is

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

ESJA

Sumarhús til flutnings.

Hrísmóar 2A   íb.202
210 Garðabæ

Verð: 17.900.000
Stærð: 69

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 11.450.000

Mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með mjög stórum sérsvölum.   Frá forstofu er gengið inn í hol.
Svefnherbergi er með fataskáp.  Stofa er með útgengt á mjög stórar suðursvalir.  Eldhús er með nýlegri
innréttingu  og  opið  inn  í  stofu.   Baðherbergi  er  með  sturtu  og  nýlega  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Geymsla/þvottaherbergi er í íbúð með nýlegri innréttingu.  Nýlegt gegnheilt parket er á holi, stofu, eldhúsi
og herbergi.  Nýlegar hurðir á herbergjum.  Í sameign er vagna- og hjólageymsla.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Verð: 38.8
Stærð: 200fm+

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 20.5
Bílskúr: Já

Íshússtígur 3
Keflavík

Ný  uppgert  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  með  innréttuðu  aukahúsi  á  lóð.
Húsið er allt ný uppgert að utan sem innan og er hið glæsilegasta. Gengið er
inn í forstofu sem er flíslögð og með góðu skápaplássi. Aðalrými er stofa og
eldhús. Eldhúsinnréttingar eru nýjar eins og allt annað í húsinu, góð eyja með
eldavél.  Stofan er  rúmgóð og björt  með ljósu eikarparketi.  Baðherbergi  er  á
neðri hæð og er þar bæði bað og sturtuklefi, hiti er í flísalögðu gólfi og mjög
smekklegar  nýjar  innréttingar.  Þvottahús/geymsla  er  á  neðri  hæð.  Aðstaða
fyrir  þvottavél/þurrkara.  Gengið er  niður pall  í  minni  stofu/herbergi.  Þar innaf
er lítið herbergi sem má nýta sem fataherbergi. Efri hæð er öll parketlögð og
skiptist  í  3  herbergi.   Aukahús  skiptist  í  stofu,  eldhús,  svefnherbergi  og
flísalagt baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél/þurrkara.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG MILLI 16.00 OG 16.45

Bergþórugata 13
ATH Þriðjudag 15 maí

Verð: 18.900.000
Stærð: 55,1 fm

Fjöldi herbergja: 2 
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 8.910.000

Falleg 2 herb í búð á 2. hæðum. Gengið er inn um sérinngang á neðri hæð. Á neðri hæð er lítið andyri,
gangur, geymsla, baðherb, og svefnherb. Á efri hæð eru stofa og eldhús. Nánar: Komið er inn í andyri
sem er flísalagt en gangur og herbergi eru með parketi. Í svefnherbergi eru góðir skápar. Baðherbergi er
með flísum á gólfi og öðrum vegg ásamt sturtuklefa, sem er stór og góður. Efri hæð er með parketi og
fallegri eldhúsinnréttingu með flísum á milli skápa og borðplötu. Geymsla og sameiginlegt þvottahús.

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús kl 18:00 til 19:00

Skúlagata 56
101 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 75,9 fm

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

2-3ja  herbergja  íbúð  á  fyrstu  hæð  á  Skúlagötu.   Komið  er  inn  í  teppalagða  forstofu  og  gang.  Hægra
megin við forstofu er eldhús með nýlegum eldhúsinnréttingum   og dúk á gólfi.  Þar við hlið er rúmgott
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Hinum megin við ganginn er annað rúmgott svefnherbergi einnig
með góðu skápaplássi og rúmgóð stofa með útgang á suður svalir með gott útsýni yfir góðan garð. Nýtt
pergo parket er á herbergjum og stofu. Sameign í góðu standi. Nánar á www.remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús klukkan 17:00-17:30 í dag
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Verð: 34.900.000
Stærð: 110

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 19.000.000

Engjateigur 17
Listhúsin

RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilega  110  fm  endaíbúð  við  Engjateig  í
Laugardalnum.  Íbúðin  er  mjög  björt  og  falleg,  með  fallegu  gegnheilu
eikarparketi og mikilli lofthæð í stofunni. Tvö svefnherbergi eru á efri hæðinni
en í  öðru þeirra hefur  verið komið fyrir  svefnlofti,  þar sem hægt er  að koma
fyrir  t.d.  skrifstofuaðstöðu  eða  fataherbergi.  Umhverfið  er  ekki  af  verri
endanum með Ásmundarsafn fyrir framan stofugluggann og útivistarsvæðin í
Laugardalnum í 5 mín göngufæri. Þetta er glæsileg eign á frábærum stað.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16-16.30

Verð: 33.800.000
Stærð: 106

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 14.000.000

Vesturgata 20
Miðbær

RE/MAX  BORG  kynnir:  Bjarta  og  glæsilega  106,2  fm,  á  3ju  hæð,  4ra
herbergja íbúð, hlý og sjarmerandi eign á frábærum stað í miðbænum. Nánari
lýsing:  Um  er  að  ræða  4ja  herbergja  íbúð,  á  annari  hæð  í  fjölbýli  en  sér
stigagangur  er  fyrir  þessa  íbúð  og  íbúðina  á  annari  hæð.Íbúðin  er  stödd  á
vinsælum stað í miðbæ Reykjavíkur. Komið er inn í forstofu með náttúruflísum
sem  ná  inn  á  allan  ganginn,  eldhúsið  og  baðherbergið.  Eldhúsið  er  með
ágætum  innréttingum  í  gamla  stílnum,  og  er  útgegnt  þaðan  á  vestur-svalir.
Tvær  stórar  samliggjandi  stofur  eru  í  íbúðinni  og  eru  með  marbau  parket.
Einnig  er  sama  parket  í  svefnherbergi.  Í  svefnherbergi  er  samliggjandi  lítið
herbergi  sem  er  notað  sem  barnaherbergi.  Hægt  er  að  nota  sér  hurð  inn  í
barnaherbergið. Baðherbergi er flísalagt í hólf að hluta með mosaík flísum.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 14-14.30

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.

BORG

Opið hús 14:00 -14::30

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Efstasund 89
104

Verð: 14.900.000
Stærð: 52

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 6.450.000

RE/MAX BORG hefur tekið í einkasölu litla og notalega 52ja fm lítið niðurgrafna kjallaraíbúð í Efstasundi.
Stofan og svefnherbergið eru parketlögð en í eldhúsi og á baði er flísalagt. 4 fm sérgeymsla er á sömu
hæð og einnig sameiginlegt þvottahús. Þetta er mjög snotur og notaleg eign á frábærum stað.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15-15.30

Hringbraut 84
Miðbær

Verð: 17.900.000
Stærð: 66

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 8.900.000

Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Hringbraut. Íbúðinni fylgir 9,2 fm sérgeymsla í kjallara og aðgangur að
sameiginlegu  þvottahúsi.  Verið  er  að  gera  upp  stigaganginn  og  verður  hann  málaður  og  teppalagður.
Húsið var múrviðgert ´94-´95, 2000-2001 var þakið endurnýjað og loftnet og loftnetslagnir endurnýjaðar,
2003  voru  sett  hljóðvistargler  í  íbúðina  Hringbrautarmegin  en  einfalt  gler  er  garðmegin.  Húsgjöld
íbúðarinnar eru 9.844 kr á mánuði og af því fara 5.544 kr í viðhaldssjóð.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15-15.30

Suðurgata 80
Hafnarfjörður

Verð: 34.900.000
Stærð: 176

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: já

RE/MAX BORG kynnir í einkasölu mjög fallega 143,9 fm efri sérhæð í fjórbýli auk 21,7 fm bílskúrs með
10,8 fm geymslu. Hæðin skiptist í: forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í íbúðina, eldhús, stofu
með  svölum  sem  snúa  til  suðvesturs,  gestasnyrting,  sjónvarpshol,  þrjú  svefnherbergi,  þvottahús  og
baðherbergi með baðkari og steyptum sturtuklefa. Yfir hæðinni er að auki ca 70 fm manngengt ris sem
er ekki skráð í fermetratölu eignarinnar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17-17.30
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Fljótasel 13
109 Reykjavík 

Verð: 43.9M 
Stærð: 260,5 fm 

Fjöldi herbergja: 8 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 30,1M 
Bílskúr: já 

Gott  endaraðhús  með  bílskúr  og  aukaíbúð  með  sérinngangi á  góðum  stað í  Seljahverfi.  Aðalíbúðin,
Forstofa,  eldhús,  borðstofa  og  stofa  með  fallegum  arni,  svefnherbergi  og  gestasalerni,  efri  hæð:  3
svefnherbergi, baðherbergi og hol. Aukaíbúðin er björt með sérinngangi, stofa og eldhús samliggjandi 2
svefnherbergi  og  baðherbergi.  Bílskúr  með  geymslulofti.  Þetta  er  góð  eign  þar  sem  leigutekjur
aukaíbúðar bera góðan hluta af afborgunum hússins

SELD
Berglind Hólm

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

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 mánudag kl. 18.00-18.30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Rjúpnasalir 4
201 Kópavogur

Verð: 24.9 M
Stærð: 95,6 fm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.8 M

Vorum að fá í sölu þessa frábæru 3ja herbergja íbúð á vinsælasta stað í kópavogi. Íbúðin er á 2.hæð í
litlu  fjölbýli.  Hlyn  parket  er á  öllum  gólfum  og  skápar  og  innréttingar  úr  eik.  Eldhús  og  stofa  eru
samliggjandi með útgengi á suð-vestur svalir og útsýni alla leið út á sjó. Geymsla og þvottahús eru innan
íbúðar en að auki er líka lítil geymsla í sameign. Þetta er eign sem vert er að skoða.

SELD
Berglind Hólm

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

Skipholt 55
105 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 117,4 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 13.615.000
Bílskúr: já

Komið er inn í hol með fataskápum. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi á flísalagðar svalir
sem snúa í  vestur.  Eldhús er  með upprunalegri  innréttingu,  ljósar  flísar á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  með
hvítum  skápum og  dúkur á  gólfi.  Barnaherbergin  tvö  eru  með  teppi á  gólfi  og  innbyggðum fataskáp.
Baðherbergi er með hvítum tækjum, baðkari og  veggflísum að hluta. Mjög rúmgóð og skemmtileg eign
sem er tilvalin til endurbóta.

SELD
Berglind Hólm

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

Vesturberg 68
111 Reykjavík

Verð: 34.9 M
Stærð: 154,3 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 22,5 M
Bílskúr: já

Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í Breiðholtinu. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og góðu
hengi.  Gestasalerni  og  geymsla  er  inn  af  forstofunni.  Komið  er  inn í  stórt  hol  sem  nýtist  sem
sjónvarpshol.  Eldhús  er  allt  endurnýjað  með  virkilega  góðri  u-laga  innréttingu  úr  kirsuberjavið  og  með
vönduðum stáltækjum. Þvottahús er inn af eldhúsi og útgegnt í garðinn. Þrjú svefnherbergi eru í eigninni
og eru þau öll með fataskápum. Baðherbergi er bæði með sturtuklefa og baðkari.

Opið hús í dag kl.17:15 - 17:45

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali
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BREIÐHÓLL 20 OG 22
245 SANDGERÐI

Verð: 17.500.000
Stærð: 170.7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Komið og hittið verktakann sem verður á staðnum og með öll ykkar svör á reiðum höndum. Húsin skilist
fullbúinn  að  utan,  klædd með báruál  frá  Áltaki  í  Reykjavík  með innbrenndum lit  steingrátt,  en  rúmlega
fokheld að innan samkvæmt neðangreindri lýsingu. Húsin eru alls 170.7 fm og þar af er bílskúr 27.3 fm.
Tilbúin að utan og rúmlega fokheld að innan. Innkeyrsla verður steypt og vélslípuð með snjóbræðslukerfi,
lóð tyrft en ógirt. Verktakinn er einnig með sambærilegt hús við Lækjamót 85 sem er lengra komið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG FRÁ 17:00 TIL 18:00

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggð

Verð: 15.000.000
Stærð: 60,1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.200.000

RE/MAX LIND kynnir  flottan 60 fm sumarbústað á 9000 fm leigulóð með frábæru útsýni  til  allra átta.  Í
göngufæri  frá  bústaðnum er  góður  busl-lækur.  Góð verönd er  kringum bústaðinn.  Í  bústaðnum eru  3
svefnherbergi  og  gott  svefnloft.  Góð  innrétting  er  í  eldhúsi  og  björt  og  góð  stofa.  Mikill  og  glæsilegur
gróður umliggur bústaðinn.  Stutt  er  í  alla  verslun og þjónustu hvort  sem það er Borgarnes eða Baula.
Stutt er í golf. Þessi flotti bústaður er laus við kaupsamning. Hringið og spyrjið til vegar.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Rúnturinn eftir kosningar

Mýrarkot, Hlingerði
801, Grímsnesi

Verð: 11.500.000
Stærð: 50 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 6.986.000

Fallegt 50 fm sumarhús á góðum stað í landi Mýrarkots í nágrenni Hraunborga.  Húsið skiptist í aðalhús
og  gesthús  með  geymslu  og  inntaks  skúr  á  milli.   Aðalhúsið  skiptist  í  tvö  svefnherbergi  með
svefnaðstöðu  fyrir  6  manns.  Baðherbergi  er  með  sturtu.  Stórt  og  bjart  rými  sem  er  eldhús  með
viðarinnréttingu,borðstofa  og  setustofa.  Stór  timburverönd  er  við  húsið.   Gesthúsið  er  tengt  húsinu.  Í
gesthúsinu er svefnpláss fyrir tvo til þrjá. Lóðin er 8000 fm eignarlóð með miklum og fallegum gróðri.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Komið og skoðið svæðið

Nátthagi 1,2og 3
245 Sandgerði

Verð: 39.900.000
Stærð: 3 X 30 fm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 20.000.000

RE/MAX LIND kynnir: Frístundarhúsin við Þóroddsstaði sem er rétt utan við Sandgerði. Um er að ræða
þrjú 4ra manna frístundarhús(30 m2)hvert hús sem eru í  útleigu.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 farlægð.Mikið af pöntunum
liggja nú þegar fyrir sumarið og inn í haustið og fylgir það með. Þetta er frábært viðskiptatækifæri.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hringið og pantið skoðun

Verð: 37.900.000
Stærð: uþb 115

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13.350.000

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík

REMAX LIND KYNNIR. NÝ UPPGERÐ og glæsileg ÍBÚÐ FYRIR VANDLÁTA
Glæsileg   þakíbúð  með  hátt  til  lofts  í  Þingholtunum  í  nýlegu  tvíbýli  nálægt
mótum  Bergstaðastrætis  og  Skólavörðustígs.   Íbúðin  er  öll  endurnýjuð  á
þessu  ári  á  vandaðan  og  smekklegan  hátt,  Til  að  mynda  eru  gólfefni,
innréttingar, blöndunartæki, raftæki í eldhús og hreinlætistæki allt nýtt. Salerni
er  með  fallegri  innréttingu  í  stíl  við  eldhúsinnréttingu,  upphengt  salerni  og
flísalagðan  sturtuklefa.  Eignin  er  öll  nýmáluð  að  innan.  Útgengt  er  á  góðar
svalir  sem snúa í  vestur.   Í  eldhúsi er glæsileg hvít,  sprautulökkuð og kámfrí
ítölsk Aran innrétting. Raftæki eru frá Miele.  Frábærlega staðsett og vönduð
íbúð  fyrir  vandláta,  með  allt  það  besta  sem  miðbærinn  býður  uppá  í
nágrenninu.  Gólfflötur er uþb. 115 m² en skráð stærð íbúðar í fmr er 87.2 m²

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30



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

www.kubbur.is

Álfkonuhvarf 45
203 Kópavogur

Verð: 23.800.000
Stærð: 105,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 18,7

Falleg 3ja herbergja 105,8 fm íbúð á jarðhæð með sér garði í nýlegu fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í forstofu
með  skáp,  rúmgóða  stofu  með  útgengi  út  í  garð,  opið  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  góðu
skápaplássi, 2 góð svefnherbergi með skápum, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu
salerni, innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Þvottahús er innan íbúðar. Sér geymsla og hjólageymsla eru í
sameign.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Dverghólar 14
800 Selfoss

Verð: 28.900.000
Stærð: 146,6 m²

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28 m²

Laus við kaupsamning! Forstofa er með flísum á gólfi og skápum- inn af forstofu er herbergi með parketi
á gólfi.Eldhús er með dökkri innréttingu með miklu skápaplássi.Stofa og eldhús eru samliggjandi og mikil
lofthæð.Stofa er björt með flísum á gólfi- útgengt er í garð.Baðherbergi er með flísum á gólfi, sturtuklefi
og innrétting. Gert er ráð fyrir  hornbaðkari.Barnaherbergi  með parketi  á gólfi  og skáp.Hjónaherbergi  er
rúmgott með stórum skápum.Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag kl 18.00 - 18.30

Hestvík - Þingvellir
Þingvellir

Verð: 39.900.000
Stærð: 66

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10,1

Erum með í  sölu fallegt  66 fm sumarhús á stórkostlegum stað í  Hestvík við Þingvallavatn.  0,7 hektara
leigulóð  sem  búið  er  að  borga  leiguna  af  landinu  næstu  15  árin.  Bústaðurinn  skiptist  í  forstofu  með
fatahengi,  3  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  með  sturtuaðstöðu,  stóra  stofu  með  kamínu,
borðstofu og eldhús með útgengi út á mjög rúmgóða verönd. Við bústaðinn er eigin borhola með köldu
vatni og er vatnið í húsinu hitað í 200 lítra hitakút en húsið sjálft er rafmagnskynnt.

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

Hjaltabakki 8
109 Reykjavík

Verð: 14.900.000
Stærð: 77,10

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 11,2

Góð 2ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð með sérgarði  í  Hjaltabakka.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með parketi  á
gólfi.  Opið  eldhús  með  ágætri  innréttingu,  borðkrók  og  flísum  á  gólfi.  Rúmgott  svefnherbergi  með
skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með baðkari og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Stofan er
björt með parketi á gólfi og útgengi út í garð. Sér geymsla og sameiginlegt þvottahús eru í sameign.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag 19:00 - 19:30

Langamýri 32
800 Selfoss

Verð: 23.800.000
Stærð: 141

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: 28

AÐEINS 1 ÍBÚÐ EFTIR Í ÞESSU FALLEGA HÚSI. Íbúðin er í fimm íbúða raðhúsi á Selfossi og er hún 113
m2 fjögurra herbergja auk 28 m2 bílskúr. Alls 141 m2. Garður snýr í suðvestur og er gengið úr stofu út í
garð.  Íbúðin  er  nær  fullbúin  og  skilast  í  núverandi  ástandi  eða  fullbúin  án  gólfefna.  Að  utan  er  lóð
grófjöfnuð að framanverðu en tyrfð að aftanverðu.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Möguleiki á 90 prósent láni!

Súluhöfði 21
270 Mosfellsbær

Verð: 34.900.000
Stærð: 138,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,6
Bílskúr: 29,1

Glæsileg 4ra herberga sérhæð á frábærum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er 109,5 fm og bílskúr er um 29,1
fm.Gengið er inn um sérinngang, inn í  flísalagða forstofu með góðum skápum. Þrjú góð svefnherbergi
eru  í  íbúðinni  og  er  góður  skápur  í  hjónaherbergi.  Gott  eldhús  með  góðri  birkiinnréttingu  og  góðum
tækjum. Rúmgóð stofa og er  útgengi  þar  út  á glæsilega verönd með góðum palli  í  suðurátt.  Rúmgott
baðherbergi, flísalagt með hita í gólfi og er þar bæði sturta og baðkar. Umhverfið er allt hið glæsilegasta.

Björn Þór
Sölufulltrúi

865 6565
bth@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag 19.00-19.30

Þverársel 28
109 Reykjavík

Verð: 79.900.000
Stærð: 250

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 38

Bílskúr: 30,2

Stórglæsilegt  einbýlishús  á  þremur  pöllum.  Húsið  stendur  á  1450  fm  hornlóð  innst  í  botnlanga  við
Þverársel í Reykjavík. Malbikaður tennisvöllur er á lóðinni og er hann séreign. Gengið er inn á efri hæð í
góða forstofu.  Eldhúsið er opið með hvítri sprautulakkaðri innréttingu. Stofan er mjög björt, með mikilli
lofthæð og arni.  Á neðri hæð er gott sjónvarpshol. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. 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. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag 19:00 - 19:30
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Njálsgata 4a
101 Reykjavík

Verð: 22800000
Stærð: 76.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 10.775.000
Bílskúr: nei

Þriggja  herbergja  61.1  fm.  íbúð  í  miðbæ Reykjavíkur  með 15.7  fm.  geymslu  útí  garði.  Íbúðin  skiptist  í
forstofu með hengi,  lítið og nett eldhús með gaseldavél og flísum á gólfi,  baðherbergi með sturtuklefa,
flísalagt, herb. innaf eldhúsi sem er nýtt í dag sem borðstofa. Stofu með glugga útí sameiginlegan garð.
Innaf stofu er svefnherbergi með fataskápum. Eign sem býður uppá mikla möguleika og tilvalin fyrir par
eða einstakling. Eign sem vert er að skoða og perla fyrir þann sem líkar við fjölbreytt miðbæjarlíf.

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun í síma 847 8001

Álftarimi 28
Selfoss

Verð: 31.500.000
Stærð: 208,7

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. Flísar eru á öllum votrýmum, parket á herbergjum og stofu en korkur á eldhúsi

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Gott verð !

Stekkholt 32
Selfoss

Verð: 25.900.000
Stærð: 160,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 22.030.000
Bílskúr: Já

Um er að ræða einbýlishús, staðsett við Stekkholt 32 á Selfossi. Húsið er allt hið huggulegasta og telur
íbúðin forstofu með skápum og flísum á gólfi, 3 svefnherbergi, þar af tvö með skápum, baðherbergi sem
er ný tekið í gegn með baðkari, stórri sturtu og upphengdu saleri, eldhús með nýlegri innréttingu. stofu
og borðstofa með viðarparketi á gólfi, ágæt þvottahús og geymsla. 41,8m2 góður bílskúr er við húsið.
Þetta er  góð eign sem vert er að skoða nánar.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Gnoðarvogur 38
104 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 75

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Fallega þriggja herbergja mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð,***LAUS VIÐ KAUPSAMNING*** Gengið
er inn í flísalagða bjarta forstofu, þaðan er gengið inn í öll herbergi.Flísalagt eldhús sem gert var upp fyrir
ca 5 árum, eldhúsið er með fallegri innréttingu og flísalagt er á milli skápa. Herbergin eru með gegnheilu
parketi á gólfi. Baðherbergi var endurnýjað fyrir 2 árum, ný innrétting,ný sturta,ný gólfefni. Ný Electrolux
þvottavél getur fylgt. Stutt er í skóla og þjónustu. Íbúð sem vert er að skoða.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

ÍSBÚÐIN KJARNANUM
800 SELFOSS

Verð: 3.700.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA : Ísbúð og söluturn á eftirsóttum stað í Kjarnanum Selfossi. Um er
að ræða rekstur Ísbúðarinnar í  Kjarnanum sem staðsett er í  andyri  verslunarmiðstöðvarinnar á Selfossi
sem hýsir Nóatún ásamt fjölmörgum öðrum verslunum. Ísbúðin er búin góðum tækjum, nýlegri ísvél frá
Kjörís, pylsugrill, kælar, frystikistur, grillofn fyrir hamborgara, pizzur ofl., kæliborð, búðarkassi, fartölva ofl.
Spennandi tækifæri fyrir þá sem vilja vera með eigin rekstur og miklir möguleikar.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

SPENNANDI TÆKIFÆRI
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Stærð: 110 haBrjánstaðir, Skeiðum
801 Selfoss

Re/Max heimili og Jarðir kynna: Jörð í Skeiða-og Gnúpverjahreppi, (við Hótel Heklu) landnúmer 166456. Um
er að ræða u.þ.b 110 ha. lands, þar af er ræktað land u.þ.b. 29 ha. Vélageymsla 300 fm. og í enda hennar
eru tvær ósamþykktar íbúðir, ein á hvorri hæð, u.þ.b. 80 fm. hvor, hlaða 325 fm. með reiðaðstöðu í helmingi
hennar, hesthús með góðri kaffistofu 327,5 fm. Í hesthúsinu eru góðar stíur fyrir 35 hesta og 15-20 tryppi.
Gerði  eru  við  hesthúsið  samtals  830 fm.  og einnig  200 m.  hringvöllur.  Innan svæðisins  er  einkareiðvegur
sem  er  um 1  km.  Gripahús  111,5  fm.  30  prósent  eignarréttur  að  heitu  vatni  úr  borholu  með  sjálfrennsli.
Beðið  er  eftir  endanlegri  mælingu á  stærð  lands.  Ekki  missa  af  þessu!  ALLAR  NÁNARI  UPPLÝSINGAR
VEITIR:  Drífa  Björk  Kristjánsdóttir  sölufulltrúi  hjá  RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR í  síma  869  1078  eða
drifa@remax.is . Drífa Björk

Sölufulltrúi
869 1078

drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR
Góð Jörð á friðsælum stað!

Eyrargata 38
820 Eyrarbakki

Verð: 12.900.000
Stærð: 93.8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: nei

RE/MAX Heimili&Jarðir kynna: Tveggja herbergja íbúð í góðu standi á efstu hæð í reisulegu steinhúsi á
Eyrarbakka. Sérinngangur,stórt og gott svefnherbergi með afhólfuðu fatahorni undir súð, björt stofa með
góðri lofthæð og  frábæru útsýni útá sjóinn, eldhús undir súð með nýlegri innréttingu frá IKEA og tengi
fyrir  þvottavél,  blámálað baðherbergi  með sturtu.  Plastparket á  eldhúsi,  stofu  og gangi,  viðarparket  á
herbergi og korkur á baðherbergi. Litlar svalir mót austri. Geymsla á jarðhæð. Frábært útsýni.

Loftur Erlings
Sölufulltrúi

896 9565
le@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Frábært útsýni til allra átta

Lónsbraut
220 Hafnarfjörður

Verð: 9.800.000
Stærð: 53,4

Brunabótamat: 5.370.000

RE/MAX  Heimili&Jarðir  kynna:  DÓTAKASSI  53,4m2  bátaskýli í  smíðum  við  sjóinn á  Lónsbraut  í
Hafnarfirði.  Eftir  er að ganga frá þakkanti  og setja glugga og hurð í norðurgafl  sem veit útá höfnina og
ganga  þar  frá  palli.  Að  innan  er  gólfið  lakkað,  loft  klætt  með  rakavörðum  spónaplötum  og  ljósmálað.
Geymsluloft einangrað að hluta. Búið að taka inn heitt vatn og þriggjafasa rafmagn en eftir að ganga frá
raflögnum inni. Kaldavatnsstofn í götu. Gott afdrep fyrir stráka á öllum aldri.

Loftur Erlings
Sölufulltrúi

896 9565
le@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Afdrep við sjóinn

Tjaldhólar 1-3
800 Selfoss

Verð: 25.800.000
Stærð: 156,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

RE/MAX  Heimili&Jarðir  kynna:  Smekklegt  parhús  við  Tjaldhóla á  Selfossi,  steinsteypt  með
hleðslusteinaáferð. Þrjú góð svefnherbergi,  stofa, eldhús, baðherbergi,  þvottahús og bílskúr. Skilast án
gólfefna, innréttinga og sólbekkja en veggir og loft málað, raf- sjónvarps- og gólfhitalagnir  frágengnar.
Að utan er húsið fullfrágengið, lóð þökulögð og perlumöl í innkeyrslu. Frábær staðsetning fyrir fólk með
börn á skólaaldri þar sem hinn nýi Sunnulækjarskóli er rétt hjá. Teikningar á skrifstofu. Áhugaverð eign.

Loftur Erlings
Sölufulltrúi

896 9565
le@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Stutt í skólann!
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Krummahólar 10
111 Reykjavík

Verð: 32.700.000
Stærð: 174,9

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: já

Stór  tveggja  hæða  útsýnisíbúð  á  efstu  hæð.  Neðri  hæðin  er  92  fm  og  efri  hæðin  58  fm.  Tvær  stórar
suðursvalir  og  sameiginlegar  stórar  brunasvalir  norðan  megin.  Einstakt  útsýni.  Bílskúr  í  enda
bílskúrslengju,  á  besta  stað.  Lýsing íbúðar:  Forstofa,  þvottahús,  fjögur  svefnherbergi,  stofa,  eldhús og
borðstofa, hol og tvö baðherbergi. Stigi úr stofu upp á efri hæð. Nýjir pvc gluggar og hurðir og nýtt gler á
suðurhlið hússins. Austurgafl hússins nýlega klæddur með viðhaldsfríu áli.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Vesturgata 73
101 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 120,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.550.000

Íbúð á annari hæð. Íbúðin er 111,2 fm og sér geymsla á jarðhæð 9,2 fm. Íbúðin er öll með ljósum flísum.
Tvö  svefnherbergi  með innbyggðum fataskápum,  svalir  út  af  stærra  herberginu.  Rúmgott  baðherbergi
með  baðkari  með  sturtuaðstöðu  og  ágætri  innréttingu.  Eldhús  hálfopið  við  stofu.  Stór  stofa  og
borðstofa.   Mögulegt  er  að  bæta  við  þriðja  herberginu.  Frábær  staðsetning,  örstutt  í  þjónustu  s.s.
leikskóla og skóla. Einstakt útsýni af svölum úr stofu. Í sameign er hjólageymsla og þvottahús.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Laugabakki
531 Hvammstangi 

Verð: 15.000.000
Stærð: 250.0 fm

Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 40,5

Verslun, veitinga- og gistiskáli á Laugarbakka í Miðfirði. Veitingaleyfi er fyrir léttar veitingar, gistiskáli með
11 rúmum + 3 kojum og eldunaraðstöðu, verslun með nauðsynjar og ferðamannavörur, og umboð fyrir
Olís.  Tjaldstæði  í  mikilli  notkun  sem  gefur  af  sér  ágætar  tekjur.  Vaxandi  ferðamannastraumur  er  á
svæðinu  og  mörg  spennandi  sóknarfæri.  Einnig  væri  möguleiki  á  að  leigja   reksturinn.    Spennandi
rekstur með mikla möguleika.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Spennandi atvinnutækifæri

Vatnshlíð 9
311 Borgarbyggð

Verð: 13.000.000
Stærð: 52,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 11,350,000

Fallegur sumarbústaður á kjarri vöxnu leigulandi í Þverárhlíð í Borgarfirði. Bústaðurinn skiptist í forstofu,
geymslu, gang með lausum skáp, tvö ágæt herbergi, eldhús með viðarinnréttingu og stofu með útgengi
á  stórann  sólpall  með  heitum  potti.  Bústaðurinn  er  allur  panelklæddur  að  innan,  á  gólfum  er
plankaparket og mikil lofthæð er í öllu húsinu. Hitaveita, rafmagn og lítill verkfæraskúr fylgir. Húsið selst
með öllu innbúi utan persónulegra muna. Góður bústaður á yndislega fallegum stað.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl 14:00 til 15:00

Verð: 46,9
Stærð: 213 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 31,3
Bílskúr: Já

Fagrihjalli 52
200. Kópavogi

Glæsilegt parhús 213fm með innbyggðum bílskúr. Glæsilegt útsýni til suðurs
yfir  Kópavoginn.  Rólegur  og  barnvænn  staður.  Komið  er  inn  í  flísalagt
anddyri.  Úr anddyri  er gengið inn á hol þar er glæsilegt baðherbergi sem er
flísalagt í hólf og gólf og með bæði nuddbaðkari og sturtuklefa. Eitt herbergi
er  á  neðstu  hæðinni.  Innangengt  í  bílskúr  er  úr  holinu  og  einnig  í  geymslu.
Fallegur  og  vandaður  stigi  er  á  milli  hæða.  Á  miðhæð  eru  eldhús  með
hvítlakkaðri innréttingu frá InnX með granít borðplötum, borðkrók og útgengi
á grillpall.  Stofa/borðstofa með útgengi á stórar útsýnis svalir  þar sem hægt
er  að  gera  sólskála.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Tvö  rúmgóð
herbergi eru á efstu hæð. Gegnheilt Hiberaro parket er á gólfum. Bílskúrinn er
28,2fm. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Milli kl. 17:00-17:30

Gvendargeisli 10
113 Grafarholt

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  suðaustur  svalir.
Eldhús með eikarinnréttingu og flísum á gólfi. Hjónaherb. er rúmgott með skápum og eikarparketi á gólfi.
Barnaherbergin eru tvö. Baðherbergið er flísalagt með baðkari og innréttingu. Geymslan er innan íbúðar.
Hvítar viðarrimlagardínur eru fyrir öllum gluggum. Sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Milli kl. 17:00-17:30

Akurgerði 22
108 Reykjavík

Verð: 43.900.000
Stærð: 215

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 28.390.000
Bílskúr: Já

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

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi

690 9425
ht@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag kl.17:30-18:30
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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 með eikarparketi og snýr út í garð.  Gott
barnaherbergi  er í  íbúðinni.  Eldhúsið  er  með  góðri  innréttingu  og  korkflísum á  gólfi.  Baðherbergi  er
flísalagt í hólf og gólf með sturtu.  Geymsla og þvottahús eru 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 mánudag kl. 19:00-19:30

Njálsgata 80
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 85

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 11.000.000

Remax  Lind  kynnir  fallega  4ra  herbergja  85  fm  íbúð í  miðbænum. Í  íbúðinni  eru  tvö  rúmgóð
svefnherbergi, annað með góðum skápum upp í loft. Eldhús er með góðu skápaplássi, nýrri eldavél og
góðu  búri.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  baðkari,  handklæðaofni  og  upphengdu  salerni.
Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  útgengi  út á  suðursvalir.  Gott  þvottahús  og  geymsla  er  í
snyrtilegri sameign.  Miklar endurbætur hafa átt sér stað nýlega á húsinu að utan og á 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 mánudag kl. 18:00-18-30

Háaleitisbraut 46
108 Reykjavík

Verð: 18,7
Stærð: 68,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.200.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  góða  3ja  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  við  Háaleitisbraut.   Komið  er  inn  í  flísalagt
anddyri/hol  með  fatahengi.   Barnaherbergi  og  hjónaherbergi  eru  á  vinstri  hönd,  bæði  með  skápum.
Beint  af  augum  er  flísalagt  baðherbergi  með  baðkari  og  skápum.   Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og
borðkrók.   Stofan  er  björt  með  útgengi  út  á  suðvestur  svalir.   Sér  geymsla  er  í  kjallara  ásamt
sameiginlegu þvottahúsi og hjóla/vagnageymslu.  Góð staðsetning.  Berglind sýnir eignina.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag milli kl. 18-18:30

Verð: 54.900.000
Stærð: 183,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 26.400.000
Bílskúr: já

Vallhólmi 6
200 Kópavogur

REMAX LIND kynnir fallegt tveggja íbúða einbýlishús við Vallhólma. Húsið er
skráð  183,9  fm en  er  í  raun  226 fm.  Aðalíbúðin  er  113 fm .  Komið  er  inn  í
flísalagða  forstofu  með  eikarskáp.  Flísar  eru  á  öllum  gólfum  nema
svefnherbergjum en þar er eikarparket. Stofa: Hátt til  lofts með útgengi út á
verönd  með  heitum  potti.   Eldhús:  Eldhúsinnrétting  er  hvítlökkuð  með
límtrésborðplötu og háum efri skápum, hátt til lofts.  Baðherbergi er flísalagt í
hólf  og  gólf,  hornbaðkar  og  sturta,  falleg  innrétting  og  upphengt  salerni.
Hjónaherbergi með góðum fataskáp. Barnaherbergin eru tvö og fataskápur í
öðru.  Þvotthús  með  hvítri  innréttingu  og  sér  útgangi.   Aukaíbúð  með  sér
inngang.  Flísar  á  öllum gólfum nema svefnherbergi  er  með  parketlagt.  Hvít
eldhúsinnrétting er í eldhúsi. Bað er með flísum á gólfi og sturtu.

Kristín S.
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.16:30-17:15

Lækjarbakki 3-5
Landi Búrfells

Verð: 4.990.000
Stærð: 8-9000 fm

Lækjarbakki 3og 5 í Grímsnes og Grafningshreppi í landi Búrfells. Um er að ræða tvær eignarlóðir með
mjög góðu útsýni. Búið er að setja upp rotþró og púða og eru lóðirna því tilbúinar að setja sumarhús á
lóðina. Búið er að leggja vegi og er heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum. Ath möguleiki er á allt að
90 % láni frá seljand. Upplysingar veitir Gylfi s. 6934085 eða gylfi@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun s. 6934085

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
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Grýluhraun/Dvergahra
Grímsnes og Grafning

Verð: 14.5 -19.5
Stærð: 70.fm

Byggingarár: 2006

+++Remax  Stjarnan  kynnir+++  Er  með  í  sölumeðferð   glæsilegan  sumarbústað  á  eignarlóð  í  landi
Miðengis  í  Grímsnes og Grafningshreppi Grýluhraun 2 og Dvergahraun 9Bústaðir  sem er  á 7200fm.
eignarlóð og 6200fm  Húsin eru ca 70 fm. að grunnfleti og 35 fm. svefnloft auk 80 fm. sólpalli. Í húsinu
er gert ráð fyrir forstofu,þrem herbergjum,rúmgóðu baðherbergi með sturtu. Húsin eru klædd með vatns
klæðningu,Opið  hús  sunnudag  kl  14-16  eigandi  verður  á  staðnum  S:866-9621.  Eða  Karl  ísíma

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Frá 14 - 16 sunnudag

Heiðargerði 27 
Voguar/Vatsleysu

Verð: 20.9
Stærð: 144 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Bílskúr: já

Glæsileg raðhús með sólpalli  og innbyggðum bílskúr í  Vogunum. Vogar eru bær í uppbyggingu. Húsin
standa í  botlangagötu,  sem  lámarkar  umferð  um  götuna.  Samkvæmt  teikningum  er  húsin  hin
glæsilegastu.  Rúmgott  anddyri.Tvö  góð  svefnherbergi.Rúmgott  baðherbergi.Stórt  og  gott
þvottahús.Stofa og eldhús eru í opnu og björtu rými.  Útgeng út á rúmgóðan sólpall úr stofu.Innangengt
í bílskúr og góða geymslu.  Nánari uppl gefur Karl í s:895-6406 eða karl@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Flott raðhús í Vogum

Kríuás 19.
220 Hafnarfjörður

Verð: 24,9 millj
Stærð: 110

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 18,7 millj
Bílskúr: nei

Eignastýring kynnir: Falleg 4ra herb. endaíbúð á annari hæð með sér inngangi af svölum í þessu fallega
og  vinsæla  hverfi  í  Hafnarfirði.    Nánari  lýsing  eignar:  Forstofa/hol  með  fataskáp,  svefnherb.  með
skápum,  rúmgott  þvottahús/geymsla  innan  íbúðar.  Eldhús  með  mahogny  innréttingu,  björt
stofa/borðstofa með glugga á tvo vegu og útgengi  út  á  suðvestur  svalir.  þetta er  falleg eign á góðum
stað og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

699 4994
pall@remax.is

Erlendur Davíðsson
lögg. fasteignasali

EIGNASTÝRING

Laus fljótlega

Flúðasel 68
109 Reykjavík

Verð: 39.900.000
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

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús Í dag kl.:16:00-16:30
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Hamraborg 26
200 Kópavogur

Verð: 18.200.000
Stærð: 69,9 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Bílskýli

Stílhrein  og  vel  skipulögð  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í  lyftuhúsi.  Forstofugangur  með  góðum  skáp.
Rúmgóð  parketlögð  stofa  með  stórum  gluggum  sem  snúa  út  að  Vallartröð.  Bæði  svefnherbergi
ágætlega  rúmgóð  með  dúk  á  gólfi.  Eldhús  með  furuinnréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergi  með
furuinnréttingu,  baðkari  og  flísalögðum  sturtuklefa.  Þvottahús  á  hæðinni.  Sjónvarpsvöktuð  opin
bílageymsla. Góð íbúð, góð staðsetning enda stutt í allar áttir frá miðbæ Kópavogs.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Laugateigur 13
105 Reykjavík

Verð: 39.000.000
Stærð: 136,1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Já

Yndislegur  staður  -  rétt  við  Laugardalinn.  Mikið  endurnýjuð,  stílhrein  og  falleg  sérhæð í  vel  við  höldnu
húsi.  Íbúðin  skiptist  í  tvær  samliggjandi  stofur,  tvö  svefnherbergi,  stórt  hol  og  endurnýjað  eldhús  og
baðherbergi. Parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hornbaðkari. Í eldhúsi er borðplata
úr  fallegum  náttúrusteini.  Tæki  fylgja.  Gaseldavel.  Sérgeymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  í  sameign.
Bílskúr. Fallegur og vel hirtur garður með gnótt rifsberjarunna. Komið, skoðið og hrífist!

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Snægil 8
603 Akureyri

Verð: 17.900.000
Stærð: 90 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 14.781.000

AKUREYRI  KALLAR:  Falleg  og vel  skipulögð 3-4 herbergja  íbúð í  litlu  fjölbýli á  Akureyri.  Forstofa  með
dökkum náttúruflísum og skáp. Eldhús með vandaðri mahogany-innréttingu og flísar milli skápa. Útgengt
á suðursvalir úr eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari og upphengdri sturtu. Lítið þvottahús og þar innaf er lítil
geymsla  sem  nýta  má  sem  herbergi.  Allar  innréttingar  og  hurðir  eru  úr  mahogany  og á  öllum  gólfum
nema á baði og í forstofu er ljós gólfdúkur.  Tilvalin orlofsíbúð.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30.

Vesturberg 70
111 Reykjavík

Verð: 16.900.000
Stærð: 83fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 11.900.000

3. herb. íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli.  Stofa og forstofa eru með stafaparketi,  bað er með dúk á gólfi  og
veggjum, þar er ágætis innrétting og öll tæki í góðu standi.Stór skápur er í holi. Eldhúsinnrétting er hvít
og snyrtileg, Inn af eldhúsi er gott þvottahús. Í hjónaherb. er stór uprunalegur skápur og er dúkur á gólfi.Í
barnaherb.  er  dúkur  á  gólfi.  Húsið  hefur  verið  klætt  á  þrjá  vegu  ásamt  því  að  skift  var  um  gler  að
austanverðu. Mikið og gott útsýni er úr stofu. Stutt er í skóla og leikskóla.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 17:00 til 17:30

Frostafold 25
112 Reykjavík

Verð: 32.200.000
Stærð: 165,7 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 23.810.000
Bílskúr: Já

Falleg samtals 165 fm 5-6 herbergja íbúð á annari  og þriðju hæð í sex íbúða fjölbýli  með innbyggðum
bílskúr.  Komið er  inn í  forstofu á neðri  hæð með góðu skápaplássi,  flísar á  gólfi.  Gengið  inn í  eldhús
með nýlegri  eldhúsinnréttingu.  Borðstofa í  enda eldhúss sem opnast inn í  stofu. Á hæðinni  eru  tvö
herbergi,  flísalagt  baðherbergi  og  þvottahús. Á  efri  hæð  er  sjónvarpshol  og  tvö  barnaherbergi.
Beykiparkett á gólfum í stofum, herbergjum og eldhúsi. Falleg og vel hirt sameign. Laus fljótlega

Ingimundur
Sölufulltrúi

896 1093
ingimundur@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

867 1516
runarthor@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 16:30 til 17:00

Hátröð 13 Vatnaskógi
301 Hvalfjarðarsveit

Verð: 25.000.000
Stærð: 59,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10.250.000
Bílskúr: Nei

Remax  Mjódd kynnir til sölu glæsilegt 59,6 fm heilsárshús  staðsett að Hátröð 13, Vatnaskógi, Svínadal
í Hvalfjarðarsveit sem stendur á skógi vaxinni 8.842 fm eignarlóð. Eignin skiptist í stofu, eldhús, eitt stórt
svefnherbergi, baðherbergi og útigeymslu. Stór pallur og heitur pottur. Fallegt hús á góðum og kyrrlátum
stað, 45 mín akstur frá Reykjavík. Innbú fylgir.

Ingimundur
Sölufulltrúi

896 1093
ingimundur@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

867 1516
runarthor@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 15:00 til 16:00





Starfsmaður óskast 
                   á Innkaupasvið
Starfssvið:
Samskipti og eftirfylgni við  innlenda og erlenda 
birgja, ásamt samskiptum við flutnings- og 
þjónustuaðila á innkaupasviði. 

Hæfniskröfur:
Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund og 
góða samskiptahæfileika. 

Viðkomandi þarf að hafa góða enskukunnáttu í rituðu 
og töluðu máli. 

Einstaklingur sem er fljótur að tileinka sér nýjungar og 
hefur þekkingu á Navision kemur sterklega til greina.

Gerð er krafa um sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknir óskast sendar ásamt ferilskrá  á netfangið  sg@sg.is

S.Guðjónsson ehf er leiðandi innflutningsfyrirtæki á lýsinga-, 
raf- og fjarskiptakerfum sem leggur metnað sinn í að bjóða 
fram heildarlausnir fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.
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» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

 Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita 
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Um er að ræða nýtt starf innan atvinnurekstrardeildar félagsins. 
Starfið byggir á eldri grunni en nýr starfsmaður mun þróa starfið áfram.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Vörustjóri sér um og ber ábyrgð á afkomu tiltekinna vöruflokka. 

// Starfið felur að auki í sér samskipti við endurtryggjendur auk annarra tilfallandi verkefna. 

// Samhliða vörustjórnun sinnir starfsmaður áhættuskoðunum og metur stærri brunaáhættur 
  hérlendis og erlendis. 

Hæfniskröfur:

// Tæknimenntun (verkfræði, tæknifræði) eða viðskiptafræðimenntun áskilin. 

Starfsreynsla æskileg.

Góð almenn tölvukunnátta.

Góð íslensku- og enskukunnátta auk kunnáttu í einu Norðurlandamáli.

Þekking á vátryggingastarfsemi er kostur. 

//

//

//

//

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera skipulagður, geta unnið sjálfstætt og með fleirum. 
Þá þarf starfsmaður að hafa frumkvæði sem nýtist við mótun starfsins.

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðný Sævinsdóttir, gudny@hagvangur.is 
og Valka Jónsdóttir, valka@hagvangur.is, í síma 520 4700. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 21. maí nk.

Vörustjóri
í atvinnurekstrardeild

Starfssvið:

// Vátryggingaráðgjafi sinnir frumkvæðissölu vátrygginga til einstaklinga og fyrirtækja. 

// Hann er í reglulegum samskiptum við núverandi viðskiptavini auk þess 
  sem hann tekur þátt í öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)

Góð almenn tölvukunnátta

Góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af sölustörfum og þekking á vátryggingastarfsemi er kostur

//

//

//

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa framúrskarandi samskiptahæfni, 
geta unnið sjálfstætt og með öðrum. 

Vátryggingaráðgjafi

Þjónustuhópur er nýleg þjónustueining innan einstaklingsviðskipta TM. 
Meginhlutverk þjónustuhóps er að aðstoða einstaklinga sem eru í við-
skiptum við félagið sem og nýja viðskiptavini.

Starfssvið:

// Starfsmenn þjónustuhóps sinna upplýsingagjöf og þjónustu við viðskiptavini. 

Þeir annast sölu vátrygginga auk annarra tilfallandi verkefna. //

Hæfniskröfur:

// Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 

Háskólapróf er kostur. 

Góð almenn tölvukunnátta

Góð íslensku- og enskukunnátta

Þekking á vátryggingastarfsemi er kostur

//

//

//

//

Starfsmaður þarf að vera þjónustulundaður og búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum. 

Þjónustuhópur

Í mötuneyti TM er boðið upp á heitan mat í hádeginu.
Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími kl. 10 – 14 alla virka daga. 

Starfssvið:

// Starfsmaður aðstoðar matreiðslumeistara við matargerð, frágang og önnur tilfallandi störf. 

Þá þarf viðkomandi að geta sinnt afleysingum í fjarveru matreiðslumeistara. //

Hæfniskröfur:

// Matartæknanám eða önnur sambærileg menntun æskileg ásamt reynslu af störfum í mötuneyti. 

Starfsmaður þarf að vera reyklaus, stundvís og samviskusamur. 

Starfsmaður í mötuneyti TM
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Láttu okkur mæla með þér!
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- við ráðum

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hvammshús 
sérúrræði

Hvammshús er skólaúrræði í Kópavogi fyrir 
nemendur 9.- og 10. bekkjar, sem af ýmsum 
ástæðum hafa átt erfitt með að aðlagast 
hefðbundnu skólastarfi. Í Hvammshúsi fer 
fram fjölbreytt nám bæði bóklegt og verk-
legt í góðum tengslum við atvinnulíf og 
nánasta umhverfi.
Hvammshús er undir stjórn Fræðsluskrif-
stofu Kópavogsbæjar, en dagleg umsjón er 
í höndum deildarstjóra úrræðisins.

• Fyrir næsta skólaár vantar fjölhæfan 

 kennara í fullt starf.

Upplýsingar veitir Tómas Jónsson, sérfræðiþjón-
ustu grunnskóla Kópavogs 
s. 570 1600 tomas@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til 21. maí, 2007  
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ. 

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.



> ÖFLUGIR EINSTAKLINGAR ÓSKAST

Saman náum við árangri

>   Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem bjóða viðskiptavinum sínum upp á alhliða flutninga og tengda 
þjónustu hvert sem er og hvaðan sem er í heiminum.  Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna
Atlantshafsins og starfa þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.  Hjá fyrirtækinu starfa nú tæplega 1400 manns á 
56 skrifstofum í 23 löndum. Markmið Samskipa er að vera í fararbroddi í uppbyggingu og þróun flutningastarfsemi 
og veita viðskiptavinum sínum bestu mögulegu þjónustu og ráðgjöf.

Áhugasamir
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (Veljið „viðeigandi starf – auglýst 
staða“) fyrir 19 maí. Rúnar Sigurðsson, forstöðumaður veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8600, netfang
runar.sigurdsson@samskip.com.

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfs-
manni til starfa sem forsvarsmaður í vöruhúsi. Um er 
að ræða verkstjórn við móttöku og afhendingu á vörum
sem tilheyra vöruhúsi.  Einnig þarf viðkomandi að skrá í 
tölvukerfi, sjá um daglega stýringu og hafa samskipti við 
viðskiptaþjónustu, akstur og aðrar deildir fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun og haldgóð reynsla
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af verkstjórn kostur en ekki skilyrði
• Gerð er krafa um frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð 
   vinnubrögð
• Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu, lipurð í 
   mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund

FORSVARSMAÐUR Í VÖRUHÚSI 

Starfssvið
• Umsjón með losun og lestum gáma
• Afgreiðsla bíla til viðskiptavina
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni í bílaporti

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun
• Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði
• Almenn tölvufærni
• Þjónustulund og jákvætt viðmót

STARFSMAÐUR Í BÍLAPORTI

Starfssvið
• Skráningar í upplýsingakerfi  Samskipa
• Frágangur skjala og önnur verkefni
• Móttaka flutningsfyrirmæla
• Samskipti og þjónusta við innri og ytri viðskiptavini
   félagsins
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun 
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Almenn tölvufærni
• Nákvæmi í vinnubrögðum 
• Frumkvæði og sjálfstæði 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund

SKRÁNINGARFULLTRÚI
í móttöku og lestun útflutningsvöru

STARFSMAÐUR Á LYFTARA
Við leitum að dugmiklum og heiðarlegum starfsmanni 
við losun og lestun gáma á hafnarsvæði Samskipa.

Vinnutími
Almennur vinnutími frá 08.00 – 16.00.  Möguleikar á 
mikilli yfirvinnu.

Hæfniskröfur
• Minna lyftaraprófið æskilegt
• Viðkomandi þarf að vera stundvís 
• Samviskusemi og  hæfni til að vinna undir álagi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Vinnuskóli Reykjavíkur-
borgar byrjaði að taka á 
móti umsóknum nemenda 
um síðustu mánaðamót. 
Búið er að ráða flesta 
kennara og leiðbeinendur.

Með hækkandi sól fara nem-
endur að leita sér að vinnu 
fyrir sumarið. Slagurinn 
um starfskrafta unga fólks-
ins er harður og fyrir því 
hefur Vinnuskóli Reykjavík-
ur fundið. Umsóknum hefur 
fækkað síðustu ár en Guð-
rún Þórsdóttir, skólastjóri 
Vinnuskólans, býst við því 
að annað verði uppi á ten-
ingnum í ár. „Við vonumst til 
þess að foreldrar setji holl-
ustuþátt barna sinn á oddinn 
og hvetji þau til að taka þátt í 
vinnuskólanum,“ segir Guð-
rún. „Það er miklu hollara að 
vinna úti en hanga yfir pen-
ingakassa allt sumarið.“

Sumarstarfsmenn Vinnu-
skólans eru á þriðja hundrað 
og búist er við að nemend-
ur verði um þrjú þúsund. Af 
er það sem áður var að sum-
arstarf á vegum borgarinn-
ar væri einungis unglinga-
vinna. Nú er meiri áhersla 

lögð á fræðsluþáttinn, enda 
um eiginlegan skóla að ræða. 
„Flokksstjórar og yfirmenn 
eru allir afskaplega gott og 
vandað fólk sem flest hefur 
mikla reynslu,“ segir Guð-
rún. „Kennaranemar flykkj-
ast til okkar og við erum 
búin að fylla flestar leið-
beinendastöður með afskap-
lega hæfu fólki.“

Grunnþáttur þeirrar 
fræðslu sem fram fer í 
Vinnuskólanum er áhersl-
an á umhverfi nemenda 
og reynt er að vekja áhuga 
þeirra á mikilvægi grennd-
arsamfélagsins. Fræðslan 
snýr að mörgum lífsleikni-
þáttum svo sem viðnámi 
gegn vímuefnum, jafnrétti, 
fjölmenningu, lýðheilsu og 
samgöngum. Einnig fá nem-
endur tækifæri til rökræðna 
og fræðslu um neyslusam-
félagið og um endurnýtingu. 
Til viðbótar þessari fræðslu 
fá Íslendingar af erlendu 
bergi brotnir sértæka þjálf-
un og fræðslu í málrækt.

Vinnuskólinn byrjaði að 
taka á móti umsóknum nem-
enda síðustu mánaðamót en 
allar nánari upplýsingar er 
að finna á www.vinnuskoli.
is.

Hollara að vinna 
úti en hanga inni



KÓPAVOGSBÆR

Skólahljómsveit Kópavogs:
• Tölvur og tónlist (Acid/Reason) u.þ.b. 50% starf
• Slagverkskennsla 100% starf
• Klarinett- og saxófónkennsla u.þ.b. 80-100% 

starf
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting, sumarvinna

Fjármála- og stjórnsýslusvið:
• Forvarnafulltrúi
Framkvæmda- og tæknisvið:
• Deildarstjóri hönnunardeildar
• Lóðaskrárritari
Hvammshús:
• Kennari við sérúrræði
Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%
 sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Rekstrarfulltrúi
• 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. karla 100% vaktavinna
Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólastjóri
Dalur:  554 5740
• Matráður
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari
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

LAUS STÖRF Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
• Ræsting 50% frá 1. júní nk.
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kársnesskóli: 
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólasafnskennari
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi
• Húsvörður 100%
Smáraskóli:
• Íþróttakennari 100%
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íþróttakennari 50% 
• Umsjónarkennari í 5.-6. bekk
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



.

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

 Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita 
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA





ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is



Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Fr
um

Afar glæsilegt finnskt bjálkar-
hús frá Vulkatti með einstöku
útsýni á besta stað við Stutt-
árbotna 26 í landi Húsafells.
Eignin sem er 120fm og þar af
gestahús. Allt í húsinu er sér-
staklega vandað og í mikið í
lagt. Stór verönd u.þ.b 150fm.
Heitur pottur. Lóðin er 0.5 hektara leigulóð skógi vaxinn og er
bústaðurinn vel varin umferð. Einstakt útsýni er úr bústaðnum.
Verð 41,5 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir sölustjóri Fasteignakaupa

Páll Höskuldsson í síma 864 0500.

Eigendur Ásdís Rósa og Kristinn
símar 895 7784 og 825 6177 

sýna bústaðinn í dag á milli 16 og 18. 
Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús í dag 
Stuttárbotnar 26 
í landi Húsafells

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

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

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG sunnudag kl. 14 - 16

ÁRSALIR 3, 201 Kópavogi
Glæsileg og fullbúin 4ra herbergja íbúð á 1. hæð um
122,0 fm. Sér verönd og garður í suður. Íbúðin er huggu-
lega innréttuð með innréttingum frá Brúnás.
Laus fljótlega. VERÐ: 29,9 MILLJ.

Páll og Lilja taka á móti áhugasömum í dag kl. 14-16.

OPIÐ HÚS Í DAG sunnudag kl. 14 - 16

SÓLEYJARRIMI 7, 112 Rvík.
LYFTUHÚS: FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI.
Rúmgóð og huggulega innréttuð 3ja til 4ra herb. íbúð á 2.
hæð.Stærð íbúðar 101,2 fm. Tvennar svalir. Sérinngang-
ur. Stæði í bílgeymslu. Frábært útsýni.
Laus fljótlega. Verð: 27,8 millj.

Ólafur tekur á móti áhugasömum í dag kl. 14 - 16.

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Skeljanes 4
Opið hús í dag frá kl. 14-15.

3ja herbergja m. sérinngang.
Notaleg og falleg íbúð á tveimur hæðum. Á efri
hæð er eldhús, björt stofa og svefnherbergi.
Neðri hæð m. svefn og baðherbergi og að-
gang að sameiginlegu þvottahúsi.
Verð 20,9 millj. 7519

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Opið hús í dag 
sunnudaginn  13..maí 
frá  kl  15-16 36.000.000 

                                   Óðinsvellir 17, Reykjanesbæ                                    
Vel staðsett 226 m2 einbýlishús með stórum bílskúr. Skemmtileg og rúmgóð eign
sem búið er að endurnýja að stórum hluta.. Nánari uppl.. gefur Sævar í s.894-2252.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Kári Halldórsson, lögg. fasts.

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg lítil jörð í Saurbæ. 180 km akstur á mal-
bikuðum vegi frá Reykjavík. Lítilsháttar veiði-
hlunnindi úr Staðarhólsá. Nokkarar litlar tjarnir
eru á jörðinni og mikið fuglalíf. Grasgefin tún sem
ekki hafa verið slegin um árabil. Einstakt tæki-
færi. Verð 16,9 millj. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali 

hjá Ás símar 520 2600 og 898 4588.

JÖRÐ TIL SÖLU

Fr
um

LAUS FLJÓTLEGA! EFSTIHJALLI, KÓP. 
3JA HERB. Á 1. HÆÐ

Rúmgóð 91,6 fm íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi. Tvö
svefnherb., stofa og eldhús.
Sérþvottahús í íbúð. Gengið
er beint inn þ.e. enginn stigi.
Verð 21,7 millj.

Sigurberg Guðjónsson hdl.
og Hrafnhildur Bridde, lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir,
Skógarhlíð 22,
105 Reykjavík.
Sími: 534-2000 - Fax: 534-2001
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– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Hlýleg 3ja herbergja íbúð við
Arnarsmára með fallegu útsýni.

Fr
um

Vel skipulögð 3ja herbergja, 83 fm, íbúð við Arnarsmára í Kópavogi.
Fallegt útsýni er til norðurs, yfir Snæfelsnes og Esjuna. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, stofa með útgengi út á svalir, eldhús með borðkrók,
baðherbergi og sér þvottaherbergi í íbúð. Íbúðin er miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu og stutt í alla þjónustu, skóla og verslanir.

Allar frekari upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður Húsakaupa í síma 8 8.

Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður, s. 840 4048

Guðrún Árnadóttir
lögg. fasteignasali



Elías Haraldsson
Sölustjóri

Húsavík fasteignasala - Þar sem gott orðspor skiptir máli

Borgartúni 29 - 105 Reykjavík
Sími: 510-3800 - Fax: 510-3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

Inga Dóra Kristjánsd.
Sölufulltrúi

Bryndís Knútsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Sólveig Regína Biard
Ritari

Húsavík fasteignasala
hefur flutt starfsemi sína í nýtt

og glæsilegt húsnæði í Borgartúni 29
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LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR



Kringlunni sími 551 3200

Til hamingju

mamma
með daginn

Mæðradagurinn er í dag



Parastoo er einn vinsæl-
asti bloggari Írans. Hún er 
blaðamaður en öllum blöð-
um sem hún hefur unnið 

á hefur verið lokað. Hún hefur 
lagt áherslu á að skrifa um samfé-
lagsmál og kvenréttindamál, hún 
tekur líka virkan þátt í kvenrétt-
indabaráttunni og berst til dæmis 
fyrir því að konur megi horfa á 
fótboltaleiki. Það er henni mikið 
kappsmál þrátt fyrir að hafa lítinn 
áhuga á fótbolta. „Þetta snýst um 
að konur hafi sama rétt og karlar. 
Það eru engin lög sem ákveða að 
konur megi ekki fara á fótbolta-
leiki. Þetta er bara eitthvað sem 
stjórnin ákvað.“ Á blogginu skrif-
ar hún um allt milli himins og jarð-
ar. Blogginu hennar hefur þrisvar 
verið lokað en hún heldur alltaf 
áfram á nýjum stað. Hún hefur 
verið handtekin fyrir að sýna sam-
stöðu með öðrum baráttukonum 
sem voru dregnar fyrir rétt og 
var sleppt eftir þrjá sólarhringa 
í fangelsi. Samt sem áður heldur 
þessi unga kona áfram. Hún lítur 
á það þannig að einhver verði að 
gera þetta. 

„Ég byrjaði að blogga árið 2002, þá 
voru þegar nokkur hundruð blogg-
arar í Íran. Það eru mjög marg-
ir sem blogga hérna en ekki jafn-
margir sem eru virkir. Aftur á móti 
lesa mjög margir blogg. Netið öðl-
aðist fljótt mikið samskiptagildi í 
Íran og bloggið varð strax mjög 
mikilvægur miðill vegna þess að 
fjölmiðlar eru svo takmarkaðir 
hér í Íran og málfrelsið mjög tak-
markað. Það er aðalástæðan fyrir 
því að bloggið er svona vinsælt.“

Netið í Íran er mjög ritskoðað 
af ríkisstjórninni og algengt að að-
gangi að vefsíðum sé lokað eins 
og Parastoo hefur þrisvar lent í. 
„Í Íran færðu aldrei að vita hina 
raunverulegu ástæðu fyrir því að 
eitthvað er bannað. Ég hef aldrei 
fengið að vita hvers vegna blogg-
inu mínu var lokað. En ég held að 
það sé vegna þess hversu marg-
ir lesa það. Mig grunar að ef að 
lesendafjöldinn fer yfir ákveðið 
mark þá loka þeir blogginu vegna 
þess að þeir eru hræddir um að 
þessi manneskja sé farin að hafa 
of mikil áhrif. Ef einhver verður 

of vinsæll gæti fólk farið að taka 
mark á þeirri manneskju sem 
gæti hugsanlega komið einhverri 
bylgju af stað.“

Parastoo lætur ekkert stoppa sig 
og hefur opnað nýtt blogg á nýjum 
stað í hvert sinn sem blogginu er 
lokað, enda mjög vinsæl og með 
dyggan lesendahóp sem skráir sig 
á póstlista svo hún geti sent þeim 
tölvupóst um hvar nýja bloggið sé 
að finna.

„Í fyrsta sinn sem blogginu 
mínu var lokað var ég erlendis og 
fólk sendi mér póst um að blogg-
ið mitt væri lokað en ég trúði því 
varla. Það var mjög sjokkerandi 
að koma aftur til Íran og sjá til-
kynninguna um að vefsíðunni 
hefði verið lokað. Ég skildi ekki af 
hverju. Af hverju fólk mátti ekki 
lesa það sem ég skrifaði. Ég hélt 
að ástæðan væri kannski sú að á 
sama tíma voru mótmæli í Teher-

an sem ég hvatti fólk til að mæta á. 
Þessi mótmæli enduðu frekar illa 
og lögreglan beitti ofbeldi.“ 

Parastoo byrjaði að blogga aftur 
á nýjum stað en þremur vikum 
seinna var blogginu aftur lokað. 
„Þá vissi ég að það var ekki ástæð-
an, þeir voru bara á móti blogg-
inu mínu. Punktur. Ég var mjög 
óhress með þetta og reyndi að fá 
svör en eftir nokkra tölvupósta og 
bréf fékk ég svarið að þetta væri 
skipun frá dómstólum og þeir 
gætu ekki svarað af hverju. Ég fæ 
aldrei neitt svar.“

Parastoo skrifar um allt sem 
henni dettur í hug á blogginu og 
lesendur taka virkan þátt í umræð-
unni.  „Ég skrifa um allt. Eða næst-
um allt,“ leiðréttir Parastoo. „Mál-
efni kvenna og ungs fólks í Íran, 
mitt daglega líf, bíómyndir, tónlist 
og svo framvegis. Ég skrifa líka 
mikið um blogg og af hverju það 
er mikilvægt fyrir okkur að halda 
áfram að blogga í Íran. Ég gat 

ekki fundið sjálfa mig í venjuleg-
um fjölmiðlum, það var ekki pláss 
fyrir mínar skoðanir eða málefni 
sem ég vildi skrifa um. Allir fjöl-
miðlar í Íran eru ríkisfjölmiðlar 
og þeir eru svo ritskoðaðir.“

Parastoo byrjaði blaðamannafer-
ilinn fyrir átta árum og starfaði á 
dagblöðum þangað til í fyrra. Öll 
blöð sem hún hefur unnið á hafa 
verið bönnuð og þau lögð niður. 
„Það er mjög erfitt að starfa sem 
blaðamaður í Íran. Sérstaklega 
þegar maður skrifar um samfé-
lagsmál eins og ég gerði. Maður 
verður að flytja fréttir en má samt 
varla skrifa um það sem er að ger-
ast. Fólk þarf að læra að lesa á 
milli línanna. Það er mjög algengt 
að blaðamaður skrifi grein sem er 
svo heiftarlega ritskoðuð af rit-
stjóranum og útgefandanum sem 
vilja ekki að blaðinu verði lokað. 
Þannig endar heil grein oft sem 
lítil klausa þegar búið er að taka 
allt í burtu.“

En hvað kom til að hún fór að 
taka virkan þátt í kvennabarátt-
unni? „Það var á minni könnu að 
skrifa um þetta málefni. Ég hef 
mjög mikinn áhuga á samfélags-
málum og sérstaklega málefnum 
kvenna og ungs fólks í Íran. Eftir 
að hafa skrifað um þetta málefni í 
nokkur ár fannst mér ég geta lagt 
meira af mörkum. Ég gat hvort eð 
er ekki skrifað um hvað var raun-
verulega að gerast. Það ýtti við 
mér. Hugmyndin um siðmenningu 
og lýðræði sem við gætum mjög 
auðveldlega haft í Íran er eitthvað 
sem er mér mjög ofarlega í huga 
og ég trúi því að við eigum að berj-
ast fyrir þannig samfélagi.“

Fyrsta herferðin sem Parastoo tók 
þátt í og skipulagði voru mótmæl-
in fyrir utan fótboltaleikvellina en 
konum í Íran er bannað að horfa 
á fótboltaleiki. Íranska myndin 
Offside, um nokkrar stelpur sem 
klæða sig upp sem stráka til að 
reyna að komast á fótboltalands-
leik, hefur farið sigurför um heim-
inn og þar sést líka í Parastoo mót-
mæla fyrir utan. „Það langar mjög 
margar ungar stelpur mikið til að 
fara á leik. Rétt eins og að fara í 
bíó. Þetta er almenningssvæði og 
við ættum að hafa aðgang að því. 
Fyrir mér snýst þetta ekki um fót-
bolta heldur um ranglætið við að 
aðskilja kynin á almenningsstöð-
um.“ 

Fyrsti leikurinn sem þær mættu 

En lögreglan mætti á staðinn og 
við vorum eltar uppi, lamdar og 
smalað í rútu og settar í fangelsi. 
Það var bundið fyrir augun á 

okkur og við settar tvær til þrjár saman í ein-
angrunarklefa. Það var varla pláss til að anda 
eða hreyfa sig.

Bloggið nær 
sannleikanum
Í Íran er hópur kvenna sem berst fyrir aukn-
um réttindum. Blaðamaðurinn og bloggarinn 
Parastoo er ein þeirra. Blogginu hennar hefur 
þrisvar verið lokað og hún einu sinni fangelsuð. 
Hanna Björk Valsdóttir spjallaði við Parastoo um 
málfrelsi, lýðræði, mótmæli, fótboltaleiki og yfir-
heyrslur yfir kaffibolla í Teheran. 



„á til að mótmæla var vinaleik-
ur milli Írans og Þýskalands fyrir 
þremur árum. „Við keyptum miða 
og reyndum að komast inn en 
gátum það ekki. Þýskum konum 
var hleypt inn en ekki okkur og 
það var mjög erfitt fyrir okkur 
að horfa á eftir þeim vera hleypt 
inn. Þetta var ekki bara mismunun 
kynjanna heldur þjóða líka. Ástæð-
an sem þeir gáfu var að þeir gætu 
ekki ábyrgst öryggi okkar en þegar 
við spurðum af hverju þýsku kon-
urnar væru öruggar vorum við 
lamdar. Þeir hafa engin svör, bara 
barsmíðar.“ 

Síðan hafa þessar konur hald-
ið áfram að reyna að komast inn á 
alla landsleiki.

„Einu sinni var okkur hleypt inn. 
Þetta var tveimur vikum fyrir for-
setakosningarnar og þeir gerðu 
allt til að safna atkvæðum. Við 
vorum 30 konur með hvítar slæður 
og það var hellingur af alþjóðleg-
um blaðamönnum á staðnum. Við 
mættum fyrir utan með mótmæla-
spjöld og stóðum þar í þrjá tíma og 
okkur var svo hleypt inn í seinni 
hálfleik. Ég var ótrúlega glöð af 
því að mér fannst mótmæli okkar 
hafa skilað árangri. Okkur fannst 
við hafa unnið sigur. En okkur 
hefur aldrei aftur verið hleypt inn 
– þetta var bara út af kosningun-
um.“ 

Parastoo var ein af þeim 33 konum 
sem voru handteknar í byrjun 
mars fyrir að mótmæla fyrir utan 
dómhús þar sem réttað var fimm 
konum. Málið fékk mikla athygli 
í vestrænum fjölmiðlum og þótti 
halla mjög á stjórn Írans. Konurn-
ar eru sakaðar um að stofna þjóð-
aröryggi í hættu og að vera með 
áróður gegn stjórninni, en þessar 
konur taka allar þátt í herferð um 

að breyta lögum sem mismuna íbú-
unum.

„Við vorum um 50 konur sem 
ákváðum að fara og sýna sam-
stöðu. Við vorum ekki með mót-
mælaspjöld og áttum ekki von á 
neinum vandræðum. En lögregl-
an mætti á staðinn og við vorum 
eltar uppi, lamdar og smalað í rútu 
og settar í fangelsi. Það var bund-
ið fyrir augun á okkur og við settar 
tvær til þrjár saman í einangrun-
arklefa. Það var varla pláss til að 
anda eða hreyfa sig.“ 

Þarna var þeim haldið í þrjá 
sólarhringa og þær yfirheyrðar 
reglulega. „Þeir voru að reyna að 
hræða okkur. Þegar ég var yfir-
heyrð fyrst var stólnum snúið upp 
að vegg eða bundið fyrir augun á 
mér. Þeir reyndu að telja okkur trú 
um að við værum að stofna almenn-
ingi í hættu og töluðu mikið um 
þjóðaröryggi. Aðalástæðan fyrir 
þessum fyrirslætti var líklega að 
fá okkur til að hætta að mótmæla. 
Þegar ég var aftur yfirheyrð var 

búið að prenta út færslur af blogg-
inu mínu og ég var spurð út í af 
hverju ég væri að skrifa um þetta 
og hitt. Ég var spurð út í ferðalög 
mín erlendis og tengsl við útlend-
inga. Síðan var mér sagt að mér 
yrði sleppt en mér var samt hald-
ið þarna í þrjá daga.“

„Ég veit ekki hvað mun gerast,“ 
svarar Parastoo eins og flestir í 
Íran þegar þeir eru spurðir um 
nánustu framtíð. „Ég veit bara að 
við erum með mjög góða hreyf-
ingu núna fyrir réttindum kvenna. 
Samfélagið okkar er svo langt á 
undan lögunum; það þarf að breyta 
þeim. Vandamálið er að stjórn-
in hefur enga trú á lýðræði. Lífs-
gæðin eru alltaf að aukast hér en 
það sem vantar er að fólk sé með-
vitaðra. Stærsti hluti þjóðarinnar 
á eftir að vera menntaður í fram-
tíðinni og það á eftir að breyta al-
menningsáliti vona ég.“ 



Einhverntíma las ég 
að John D. Rockefeller
hefði snemma kennt 
börnum sínum að fara 
með peninga. Hann 
gaf þeim ákveðinn aur 
á viku og lét þau spara 
hluta en nota hinn 

helminginn eftir eigin ósk. Það sem 
þau notuðu, skráðu þau sérstaklega 
í bókhald og bókhaldið var geymt 
á snyrtilegum stað uppi í hillu í 
barnaherberginu. Rockefeller var 
ófeiminn að ræða um peninga við 
börnin sín enda sérfróður um fyr-
irbærið og framkvæmdirnar sem 
liggja að baki því að þeir verða til. 

Ég vildi svei mér þá að einhver 
hefði kennt mér þessa hluti þegar 
ég var krakki. Ég fékk bara vasa-

peninga og þeir gufuðu samdæg-
urs upp. Eftir því sem ég varð eldri 
náði ég þó ágætis stjórn á þessu 
öllu saman, en það hefði sannar-
lega sparað mér tíma hefði ég lært 
grundvallaratriði fjármála á sama 
tíma og ég lærði að leggja saman 
tvo og tvo. 

Mín vegna hefði peningafræðsl-
an mátt byrja í sex ára bekk og 
verða flókari með árunum. Pen-
ingar eru nefnilega svo ótrúlega 
stór þáttur í tilveru okkar, en líkt 
og kynlíf (sem er það líka) eru þeir 
einnig undarlegt tabú. Fólk vill 
ekki segja hvað það hefur í laun, 
það talar ekki um hvað það skuldar 
mikið... helst talar fólk um peninga 
ef þeir eru ekki til. Tuðar um að 
það vanti meiri pening til að borga 

hitt og þetta en gerir samt lítið til 
að afla þeirra. 

Peningar hafa ákveðin lögmál 
og allt hefur verðgildi, en samt er 
eins og þetta tvennt sé fyrir mörg-
um dulkóðaður kabbalatexti sem 
ómögulegt er að botna í.

Við Íslendingar virðumst hafa 
voðalega gaman af peningum. Við 
viljum selja ál og borga banka-
strákum brjálaðar upphæðir fyrir 
að mæta í vinnuna og vinnusemi... 
já hún telst sko heldur betur til 
dyggða hérlendis. Peningar eru 
eitthvað sem fólk tekur mark á og 
því spyr ég aftur... Hvers vegna er 
framtíð Íslands ekki frædd betur 
um hvernig peningar virka og hvað 
þeir gera? Slík menntun getur bara 
skilað hagnaði.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

    
   
    

                  

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is
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Ár er nú liðið frá opnun Land-
námssetursins í Borgarnesi og af 
því tilefni eru aðdáendur afmæla 
og einkum þeir yngstu boðnir sér-
staklega velkomnir í setrið. 

Leikritið Mr. Skallagrímsson 
eftir Benedikt Erlingsson var 
frumsýnd þennan dag fyrir ári og 
gengur það enn fyrir fullu húsi. 
Síðan hafa tvær leiksýningar bæst 
við, Svona eru menn með þeim KK 
og Einari Kárasyni og Mýrarmað-
urinn eftir Gísla Einarsson. Báðar 
þessar sýningar hafa verið sýndar 
frá því um áramót við mikinn fögn-
uð. Sýningum verður haldið áfram 
í maí og júní. Einnig er stefnt að 
því að fleiri listamenn láti til sín 
taka á Söguloftinu og hefur nafn 
Brynhildar Guðjónsdóttur leik-
konu verið nefnt í því samhengi.

 Mikil aðsókn hefur einnig verið 
að Landnámssýningunni og Egils- 
sýningunni. Um tuttugu þúsund 
gestir hafa heimsótt setrið þetta 
fyrsta starfsár. Sýningarnar höfða 
til fólks á öllum aldri. Gengið er í 
gegnum sýningarrýmið með sér-
stakri hljóðleiðsögn sem fáanleg 
er á fimm tungumálum auk sér-
stakrar barnarásar á íslensku.

Gestir undir tólf ára aldri fá 
ókeypis aðgang á Landnámssýn-
inguna í dag en nánari upplýsingar 
um starfssemina má finna á heima-
síðunni www.landnamssetur.is.

Landnámssetrið eins árs

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

ÞÚ HVÍLIST HVERGI
BETUR EN Á LANZAROTE

Vinstrihreyfingin – grænt
framboð þakkar stuðninginn 

og öllum þeim fjölmörgu
sjálfboðaliðum sem lögðu hönd 
á plóginn. Fyrir græna framtíð,

velferð, kvenfrelsi og frið.

ALLT ANNAÐ LÍF!
– með vinstri grænum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Miðborg Reykjavíkur er 
þekkt fyrir urmul af kaffi-
húsum en eitthvað minna 
hefur farið fyrir þeim á 
landsbyggðinni. Nú hef-
ur Rúna Esradóttir opnað 
fyrsta kaffihúsið á Súðavík 
í félagsheimilinu og það er 
allt brjálað að gera. 

„Ég er að fara að kenna í haust 
og er nýkomin úr barneignarleyfi 
þannig að mig vantaði eitthvað að 
gera í sumar,“ segir Rúna Esradótt-
ir. Hún var í óða önn að gera allt 
klárt fyrir opnun dagsins og sagð-
ist vera bæði stressuð og spennt 
yfir því hvernig þetta allt ætti eftir 
að ganga þegar Fréttablaðið náði 
tali af henni. 

Rúna nýtur liðsinnis frá Kaffi-
tári og fær kaffi frá verslun-
inni auk sérstakrar kaffivélar. Þá 
hyggst hún bjóða upp á lummur 
og döðlubrauð sem hún bakar sjálf 
og er að eigin sögn alveg rosalega 
gott með smjöri. Þar að auki verð-
ur boðið upp á flatkökur og sígilda 
súkkulaðiköku þótt kaffið verði að 
sjálfsögðu í aðalhlutverki. „Við not-
umst við það besta úr kaffibauninni 
og ég er að reyna finna hinn full-
komna espressóbolla. Þetta snýst 
ekki bara um að kveikja á kaffi-
vélinni heldur eru þetta einhvers 
konar trúarbrögð,“ segir Rúna 
sem verður þó ekki ein í afgreiðsl-
unni því hún nýtur liðsinnis sonar 
síns Eldars. „Hann mun blikka við-
skiptavinina þegar svo á við úr 
barnavagninum,“ segir Rúna. 

Kaffihúsið er hið fyrsta sinn-
ar tegundar á Súðavík en í bænum 
má finna veitingastaðinn Jóa Ind-
íafara sem sér um „hefðbundinn“ 
skyndibitamat á borð við hamborg-
ara og pylsur. Og Rúna hyggst ekki 

bara bjóða upp á kökur og kaffi því 
hún er að undirbúa sögusýningu 
um Súðavík sem verður varpað 
upp á veggina með þar til gerðum 
myndvarpa. „Og ef ekkert verður 
að gera og það verður drepleiðin-
legt hérna fer ég sennilega út í það 
að hanna heimasíðu,“ bætir Rúna 

við. Heimatökin ættu síðan að vera 
hæg hjá Rúnu ef það skyldi vanta 
tónlistaratriði því hún er unnusta 
tónlistarmannsins Arnar Elías-
ar Guðmundssonar sem betur er 
þekktur sem Mugison. „Hann fer 
nú samt eiginlega bara á sjó þegar 
platan kemur út, verður bara ekk-

ert heima. En hann mun hjálpa til 
þegar tími gefst,“ útskýrir Rúna. 
„Enda er honum varla stætt á 
öðru,“ segir hún í gríni og skelli-
hlær, bætir því síðan við að fjöldi 
fólks hafi haft samband við hana 
og boðist til að leggja henni lið 
þegar fram líða stundir.

Breska söngkonan Lily Allen 
segir fyrirsætuna Kate Moss hafa 
bjargað sér úr slagsmálum sem 
hún lenti í. Þetta gerðist á Glaston-
bury-hátíðinni síðasta sumar eftir 
að Allen var ranglega sökuð um að 
hafa stungið undan stúlku nokkur-
ria. „Þetta var martröð, ég fékk til 
dæmis glóðaraugu á bæði augun. 
En svo mætti Kate og bjargaði 
mér. Hún er hetja,“ segir Lily.

Moss bjarg-
aði Lily Allen



Bandaríska leikkonan 
Lindsay Lohan segir að hún 
sýni meira af líkama sínum 
en nokkru sinni áður í nýrri 
mynd sinni.

Lindsay Lohan hefur verið á allra 
vörum síðustu vikur og mánuði 
vegna ofdrykkju og eiturlyfja-
neyslu. Nú vill hún snúa við blað-
inu og minna á að hún sé líka 
frambærileg leikkona. Í nýrri 
mynd sinni leikur Lindsay fata-
fellu.

Þessi mynd Lindsay heitir Ég 
veit hver myrti mig og verður 
frumsýnd í lok júlí. Þar leikur hún 
fatafellu á súlustað sem er pyntuð 
og fótleggir hennar höggnir af.

„Það er alveg klárt að þið fáið að 

sjá miklu meira af mér en nokkru 
sinni fyrr,“ sagði Lindsay í viðtali 
við David Letterman. Lengi hafa 
aðdáendur hennar beðið þess að 
hún kastaði ímynd saklausu stúlk-
unnar í kvikmyndum sínum; að 
Lindsay myndi leika persónu sem 
líktist henni sjálfri. Í nýju mynd-
inni segist Lindsay ganga lengra 
en hún hefur nokkru sinni gert. 
„Þetta er mjög myrk og hrollvekj-
andi mynd, mjög flott,“ segir hún.

Hin tvítuga Lindsay segir að 
þótt hún skemmti sér vel og mikið 
vinni hún líka mikið. Draumur-
inn sé að vinna til Óskarsverð-
launa fyrir leik sinn. „Mig lang-
ar að vera tilnefnd, alla vega. Það 
væri ekki slæmt að vera þekkt
fyrir eitthvað annað og meira en 
að skemmta mér mikið.“



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

IT´S A BOY GIRL THING kl. 4 - 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10.40
NEXT kl. 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING  kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 11
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 2 - 5 - 8 - 11
NEXT           kl. 5.45
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
HILLS HAVE EYES 2 kl. 10.30
PERFECT STRANGER      kl. 5.30 - 8
TMNT   kl. 1.30 - 3.30
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2 - 3.45

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA

B.I. 16 ÁRA

B.I. 18 ÁRA

B.I. 16 ÁRA

B.I.   7 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING       kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20
PATHFINDER     kl. 8
INLAND EMPIRE     kl. 2.30 - 5.45 - 9
HILLS HAVE EYES 2      kl. 10.15
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 - 6 

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA

Hann reynir að komast úr
nærbuxunum hennar...
...ekki í þær!

Með Samaire Armstrong úr O.C.

20.000 manns á
aðeins 8 dögum!

Fyrsta kvikmynd leikstjórans 
Francis Ford Coppola í tíu ár 
verður frumsýnd á kvikmynda-
hátíðinni í Róm í október. Mynd-
in nefnist Youth Without Youth og 
gerist í seinni heimsstyrjöldinni. 
Með aðalhlutverk fer Tim Roth. 
Leikur hann prófessor sem verð-
ur skotmark nasista eftir að hann 
kemst yfir formúlu fyrir ódauð-
leika.

„Þessi kvikmynd ber vott um 
nýtt tímabil á mínum ferli þar sem 
ég ætla aðeins að búa til persónu-
legar myndir,“ sagði Coppola. 

Coppola 
sýnir í Róm

Star Wars hefur verið kjörin sú 
mynd sem hefur haft mest áhrif 
á tæknibrellur annarra mynda 
um árin. Star Wars, sem kom út 
1977, hvatti marga til að starfa við 
tæknibrellur í kvikmyndum, að 
því er kemur fram í niðurstöðum 
könnunar Samtaka tæknibrellna í 
Bandaríkjunum.

Í öðru sæti í könnuninni lenti 
Blade Runner og á eftir henni í 
þriðja sæti komu í sameiningu 
2001: A Space Odyssey og The 
Matrix. Jurassic Park lenti síðan í 
fjórða sæti.

Star Wars 
í efsta sæti

THE CONDEMNED   kl. 5.30 - 8- 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT kl. 8 - 10 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 3.30 - 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 3.40 - 5.50
HOT FUZZ kl. 10.10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL  kl. 3.30

B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

TÍU MUNU BERJAST, NÍU MUNU DEYJA, ÞÚ FÆRÐ AÐ HORFA

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

„Fullkomin kvikmynd;
margbrotin, tvíræð,
spennandi og
afar skemmtileg!“

-Dana Stevens, Slate

  the 
lives 
    of 
   others

A Film By Florian Henckel Von Donnersmarck

EVRÓPSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

BESTA MYND ÁRSINS

EVRÓPSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

BESTI LEIKARI
& BESTA HANDRIT

ÞÝSKU KVIKMYNDAVERÐLAUNIN

7 VERÐLAUN - 
M.A. BESTA MYNDIN

ÓSKARSVERÐLAUNIN 2007

BESTA MYND ÁRSINS
Í  F L O K K I  M Y N D A  Á  E R L E N D U  T U N G U M Á L I

DAS LEBEN DER ANDEREN LÍF ANNARRA
FRUMSÝND 4. MAÍ SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR HEILA.... 
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

FRÁ FRAMLEIÐANDA 
MATRIX, DIE HARD OG 

LETHALWEAPON

SUMT ER EKKI HÆGT AÐ ÚTSKÝRA MEÐ VÍSINDUM

Stærsta
orrustan
er innri 
baráttan

DIGITAL
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID... 

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý... 
þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?

HILARY SWANK

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 Leyfð

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

THE REAPING kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.16

SPIDER MAN 3 kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 12 - 3 - 6 - 9 

BLADES OF GLORY kl.1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

SHOOTER kl. 8 B.i.16

GOAL 2 kl. 3:30-5:50-8:10-10:30 B.i.7

THE REAPING kl. 6 - 8:10 - 10:20 B.i.16

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

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

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

300. kl. 10:20 B.i.16

SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10 B.i. 10

BLADES OF GLORY kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

NEXT kl. 8 B.i. 16

GOAL 2 kl  6 - 8 B.i. 7

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

BREACH kl. 10:10 B.i.12

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

Bandaríska hljómsveitin Green 
Day kemur fram í gestahlutverki 
í kvikmyndinni The Simpsons sem 
kemur út í sumar eftir margra 
ára bið. Koma söngvarinn Billie 
Joe og félagar fram í stuttu atriði 
skömmu áður en myndin endar. 
Öskrar barþjónninn Moe á þá og 
biður um að spila ekki svona hátt.

„Þeir eru skemmtilegir strákar 
og við erum bæði að heiðra þá og 
gera grín að þeim,“ sagði höfund-
urinn Matt Groening, sem bætti 
þeim sjálfur inn í myndina, enda 
mikill aðdáandi sveitarinnar.

Green Day 
í Simpsons

Ástralska söngkonan Kylie Min-
ogue hefur vísað á bug fréttum 
um að hún sé í ástarsambandi 
með kvæntum manni. Kylie, sem 
er 38 ára, var ljósmynduð í Chile 
með kvikmyndaframleiðandan-
um Alexander Dahm, sem á von á 
barni með eiginkonu sinni.

„Ég hef aldrei haldið framhjá 
mínum kærustum og mér fynd-
ist það algjörlega siðlaust að vera 
í sambandi við kvæntan mann,“ 
sagði Kylie í yfirlýsingu sinni. 

Kylie hitti Dahm í Suður-Amer-
íku vegna baðfatamynda sem voru 
teknar af söngkonunni fyrir versl-
unina H&M. Sást til þeirra í báts-
ferð saman og að snæða hádegis-
verð.

Ekki siðlaus

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100 Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

SÉRFERÐIR

Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr.
Innifalið:

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

7.–10. júní
Rómantík í París
Farastjóri Lilja Hilmarsdóttir 



Lokaumferð ensku úr-
valsdeildarinnar fer fram í dag og 
flestra augu verða örugglega á Old 
Trafford í Manchester þar sem 
meistararnir í Manchester United 
verða krýndir. Áður en þeir kom-
ast yfir bikarinn gætu þeir hins 
vegar sent West Ham niður í 1. 
deild en Eggert Magnússon og fé-
lagar þurfa stig til að tryggja sér 
áframhaldandi veru í deildinni.

Alan Curbishley, stjóri West 
Ham, hefur ekki áhyggjur af því 
að leikmenn sínir fari á taugum 
í leiknum en 70 þúsund manns 
verða saman komnir á Old Traff-
ord og fæstir þeirra stuðnings-
menn Hamranna. 

„Ég er viss um að þessar 90 mín-
útur á Old Trafford eiga eftir að 
reyna á taugarnar en mitt lið er til-
búið. Mínir leikmenn hafa spilað 
stóra leiki á undanförnum árum og 
það er enginn í liðinu hræddur við 
að takast á við stóra leiki. Það eru 
miklir peningar í spilinu en það 
er þó það síðasta sem leikmenn-
irnir hugsa um þegar þeir ganga 
inn á völlinni. Það hefur verið gíf-
urlega mikil pressa á öllum í fé-
laginu en nú þurfum við bara að 
klára einn leik til viðbótar,“ sagði 
Curbishley. 

West Ham tapaði í vítaspyrnu-
keppni í bikarúrslitaleiknum í 
fyrra og vann umspil 1. deildarinn-
ar fyrir tveimur árum og flestir 
leikmenn liðsins voru með í báðum 
úrslitaleikjunum.

West Ham komst upp úr fall-
sæti í fyrsta sinn síðan 3. desem-
ber þegar liðið vann 3-1 sigur á 
Bolton um síðustu helgi sem var 
jafnframt sjötti sigur liðsins í síð-
ustu átta leikjum. 

Wigan tapaði sínum leik og þarf 
því að vinna Sheffield United og 
treysta á það að West Ham nái ekki 
í stig. Sheffield United er held-
ur ekki sloppið við fall þar sem að 

fái West Ham stig og Wigan vinn-
ur þá falla lærisveinar Neil Warn-
ock í Sheffield. Watford og Charl-
ton eru þegar fallin í 1. deild. Það 
er talað um að það kosti lið um 30 
til 50 milljónir punda að falla en 
það gera um 3,8 til 6,4 milljarða ís-
lenskra króna. Það er því mikið í 
húfi í leikjum dagsins.

Argentínumaðurinn Carlos 
Tevez hefur verið frábær í síðustu 
leikjum West Ham. „Það er nýtt 
fyrir mér að standa í fallbaráttu. 
Það er erfiðara að berjast á botn-
inum en á toppnum því ef maður 
vinnur ekki titilinn þá veit maður 
að það er alltaf hægt að vinna hann 
á næsta ári,“ sagði Tevez sem hefur 
skorað 6 mörk í síðustu 9 leikjum.

Alex Ferguson, stjóri Manchest-
er United, mun tefla fram sínu 
sterkasta liði í leiknum og gefur 
vini sínum Curbishley engin grið. 

„Við verðum að virða stöðu lið-
anna á botninum; Paul Jewell hefur 
unnið frábært starf hjá Wigan og 
það sama má segja um Neil Warn-
ock hjá Sheffield United. Ég ber 
virðingu fyrir baráttu þessa liða; 
okkar orðspor er líka að veði og þó 
að ég sé góður vinur Alans þá gerir 
hann sér grein fyrir minni stöðu og 
því að ég tefli fram mínu sterkasta 
liði,“ segir Sir Alex sem kemur lík-
lega með Cristiano Ronaldo, Ryan 
Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferd-
inand og Paul Scholes aftur inn í 
liðið. Ferguson hvíldi marga lykil-
menn í leiknum litlausa á móti 
Chelsea í vikunni.

Rio Ferdinand er í þeirra stöðu 
að hann getur hjálpað til að fella 
sína gömlu félaga og þar á meðal 
bróður sinn Anton og það gæti 
orðið skrítin fjölskyldustund þegar 
annar bróðurinn fagnar Englands-
meistaratitlinum en hinn er fallinn 
í 1. deild. Það gæti líka orðið mikil 
sigurhátíð bjargi West Ham sér.

Manchester United getur fellt West Ham úr ensku 
úrvalsdeildinni í sigurhátíðinni á Old Trafford í dag. 

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

 Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, er í 
34. til 39. sæti fyrir lokadaginn 
á opna Andalúsíumótinu í golfi í 
Marbella á Spáni. Birgir Leifur 
er tíu höggum á eftir Englend-
ingnum Lee Westwood sem hefur 
forystu.

Birgir lék þriðja hringinn á 
tveimur höggum undir pari og 
er því á fimm höggum undir pari 
eftir fyrstu þrjá hringina. Birg-
ir Leifur endaði gærdaginn mjög 
illa og tapaði þremur höggum á 
fjórum holum eftir að hafa spilað 
frábært golf framan af.

„Dagurinn í dag byrjaði held-
ur betur með látum og var ég í 
fínu formi fyrstu 11 holurnar,“ 
skrifaði Birgir Leifur á blogginu 
sínu en hann lék þessar holur á 
fimm höggum undir pari og náði 

meðal annars fimm fuglum á sjö 
holum.

„Ég rétt missti svo fugl á 12. 
holu og eftir það var ég of ákafur. 
Ég sló léleg högg og tók rangar 
ákvarðanir í vali á kylfum,“ lýsir 
Birgir og bætir við. 

„Ég er bara búinn að vera mjög 
sáttur við spilamennskuna að 
undanförnu og þá sérstaklega 
púttin þar sem þau eru heldur 
betur búin að lagast. Ég hef verið 
að vinna mikið í þeim.  Það sem 
vantar upp á leikinn minn núna 
er að fara að sjá skor upp á mínus 
7 eða betra. Það hlýtur að fara að 
koma,“ segir Birgir Leifur sem 
spilar lokahringinn í dag.

Búinn að laga hjá sér púttin

Á ekki von á því að Framarar púi á sig í dag



KRINGLUNNI
SMÁRALIND • LAUGAVEGI

AUGLÝSIR

VORBL    T

Tomm Tomm Tomm
Tómas R

1.890

Goran Bregovic
Arizona Dream 

1.890

Nouvelle Vague

Konono N1

1.890

1.890

Salsa Celtica

1.890

Goran Bregovic
Tales And Songs From Wedings

And Funerals

1.718
Goran Bregovic

Underground / úr kvikmynd

2.148
Goran Bregovic
Music For Films

1.976

SKÍFAN
´



AÐALFUNDUR - FORMANNSKJÖR

Félagsmenn athugið að nú fer fram formannskosning í
Arsenalklúbbnum á www.arsenal.is, kosningu lýkur 20 maí
n.k á miðnætti. Kjörgengir eru allir þeir sem greitt höfðu
félagsgjald sitt fyrir 15. apríl sl. Til formanns hafa tveir boðið
sig fram, Ingi Björn Albertsson úr Reykjavík og Sigurður
Enoksson frá Grindavík. Félagsmenn eru hvattir til að nýta
kosningarétt sinn.

Aðalfundur klúbbsins verður haldinn laugardaginn 2. júní
2007, að Hlíðarsmára 14, jarðhæð, 201 Kópavogi og hefst
hann kl. 15.00 stundvíslega. Venjuleg aðalfundarstörf, nýr
formaður kynntur og kosning til stjórnar. Léttar kaffiveitingar,
félagsmenn fjölmennið.

F.h. Stjórnar Arsenalklúbbsins á Íslandi
Jón Víkingur Hálfdánarson, formaður
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Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands auglýsir eftir umóknum um þjálfarastyrki vegna 
menntunar erlendis fyrir vorönn 2007.

Upplýsingar gefur Sviðsstjóri Fræðslusviðs í síma 460-1467 eða á vidar@isi.is 

Frekari upplýsingar má einnig finna á 

www.isi.is
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Frekari upplýsingar má einnig finna á 

www.isi.is

Námið fer í gang í júní, er öllum opið 16 ára og eldri, gildir jafnt fyrir allar 
íþróttagreinar og er metið til tveggja eininga í framhaldsskólum.  Allar frekari 
upplýsingar gefur sviðsstjóri Fræðslusviðs í síma 460-1467 eða á vidar@isi.is 

 FH-ingar náðu í öll stig-
in uppi á Akranesi í opnunarleik 
Landsbankadeildarinnar í gær. 

FH vann ÍA 3-2 í fjörugum leik 
þar sem heimamenn þurftu að 
leika manni færri allt frá 24. mín-
útu þegar Árni Thor Guðmunds-
son fékk að líta rauða spjald-
ið eftir að hafa fengið tvö fyrstu 
gulu spjöld Íslandsmótsins á upp-
hafsmínútum leiksins.

Tryggvi Guðmundsson kom FH 
í 1-0 úr vítaspyrnu eftir að Árni 
Thor hafði farið skot Sigurvins 
Ólafssonar með hendinni og Arnar 
Gunnlaugsson kom FH í 2-0 sex 
mínútum eftir að Árni hafði yfir-
gefið völlinn með rautt spjald. 

Það stefndi því í burst hjá 
Íslandsmeisturunum en baráttu-
glaðir Skagamenn brotnuðu ekki 
og sigur FH-liðsins var aldrei ör-
uggur og raun margoft í hættu 
eftir að Þórður Guðjónsson minnk-
aði muninn í 3-2 þegar hálftími 
var eftir. FH-liðið fékk vissulega 
tækifæri til þess að bæta við fleiri 
mörkum sérstaklega á upphafs-
mínútum síðari hálfleiks þar sem 
að besti maður þeirra Matthías 
Guðmundsson kom þeim í 3-1. 

Skagamenn sóttu aftur á móti í 
sig veðrið, léku með rokinu í seinni 
hálfleik og það mátti oft litlu muna 
á lokasprettinum að Skagamenn 
nældu sér ekki í eitt mark til við-
bótar sem hefði gefið stig. 

„Við hefðum getað jafnað og 
fengum færi til þess undir lokin. 
Við gefum þeim þessi þrjú mörk 
og þau kosta okkur leikinn. Við 
ætlum að vinna leikina á heima-
velli en við verðum að halda 
hreinu því þá eigum við möguleika 
á að vinna,“ sagði Skagamaðurinn 
Bjarni Guðjónsson eftir leik.

FH-ingurinn Tryggvi Guð-

mundsson skoraði eitt mark, lagði 
upp annað og var ógnandi en lét 
eins og aðrir sóknarmenn FH allt-
of oft veiða sig í rangstöðugildr-
una. „Það er alltaf erfitt að fara 
upp á Skaga og sækja stig. Þetta er 
erfiður útivöllur og við erum mjög 
sáttir með að vera búnir að ná í 
þrjú stig hingað,“ sagði Tryggvi 
Guðmundsson sem skoraði fyrsta 
mark Íslandsmótsins í ár. 

„Þeir sýna ótrúlegan styrk með 
því að gefast ekki upp einum 
manni færri. Þeir setja nokkuð 

góða pressu á okkur í lokin. Við 
héldum út og skoruðum þrjú góð 
mörk, “ segir Tryggvi sem var 
ekki sáttur með varnarleikinn. 
„Það á alltaf að duga manni að 
skora þrjú mörk til þess að vinna 
leik. Við fáum ódýr mörk á okkur, 
fyrst vítið og svo mark upp úr 
engu hjá Dodda og við setjum því 
þessa pressu á okkur sjálfir. Við 
vorum svolítið værukærir þarna 
aftast,“ sagði Tryggvi og var sátt-
ur líkt og þjálfari hans sem brosti 
út að eyrum eftir leikinn. 

„Það hefur aldrei verið lélegt 
fótboltalið á Akranesi og við vitum 
allt um það. Við látum ekki plata 
okkur á því og þeir eru með mjög 
fínt lið. Mér fannst vítaspyrnan 
vera frekar ódýr sem við fengum 
dæmda á okkur en hitt markið var 
stórglæsilegt. Eitt mark er engin 
forysta þannig að maður er alltaf 
smeykur á meðan forystan er ekki 
meiri. Þetta var mjög jákvætt 
fyrir okkur. Við unnum leikinn og 
menn lögðu sig fram. Við þurfum 
að fara aðeins betur yfir varnar-
leikinn,“ sagði Ólafur Jóhannes-
son, þjálfari FH eftir leikinn.

Skagamenn fengu að kynnast 
alvöru mótlæti í upphafi leiks en 
drengirnir sem eiga að verða að 
mönnum undir handleiðslu Guð-
jóns Þórðarsonar stigu stórt skref 
í átt að manndómsvígslunni með 
því að ógna Íslandsmeisturunum 
manni færri í 66 mínútur. 

FH-ingar geta ekki kvartað, 
liðið er áfram á toppnum með fullt 
hús og þeir vita að það verða fleiri 
lið í vandræðum með lærisveina 
Guðjóns Þórðarsonar í sumar.

Landsbankadeild karla byrjaði með miklum látum uppi á Akranesi. FH-ingar unnu Skagamenn 3-2 í rok-
leik þar sem dæmdar voru tvær vítaspyrnur og rauða spjaldið fór á loft eftir aðeins 24 mínútur.

 Guðjón Þórðarson stjórn-
aði í gær sínum fyrsta deildarleik 
á Íslandi í tæp ellefu ár. Hann sá 
sína menn koma sterka til baka 
eftir algjöra martraðarbyrjun.

„Það má segja að við höfum skot-
ið okkur í fótinn. Við fáum klaufa-
legt víti á okkur og svo lendum við 
í þeirri stöðu að færa þeim brott-
rekstur á silfurfati. Að vera 2-0 
undir og manni færri er ekki staða 
sem maður vill vera í á móti FH.  
FH er gott fótboltalið, vel skipu-
lagt og margreynt þannig að þetta 
var brekka fyrir okkur. Ég held að 
það verði ekkert annað um okkar 
lið sagt en að við sýndum karl-
mennsku, þrek og þor í að nálg-
ast það sem beið okkar eftir það í 
leiknum,“ sagði Guðjón. 

„Þessar 70 mínútur voru mjög 
erfiðar en við unnum þær. Þegar 
við höfðum engu að tapa og vorum 
komnir með bakið upp að veggn-
um þá skoruðum við tvö mörk á 
móti einu þeirra. Það er alveg ljóst 
að FH-ingar voru fegnir þegar það 
var flautað af í lxeikslok. 

Við settum töluverða pressu á 
þá í lokin og það voru þarna augna-
blik í leiknum sem ég hélt að við 
gætum fengið aðeins meira út úr. 
Við vorum oft aðeins sentimetrum 
frá því að láta þá finna fyrir því og 
jafna leikinn,“ sagði Guðjón sem 

sér veikleika á meistaraliði FH. 
„Það kom á daginn sem ég sagði 

fyrir leikinn að það eru veikleikar 

í FH-liðinu. Ég hafði fulla trú á því 
að við gætum skorað hjá þeim og 
það að tíu leikmenn skuli gera tvö 
mörk hjá þeim á 70 mínútum er 
hvatning til annarra liða. Fullskip-
uð lið eiga að geta látið þá finna 
fyrir sér,“ segir Guðjón sem sér 
veikleika hjá FH-liðinu. 

„Það er alveg klárt að þótt FH-
liðið sé gott og vel spilandi fót-
boltalið þá eru veikleikar í varn-
arstöðunni hjá þeim. Það sást ber-
lega á því að við skorum tvö mörk 
hjá þeim. Þeir voru jafnvel heppn-
ir að fá ekki á sig jöfnunarmark,“ 
sagði Guðjón sem segir telur að 
frammistaða Skagamanna gegn 
FH í gær muni sýna öðrum liðum 
að FH-ingar séu ekki ósigrandi.

„Þessi frammistaða á að vera 
hvatning til strákanna, hún á að 
sýna þeim það að ef við stöndum 
saman, vinnum saman og drög-
um allir saman í eina átt þá er 
þetta sterkt lið sem getur látið 
góða hluti af sér leiða. Ég held að 
liðið sé búið að klára þá tilhlökk-
un og það stress sem fylgir því að 
byrja mót. Nú getum við náð and-
anum og sett okkur í gírinn fyrir 
stífa viku. Eftir níu daga þá förum 
við inn í leik á móti HK og í þeirri 
viku verða þrír leikir,“ sagði Guð-
jón að lokum. 

FH-ingar voru fegnir þegar 
leikurinn var flautaður af



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
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 Nýliðar HK munu í dag 
leika sinn fyrsta leik í efstu deild 
karla frá stofnun félagsins. Það er 
viðeigandi að andstæðingur liðs-
ins sé Víkingur, granni HK-inga 
úr Fossvoginum. Leikið verður á 
heimavelli Víkings.

„Það er mikil tilhlökkun í 
okkur,“ sagði Gunnar Guðmunds-
son, þjálfari HK. „Þetta er spenn-
andi verkefni sem við höfum verið 
að bíða eftir að takast á við.“

Víkingi og HK var undantekn-
ingalaust spáð fallsætum af fjöl-
miðlum og í opinberri spá KSÍ. 
Hvort um sex stiga fallslag verði 
að ræða vill Gunnar lítið segja. 
„Það væri ef til vill fáránlegt að 
stilla þessu þannig upp en miðað 
við spána væri það vissulega til-
fellið. En það er ljóst að allir vilj-
um við komast vel af stað og ef 
okkur tækist að ná í stig í fyrsta 
leik væri það frábært.“

Hann segir að sínir leikmenn 
séu að mestu leyti heilir en helst 
sé það Finnbogi Llorenz varnar-
maður sem sé tæpur fyrir leikinn 
í dag.

Fyrsti leikur dagsins verður við-
ureign Reykjavíkurstórveldanna í 
Val og Fram. Síðarnefnda liðið er 
þó nýliði í deildinni en Valsmönn-
um er spáð góðu gengi í sumar. 
Sjálfur hefur Willum Þór Þórs-
son, þjálfari, sett stefnuna á Ís-
landsmeistaratitilinn og að ekk-
ert annað komi til greina á Hlíð-
arenda.

Leikurinn verður þó spilaður á 

Laugardalsvelli þar sem enn er 
verið að vinna að uppbyggingu 
nýs heimavallar á Hlíðarenda. 
Fram mun sömuleiðis spila sína 
heimaleiki á Laugardalsvelli, eins 
og áður.

„Mér líst ágætlega á þetta en við 
erum nýliðar í deildinni og þurf-
um að sanna okkur,“ sagði Ólafur 
Þórðarson, þjálfari Fram. „Okkar 
markmið eru fyrst og fremst að 
festa okkur í sessi í deildinni. 
Þegar það tekst setjum við okkur 
ný markmið,“ sagði hann er hann 
var spurður um væntingar sínar 
fyrir sumarið.

Af Frömurum er það að frétta 

að allir leikmenn liðsins eru heil-
ir nema Patrik Redo og Andri Kar-
velsson sem ættu að verða orðnir 
klárir fyrir aðra umferð.

Ólafur Kristjánsson, þjálfari Blika, 
hefur upplifað nánast meiðslafrí-
an vetur eins og hann orðaði það 
sjálfur. Einu meiðslin eru þau sem 
Stig Krohn Haaland varð fyrir um 
daginn er hann sleit aftari kross-
bönd í hné. Hann verður af þeim 
sökum frá í einhvern tíma. 

„Mínir menn eru klárir í slag-
inn og þeir eru algerlega að tapa 
sér af tilhlökkun,“ sagði Ólafur. 

„Það er líka gott að byrja heima. 
Kópavogsvöllurinn er í fínu standi 
og verður gott að spila á honum. 
Fylkismenn verða erfiðir og þurf-
um við að eiga góðan dag til að 
vinna þá.“

Hann segir að Arnór Aðalsteins-
son muni leysa Haaland af hólmi í 
bakvarðarstöðunni. „Arnór hefur 
leyst þetta hlutverk afar vel og 
erum við því vel settir þrátt fyrir 
meiðsli Stigs.“

Leikur Breiðabliks og Fylkis 
hefst klukkan 19.15 í kvöld sem 
og leikur Víkings og HK. Valur og 
Fram eigast við klukkan 16.

Grannaslagur Víkings og HK verður háður á Víkingsvelli í kvöld en þessum liðum hefur undantekningar-
laust verið spáð tveimur neðstu sætunum í deildinni. Þó liðin séu hvort í sínu sveitarfélagi er ljóst að þau 
munu há stríð um yfirráð í Fossvoginum. Tveir aðrir leikir eru á dagskrá Landsbankadeildarinnar í dag.

 Þjóðverjinn Dirk 
Nowitzki hjá Dallas Mavericks 
var valinn besti leikmaður NBA-
deildarinnar en þetta lak út í 
bandaríska fjölmiðla í gær. Sjálf 
verðlaunin verða hins vegar ekki 
afhent fyrr en á þriðjudaginn. 

Dirk Nowitzki tekur því við 
af vini sínum Steve Nash hjá 
Phoenix sem hefur fengið þessi 
verðlaun síðustu tvö tímabil og 
hafa verðlaunin haldist hjá þeim 
síðan leiðir þeirra skildu. 

Nowitzki var með 24,6 stig, 
8,9 fráköst og 3,4 stoðsending-
ar að meðaltali í leik í vetur og 
hitti best á sínum ferli úr skotum 
(50,2%), þriggja stiga skotum 
(41,6%) og vítaskotum (90,4%). 

Nowitzki er 29 ára gamall og 
213 sm hár. Faðir hans var öfl-
ugur handboltamaður í Þýska-
landi en móðir hans þýsk lands-
liðskona í körfubolta. Holger 
Geschwindner, fyrirliði Ólymp-
íuliðs Þjóðverja í körfubolta 

1972, á mestan heiðurinn á bak 
við Nowitzki en hann uppgötvaði 
hann og notaði sérstakar þjálf-
unaraðferðir til þess að búa til 
einstakan leikmann – sjö feta 
skyttu.

Nowitzki og Dallas-liðið stóðu 
sig frábærlega í deildarkeppn-
inni og unnu alls 67 leiki en duttu 
síðan óvænt út fyrir Golden 
State Warriors í fyrstu umferð. 
Nowitzki var í miklum vandræð-
um í einvíginu, hitti aðeins úr 38 
prósentum skota sinna og skor-
aði 8 stig í sjötta og síðasta leikn-
um.

Nowitzki er sá fyrsti í 25 ár 
sem er valinn bestur en kemst 
ekki áfram upp úr fyrstu umferð 
úrslitakeppninnar. Það gerðist 
síðast þegar  Moses Malone var 
valinn 1981-82. Nowitzki er fyrsti 
Evrópumaðurinn sem vinnur 
verðlaunin sem og sá fyrsti sem 
fór ekki í skóla í Bandaríkjunum. 

Dirk Nowitzki val-
inn sá besti í vetur

 Breiðablik hefur unnið 
þrjá síðustu leiki sína í 1. umferð 
sem þeir hafa spilað á Kópavogs-
vellinum.

Blikar unnu Valsmenn 2-1 í 
fyrra, unnu 1-0 sigur á ÍBV 2001 
og lögðu Valsmenn 2-0 árið 1999. 
Blikar hafa ekki tapað fyrsta leik 

sínum á vellinum síðan þeir töp-
uðu 1-6 fyrir Fylkismönnum í 
fyrstu umferð sumarið 1996. 

Mótherji Blika í kvöld er ein-
mitt Árbæjarliðið og hver veit 
nema það sé komið að því að hefna 
fyrir skellinn fyrir ellefu árum. 

Blikar hafa byrjað 
vel í Kópavoginum
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SENDU SMS JA GTF
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

9. HVER
VINNUR!

Frábær gamanmynd um strák og stelpu og stelpu og strák!

Frumsýnd 11. maí





Uppfinningamenn með ranghugmyndir

KL. 19:40 Í KVÖLD

515 6100 | SYN.IS |  VERSLUNUM VODAFONE





Stöðug lífsgleði helsta afrekið

„Ég get svo sem alveg eins verið 
í sjónvarpinu hér í Englandi og 
röflað einhverja þvælu eins og á 
Íslandi. Ef til þess kemur,“ segir 
Einar Bárðarson oft nefndur um-
boðsmaður Íslands. Einar er nú 
til athugunar hjá Simon Co-
well og fyrirtæki því sem 
framleiðir sjónvarpsþætt-
ina X-Factor í Englandi 
en nú er verið að stokka 
hann upp og fá inn nýja 
dómara.

Um gríðarlega mikinn 
og vinsælan þátt er að 
ræða. Louis Walsh 
(umboðsmað-
ur Westlife og 
Girls Aloud) 
er hættur 
sem dómari 
og óvíst hvort 
Sharon Os-
bourne snúi 
aftur þar 
sem það er 
verið að spá 
í hana fyrir 
American Idol 
- og hún er nú 
þegar tekin við 

dómarasæti í Americas Got Ta-
lent. Í vikunni var tilkynnt að 
Danni Minogue, systir Kylie 
Minogue, verði í dómarasætinu. 
Simon Cowell verður 
að sjálfsögðu áfram, 

en óvíst er með 
hina tvo því 
stefnt er 
að fjögurra 
manna

dómnefnd í Bretlandi. Forsvars-
menn keppninnar ytra höfðu sam-
band við Sagafilm og báðu Saga-
film að setja saman myndskeið 
með Einari að störfum. Ástæð-

an fyrir áhuga þeirra á okkar 
manni kann að vera sú að Einar 
var kynntur sem Simon Co-
well Íslands í stórri grein í 
Telegraph í mars en þar var 
verið að fjalla um skjólstæð-
ing Einars – Garðar Cortes.

Einar sjálfur staðfestir 
þennan áhuga við Fréttablað-

ið. „Já, já og jú jú, þetta er 
„monster“, risastór 

þáttur. Við skulum 
orða það þannig 
að ég myndi taka 
vel í það en ég 
býst alls ekki við 
því að þessi verði 
niðurstaðan – það 
er örugglega til 
fólk þarna sem 
talar betri ensku, 
er frægara og er 
framar í röðinni.“

Einar Bárðarson kandídat í 
dómarasæti breska X-Factor

„Þeir voru bara með sænska 
peninga og kreditkort sem 
ekki voru tekin gild þarna. 
Robbie var svo byrjaður að 
borða ísinn sinn svo ég ákvað 
bara að flýta fyrir og bauðst 
til að borga fyrir þá,“ segir Sig-
urður Ágúst Pétursson raf-
magnsiðnfræðingur. 
Sigurður lenti í þeim 
undarlegu aðstæðum 
fyrir skemmstu að 
bjóða bresku popp-
stjörnunni Robbie 
Williams upp á ís 
þar sem þeir voru 
báðir staddir á 
vídeóleigu í Kaup-
mannahöfn.

Málavextir
voru þeir að Sig-
urður sat á kaffi-
húsi og skaust 
yfir á vídeóleigu 
í nágrenninu til 
að kaupa sér sígar-
ettur. Þar voru fyrir fjór-
ir breskir karlmenn sem 
voru ekki með danska 
peninga til að greiða fyrir 
ís sem þeir höfðu keypt 
sér og bresk kreditkort 
þeirra voru ekki tekin gild. 
Í stað þess að bíða eftir að 
þeir hlypu út í hraðbanka 
ákvað Sigurður að borga 
fyrir þá. „Já, hann var eitt-
hvað fljótur á sér að byrja 

á ísnum. Ég bauðst bara til 
að borga svo ég kæmist 
strax aftur á kaffihúsið,“ 
segir Sigurður sem fattaði 
ekki í fyrstu hvern hann 
hafði verið að borga.

„Það tók mig nú smá 
tíma að kveikja á því 

að þetta væri hann, 
það voru eigin-
lega tattúin sem 
komu upp um 
hann,“ segir Sig-
urður um kynni 
sín af Robbie. 
Eftir að Sig-
urður kom út 
úr vídeóleig-
unni kölluðu 
mennirnir á 
hann og buðu 

honum að setj-
ast inn í bíl til 

sín. „Við röbbuð-
um aðeins saman 
og svo bauð hann 

mér og konunni á 
tónleika sem hann 
var að fara að halda 
nokkrum dögum 
seinna. Þar vorum 
við sett í VIP-stúk-
una og skemmtum 
okkur vel,“ segir 
Sigurður sem seg-
ist ekki hafa getað 
talist til aðdáenda 
Robbies Williams. 
Að minnsta kosti 
ekki þangað til 
þetta gerðist.

Danskir fjölmiðl-
ar sýndu þessum 
atburði talsverð-

an áhuga og fjölluðu um þennan 
miskunnsama Samverja sem kom 
Robbie til bjargar. Í umfjöllun 
þeirra kom þó ætíð fram að um 
danskan karlmann hefði verið að 
ræða og Sigurður var sáttur við 
það. „Ég hef engan áhuga á því að 
trana mér fram svo ég var ekkert 

að leiðrétta það,“ segir Sigurður 
sem nú er fluttur heim og hefur 
komið sér fyrir á Selfossi. Þar 
rekur hann fyrirtækið Rafhönn-
un og ráðgjöf, í félagi við annan 
mann, og unir sér vel.



Allir umsækjendur eiga að sækja um rafrænt á 
www.menntagatt.is.

Þann 11. júní geta umsækjendur fengið aðstoð við
frágang umsókna, veflykla og frekari upplýsingar 
um námsval, hraðferðir o.fl. Opið er þann dag frá 
kl. 9–18.

Hlutverk MH er að mennta nemendur til stúdents-
prófs með áherslu á undirbúning fyrir nám í 
háskólum.

Markmið MH er velgengni brautskráðra nemenda
og að skólinn sé fyrirmynd um framsækna kennslu,
góða stjórnsýslu og rækt við menningu
og listir.

Leiðarljós MH er að virða ólíkar þarfir einstaklinga
og ganga út frá vilja nemenda til að axla ábyrgð.
Áhersla er lögð á fjölbreytni í valhluta námsins og
kappkostað að kynna nemendum vinnubrögð sem
tíðkast í háskólanámi.

Námsskipulag er sveigjanlegt og býður m.a. upp á 
breidd í menntun, dýpkun á afmörkuðum sviðum og
nám til viðbótar 140 einingum eftir því sem
nemandi kýs. Nemendur sem stunda nám í tónlist
eiga möguleika á að fá það metið inn á kjörsvið.
Námstími er háður vilja og getu nemandans en er
að lágmarki 3 ár að loknu grunnskólaprófi á öllum
brautum.

Námsbrautir eru félagsfræðabraut, málabraut,
listdansbraut, náttúrufræðibraut og alþjóðleg
námsbraut (IB) sem lýkur með International 
Baccalaureate Diploma.

IB nám er þriggja ára stúdentsprófsnám fyrir dug-
mikla nemendur. Að loknu undirbúningsári tekur
við tveggja ára nám en því lýkur með samræmdu
alþjóðlegu stúdentsprófi. Námið fer fram á ensku.
IB prófskírteini veitir inngöngu í fjölda virtra
háskóla um allan heim.

Rektor.

Upplýsingar fást í síma skólans 595 5200

og á www.mh.is

Fyrirspurnir um IB nám má senda á 

netfangið ibstallari@mh.is

Innritun fyrir haustönn 2007 í MH lýkur 11. júní



ELDHÚSPAKKINN
AEG 66030 K-MN

KR. 73.579.-

AEG COMPETENCE B 4101-4-M

KR. 104.194.-

Airforce F3 / AIRF 3

KR. 23.053.-

TILBOÐSVERÐ
ALLUR PAKKINN

129.900,- 202.048,-
Hvít háglans/4000

Opið í Smáralind
Sími 530 2907 / 530 2908

laugardaga frá kl. 11:00-18:00
sunnudaga frá kl. 13:00-18:00

Lokað í Lágmúla 8 (heimilistæki) og
Síðumúla 9 (hljómtæki og skrifstofutæki) 
í maí, júní og júlí á laugardögum

óvenjulega

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Fyrr í vetur sagði ég hér á þess-
um stað að það besta sem Ís-

lendingar gætu vænst úr Söngva-
keppni evrópskra sjónvarps-
stöðva væri að komast klakklaust 
frá henni. Nú er keppnin yfir-
staðin og komið í ljós að ég hitti 
naglann á höfuðið. Fyrir hönd 
íslensku þjóðarinnar vil ég því 
núna þakka Eiríki Haukssyni 
fyrir vasklega framgöngu hans 
og fyrir að hafa verið landi og 
þjóð til sóma í hvívetna eins og 
við var að búast. Meira var ekki 
hægt að fara fram á.

væntingar um að við 
komumst upp úr forkeppninni eru 
nefnilega ekkert annað en hlægi-
legir bjartsýnisórar á meðan 
andrúmsloft og fyrirkomulag 
keppninnar er eins og það er nú. 
Það kom mér verulega á óvart að 
heyra kynninn, minn ágæta vin 
Sigmar Guðmundsson, tala öðru-
vísi. Það var eins og hann væri 
slíkt barn að halda að einhvern 
tímann í ferlinu hefði raunveru-
lega verið möguleiki á því að Ei-
ríkur myndi standa á sviðinu úr-
slitakvöldið. Mér fannst ekki ör-
grannt um að hjá honum örlaði 
á eilitlum vonbrigðum með hina 
auðfyrirsjáanlegu niðurstöðu.

er það fyrir löngu 
orðið himinhrópandi augljóst að 
gæði tónlistarinnar skipta ekki 
næstum því jafnmiklu máli í þess-
ari keppni og upprunaland flytj-
endanna. Aldrei hefur þetta verið 
jafnaugljóst og í ár. Á meðan 
ágætislögum sem eiga fullan rétt 
á sér á sínum eigin forsendum og 
fengjust jafnvel leikin í útvarpi 
þótt þau tengdust söngvakeppn-
inni ekki neitt, var hafnað – t. 
d. framlögum Andorra, Noregs 
og Belgíu – var þeim ólýsanlega 
hroða sem Búlgaría og Georgía 
sendu til keppninnar veitt braut-
argengi. Þetta er engu að kenna 
nema landafræði, sögu og mann-
legu eðli. Austurevrópuþjóð á af 
landfræðilegum ástæðum mik-
inn fjölda grannríkja og af sögu-
legum ástæðum er hún öflugur 
þrýstihópur í þeim öllum.

 vekur hins vegar upp 
spurninguna um tugmilljónirn-
ar sem það kostaði að velja fram-
lag Íslendinga. Hvað kostaði það 
eiginlega að draga þetta lag fram 
í dagsljósið – já, og Húsin hafa 
augu með Matta? Restin af lög-
unum á af skiljanlegum ástæðum 
aldrei eftir að heyrast leikin fram-
ar. Hefði ekki verið sniðugra að 
framleiða sjónvarpsdagskrá fyrir 
peninginn, fyrst það var hvort sem 
er fyrirfram ljóst að jafnvænlegt 
væri til árangurs að velja íslenska 
flytjandann með einu símtali?

Lifi Eiríkur


