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Stangveiði-
sýning um helgina
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ÍA Opið í dag sunnudag 12–16

Eins og samheldin 
þjóð

Sorg hjá þátttakend-
um EVE Online eftir 
voveiflegan atburð.

FÓLK 34

Skálað í sódavatni
Þórarinn Tyrfingsson 
óttast ekki sjö-
tugsaldurinn.

TÍMAMÓT 12

Styrkjum lýðræðið
„Stjórnarandstaðan leikur þar stórt 
hlutverk; málefnaleg gagnrýni, 
sem er uppbyggileg og sett fram af 
festu, er ekki síður mikilvæg heldur 
en það sem gerist við ríkisstjórnar-
borðið,“ segir Illugi Gunnarsson.

Í DAG 10

YFIRLEITT BJARTVIÐRI  Sunnan 
og vestantil má búast við bjartviðri 
í dag, en einhverri úrkomu á norð-
austur horninu. Hitinn er á bilinu 
2-8 stig, hlýjast suðvestanlands, 
en svalast norðaustantil. Vindur er 
yfirleitt frekar hægur,  5-10 m/s.   
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REYNISFJARA VIÐ REYNISFJALL Björgunarsveitarmenn komu með hina látnu að landi á fimmta tímanum í gær. Mikill viðbúnaður 
var vegna slyssins og allt tiltækt björgunarlið á staðnum kallað til auk þyrlu Landhelgisgæslunnar.  MYND/ÞÓRIR N. KJARTANSSON

Chelsea 
bikarmeistari
Didier Drogba 
tryggði Chelsea 
sinn fyrsta 
bikarmeistara-
titil undir stjórn 
Jose Mourinho.

ÍÞRÓTTIR 30

VEÐRIÐ Í DAG SLYS Bandarísk kona lést eftir að 
brimalda hreif hana með sér úr fjör-
unni vestan við Reynisfjall við Vík í 
Mýrdal síðdegis í gær. Konan var 74 
ára. Hún var í hópi bandarískra 
ferðamanna sem gerði stans í Reyn-
isfjöru til að virða fyrir sér brimið. 
Fólkið gætti ekki að því hversu 
hættulegt brimið getur verið. 

Lögreglan á Hvolsvelli segir 
mildi að dóttir konunnar, sem stóð 
við hlið hennar þegar atvikið átti 
sér stað, hafi komist undan brim-
skaflinum. Þrír ferðafélagar kon-
unnar óðu út í hafið til að reyna 
bjarga henni en sneru aftur að 
landi þegar þeir fundu hve straum-
þunginn var mikill.

Neyðarkall barst stundarfjórð-
ung í fjögur og var allt tiltækt lið í 
landi kallað út auk þyrlu Land-
helgisgæslunnar. Um klukkustund 
síðar fundu björgunarsveitar-
menn frá Vík í Mýrdal hana 
skammt frá landi.

Hópurinn var á ferð með Kynn-
isferðum. Áætluð heimferð fólks-
ins er á mánudag. Fulltrúar Rauða 
krossins og bandaríska sendiráðs-
ins tóku á móti ferðafélögum kon-
unnar þegar þeir komu til hótels 
síns í Reykjavík og veittu áfalla-
hjálp. 

„Við tókum ákvörðun síðasta 
þriðjudag um að þarna yrðu sett 
aðvörunarskilti og björgunar-

hringur. Ferlið var komið í gang 
en því miður ekki lengra en þetta,“ 
segir Einar Bárðarson, formaður 
björgunarsveitarinnar Víkverja í 
Vík í Mýrdal. Hann minnir þó á að 
öllum eigi að vera kunnugt að 
hafið geti verið varhugavert og að 
ekki sé hægt að áfellast nokkra 
manneskju í þessu máli.

„Við erum skelfingu lostin yfir 
þessum atburði. Leiðsögumaður 
okkar hafði varað hópinn við því 
að fara of nálægt sjónum og stóð 
rétt hjá. Það gat enginn átt von á 
svona stórri öldu,“ segir Sigríður 
Hallgrímsdóttir, starfsmanna-
stjóri Kynnisferða. 

 - kdk

Kona lét lífið þegar 
brimskafl tók hana
Bandarísk kona lést í fjörunni við Vík í Mýrdal eftir að alda skall á henni og hreif 
frá landi. Mildi þykir að dóttir konunnar hafi sloppið. Formaður björgunarsveit-
arinnar í Vík segir að unnið hafi verið að því að koma upp aðvörunarskilti. 

FÓTBOLTI Rúnar Kristinsson lék í 
gær sinn síðasta leik með belgíska 
félaginu Lokeren og batt þar með 
enda á atvinnumannaferil sinn 
sem náði yfir fjórtán tímabil í 
þremur löndum. Á hann að baki 
tuttugu ára feril og hefur leikið á 
fimmta hundrað deildarleiki í 
fjórum löndum.

Hann mun í vikunni flytjast til 
Íslands og spila með KR, sínu 
gamla félagi. Hann lék með KR 
árin 1987-1994 og á að baki 126 
leiki í efstu deild.

Stuðningsmenn Lokeren hylltu 
Rúnar sérstaklega fyrir leik og 
einnig þegar honum var skipt af 
velli á 73. mínútu. - esá/sjá síðu 26

Snýr aftur í vesturbæinn:

Rúnar kvaddur 
með virktum

TILFINNINGARÍK STUND Rúnar er hér 
með konu sinni, Ernu Maríu Jónsdóttur, 
og Tönju dóttur þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/MARC GUYVARTS

HAFNARFJÖRÐUR „Fólk virðist ekki 
átta sig á því að þetta getur skaðað 
dýralíf og barnastarf,“ segir 
Áskell Fannberg, starfsmaður 
Siglingaklúbbsins Þyts í Hafnar-
firði, í gær eftir að upp komst að 
bátar, sem börn höfðu verið að 
sigla á í höfninni, voru útataðir í 
olíu. Lögregla og fulltrúar heil-
brigðiseftirlits voru kallaðir á 
vettvang í kjölfarið.  

„Það er auðvitað ekki hægt að 

segja hvaðan þessi olía kemur en 
vissulega horfir maður til Wilson 
Muuga,“ segir Áskell. 

Tore Skjenstad, fulltrúi heil-
brigðiseftirlitsins, segir fátítt að 
menn noti olíu eins og þá sem lak í 
sjóinn. Ekkert bendi til að olían sé 
úr Wilson Muuga sem liggur við 
festar í höfninni. „Það er bannað 
að farga olíu á þennan hátt,“ segir 
Tore. Málið er til rannsóknar hjá 
lögreglu.   - kdk 

Mengun í Hafnarfjarðarhöfn minni en talið var í fyrstu: 

Bátar barnanna útataðir í olíu

LÖÐRANDI Í OLÍU Áskell Fannberg vann 
hörðum höndum við að þrífa olíuna.

BANDARÍKIN Faðir 10 mánaða 
gamals drengs sótti um og fékk 
byssuleyfi fyrir son sinn í Illinois-
ríki í Bandaríkjunum. Á leyfinu 
er mynd af Bubba litla og 
torkennilegt krot sem telst lögleg 
undirskrift.

Howard Ludwig, faðir Bubba, 
segist hafa sótt um leyfið á netinu 
þar sem afi Bubba hafi gefið 
honum haglabyssu sem erfðagrip, 
að því er fram kemur á vef 
Ananova. Hann sagði þó fjölmiðl-
um að afinn fengi að geyma 
byssuna þar til Bubba yrði 14 ára 
gamall eða svo. 

Lögregluyfirvöld í Illinois 
segjast hafa fylgt lögum við 
útgáfu byssuleyfisins. - bj

Tíu mánaða fékk byssuleyfi:

Fékk hagla-
byssu frá afa

TINNAHÁTÍÐ UM HEIM ALLAN
Á þriðjudaginn verða 100 ár liðin frá fæðingu 
belgíska teiknarans Hergé, sem er þekktur um 
allan heim sem höfundur Tinnabókanna.



Formenn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar skunduðu á 
Þingvöll á hádegi í gær ásamt föru-
neyti sínu til að halda stjórnar-
myndunarviðræðum áfram, og sátu 
enn þegar Fréttablaðið fór í prent-
un í gærkvöldi.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, ræddi stuttlega 
við fréttamenn í gær utan við 
bústað forsætisráðherra á Þing-
völlum, og sagði verið að fara yfir 
einstök málefni á fundinum. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, kom 
út ásamt Geir á tíunda tímanum í 
gærkvöldi. Hún vildi ekki tjá sig 
um viðræðurnar, en sagði Þing-
velli fallegan stað sem gott væri 
að vera á. Geir sagði að búast 
mætti við því að fundarhöld héldu 
áfram á Þingvöllum í dag.

Gríðarleg leynd hefur hvílt yfir 
viðræðunum, og aðrir sem sátu 
fundinn á Þingvöllum í gær höfn-
uðu því alfarið að ræða við fjöl-
miðla. Til marks um leyndina 
herma heimildir Fréttablaðsins að 
fulltrúar Samfylkingarinnar hafi 
komið allir saman í einum bíla-
leigubíl til að leyna því hverjir 
væru þar á ferð.

Auk Geirs sátu fundinn sjálf-
stæðisfólkið Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, Árni Mathiesen, 
Illugi Gunnarsson og Andri Ótt-
arsson. Auk Ingibjargar Sólrúnar 
sátu  Össur Skarphéðinsson, Ágúst 
Ólafur Ágústsson, Margrét 
Björnsdóttir og Skúli Helgason 
fundinn fyrir hönd Samfylkingar. 

Einar Mar Þórðarson, stjórn-
málafræðingur hjá Félagsvís-
indastofnun Háskóla Íslands, 
segir að ákvörðunin um að funda 

á Þingvöllum sé greinilega 
úthugsuð af spunameisturum 
flokkanna. Þeim sé mikið í mun 
að Baugsstjórnin, nafnið sem 
framsóknarmenn gáfu stjórninni, 
festist ekki í sessi. Þingvalla-
stjórnin sé fallegt nafn sem allir 
geti sætt sig við.

Einhverjir hafa rætt um að 
stjórnin gæti fengið nafnið Maí-
stjórnin, en Einar segir það nafn 
ekki líklegt til að festast. Ekki ein-
asta séu flestar ríkisstjórnir 
myndaðar í maí, heldur hafi það 
einnig skírskotun í lagið Maís-

tjörnuna og verkalýðsbaráttu, sem 
sjálfstæðismenn hefðu sennilega 
lítinn áhuga á.

Einar segir að á þessu stigi sé 
nokkuð öruggt að stjórnarmynd-
unarviðræðurnar eigi eftir að 
ganga upp, enda ekki mörg mál-
efni sem verði erfið. Hugsanlega 
verði erfitt að ná saman um 
umhverfismálin, þó það verði ekki 
óyfirstíganlegt. Einnig sé spurn-
ing hversu langt Samfylkingin 
vilji ganga varðandi Írak og lista 
yfir hinar viljugu þjóðir.

 Nicolas Sarkozy, 
nýr forseti Frakklands, sýndi 
hvað sér væri umhugað um að 
flugvélasmiður Airbus kæmust 
sem fyrst út úr þeim örðugleikum 
sem þær eiga við að stríða um 
þessar mundir, með því að 
heimsækja þær á milli þess sem 
hann skipaði nýja ríkisstjórn. 

Sarkozy hét því í heimsókninni  
að franska ríkisstjórnin myndi 
leita nýrra fjárfesta að Airbus og 
hún væri reiðubúin að leggja 
fram meira fé til móðurfyrirtæk-
isins EADS. 

Heitir Airbus 
aukinni aðstoð

Stærstur hluti atvinnu-
færra manna á Flateyri missti 
vinnuna þegar 120 manns var sagt 
upp hjá Kambi á Flateyri á föstu-
dag. Finnbogi Sveinbjörnsson, for-
maður Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga segir að um viðvarandi ástand 
sé að ræða og stjórnvöld hafi ekki 
brugðist við þeirri þróun sem orðið 
hafi á undanförnum árum á Vest-
fjörðum.

„Þarna er verið að slökkva á 
lífæð samfélgsins á Flateyri,“ segir 
Finnbogi. „Stjórnvöld eru búin að 
tala um að þau ætli að koma að 
málum hér á Vestfjörðum, en það 
gerist lítið, nema í orði virðist 
vera.“

Finnbogi segir að vandi Vestfjarða 
hafi verið að vefja upp á sig um all-
nokkurn tíma, og ljóst að um viðvar-

andi ástand sé að ræða. „Menn geta 
ekki skýlt sér á bak við það lengur 
að þetta sé tímabundið ástand, það 
er alveg deginum ljósara.“

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
Ísafjarðaabæjar, benti á það í 
Fréttablaðinu í gær að þótt upp-
sagnirnar hafi skelfilegar afleið-
ingar séu afleiðingarnar tíma-
bundnar, þó erfiðleikar séu í 
fiskvinnslu vanti fólk í ýmis önnur 
störf á Vestfjörðum. 

Finnbogi segir það ef til vill rétt, 
en þegar fólk setjist að á ákveðn-
um stað með fjölskyldum sínum og 
vilji vera þar áfram sé erfitt að 
segja því að flytja annað til að fá 
vinnu.

Þorvaldur, hafa hrossin ekki 
andvara á sér við heimsenda?

Varðskip 
Landhelgisgæslunnar, Ægir, hefur 
haft það aukaverkefni að leggja 
út fimm hlustunardufl sem ætluð 
eru til að hlusta eftir jarðskjálft-
um og hvalaferðum. Verkefnið er 
unnið fyrir Jarðvísindastofnun 
Háskóla Íslands og bandarísku 
haffræði- og veðurstofnunina.

Verkefnið er leitt af bandarísk-
um líffræðingi sem hefur sérhæft 
sig í að greina hljóð hvala eftir 
tegundum og jafnvel einstakling-
um innan sömu tegundar. 
Jarðvísindastofnun Háskóla 
Íslands nýtir hins vegar upplýs-
ingarnar sem hlustunarduflin 
safna til að staðsetja jarðskjálfta 
betur en áður. Hafrannsókna-
stofnun Íslands er einnig aðili að 
verkefninu.

Hlustað eftir 
jarðskjálftum

Um hálfur milljarð-
ur áhorfenda fylgdist með þegar 
myndband með bresku stúlkunni 

Madeleine McCann 
var sýnt í beinni 
útsendingu á 
úrslitaleik ensku 
bikarkeppninnar í 
knattspyrnu í gær. 
Rúmar tvær vikur 
eru síðan Madel-
eine, sem er 

fjögurra ára, hvarf úr íbúð sem 
foreldrar hennar höfðu á leigu í 
Portúgal.

Foreldrar hennar vonuðust til 
að sýning myndbandsins yrði til 
þess að fólk sem hefur einhverja 
vitneskju um hvarf Madeleine 
gefi sig fram við lögreglu. Þau 
hafa ítrekað lýst því yfir að þau 
trúi að Madeleine sé á lífi. 

Myndband sýnt 
á úrslitaleik

Tony Blair kom til Íraks í gærmorgun í sjö-
undu og síðustu heimsókn sinni til landsins sem for-
sætisráðherra Breta. Þrjár sprengjur sprungu innan 
græna svæðisins í Bagdad á meðan á dvöl Blairs stóð. 
Ein sprengja féll á breska sendiráðið, en ekki er vitað 
hvort Blair var í húsinu þegar árásin var gerð. 

Í Bagdad hitti Blair forseta Íraks, Jalal Talabani, 
og Nouri al-Maliki forsætisráðherra. Á blaðamanna-
fundi eftir fundinn sagðist Blair hafa tilkynnt ráða-
mönnum að Bretland myndi halda áfram að styðja þá 
eftir að hann lætur af embætti. Blair lagði mikla 
áherslu á að þrátt fyrir að ofbeldi og sprengjuárásir í 
landinu væru tíðar hefðu breytingar til hins betra 
líka átt sér stað. Hann sagði jafnframt að hann iðrað-
ist ekki ákvörðunarinnar um að koma Saddam Huss-
ein frá völdum í landinu.

Blair hélt því næst til Basra, suðaustan við Bagdad, 
þar sem meirihluti breska heraflans er staðsettur. 
Þar þakkaði hann breskum hermönnum fyrir starf 
sitt, og sagði það hafa verið framúrskarandi vel fram-
kvæmt.

Jimmy Carter, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, 

gagnrýndi Blair fyrir „blindan“ stuðning við stríðið í 
Írak í gærmorgun. Blair lætur af embætti forsætis-
ráðherra Bretlands í lok júní. 

Iðrast ekki aðgerða í Írak

Tilkynnt var um 
stofnun Fjölsmiðju á Akureyri á 
aðalfundi Rauða kross Íslands í 
gær. Fjölsmiðja er atvinnutengt 
úrræði. Þar gefst ungu fólki sem 
flosnað hefur upp úr námi eða 
vinnu tækifæri til að þjálfa sig 
fyrir almennan vinnumarkað eða 
nám. Byggt verður á reynslu 
Fjölsmiðjunnar í Kópavogi.

Rauði krossinn leggur til 15 
milljónir króna í stofnkostnað 
Fjölsmiðjunnar, Akureyrarbær 
veitir 10 milljónir, Vinnumála-
stofnun fimm milljónir og 
menntamálaráðuneytið tvær. 
Fjölsmiðjan verður fyrir 
Eyjafjarðarsvæðið.

Úrræði fyrir 
ungt fólk

Mikil leynd yfir við-
ræðum á Þingvöllum
Forystumenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar ræddu myndun ríkisstjórnar 
á fundi á Þingvöllum í gær og sátu fram eftir kvöldi. Spunameistarar flokkana 
velja nafnið Þingvallastjórn frekar en Baugsstjórn segir stjórnmálafræðingur.

Tæplega tvö 
hundruð umsóknir bárust um 
starfsþjálfun á vegum Þróunar-
samvinnustofnunar Íslands, en 
umsóknarfrestur um fimm 
mánaða þjálfun rann út um 
síðustu mánaðamót. 

Umsækjendur þurftu að hafa 
lokið háskólanámi og vera yngri 
en 32 ára. Þjálfun þeirra mun fara 
fram í Malaví, Mósambík, Namib-
íu, Níkaragva og Úganda.

Viðfangsefni nemanna verður 
ýmiss konar aðstoð við verkefni 
stofnunarinnar, bæði á vettvangi 
og á umdæmisskrifstofum.

Mikill áhugi á 
starfsþjálfun

Djúpsjávarkönn-
uðir greindu í gær frá fundi 
fjársjóðsskips sem inniheldur 
sautján tonn af fjögur hundruð 
ára silfur- og gullmynt á ótil-
greindum stað í Atlantshafinu.

Könnuðirnir telja að þetta sé 
stærsti fjársjóður sem fundist 
hefur í skipsflaki og áætla að 
verðmætið sé meira en 31,5 
milljarður króna.

Verðmætasti fjársjóðsfundur í 
skipsflaki hingað til var árið 1985 
þegar spænskt skip fannst við 
strendur Flórída. Skipið, sem sökk 
árið 1662, var með mynt innan-
borðs að verðmæti yfir 22,4 
milljarða króna.

Fundu fjársjóð í 
skipi á hafsbotni
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Sigurvegari í Sparaksturskeppni
FÍB og Atlantsolíu

SkodaOctavia
hefur góða ástæðu til að brosa

Afl og hagkvæmni
Enn á ný hefur Skoda Octavia sannað að afl og
hagvæmni fer saman. Í fyrra var Octavia ekið
hringinn í kringum landið og rúmlega það á
einum tanki og þann 15. maí síðastliðinn sigraði
þessi fullbúni fjölskyldubíll í Sparaksturskeppni
FÍB og Atlantsolíu. Alls tóku 32 bílar þátt og
mældist Octavia TDI® með minnstu eyðsluna,
aðeins 3,5 l á hundraðið.

Þú brosir allan hringinn á Skoda Octavia TDI

Skoda Octavia 1,9 TDI® varð hlutskarpastur í Sparaksturs-
keppni FÍB og Atlantsolíu. 



 Górillan Bokito gekk 
berserksgang í dýragarði í 
Rotterdam eftir að hún slapp á 

undraverðan
hátt úr búri sínu. 
Skelfing greip 
um sig meðal 
dýragarðsgesta
þegar hin 180 
kílóa górilla 
réðst á konu, beit 
hana og dró á 
eftir sér.

Lögreglu og 
starfsmönnum dýragarðsins tókst 
að króa górilluna af inni á 
veitingastað á svæðinu þar sem 
hún var yfirbuguð með deyfilyfj-
um. Að minnsta kosti tveir 
slösuðust að sögn talskonu 
lögreglunnar.

Vitni sagðist hafa séð górilluna, 
blóðuga í framan, draga konuna á 
með sér um þrjátíu metra leið.

Górilla réðst á 
dýragarðsgesti

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Neytendastofa er nú að 
meta hvort rétt sé að setja skýrari 
reglur um verðmerkingar og tilboð 
í verslunum og veitingahúsum, 
með fyrirfram ákveðnum viðurlög-
um fyrir þær verslanir sem brjóta 
gegn reglunum. Von er á fyrstu nið-
urstöðum í júní.

Neytendastofa hefur eftirlit með 
því að reglum um verðmerkingar 

sé fylgt og að til-
boðsvörur séu 
sannarlega á til-
boði og rétt 
merktar sem 
slíkar. Neyt-
endastofa hefur 
jafnframt víð-
tækar heimildir 
til að beita sekt-
um séu reglurn-
ar brotnar, en 

upphæð sekta á að meta í hvert 
skipti.

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neyt-
endastofu, segir að ábendingum frá 
neytendum um að ekki sé rétt stað-
ið að verðmerkingum, einkum í 
tengslum við tilboð í verslunum, 
hafi farið fjölgandi undanfarið.

„Ef fjöldi ábendinga og athuga-
semda fer að verða meiri samfella 
hlýtur eftirlitsstofnun eins og Neyt-
endastofa, sem fer með þessi mál, 
að skoða hvort ekki þurfi nánari 
reglur, leiðbeiningar eða tilmæli 
um þessa hluti, þannig að það sé 
alveg skýrt til hvers er ætlast á 
grundvelli laganna,“ segir Tryggvi.

Hann segir að sérfræðingar 
Neytendastofu séu nú að vinna í 
athugun á þessum reglum, og lík-
lega muni þeir skila fyrstu niður-
stöðum sínum í næsta mánuði. Þeir 

muni einnig kanna hvernig aðrar 
þjóðir hafi breytt sínum reglum á 
undanförnum árum. 

Neytendastofa hefur heimildir 
til að beita sektum sé brotið gegn 
reglum um verðmerkingar, en 
Tryggvi segir að sektarákvæðum 
hafi aldrei verið beitt frá því þau 
voru sett í kringum aldamótin.

Því segir Tryggvi að verði það 
niðurstaða Neytendastofu að herða 
þurfi reglur um verðmerkingar, sé 
vel hugsanlegt að sektarákvæðum 

verði einnig breytt. Þá komi til 
greina að setja upp fyrirfram 
ákveðinn sektarramma fyrir brot á 
reglunum í stað þess að ákveða 
þurfi sektirnar sjálfstætt í hverju 
tilviki.

Reglurnar gætu þannig verið 
settar upp eins og umferðarregl-
urnar, þar sem sektarákvæðin eru 
skýr og ákveðin fyrir hverja tegund 
brots, hvort sem það er hraðakstur 
eða akstur gegn rauðu ljósi, segir 
Tryggvi.

Í skoðun að herða 
reglur og viðurlög
Neytendastofa kannar nú hvort endurskoða þurfi reglur um verðmerkingar í 
verslunum og viðurlög við brotum á þeim. Forstjóri Neytendastofu segir að ef 
til vill þurfi að setja nokkurs konar umferðarreglur fyrir þennan málaflokk.

Mótmælaganga
stjórnarandstæðinga í Samara í 
Rússlandi á föstudag var óvenju-
leg að því leyti að stjórnvöld höfðu 

fyrirfram gefið 
leyfi fyrir henni. 
Þó fengu ekki allir 
sem vildu að taka 
þátt í henni.

Þannig urðu 
bæði Garry 
Kasparov
skákmeistari og 
Eduard Limonov, 
sem eins og 
Kasparov er 

þekktur andstæðingur Vladimírs 
Pútíns forseta, fyrir löngum töfum 
af völdum lögreglu á flugvellinum 
í Moskvu, sem varð til þess að þeir 
komust ekki um borð í flugvél 
áleiðis til Samara í tæka tíð.

Leyfi fékkst en 
með skilyrðum

Karlmaður á 
þrítugsaldri hefur verið úrskurð-
aður í gæsluvarðhald vegna 
alvarlegrar líkamsárásar á 
uppstigningardag.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa brotist inn á heimili við 
Skólavörðustíg og ráðist þar á 
húsráðanda sem lá sofandi í rúmi 
sínu.
Nágranni mannsins kallaði til 
lögreglu sem kom þegar í stað á 
vettvang. Þá var árásarmaðurinn 
á bak og burt en náðist síðar. 
Fórnarlambið var flutt á slysa-
deild Landspítalans með opið 
nefbrot, kjálkabrot og laskað 
kinnbein.

Veittist að  
sofandi manni

Árni Finnsson, for-
maður Náttúruverndarsamtaka 
Íslands,  hvetur Paul Watson, leið-
toga Sea Shepherd samtakanna, til 
að hætta við fyrirhugaða ferð sína 
til Íslands. Watson segist ætla að 
hafa beiðnina að engu, og segir 
félaga í Sea Shepherd tilbúna að 
hætta lífi sínu eða fara í fangelsi til 
að koma málstað sínum á framfæri.

Í bréfi sem Árni sendi Watson 
fyrir hönd samtakanna nýverið 
segir hann aðgerðir Sea Shepherd, 
sem miða að því að koma í veg fyrir 
hvalveiðar Íslendinga, í besta falli 
tilgangslausar. Í versta falli muni 
þær gera Íslendinga ákveðnari í að 
veiða hvali.

„Ég vildi bara láta vita að við 
teljum þessa heimsókn óþarfa og 
jafnvel skaðlega,“ segir Árni. „Á 
meðan ekki selst hvalkjöt í Japan 
er engin leið til að halda þessum 

veiðum áfram, og kannski best að 
hætta þeim. Ég held að heimsókn 
sem þessi sé málstaðnum engan 
veginn til hagsbóta.“

Watson svaraði Árna bréflega í 
gær. Í bréfi hans segir meðal ann-
ars: „Þú ættir að skammast þín 
fyrir það að Íslendingar slátri hvöl-
um með ólögmætum hætti, og ættir 
að beita kröftum þínum til að stöðva 
hvalveiðarnar en ekki okkur.“ 

Watson segir áhöfn skips Sea 
Shepherd tilbúna til að hætta lífi 
sínu og fara í fangelsi til að verja 
hvali við Íslandsstrendur. Það eti 
orðið mikið uppistand sem muni 
beina athygli umheimsins að ólög-
mætum hvaladrápum.

Watson hefur beiðnina að engu

Hundruð
ungmenna lentu í átökum við 
lögreglu í Kaupmannahöfn 
snemma í gærmorgun. Kveiktu 
þau meðal annars í götuvígjum til 
að mótmæla niðurrifi timburhúss 
í Kristjaníu, sem kallað er 
„Vindlakassinn“. Mótmælin 
hófust í fyrradag. Köstuðu 
mótmælendur þá flöskum og 
steinum að lögreglu. Tæplega 
þrjátíu voru handteknir, að sögn 
lögreglu en 21 var leystur úr 
haldi skömmu síðar.

Átök milli mótmælenda og 
lögreglu brutust fyrst út á 
mánudagsmorgun þegar niðurrif 
hússins hófst. Mótmælendur eru 
bæði úr röðum íbúa Kristjaníu og 
utanaðkomandi.

29 handteknir 
vegna óeirða



mán. 21. maí. kl.19:15 Valur - Stjarnan
mán. 21. maí. kl.19:15 Keflavík - Þór/KA
mán. 21. maí. kl.19:15 Fjölnir - Fylkir
þri. 22. maí. kl.19:15 Breiðablik - KR

1. UMFERÐ

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans

LANDSBANKADEILD KVENNA

sun. 20. maí kl. 16:00 Fylkir - Valur
sun. 20. maí kl. 19:15 KR - Breiðablik
sun. 20. maí kl. 19:15 Fram - Víkingur R.
sun. 20. maí kl. 20:00 Keflavík - FH
mán. 21. maí kl. 20:00 HK - ÍA

LANDSBANKADEILD KARLA

2. UMFERÐ
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SVONA NOTAR ÞÚ 
GLITNISPUNKTANA
• Útborgun í peningum
• Ferðalög
• Innborgun á sparnað
• Góðgerðamál
   og margt fleira

George W. Bush 
Bandaríkjaforseti hafnaði á 

föstudag boði 
demókrata á 
þingi, sem 
hugðust leggja 
fram frumvarp 
um aukafjár-
veitingu til 
stríðsins í Írak 
með tímaáætl-
un um brott-
hvarf hersins, 
en þó þannig að 

forsetinn gæti hætt við brott-
flutning hersins ef hann teldi 
þess þörf.

Joshua Bolten, starfsmanna-
stjóri Hvíta hússins, sagði allar 
tímasetningar um brotthvarf 
hersins grafa undan því að 
árangur náist í stríðinu í Írak. 
„Það er vægt til orða tekið að 
segja að ég hafi orðið fyrir 
vonbrigðum,“ sagði Harry Reid, 
leiðtogi þingmeirihluta demó-
krata í öldungadeildinni.

Vonbrigði fyrir 
demókrata

 BYKO hefur kært 
Múrbúðina til Neytendastofu 
vegna Múskó auglýsingaherferð-
arinnar sem forsvarsmönnum 
BYKO þykja beinast gegn 
fyrirtækinu. Áður hafði Múrbúð-
in kært BYKO til Neytendastofu 
fyrir ólögmæta viðskiptahætti.

Múrbúðin hefur gagnrýnt 
BYKO fyrir að birta ekki rétt 
verð í tilboðsauglýsingum. Kæra 
Múrbúðarinnar er enn til 
afgreiðslu hjá Neytendastofu en 
BYKO hefur óskað eftir því að 
málin verði afgreidd saman.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
kærumál ganga á milli verslan-
anna því í fyrra kærði BYKO 
Múrbúðina til Neytendastofu 
vegna auglýsinga. 

BYKO kærir 
Múrbúðina

Ragnar Aðalsteinsson 
hæstaréttarlögmaður segir 
nýgengna dóma í fjórum þjóð-
lendumálum geta verið fordæmis-
gefandi fyrir önnur slík mál.

Hæstiréttur úrskurðaði landeig-
endum í vil í fjórum þjóðlendumál-
um á miðvikudag og ógilti þannig 
tvo úrskurði óbyggðanefndar. Ekki 
eru dæmi þess að Hæstiréttur hafi 
áður snúið héraðsdómi um þjóð-
lendu yfir í eignarland. „Það eru 
nokkur atriði í dómnum sem benda 
til að sú ofurþunga sönnunarbyrði 
sem lögð hefur verið á landeigend-
ur, hafi að einhverju leyti verið 
létt, og leiðir vonandi til breytinga 
á kröfugerð ríkisins gagnvart 

óbyggðanefnd,“
segir Ragnar, 
sem fór með 
eitt málið fyrir 
hönd landeig-
enda.

Þrjú málanna 
snerust um 
svæði sunnan 
Mýrdalsjökuls. 
Héraðsdómur 
hafði komist að 
þeirri niður-

stöðu að landamerkjabréf væru 
ekki nægar heimildir fyrir séreign-
arrétti jarðanna. „Samt leggur 
dómur Hæstaréttar áherslu á að það 
sé ekki nóg að vera með þinglýstar 

eignarheimildir að landi frá því að 
lögin um landamerki voru sett árið 
1882, heldur þurfi eignarheimildir 
frá þeim tíma að styðjast við enn 
eldri heimildir,“ segir Ragnar.

Síðasta málið snerist um 
Rangárþing ytra, og hvort 
óbyggðanefnd hefði 
verið heimilt að ganga 
lengra en ríkið krafð-
ist við afmörkun 
þjóðlendu. Það 
féllst Hæstiréttur 
ekki á og dæmdi 
landið eignarland. 

 Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, opnaði 
heimasíðu Kolviðar síðastliðinn 
þriðjudag og nú þegar hafa á 
annað hundrað einstaklingar 
keypt kolefnisbindingu í gegnum 
síðuna. Á heimasíðunni má reikna 
út hvað hver bíll losar mikið af 
koldíoxíði á ári og hvað þarf mörg 
tré til að jafna þá losun. Trén eru 
keypt á heimasíðunni og Kolviður 
sér um að planta þeim. 

„Viðbrögðin hafa verið framar 
björtustu vonum og nú þegar hafa 
á annað hundrað einstaklingar kol-
efnisjafnað sig,“ segir Soffía Waag 
Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
Kolviðar.

Ýmis fyrirtæki hafa einnig sýnt 
verkefninu áhuga og ríkisstjórn 
Íslands hefur látið kolefnisjafna 
allar bifreiðar stjórnarráðsins. 
Frá og með næstu áramótum verð-
ur öllum ráðuneytum og ríkis-
stofnunum gert að kolefnisjafna 
vegna flugferða starfsmanna 
sinna innanlands og utan.

Soffía segir að kolefnisjöfnun 
sé ekki dýr. „Þumalputtareglan er 
sú að það kosti jafnvirði einnar 
bensínáfyllingar að kolefnisjafna 
bílinn sinn og fyrir þann pening 
fást fjölmörg tré,“ segir Soffía. 
Alls þarf um sjö milljónir trjáa á 
ári til þess að kolefnisjafna þau 
750.000 tonn af koldíoxíði sem 
íslenski bílaflotinn losar árlega.

Það er ekki langt síðan farið var 
að tala um kolefnisjöfnun en hún 
hefur svo sannarlega átt upp á 
pallborðið undanfarið. Í vikunni 
bárust fréttir af því að bílaumboð-
ið Hekla ætli að kolefnisjafna alla 

sína starfsemi 
og mun ágóðinn 
renna til Heklu-
skóga. Þá er 
ekki stutt síðan 
Reykjavíkur-
borg og Voda-
fone opnuðu 
símalínu þar 
sem landsmenn 
geta keypt tré 
með einu sím-

tali.
Soffía segir að vitundarvakn-

ing hafi átt sér stað varðandi 
umhverfismál. „Það er ekki leng-
ur spurning um hvort ríki eigi að 

bregðast við aukningu gróður-
húsalofttegunda heldur hvernig. 
Víða í löndum í kringum okkur 
hafa verið settir á sérstakir 
skattar sem greiða fyrir fram-
kvæmdir til kolefnisjöfnunar. 
Kolviður er sérstakur að því leyti 
að hann höfðar til almennings og 
hvetur fólk til þess að taka sjálft 
– ótilneytt –  ábyrgð á umhverfi 
sínu,“ segir Soffía.

Sem stendur geta einstaklingar 
einungis kolefnisjafnað bílaferðir 
sínar en innan skamms mun Kol-
viður einnig bjóða upp á kolefnis-
jöfnun vegna flugferða. 

Kolefnisjöfnun gegn 
gróðurhúsaáhrifum
Heimasíða kolefnissjóðsins Kolviðar var opnuð formlega í vikunni. Með verk-
efninu gefst einstaklingum og fyrirtækjum kostur á að kaupa tré til gróður-
setningar og jafna þannig kolefnislosun sína vegna samgöngutækja.  

Munt þú stunda kaffihús eða 
skemmtistaði meira eftir að 
reykingabann tekur gildi 1. 
júní?

Gætir þú hugsað þér að kaupa 
nýsjálenskt lambakjöt verði 
það á betra verði en íslenskt 
lambakjöt?

Samtökin International Crisis Group 
hvetja Evrópusambandið og Bandaríkin til að 
breyta tillögum um framtíð Kosovo-héraðs til þess 
að Rússar geti fallist á þær sem fyrst.

Í nýrri skýrslu hvetja samtökin til þess að 
sérstakur fulltrúi verði látinn fara með málefni 
minnihlutahópa í Kosovo og einnig að tveggja ára 
frestur verði veittur áður en Kosovo getur sótt um 
aðild að Sameinuðu þjóðunum sem sjálfstætt ríki.

Martti Ahtisaari, fulltrúi Sameinuðu þjóðanna, 
lagði til í síðasta mánuði að Kosovo fengi sjálf-
stæði, sem þó skyldi sæta alþjóðlegu eftirliti. 
Kosovo-Albanar, sem eru í miklum meirihluta íbúa 
héraðsins, hafa fallist á þá tillögu, en serbneski 
minnihlutinn er henni algerlega andvígur. Stjórn-
völd í Serbíu styðja serbneska minnihlutann í 
Kosovo, og Rússar hafa sömuleiðis neitað að fallast 
á tillögur Ahtisaaris í öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna, þar sem Rússar hafa neitunarvald.

„Valið stendur nú á milli þess að þröngva 
alþjóðlegri lausn upp á Kosovo eða að engin lausn 
fáist í fyrirsjáanlegri framtíð,“ sagði Sabine 
Freizer hjá International Crisis Group.

„Allar tafir sem verða á því að tekin verði 
ákvörðun um stöðu Kosovo verða til þess að 

ástandið, sem er nógu viðkvæmt fyrir, verður bara 
enn flóknara.“

Frekari tafir flækja stöðuna



* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir 
viðskiptavini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir 
safna verðmætum Glitnispunktum fyrir það eitt 
að vera í viðskiptum við Glitni og samstarfsaðila.

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!

SKRÁÐU ÞIG
NÚNA!

Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

PUNKTARNIR
SNÚAST UM ÞIG

VILDAR
KLÚBBUR
GLITNIS



Náin tengsl við náttúru svæðisins - Stutt í útivistarperlur - Samfélagsvænt skipulag - Góðir skólar -  Fjölbreytt íbúðagerð fyrir alla aldurshópa 
Einbýlishús -  Raðhús - Fjölbýlishús - Nálægt helstu umferðaræðum - Umhverfisvænar skipulagslausnir - Barnvænt hverfi - Lifandi byggðakjarni
við torg  -  Grænir geirar og göngustígar  -  Sólrík og skjólsæl byggð í suðvesturhlíð

www.urridaholt.is 

Góðar sam- 
göngur svo 
við komumst 
fyrr heim
Heimilið er sá staður þar sem flestum líður best en 
við viljum einnig hafa vinnu, verslanir og menningar- 
líf innan seilingar. Í Urriðaholti getum við notið 
kyrrðar náttúru og heimilis með greitt aðgengi að 
helstu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins. 

Öll þau þægindi sem fylgja góðum samgöngum eru 
ómetanleg en nálægðin við náttúruna og allar 
þær gönguleiðir sem nágrenni Urriðavatns hefur 
upp á að bjóða er einstök fyrir höfuðborgar- 
svæðið.

Frestur til að skila inn tilboðum í lóðir í Urriðaholti 
rennur út 24. maí. Hægt er að nálgast tilboðsgögn 
á www.urridaholt.is og hjá fasteignasölunum 
Eignamiðlun og Miðborg.

Þú átt
heima hér 

Sverrir Krisinsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 588 9090

Björn Þorri Viktorsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 533 4800
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Urriðaholt

 Hvað ræddi sendinefnd 
háttsettra embættismanna frá 
Þýskalandi við fulltrúa íslenskra 
stjórnvalda á föstudag?

 Hvaða lið mættust í úrslitum 
ensku bikarkeppninnar í fót-
bolta í gær?

 Hvers kyns hljómsveit leggur 
Einar Bárðarson nú drög að?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Tveir menn hafa verið 
ákærðir fyrir innflutning á tæpum 
fjórum kílóum af kókaíni til lands-
ins í nóvember í fyrra, en það er 
mesta magn kókaíns sem reynt 
hefur verið að flytja inn í landið í 
einu. Báðir mennirnir neita sök.

Rúnar Þór Róbertsson, 38 ára, 
og Jónas Árni Lúðvíksson, 28 ára, 
fjarlægðu 3,8 kíló af efni sem þeir 
töldu vera kókaín úr Mercedez 
Sprinter bifreið, en þá hafði toll-
gæslan skipt um efni og sett gervi-
efni. Efnin fundust í bílnum 11. 
nóvember, en hann hafði verið 
fluttur til Íslands frá Cuxhaven í 
Þýskalandi. Rúnar og Jónas sóttu 
bílinn 7. febrúar og óku honum inn 

í skemmu á Suðurlandi. Þeir voru 
handteknir skömmu síðar. Talið er 

að söluvirði efnanna sé á bilinu 50 
til 150 milljónir króna, eftir styrk-
leika þess.

Rúnar er ákærður fyrir að hafa 
í félagi við óþekktan samverka-
mann, skipulagt innflutninginn, 
og Jónas fyrir að hafa tekið við 
efnunum í því skyni að afhenda 
þau til söludreifingar hérlendis. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Rúnar áður setið í 
fangelsi fyrir fíkniefnabrot.

Rúnar hefur setið í gæsluvarð-
haldi frá 10. febrúar, og Jónas frá 
því í byrjun mars, og munu þeir 
sitja áfram í varðhaldi til 11. júní.

Ákæran var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur á föstudag.

 Árlegur fjölskyldudag-
ur Stöðvar 2 var haldinn hátíðleg-
ur í Fjölskyldu- og húsdýragarðin-
um í Laugardal í gær. 
Blíðskaparveður var um daginn, 
og óhætt að segja að hátíðin hafi 
verið vel sótt. Hátt í þrjátíu þús-
und gestir lögðu leið sína í þangað 
í gær og slógu þar með aðsóknar-
met í fimmtán ára sögu Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðsins. 

Börnin nutu þess að fá ókeypis 
aðgang í öll leiktæki í garðinum og 
Skoppa og Skrítla stigu á svið til 
að skemmta ungviðinu. Grillaðar 
pylsur og gos glöddu jafnframt 
lítil hjörtu ásamt tugþúsundum af 
blöðrum.

Var það mál manna að stemn-
ingin hefði verið gríðarlega góð 
þrátt fyrir mikinn mannfjölda. 
Sólargeislar og skjólið í garðinum 
léku veigamikið hlutverk á vel 
heppnuðum fjölskyldudegi. 

Aldrei fleiri gestir á einum degi

Átján ára 
bandarísk stúlka, Samantha 
Larson, komst á fimmtudag á tind 
Everest. Hún varð þar með 
yngsta manneskjan sem hefur 
klifið hæstu fjöll allra heimsálfa. 
Nepölsk stjórnvöld segja Larson 
yngsta útlendinginn til að klífa 
tind Everest, en sherpa-stúlka 
kleif hann fimmtán ára gömul.

Larson kleif Everest ásamt 
föður sínum. Hún sló þar með 
met Rhys Miles frá Bretlandi sem 
var tvítugur þegar hann hafði 
klifið tindana sjö. Larson gekk á
hæsta fjall Suður-Ameríku 
þrettán ára gömul, og hæsta fjall 
Afríku ári síðar. 

Átján ára á 
tindi Everest



GLÆSILEGUSTU
SUNDFÖT LANDSINS

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
76

12
 0

5
/0

7

Það er ótrúlegt hvað þau eru tilbúin að ganga langt
til að fanga athygli ykkar. Ekki láta þau ganga lengra.

KYNNTU ÞÉR KOSTI VILDARKLÚBBS ICELANDAIR.

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

• Þú notar Vildarpunktana þína til þess að fara út í 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.

• Félagar í Vildarklúbbi Icelandair safna 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.

‘07 70ÁR Á FLUGI

Vildarklúbbur



greinar@frettabladid.is

Hundrað manna vösk sveit sjálf-
boðaliða, frambjóðenda og borg-

arfulltrúa braut blað í aðdraganda al-
þingiskosninga á Íslandi vorið 2007. 
Sveitin var úr röðum Samfylking-
arinnar og hún gekk hús úr húsi í 
Reykjavík, færði íbúum rauða rós 
og spjallaði um pólitík í stigagöng-
um og dyragáttum. 15.000 heimili 
voru heimsótt og veganesti fótgöngu-
liðanna var eins og best verður á kosið; vel-
ferð, jöfnuður og jafnrétti. Fyrir borgarfulltrúa 
á fyrsta starfsári var þessi leiðangur holl lexía 
um tilgang stjórnmálanna og hlutverk þeirra 
sem starfa í umboði þjóðarinnar. Í hverri götu og 
hverjum stigagangi býr einstaklingur sem nýtur 
ekki ávaxtanna af velgengni síðustu ára. 94 ára 
gömul kona hafði félagsskap af 95 ára gamalli 
frænku sinni sem bjó í sama húsi. Sú var reynd-
ar með bilað heyrnartæki og heyrði því fátt. Það 
skipti þó ekki sköpum því sú yngri var svo lúin 
til fótanna að hún komst ekki lengur milli hæða 
til að taka hús á frænku sinni. Hjúkrunarrýmin 

vantar og starfsfólk vantar. Það vantar 
töluvert upp á að við sinnum eldri borg-
urum landsins þannig að sómi sé að. 

Foreldrar tóku glaðir við rósinni 
rauðu og þáðu bæklinginn um „Unga Ís-
land“, barnapólitík Samfylkingarinnar. 
Foreldrarnir voru þreyttir eftir langan 
vinnudag og þreyttir á því að tvær fyrir-
vinnur duga ekki til. Íslendingar eru upp 
til hópa góðir uppalendur en til hvers 
er tíminn – ef ekki til að eyða honum 
saman? Ingibjörg Sólrún sagði í eld-
húsdagsumræðum að börnin ættu rétt 
á tíma foreldra sinna, rétt eins og fyrir-

tækin. Ótal Reykvíkingar tóku undir það í eld-
húskrókum sínum um leið og þeir stungu rósinni 
rauðu í vasa. 

Hús úr húsi gengum við í þrjár vikur og sáum 
brotalamir velferðarkerfisins á mörgum hurðum 
sem við bönkuðum á. Við höfum efni á að gera 
betur. Velferð yngstu og elstu borgaranna á að 
vera í fyrirrúmi og það verður íslenskri þjóð til 
heilla ef næsta ríkisstjórn verður á sama máli. 
Því þegar öllu er á botninn hvolft er traust vel-
ferðarstjórn stærsta efnahagsmálið.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Rósir í Reykjavík 

Þegar þetta er skrifað standa 
yfir viðræður Sjálfstæðis-

flokks og Samfylkingar um mynd-
un nýrrar ríkisstjórnar. Reynsla 
fjölmiðla af því að spá of snemma 
um úrslit kosninga kennir mér að 
fullyrða ekki um of um líkurnar á 
ríkisstjórnarsamstarfi flokkanna 
tveggja. Ég ætla þó að leyfa mér 
að halda því fram að mjög líklegt 
sé að flokkarnir nái saman. Gangi 
það eftir mun setjast hér að völd-
um mjög sterk og öflug ríkis-
stjórn og sjálfsagt og rétt að gera 
miklar væntingar til hennar um 
góðan árangur. Ég vona að rík-
isstjórnin verði framfarastjórn 
og að hún nái góðri sátt í samfé-
laginu um þau verk sem hún vill 
vinna. Það er mikilvægt að okkar 
fámenna samfélag engist ekki 
sundur og saman í harkalegum 
deilum heldur reynum við sam-
eiginlega að vinna landinu okkar 
sem best gagn. 

Stjórnarandstaðan leikur þar 
stórt hlutverk; málefnaleg gagn-
rýni, sem er uppbyggileg og sett 
fram af festu, er ekki síður mik-
ilvæg heldur en það sem ger-
ist við ríkisstjórnarborðið. Mikil-
vægi stjórnarandstöðu er gjarnan 
vanmetið og allt of oft er fram-
lag hennar afgreitt sem eitthvert 
tuð sem engu máli skiptir. Ég er 
reyndar þeirrar skoðunar og hef 
lengi verið að það þurfi að styrkja 
stöðu stjórnarandstöðunnar á Al-
þingi. Ráðherrar í ríkisstjórn-
inni hafa allir sérstaka pólitíska 
aðstoðarmenn sér til halds og 
traust ásamt starfsmönnum ráðu-
neytanna með ráðuneytisstjór-
ana fremsta í flokki. Þetta styrk-
ir mjög ráðherrana í hinum pólit-
íska slag við stjórnarandstöðuna. 
Gagnaöflun, undirbúningur vegna 
ræðuskrifa og annað slíkt starf 
verður allt miklu auðveldara og 
markvissara hjá þeim sem gegna 
ráðherradóm heldur en hjá hinum 
sem eru í forystu hjá stjórnar-

andstöðunni. Í ljósi þess hversu 
mikilvægt það er að stjórnarand-
staðan sinni hlutverki sínu vel 
má velta því fyrir sér hvort ekki 
væri nú lag til að styrkja hana og 
reyna að jafna aðeins aðstöðuna á 
milli leiðtoga hennar og ráðherr-
anna. Ein leið væri sú að formenn 
stjórnarandstöðuflokkanna fengu 
hver fyrir sig sérstakan aðstoð-
armann og ritara sér til halds og 
trausts. Vitanlega fylgir slíkum 
ráðningum kostnaður, en í fyrsta 
lagi þá kostar lýðræðið peninga 
og í öðru lagi þá er ég þeirrar 
skoðunar að vönduð stjórnarand-
staða skili þjóðinni miklum verð-
mætum í formi bættrar löggjaf-
ar. Engin ríkisstjórn er svo vel 
mönnuð að ekki geti frá henni 
komið einhver vitleysa og þá 
ríður á að stjórnarandstaðan haldi 
mönnum við efnið og bendi á það 
sem miður geti farið.

Ég ætla ekki að ræða hér fjár-
mál stjórnmálaflokkanna og þau 
lög sem sett voru á Alþingi þar 
um á síðasta kjörtímabili í löngu 
máli. En kosningabaráttan núna 
og sá aðstöðumunur sem er á 
milli nýrra stjórnmálaflokka og 
hinna sem fyrir eru, kallar á það 
að þau lög verði endurskoðuð. 
Mér finnst til dæmis eðlilegt að 
ráðherrar og forystumenn stjórn-
arandstöðunnar fái vissa þjónustu 
sem greidd er af almannafé. En 
sá ríkisrekstur stjórnmálaflokka 
sem nú blasir við er ekki heil-
brigður eða eðlilegur. Við sáum

það í kosningabaráttunni að fé-
lagasamtök og einstaklingar birtu 
auglýsingar á sinn kostnað sem 
gagnast áttu þeim stjórnmála-
flokkum sem viðkomandi félaga-
samtök eða einstaklingar töldu sig 
eiga samleið með. Mín spá er sú 
að við höfum í þessum kosningum 
einungis orðið vitni að upphafinu 
að þróun sem kann þegar fram 
líða stundir að verða mjög óheppi-
leg fyrir lýðræðið.

Hvernig ætlum við að taka á 
því ef það færist í vöxt að stjórn-
málaflokkarnir komi sér upp ein-
hvers konar hliðarsamtökum sem 
lúta ekki þeim reglum sem þeir 
hafa sett sjálfum sér á Alþingi? 
Munum við sætta okkur við það 
að stofnað sé félag langþreyttra 
skattgreiðenda sem ver miklum 
fúlgum í að auglýsa nauðsyn þess 
að lækka skatta í næstu kosning-
um og ræðst jafnvel harkalega á 
þá stjórnmálamenn sem tala gegn 
slíkum lækkunum – birtir jafn-
vel af þeim skopmyndir? Eða 
munum við telja það æskilegt að 
stór hagsmunasamtök, til dæmis 
ASÍ eða Samtök atvinnulífsins, 
taki virkan þátt í kosningabarátt-
unni í nafni félagsmanna sinna 
með auglýsingum sem styðja mál-
stað einstakra stjórnmálaflokka? 
Og hvað með stórfyrirtækin, eiga 
þau í krafti auðs síns að stíga inn 
í stjórnmálabaráttuna með aug-
lýsingum með eða á móti einstök-
um stjórnmálaflokkum eða stjórn-
málamönnum? Vissulega hafa 
allir þessir aðilar rétt til að tjá 
skoðanir sínar, en menn verða að 
gæta sín. Og allra helst í tilfelli 
félagasamtaka sem skylduaðild er 
að. En enginn þeirra býr við sömu 
reglur og takmarkanir og stjórn-
málaflokkarnir og í því felst hætt-
an. Tilgangurinn með breyttum 
lögum var sá að styrkja lýðræðið í 
sessi. Gæti hugsast – aldrei þessu 
vant – að niðurstaðan verði önnur 
en sú sem menn ætluðu?

Styrkjum lýðræðið
Þ

egar Guðni Ágústsson lýsti meintum svikum sjálfstæð-
ismanna við framsóknarmenn greip hann til athyglis-
verðrar orðanotkunar. „Frjálshyggjumennirnir í Sjálf-
stæðisflokknum voru farnir að tala við Samfylking-
una,“ sagði varaformaðurinn svo fullur fyrirlitningar, 

að ekki fór á milli mála að í munni hans var orðið „frjálshyggju-
menn“ argasta skammaryrði. 

Þetta er ekki nýtt í tungutaki íslenskra stjórnmála. Frjáls-
hyggja hefur haft á sér óverðskuldað óorð, sem hefur verið við-
haldið af íhaldsmönnum bæði til vinstri og hægri. Sannarlega er 
þó höfuðkenning hennar um frjálsan markað sá grunnur sem öll 
velmegandi samfélög heimsins byggja tilveru sína á.

Kannski er ástæðan fyrir óorði frjálshyggjunnar ekki flókn-
ari en sú að andlit hennar og háværasti talsmaður hér á landi 
hefur um árabil verið Hannes Hólmsteinn Gissurarson? Ýmis-
legt jákvætt er hægt að segja um Hannes, eitt af því er þó sann-
arlega ekki að hann sé laginn talsmaður málefnis.

Svo ólíkir stjórnmálaforingjar sem Margaret Thatcher og 
Tony Blair sóttu í sama hugmyndafræðilega brunninn um kosti 
hins frjálsa markaðar. Eins og gildir um svo marga stjórnmála-
menn náði frjálslyndi þeirra þó lengra í þeim efnum heldur en 
þegar kom að frelsi einstaklingsins. Að hafa vit fyrir fjöldanum 
virðist vera djúpstæð þörf flestra sem gefa kost á sér til stjórn-
málastarfa.

Frjálshyggju hefur að ósekju verið stillt upp sem andstæðingi 
sameiginlegs velferðarkerfis og jafnaðarmennsku. Einn meg-
inhugmyndafræðingur bresku frjálshyggjunnar, Ralph Harris, 
ýtti slíkri gagnrýni út af borðinu á eftirminnilegan hátt þegar 
hann sagði eitthvað á þá leið að hann væri alls ekki á móti því að 
velferðarkerfið legði til öryggisnet, hann vildi hins vegar ekki 
sjá það setja upp hengirúm.

Flest bendir nú til að Samfylkingin setjist í ríkisstjórn í fyrsta 
skipti og virðist Guðni Ágústsson tala fyrir munn þeirra sem ótt-
ast að það muni þýða uppgang frjálshyggju. Þegar Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir boðaði „frjálslynda umbótastjórn“ hefur Guðna 
örugglega runnið kalt vatn milli skinns og hörunds.

Í aðdraganda kosninganna varð Ingibjörgu Sólrúnu, ásamt 
öðrum, tíðrætt um vaxandi ójöfnuð hér á landi. Staðreyndin er 
þó sú að í alþjóðlegum samanburði á jöfnuði má Ísland vel við 
una.

Það sem hefur breyst allra síðustu ár er að upp er sprottinn 
örsmár hópur auðfólks sem hefur gaman af að berast á. Hagur 
þessa hóps hefur engin áhrif á afkomu hins breiða fjölda. Nýja-
brumið af látalátum hinna ríku mun hverfa. Á endanum verður 
það ef til vill jafn hversdagslegt og að tala í GSM-síma á gangi 
niður Laugaveg, sem þótti mikil sýndarmennska þegar þau tæki 
komu fyrst á markað.

Ágætt er að hafa í huga að sönn jafnaðarmennska felst ekki í 
því að jafna aðstæður fólks, heldur að tryggja að allir hafi jöfn 
tækifæri í lífinu og að enginn verði skilinn eftir. Og þar sem fólk 
mun alltaf nýta tækifæri sín misvel mun ákveðin misskipting 
alltaf vera til staðar.

Óttaslegnir 
íhaldsmenn



Hérna gerist það 

Umsóknafrestur er til 5. júní
Nánari upplýsingar á www.hug.hi.is

HUGVÍSINDADEILD

www.hi.is

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.
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Menntun úr Hugvísindadeild 
opnar margar leiðir til fram-
haldsnáms innanlands og 
erlendis. Boðið er upp á skipti-
nám við virta erlenda háskóla 
og fjöldi erlendra nemenda 
við Hugvísindadeild eykur á 
fjölbreytni og alþjóðlegt
yfirbragð.

Hugvísindafólk með góða 
tungumálakunnáttu, ásamt 
þekkingu á menningu annarra 
þjóða, er eftirsótt á ýmsum 
sviðum samfélagsins, ekki síst 
nú á tímum útrásar.

Gagnrýnin hugsun – metnaður 
– vönduð vinnubrögð – fjöldi 
fræðasviða. Nám við Hugvísinda- 
deild veitir nemendum fjölbreytta 
atvinnumöguleika.

Almenn bókmenntafræði

Almenn málvísindi

Austur-Asíufræði

Danska

Enska

Finnska

Fornleifafræði

Franska

Gríska

Hagnýt menningarmiðlun

Hagnýt ritstjórn og útgáfa

Hagnýtt nám í samfélagstúlkun 

og fjölmenningu

Heilbrigðis- og lífsiðfræði

Heimspeki

Íslenska

Íslenska fyrir erlenda stúdenta

Ítalska

Japanska

Klassísk fræði

Kínverska

Kvikmyndafræði

Latína

Listfræði

Menningarfræði

Miðaldafræði

Norska

Ritlist

Rússneska

Sagnfræði

Spænska

Starfstengd siðfræði

Sænska

Táknmálsfræði og táknmálstúlkun

Umhverfis- og náttúrusiðfræði

Viðskiptasiðfræði

Þýðingafræði

Þýska
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Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
SÁÁ, er sextugur í dag og af því til-
efni verður blásið til veislu í nýjum og 
stórglæsilegum húsakynnum SÁÁ við 
Efstaleitið. „Sjötugsaldurinn hljómar 
vel í mínum eyrum,“ sagði Þórarinn og 
var hinn hressasti þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann í gær. 

„Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn 
verða hamingjusamari með aldrinum. 
Það er einnig mín reynsla svo að ég get 
tekið undir þær niðurstöður. Þannig 
að við þá sem óttast sextugsaldurinn 
get ég sagt: óttist eigi, ykkur á eftir að 
líða miklu betur,“ útskýrði Þórarinn og 
glotti.

Þórarinn var yfirvegaður og laus við 
alla undirbúningsstreitu þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann í gær, enda sjá 
aðrir um að skipuleggja veisluhöldin í 
dag. Fyrirkomulagið er reyndar á þann 
veg að engin formleg boðskort eru 
send út, heldur er um að ræða opið hús 
þar sem allir vinir og velunnarar Þór-
arins og SÁÁ eru velkomnir. Sjálfur á 
Þórarinn stóra fjölskyldu, sjö börn og 
ellefu barnabörn, auk þess sem hann 
hefur kynnst mörgu góðu fólki í gegn-
um starf sitt hjá SÁÁ. „Þetta verður 
vonandi yndislegur dagur og ég hlakka 
mikið til,“ segir Þórarinn. 

SÁÁ, samtökin sem hafa spilað svo 
stóra rullu í lífi Þórarins, voru stofn-
uð í október árið 1977 og halda því upp 
á þrítugsafmæli sitt síðar á þessu ári. 
„Þetta er ár stórafmælanna hjá mér,“ 
segir Þórarinn, en hann hóf störf hjá 
SÁÁ árið 1979 og hefur verið yfirmað-
ur í hjartnær tvo áratugi. Og Þórar-
inn kveðst eiga nóg eftir. „Hér hjá SÁÁ 
mun ég vera áfram um ókomna tíð. Ég 
verð borinn héðan út í böndum í kring-
um sjötugt – þegar ég má ekki starfa 
lengur.“

í þeirri tæplega 30 ára löngu tíð sem 

SÁÁ hefur verið starfandi hafa sam-
tökin tekið á móti um 18.600 manns, 
og mörgum þeirra hefur Þórarinn átt 
stóran þátt í að beina á braut til betra 
lífs.

Búist er við að yfir 300 manns muni 
samgleðjast yfirlækninum á hinum 

merku tímamótum. Varla þarf að taka 
það fram að áfengir drykkir verða 
ekki bornir á borð í veislunni og því má 
gera ráð fyrir að skálað verði í sóda-
vatni. „En það er stutt í Kringlukrána 
fyrir þá sem eru illa haldnir,“ sagði 
Þórarinn og hló.

Kristófer Kólumbus lést
„Það er ekki svo að allt íhaldsfólk 
sé heimskt en hins vegar eru allir 

heimskingjar íhaldsfólk.“

Okkar innilegustu þakkir fyrir allan þann
hlýhug og þá samúð sem okkur var sýnd
við andlát og útför föður okkar, tengdaföð-
ur, afa og langafa,

Péturs Eyfeld,
Laugavegi 65, Reykjavík.

Innilegar þakkir sendum við einnig starfsfólki L1
Landspítala, Landakoti og á D201-208, Sóltúni fyrir
góða umönnun og alla hugulsemina.

Þórdís Eyfeld Pétursdóttir
Pétur F. Eyfeld Guðbjörg E. Karlsdóttir
Njála Vídalín   Gísli Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sendum okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra er sýndu okkur samúð og einlæga
vináttu við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, dóttur, tengdamóður, ömmu
og systur,

Bryndísar Svavarsdóttur
fv. bankastarfsmanns, Efstalandi 6,
Reykjavík.

Stuðningur ykkar og hlýhugur hefur verið okkur öllum
ómetanlegur styrkur.

María Björk Óskarsdóttir Þór Sigurgeirsson
Haukur Óskarsson   Hulda Bjarnadóttir
María Steingrímsdóttir
systkini, barnabörn og aðrir aðstandendur.

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

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

Erla Margrét Ásgeirsdóttir
frá Flateyri við Önundarfjörð,

sem lést á dvalarheimilinu Grund föstudaginn 11. maí,
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
23. maí kl. 13.00.

Hilmar Baldursson Guðrún Nanna Guðmundsdóttir
Sigríður Lillý Baldursdóttir Skúli Bjarnason
Sveinn Ásgeir Baldursson   Edda Gunnarsdóttir
Snæbjörn Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð,
hlýhug og kveðjur við andlát og útför,

Jóns Sigurðssonar
Jóns bassa, frá Söndum í Dýrafirði.

Sérstakar þakkir færum við félögunum úr Sinfóníu-
hljómsveit Íslands sem breyttu sorgarathöfn í gleði-
stund.
Jóhanna G. Erlingson
Sigurður Rúnar Jónsson Ásgerður Ólafsdóttir
Margrét Rannveig Jónsdóttir
Birgir Már Ragnarsson   Silja Hrund Júlíusdóttir
Hildur Jónsdóttir   Hjörtur O. Aðalsteinsson
Guðrún Ólöf Jónsdóttir   Michael Valdimarsson
Sigrún Hjartardóttir   Björn Geir Leifsson
Jón Hörður Jónsson   Sigríður Anna E.

Nikulásdóttir
Jóhanna Kristín Jónsdóttir Jón Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum af alhug öllum þeim fjölda sem
sýndi okkur samúð með nærveru sinni,
blómum og hlýjum kveðjum við andlát
og útför okkar elskulega,

Gylfa Felixsonar
tannlæknis.

Sérstakar þakkir til líknardeildar Landspítalans í
Kópavogi. Viðmót ykkar og stuðningur var okkur
ómetanlegt.

Jóhanna Oddgeirsdóttir,
börn, tengdabörn, barnabörn
og systkini hins látna.

Elskulega móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Á. Ingvarsdóttir
Ystaseli 13, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju í Reykjavík 
þriðjudaginn 22. maí kl. 11.00.

Ólafur Sigurðsson    Hjördís Smith
Sigrún Sigurðardóttir      Brynjólfur Gíslason
Ásgeir Sigurðsson     Arndís Gísladóttir
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• Orkuveitan styrkir skógrækt í Skólaskógum, Bernskuskógi, Straumnesi við Úlfljótsvatn og á fleiri stöðvum. Með skógræktinni leggur
Orkuveitan sitt af mörkum til þess að binda CO2 í andrúmsloftinu og hjálpar til við að koma í veg fyrir gróðurhúsaáhrifin. www or.is

Frá árinu 1990 hefur OR gróðursett meira en 350 þúsund plöntur og þannig bundið tæplega 1.400 

tonn af koltvísýringi sem er töluvert meira en fellur til vegna eigin orkunotkunar. Í ljósi sögu og stefnu

OR í umhverfismálum er eðlilegt framhald að fyrirtækið eigi aðild að Kolviði. Með þátttöku sinni mun 

OR skuldbinda sig til að binda meiri koltvísýring en fellur til af orkunotkun fyrirtækisins sjálfs og allra

starfsmanna hennar, hvort sem er í vinnutíma eða frítíma. 

Við hvetjum landsmenn til að gera slíkt hið sama og

kolefnisjafna bílinn sinn á www.kolvidur.is

Við viljum 
gera
enn betur

FÆDDUST ÞENNAN DAG

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir var 
endurkjörin forseti Skáksam-
bands Íslands á aðalfundi sam-
bandsins í gær. Á sama fundi voru 
konur kjörnar í meirihluta í stjórn 
Skáksambandsins. „Það eru held 
ég merkari tíðindi en flestir gera 
sér grein fyrir,“ sagði Guðfríður 
Lilja í samtali við Fréttablaðið. 
„Skákheimurinn, og íþróttirnar 
yfirleitt, eru náttúrulega gríðar-
legur karlaheimur í svona stór-
um samböndum,“ sagði Guðfríð-
ur. Aðspurð hvort vegur kvenna 
fari vaxandi innan skákheims-
ins segist Guðfríður ekki ætla 
að skera úr um það. „Það er að 
minnsta kosti flott skref í rétta 
átt að þær séu kosnar á aðalfundi 
í stjórn Skáksambandsins,“ sagði 

hún. „Nú skora ég bara á Knatt-
spyrnusambandið að gera slíkt 
hið sama.“

Guðfríður sagði áframhaldandi 
forsetastarf leggjast vel í sig. 
„Þetta er búið að ganga vel og ég 
hlakka bara til að halda áfram,“ 
sagði hún. Á dagskrá Skáksam-
bandsins eru helst erlend mót í 
sumar. „Við ætlum að senda ungl-
ingalandsliðið á Ólympíuskákmót 
ungmenna, sem hefur ekki verið 
gert í fleiri ár. Við höfum náð að 
byggja upp fjárhagsstöðu sam-
bandsins á undanförnum árum, 
svo við munum gera ýmislegt sem 
ekki hefur fengist fjármagn fyrir 
áður,“ sagði hún. Guðfríður segir 
Skáksambandið jafnframt stefna 
að því að auka umsvif sín úti á 

landi. Haldið verður hraðskákmót 
í Bolungarvík í haust, samband-
ið stendur fyrir stórri, alþjóðlegri 
skákhátíð á starfsárinu og Guð-
fríður kveðst láta sig dreyma um 
alþjóðlegt kvennaskákmót. „Svo 
höldum við áfram að breiða út 
fagnaðarerindið,“ sagði hún og 
hló við. 

Konur nú í meirihluta 



E
líza fær sér kaffi amer-
íkanó með espressó út 
í. Það er stærðarinnar 
koffínskammtur enda 
segist hún vera koffín-

fíkill. Ég spyr hvað hún hafi eigin-
lega verið að bauka síðustu miss-
erin.
„Skandinavía var síðasta tónlist-
ardæmið sem ég var í,“ segir hún, 
„platan okkar kom út árið 2005. 
Eftir það var ég komin með nóg 
af London í bili og þreytt á þessu 
hjakki svo ég flutti upp í sveit. Var 
í Cornwall eitthvað að hippast og 
byrjaði þar að semja efnið á vænt-
anlegu plötuna mína. Svo ákvað ég 
að skipta um gír, kom heim og fór í 
Listaháskólann síðasta haust. Tók 
eins árs kúrs og aflaði mér kenn-
araréttinda.“

Þú varst samt búin að vera í ein-
hverju námi fyrir þann tíma, er 
það ekki?
„Jú, ég er útskrifuð úr Söngskól-
anum og hafði líka verið í fram-
haldsnámi í söng í London. Er há-
menntuð óperusöngkona, sjáðu til. 
Leyni á mér.“

Þú hefur fundið þessa leið út úr 
meikdraumnum?
,,Þetta er mjúk lending en draum-
urinn blundar alltaf í manni en 
kannski á öðrum forsendum. 
Kennsluréttindin er góð leið til að 
nota alla þessa reynslu og miðla 
henni.“

Segðu mér frá sólóplötunni þinni 
væntanlegu.
,,Hún heitir Empire Fall og kemur 
út í sumar. Ég gerði hana til hlið-
ar við námið, tók hana upp með 
honum Kidda í Hjálmum, bæði í 
Geimsteini og í Hljóðrita. Ég fékk 
Guðmund Pétursson til að spila á 
gítar og bassa og þegar hann kom 
inn þá bara gerðist eitthvað. Ég 
var búin að hjakka eitthvað sjálf 
en þegar hann kom inn þá kvikn-
aði eitthvað alveg nýtt. Helgi 
Svavar úr Flís og Biggi Baldurs 
spiluðu á trommur en annars spila 
ég rest.“

Var ekki stórt skref að gerast 
sóló eftir allar þessar hljómsveit-
ir?
,,Ég held ég hafi loksins verið til-
búin núna. Fyrst eftir að Bella-
trix hætti ætlaði ég að vera voða-
mikið sóló og var að spila eitt-
hvað en fannst það rosalega erfitt. 
Leið eins og fiski á þurru landi að 
vera ekki með þennan stuðnings-
hóp sem hljómsveit er. Nú held 
ég að ég geti loksins staðið undir 
þessu.“

Er þetta öðruvísi tónlist en þú 
hefur gert hingað til?
,,Já, ég held það. Söngstíllinn hjá 
mér er mikið breyttur, miklu af-
slappaðari. Ég hef alltaf verið á 
garginu en núna reyni ég að gera 

eins lítið og ég get. Þetta er mini-
malískt rokk og popp. Enskir og ís-
lenskir textar í bland. Ég er búin að 
stofna mitt eigið merki til að gefa 
þetta út, Lavaland Records. Ég er 
búin að gera dreifingarsamninga 
hér heima og í Englandi og Banda-
ríkjunum. Þetta gerðist allt mjög 
eðlilega. Ég var ekkert að hlaupa á 
eftir þessu heldur buðust mér bara 
þessi tækifæri. Mér finnst mjög 
spennandi að geta stjórnað þessu 
sjálf og þurfa ekki að vera að væla 
í einhverjum körlum.“

Þú ert með gífurlega poppmeik-
reynslu eftir allan tímann með 
Kolrössu/Bellatrix. Hver er helsti 
munurinn á íslenska poppheimin-
um og þeim enska?

,,Þetta er náttúrulega mjög ólíkt. 
Íslenski tónlistarbransinn er í 
rauninni verndaður vinnustaður. 
Það er yndislegt að koma hingað 
aftur, eins og að detta í dúnsæng. 
Það er ekki þessi harka hér eins og 
úti. Þar er harka og töffaraskapur 
og þú verður alltaf að berjast fyrir 
þínu.“

Þið í Bellatrix voruð í tvö ár í 
stífu meikharki í London. Hvernig 
fór það með fólk?
,,Misjafnlega held ég, en í heild-
ina þá var þetta skemmtileg lífs-
reynsla. Þessi ár eru allavega með 
því skemmtilegra sem ég hef gert. 
En ég er kannski bara vitleysing-
ur sem hefur gaman af ævintýra-
mennsku.“

Þið voruð í Keflavík í góðu stuði, 
unnuð svo Músiktilraunir og gerð-

Dr. Gunni
tekur viðtal

Íslenski tónlistarbransinn er v
Það hefur lítið heyrst 
frá Elízu í Bellatrix um 
nokkra hríð, eða Elízu 
Maríu Geirsdóttur 
Newman, eins og hún 
heitir í símaskránni. 
Það er samt allt á fullu 
hjá henni, fyrsta sóló-
platan á leiðinni og hún 
nýkomin með kennara-
réttindi. Ég spjallaði við 
hana um nútíðina og 
fortíðina í meikharkinu 
í London. 



uð plötur á Íslandi. Hvernig kom 
meikharkið til?
,,Það byrjaði þegar samingurinn 
okkar við Smekkleysu rann út. 
Þá þurftum við að ákveða hvað 
við vildum gera og ákváðum að 
hella okkur út í alvöruna. Svo fóru 
hlutirnir að rúlla. Það var eðli-
leg framþróun að flytja út eftir 
nokkra túra því annars hefðum 
við orðið gjaldþrota að eilífu. Þetta 
var náttúrlega fyrir tíma Loftbrú-
arinnar. Við bjuggum í London í 
tvö ár og spiluðum mjög mikið í 
Bretlandi og Skandinavíu. Maður 
hugsar oft til baka til þessa tíma 
og spyr sjálfan sig hvort margt af 
þessu hafi í alvöru gerst, eins og 
til dæmis þegar við spiluðum í ein-
hverjum helli í Noregi fyrir 3000 
manns.“

Hver voru bestu og verstu giggin?
,,Verstu giggin voru á einhverj-

um skítabúllum í plássum sem 
maður hefur gleymt hvað heita. Það 
voru kannski fjórir að horfa og einn 
hundur. Oft snúast slík gigg þó upp 
í innanbúðardjók og verða rosalega 
fyndin eftir á. Besta giggið var lík-
lega á Reading-hátíðinni árið 2000 
þegar við spiluðum á Carling-svið-
inu sem annað aðalnúmerið. Það 
var geðveikt stuð og algjör snilld. 
Ég hugsa að það hafi verið einn 
af hápunktunum fyrir þetta litla 
stelpuband frá Keflavík.“ 

Fannst þér einhvern tímann að 
nú væri meikið alveg að bresta á?
,,Þegar maður horfir til baka eru 
náttúrlega nokkur lykilaugnablik 
á ferli Bellatrix þótt maður hafi 
ekki fundið fyrir þeim á sínum 
tíma. Eitt þeirra var til dæmis 
þegar BBC1 setti lag með okkur í 
dagsspilun. Þá vorum við að æfa 
einhvers staðar og tíu hljómsveit-
ir hlupu inn til okkar til að segja 
okkur að það væri verið að spila 
okkur í útvarpinu. Við vorum bara: 
,,So? Það er alltaf verið að spila 
okkur á Rás 2.“ En þetta var mik-
ilvægt skref. Svo var gaman að 
vinna með Fierce Panda-merkinu. 
Það er bara svo ótrúlega margt 
sem þarf að smella til að bönd 
komist yfir þennan efri þröskuld 
og komist í fyrstu deild, Bjarkar-
heiminn. Við vorum kannski ekki 
alveg nógu sjóaðar í þessu.“

Ertu að meina að kannski hafið 
þið gefist of snemma upp?
,,Já, veistu, ég er ekki frá því að 
ef við hefðum haldið lengur áfram 
þá hefði þetta getað gengið. Málið 
er bara að við vorum ekki á heima-
slóðum og þegar hlutirnir fóru 
úrskeiðis þá vorum við á flæði-
skeri. Það sem kippti grundvellin-
um undan þessu var að samstarfi 
okkar við Fierce Panda-útgáfuna 
lauk. Við kenndum sjálfum okkur 
um það – að við værum ekki nógu 
góð og ekki með nógu góð lög – 
en í raun var þetta bara eitthvert 
bransabull sem snerist um ein-
hverja bókhaldara einhvers stað-
ar sem vildu spara. Okkur var boð-
inn annar samningur en stemning-
in var ekki lengur til staðar. Við 
vorum orðin þreytt og vorum öll 
rosa ánægð með að fá frí frá hvert 
öðru enda búin að vera saman í 
rútum árum saman.“

Voruð þið ekki að spila með 
Coldplay þegar þeir voru í start-
holunum?
,,Jú, það var svokallaður ,,co-
headline“-túr þar sem við og Cold-
play skiptumst á um að vera aðal-
númer kvöldsins. Þetta var fyndið 
kombó því tónlist sveitanna er svo 
ólík, en þetta virkaði vel. Þeir spil-
uðu efni af fyrstu plötunni sinni 
og voru ekki orðnir eins fágaðir 
og þeir urðu síðar.“

Kjaftasagan segir að þú hafir 
verið í tygjum við Chris Martin.
,,Æi, ætlar þessi kjaftasaga aldrei 
að deyja?! Við vorum bara ágæt-
is félagar og áttum okkar móment 
en það er ekkert til að tala um.“

Þetta er heimsfræg poppstjarna 
svo það er eðlilegt að fólki finnist 
þetta merkilegt.
,,Ég sé hann ekki þannig heldur sé 
ég bara klaufalegan nördagaur frá 
Exeter. Hann er kannski breyttur 
núna, er náttúrulega orðinn svaka 

Hollywood-týpa sem mér finnst 
geðveikt fyndið. Okkur fannst þeir 
alltaf geðveikt miklir nördar en á 
krúttlegan hátt.“

Svona er þetta: sumir verða 
heimsfrægir en hinir sitja eftir 
með minningarnar.

,,Einmitt. Margir kallaðir en fáir 
útvaldir. Það var skemmtilegt upp-
lifelsi að fylgjast með þeim verða 
vinsæl hljómsveit. Það var líka at-
hyglisvert að fylgjast með ,,The 
secret rulers“: körlunum sem eru 
á bak við tjöldin og opna réttar dyr 

til að hlutirnir gangi alla leið.“
Nú ert þú hokin af reynslu, áttu 

heilræði fyrir ung íslensk bönd?
,,Mér finnst vanta meiri metn-
að og þor hérna á Íslandi. Það eru 
rosa miklir hæfileikar og það vella 
út flottar hljómsveitir úti um allt, 

en mér finnst að fólk mætti gera 
meira af því að stökkva út í djúpu 
laugina. Það er eins og fólk haldi 
að það missi kúlið ef því tekst ekki 
það sem stefnt var að. Mín heilræði 
eru því að taka af skarið og prófa 
eitthvert ævintýrarugl því það 
gæti gengið upp. Og ef það geng-
ur ekki upp þá bara allt í lagi. Þú 
hefur þá allavega reynsluna og er 
það ekki það sem lífið snýst um, að 
upplifa hluti? Ég vildi að minnsta 
kosti ekki breyta neinu af því sem 
ég gerði með Bellatrix. Við búum 
að reynslu sem mjög fáir búa að á 
Íslandi.“

Mín heilræði eru því að taka af skarið og prófa eitthvert 
ævintýrarugl því það gæti gengið upp. Og ef það gengur 
ekki upp þá bara allt í lagi. Þú hefur þá allavega reynsluna 
og er það ekki það sem lífið snýst um, að upplifa hluti?
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Í
kvikmyndahúsum er nú 
verið að sýna kvikmyndina 
Zodiac en hún fjallar um 
samnefndan raðmorðingja 
sem gekk laus í Kaliforníu 
rétt fyrir lok sjöunda ára-

tugarins til ársins 1974. Zodiac-
morðinginn gengur enn laus en 
hefur ekki látið til skara skríða 
í rúm þrjátíu ár. Einn maður var 
handtekinn grunaður um ódæðis-
verkin en var sleppt vegna ónógra 
sannana. Leikstjóri myndarinnar, 
David Fincher, er þarna á kunnug-
legum slóðum því hann gerði einn-
ig Seten þar sem lögreglumenn-
irnir Mills og Sommerset eltasta 
við raðmorðingja.

Samkvæmt tölum frá Bandaríkj-
unum er talið að árlega glími lög-
regluyfirvöld þar í landi við 35 
raðmorðingja. Aðrir telja þá vera 
mun fleiri og í bókinni Serial Kill-
er: Growing Menace eftir Joel 
Harris er því haldið fram að yfir 
fimm hundruð slíkir séu á ferli eða 
bíði eftir að láta til skara skríða. 

FBI vinnur eftir fyrirfram 
ákveðinni skilgreiningu um 
hvað raðmorðingi er. Raðmorð-
ingi verður að hafa drepið þrjá 
á löngu tímabili og þurft að taka 
sér hlé frá drápum sínum til að 
slaka á og njóta verknaðar síns. 

Þótt raðmorðingjar séu í flestra huga persónur á hvíta tjaldinu og illvirki 
þeirra fjarri raunveruleikanum þá er talið að lögregluyfirvöld í Bandaríkj-
unum þurfi árlega að glíma við þrjátíu og fimm raðmorðingja. Freyr Gígja 
Gunnarsson fetaði inn á hættulegar slóðir raunverulegra raðmorðingja og 
reyndi að gera sér í hugarlund hvað gerir manneskju að slíkri grimmdar-
veru.

Þetta hlé getur staðið yfir í marga 
daga, mánuði og jafnvel ár. Talið 
er að þessi skilgreining sé annað 
hvort kominn frá FBI-fulltrúanum 
Robert Ressler eða Dr. Robert D. 
Keppel en Ressler rannsakaði mál 
Teds Bundy á sínum  tíma og var 
hann sá fyrsti sem fékk þessa skil-
greiningu.

Raðmorðingjar eru oftast 
greindir sem geðsjúkir og sið-
blindir menn. Þeir koma frá heim-
ilum þar sem andlegt, líkamlegt 
og eða kynferðislegt ofbeldi hefur 
viðgengist og eru þjakaðir af lágri 
þjóðfélagsstöðu eða fátækt. 

Til eru bæði skipulagðir raðm-
orðingjar og óskipulagðir. Í fyrr-
nefnda hópnum eru þeir sem eru 
mjög gáfaðir og hafa tiltölulega 
háa greindarvísitölu og skipu-
leggja morðin langt fram í tím-
ann. Þeir gæta þess að drepa á 
einum stað en losa sig við líkið á 
öðrum og eru oft mjög vel að sér 
í meinafræði sem auðveldar þeim 
að hylja sporin. Raðmorðingjar 
af þessari gerð eru oft vinamarg-
ir, eiga jafnvel maka og börn. Ná-
grannar þeirra lýsa þeim oft sem 
vingjarnlegum persónum sem 
þeir telja óhugsandi að geti unnið 
nokkrum mein. 

Í seinni hópnum eru hins vegar 
yfirleitt mjög félagslega einangr-
aðir einstaklingar sem eiga fáa 

vinum og eru á stöðugu flakki. 
Yfirvöld eiga því oft mjög erfitt 
með að hafa hendur í hári þeirra. 
Þeir velja fórnarlömb sín ekki af 
jafn mikilli nákvæmni og þeir í 
hinum hópnum heldur gera oft 
skyndiárásir í skjóli nætur. Raðm-
orðingjar af þessari gerð fram-
kvæma hins vegar oft viðurstyggi-
legar athafnir á fórnarlömbum 
sínum sem þeir telja nauðsynleg-
ar til að fullkomna athöfn sína.

Talið er að hægt sé að skipta raðm-
orðingjum niður í fimm hópa eftir 
skýringunum sem þeir gefa á 
gjörðum sínum. Margir þeirra 
eiga hins vegar heima í fleiri en 
einum hópi. Flestir raðmorðingj-
anna fremja ódæðisverk sín til að 
fullnægja þörf sinni fyrir valdi og 
stjórnun. Raðmorðingjar í þess-
um hópi hafa yfirleitt verið mis-
notaðir í æsku og svala valdbeit-
ingarþörf sinni með því að svipta 
aðra manneskju lífinu. Raðmorð-
ingjar í þessum hópi beita oftast 
fórnalömb sín kynferðislegu of-
beldi, hvort sem það er fyrir eða 
eftir dauða þeirra. 

Þótt margir raðmorðingjar beri 
það fyrir sig í rétti að rödd í höfði 
þeirra hafi skipað þeim að gera 
þetta reynist það sjaldnast raunin 
og oftast er þetta tilraun þeirra til 

Á slóðum raunverulegra 



að fá sig sýkn-
aða á grund-

velli geð-
rænna vanda-
mála. Frægasta 
dæmið er senni-
lega David Ber-

kowitz, betur 
þekktur sem sonur 

Sáms, en hann lýsti 
því yfir í réttarsal að 

hundurinn hans hefði 
sagt honum að drepa 
fórnarlömb sín. Herbert 
Mullin, sem myrti þrett-
án manns í Kaliforníu, 
sagði að hann hefði vilj-

að forða fórnarlömbum 
sínum frá dauða vegna 
jarðskjálfta sem honum 

hafði verið tjáð að myndi 
ríða yfir fylkið.

Aðrir raðmorðingjar 
telja sig vera gera sam-

félaginu greiða 
með því að losa 

það við óæski-
lega einstakl-
inga svo sem 
vændiskon-
ur eða ákveð-
inn þjóðfé-
lagshóp. Með 
góðum rökum 

mætti telja 
Jack The Ripp-

er til þessa hóps 
en illræmdastur er 

sennilega Gary Ridgeway, svo-
kallaður Green River morðing-
inn en hann náðist fyrir sex árum 
eftir tuttugu ára leit að umrædd-
um raðmorðingja. Ridgeway hafði 
þá verið handtekinn áður vegna 
gruns um að hann væri sá seki en 
lék á lögregluna og stóðst meðal 
annars lygapróf. 

Til eru raðmorðingjar 
sem fá kynferðislega fullnæg-
ingu út úr morðum sínum og 
svo aðrir sem fremja morð sín 
til að öðlast eitthvað frá fórn-
arlömbum sínum. Þannig myrti 
Marcel Petiot yfir 63 gyðinga á 
valdatíma nasista í Frakklandi til 
þess eins að komast yfir ferðatösk-
ur þeirra og fatnað. Þótt konur séu 
frekar ólíklegar til að verða raðm-
orðingjar eru þær þó til og hafa 
þær oft drepið til að lina þjáning-
ar fórnarlambanna að þeirra eigin 
mati eða drepa svikula eiginmenn 
eftir skilnað.

Kvikmyndahúsagestir eru ekki 
alls ókunnir raðmorðingjum. Og 
margir hafa jafnvel heillast af 
þeim, fallið í stafi þegar þeir birt-
ast á hvíta tjaldinu. Hannibal Lect-
er er einn þeirra sem hræddi líf-
tóruna úr kvikmyndahúsagest-
um er Anthony Hopkins gæddi 
þessa mannætu, Thomas Harris, 
lífi í Óskarsverðlaunamyndinni Si-
lence of the Lambs. Þrátt fyrir að 
sálfræðingurinn í glerbúrinu hafi 
verið kosinn versta illmenni kvik-
myndasögunnar fannst ófáum eitt-
hvað ákaflega heillandi við hann. 

Hugarheimur Hannibals gefur 
kannski ekki góða mynd af huga 
raðmorðingja eða hvað brýst um 
í kollinum á þeim almennt. Raðm-
orðinginn Buffalo Bill gengur laus 
og FBI grípur til þess ráðs að fá 
aðstoð hjá Lecter til að hafa hend-
ur í hári hans. Hopkins skilaði sínu 
svo vel að mörgum þótti hreinlega 

raðmorðingja
nóg um og þótti Lecter ekki sýnd-
ur sem nægjanlega mikið illmenni. 
En það breytti ekki þeirri stað-
reynd að líkt og Clarice féllu kvik-

myndahúsagestir gjörsamlega 
fyrir honum. Og kannski 

má færa rök fyrir því að 
ofbeldið og mannfyrir-
litningin sem einkenndi 
Hannibal hafi verið hafin 
of mikið upp til skýjanna 

í þessari mögnuðu kvik-
mynd Jonathans Demme. En 

áhorfendur fengu þó smjörþefinn 
af því hvernig alvöru raðmorð-
ingi er þegar James Gumb birt-
ist á tjaldinu, snarruglaður. „Bill 
fæddist ekki glæpamaður, hann 
varð það þegar hann var misnotað-
ur reglulega í æsku,“ sagði Lect-
er við Clarice þegar hún reyndi að 
komast nær viðfangsefni sínu. 

Þótt Hollywood hafi oft reynt að 
bregða einhverju ljósi á heim 
raðmorðingja eru flestir sam-
mála um að engri mynd hafi tekist 
betur til en títtnefnd Silence of the 
Lambs, en myndin hlaut á sínum 
tíma níu Óskarsverðlaun. Þegar 
Thomas Harris skrifaði bókina 
notfærði hann sér þrjá raðmorð-
ingja sem allir voru til í raunveru-
leikanum en þetta voru þeir Ted 
Bundy, Ed Gein og Gary Heidnik. 

Bundy er einhver ógeðfelldasti 
raðmorðingi í sögu Bandaríkjanna  
en hann var handtekinn árið 1975, 
grunaður um að hafa þýfi í sínum 
fórum. Þá höfðu  lögregluyfirvöld 
í Bandaríkjunum leitað raðmorð-
ingjans í rúm fjögur ár. Bundy er 
talinn hafa myrt og nauðgað meira 
en þrjátíu konum en hann lokkaði 
þær yfirleitt til sín með því þykj-
ast meiddur og setti stundum gifs 

á handlegginn líkt og Gumb gerði í 
Silence of the Lambs. 

Þótt staðfest fórnarlömb ann-
arrar fyrirmyndar Harris, Eds 
Gein, hafi einungis verið tvö þá 
þótti hegðun hans svipa mjög til 
raðmorðingja og er hann yfirleitt 
skilgreindur sem slíkur. Gein fláði 
fórnarlömb sín og bjó til úr þeim 
föt sem var nákvæmlega það sem 
Gumb gerði. Gein hefur reyndar 
verið öðrum kvikmyndagerðar-
mönnum innblástur, ef svo mætti 
að orði komast, en talið er að 
Norman Bates úr Psycho og Leð-
urfés Gunnars Hanssonar í Texas 
Chainsaw Massacre hafi að ein-
hverju leyti verið sóttir úr 
smiðju Geins. 

Þriðja fyrirmyndin að 
Gumb var síðan Gary 
Heidnik. Hann hélt sex 
stúlkum sem kynlífs-
þrælum í kjallaranum 
heima hjá sér undir 
lok áttunda ára-
tugarins en líkt og 
Gein fellur hann 
ekki undir skil-
greiningu FBI þar 
sem einungis hefur 
verið sýnt fram á 
að hann hafi drepið 
tvær stúlknanna. 

Einhverjir hafa 
síðan talið Harris hafi 
nýtt sér sitthvað úr sögu 
Edmunds Kemper en 
hann drap afa sinn 
og ömmu „bara til 
þess að finna hvern-
ig það væri að drepa 
mann“.



B
ækurnar um Tinna hafa notið gríðar-
legra vinsælda meðal bæði barna 
og fullorðinna um allan heim enda 
aðgengilegar og skemmtilegar. Sá 

heimur sem birtist í sögunum er hins vegar 
svo fjölbreytilegur og djúpur að grúskarar 
í bókmennta- og menningarfræðum hafa 
fundið þar gjöfulan akur fyrir sínar rann-
sóknir. 

Hergé, sem hét réttu nafni Georges Prosper 
Remi, fæddist hinn 22. maí 1907 í Brussel. 
Hann hlaut nær enga formlega menntun í 
myndlist en var síteiknandi frá unga aldri, 
ekki síst myndir af þýsku hermönnun-
um sem hernámu land hans í fyrri heims-
styrjöldinni. Georges fann sér fljótt starf 
sem teiknari og bjó sér til listamannsnafn-
ið Hergé, sem er dregið af framburðinum á 
RG, semsé fangamarki hans afturábak. 

Tinni birtist fyrst árið 1929 í Le Petit 
Vingtième,  sem var vikulegt blað fyrir börn 
sem fylgdi kaþólska dagblaðinu Le Ving-
tième Siècle (Tuttugasta öldin). Þar var 
Tinni sýndur sem fréttaritari blaðsins og hét 
myndaflokkurinn „Tinni í landi Sovétmanna“. 
Í sögunni var látið eins og blaðamaðurinn 
ungi hefði tekið myndirnar sjálfur, jafnvel 
þegar þær sýndu hann sjálfan við störf eða á 
flótta undan illvirkjum. Pólitískt inntak sög-
unnar var óumdeilanlegt og markmiðið var 
einfalt: að sýna skuggahliðar sovétkerfisins.
Síðar gagnrýndi Hergé reyndar bandaríska 
skyndimenningu harkalega í bókinni Tinni í 
Ameríku.

Næst skrifaði Hergé um ævintýri Tinna í 
Kongó, en sú saga varð síðar alræmd vegna 
úreltra viðhorfa til nýlendustefnu og sam-
skipta kynþátta. Frægasta dæmið um það er 
þegar Tinni bregður sér í hlutverk kennara 
og tilkynnir börnunum í Kongó að í dag ætli 
þau að læra um landið sitt: Belgíu! Í Kola-
farminum, sem kom út árið 1958 og fjallar 
um þrælahald, er áhugavert að svertingjar 
Hergés hafa lítið breyst: þeir eru bestu skinn 
en skelfilega treggáfaðir og það er á ábyrgð 
hvítu mannanna að sjá til þess að þeir lendi 
ekki í hörmungum, sem eru merkilegt nokk 
þrældómur í þessu tilfelli. 

Þegar Hergé lýsti því yfir að næsta 
ævintýri Tinna á eftir Kongóferðinni myndi 
eiga sér stað í Austurlöndum fjær skrif-
aði honum prestur, Faðir Gosset, sem þjón-
aði kínverskum stúdentum við Háskólann í 
Leuven. Gosset hvatti Hergé til að fara að 
öllu með gát í lýsingum sínum á kínversku 
þjóðinni, ekki síst þar sem hann ætti marga 
dygga aðdáendur þar á meðal. 

Úr varð að Gosset kynnti Hergé fyrir 
ungum nema í höggmyndalist, Tsjang 
Tsjong Jen, sem varð fljótlega góður vinur 
Hergés og kynnti fyrir honum fjölbreyti-
leika kínverskrar menningar og lista, ekki 
síst myndlistar og leturs. Tsjang varð per-
sóna í bókinni Blái lótusinn (1935), en í henni 
skeggræða hann og Tinni um gagnkvæma 
fordóma þjóðanna og komast að því að Kín-
verjar og Evrópumenn eigi að vera vinir. 
Japanarnir í bókinni eru hins vegar allir 
hrottar. 

Karakterinn Tsjang kom aftur við sögu 
aldarfjórðungi síðar í bókinni Tinni í Tíbet 
(1960), sem Hergé byggði að hluta á mar-
tröðum sínum þar sem allt var hvítt. Það var 
svo eins og við manninn mælt að þegar vinnu 
við bókina lauk hurfu martraðirnar.

Í seinni heimsstyrjöldinni hernámu Þjóð-
verjar Belgíu aftur og Hergé sá enga ástæðu 
til að sinna ekki vinnu sinni undir stjórn 
þeirra frekar en hver annar iðnaðarmaður. 
Hann sat lengi vel undir gagnrýni fyrir að 
hafa verið samverkamaður nasista en skrif-
aði sig út úr samviskubitinu með ýmsu móti. 
Nefna má að fúlmennið Rassópúlos, sem er 
staðalmynd peningagráðugs gyðings þrátt 
fyrir að vera grískur að nafninu til, breytt-
ist í sögunum sem komu eftir stríð og fór 
meðal annars í glæpastarfsemi með nas-
istum þannig að hann gat ekki lengur talist 
birtingarmynd gyðingahaturs.

Með tímanum var Hergé þó fyrirgefið, 
enda vildu allir fá fleiri Tinnabækur. Fyrir-
tækið í kringum Tinna óx og á hátindi ferils 
Hergés var hann með lið teiknara til að sjá 
um handavinnuna meðan hann einbeitti sér 
að því að gæða sögurnar enn meiri dýpt.

Þegar Hergé fór að reskjast tók að líða 
lengri tími milli bókanna. Fimm ár liðu milli 
Vandræða Vaílu Veinólínó (1963) og Flug-
rásar 714 til Sydney, og síðan átta ár þar til 
síðasta bókin, Tinni og Pikkarónarnir, kom 
út árið 1976. Hugsjónir allar höfðu þá að 
mestu leyti dofnað og vinskapur aðalpers-
ónanna  og Tinni, sem hafði fyrr á árum oft 
lagt sig í hættu við að verja lítilmagnann, 

lét sér nægja að horfa niður á fátækra-
hverfin í bananalýðveldinu San Teódóros úr 
júmbóþotu á leið sinni heim í evrópsk þæg-
indi. Hergé, sem þá var skilinn við eigin-
konu sína og var barnlaus, lést úr hvítblæði 
árið 1983.

Eitt af því sem stuðlað hefur að vinsældum 
bókanna er skrautlegt persónugalleríið. 
Þar fer fremstur í flokki hinn óforbetran-
legi Kolbeinn kafteinn. Hann birtist okkur 
fyrst í Krabbanum með gylltu klærnar 
sem forfallin fyllibytta sem er iðulega ná-
lægt því að steypa sjálfum sér og öðrum í 
glötun með ótrúlega óábyrgri hegðun. Svo 
hrollvekjandi er hann í alkóhólismanum að 
meira að segja Tinni fær um það martraðir. 
Með tímanum verður Kolbeinn þó sífellt 
virðulegri; er að lokum orðinn húsráð-
andi á herragarðinum Myllusetri og notar 
einglyrni eins og forríkur spjátrungur. 
Áfengisfíknin er honum þó reglulega fjötur 
um fót og í síðustu bókinni, Tinni og Pikk-
arónarnir, byrlar hinn utangátta Prófessor 
Vandráður, sem oftar en ekki ber ábyrgð á 
ævintýrum þeirra félaga, Kolbeini lyf sem 
gerir menn algjörlega fráhverfa áfengi. 
Það kallar Kolbeinn „níðingslega árás á 
persónufrelsi einstaklingsins“. Munnsöfn-
uður Kolbeins er eitt af því sem íslenskir 
aðdáendur Tinnabókanna kunna vel að 
meta, enda íslenskar þýðingar Þorsteins 
Thorarensen og Lofts Guðmundssonar ein-
staklega vel heppnaðar.

Meðal annarra eftirminnilegra persóna 
má nefna tvíburaspæjarana seinheppnu 
Skafta og Skapta, sem byggðir eru á föður 
Hergés og tvíburabróður hans. Þá er óráð-
legt að gleyma óperusöngkonunni Vaílu 
Veinólínó, Næturgalanum frá Mílanó, sem 
syngur „Ég hlæ, því ég er svo mjó“ þannig 
að glös springa og hefur mikinn hug á að 
giftast Kolbeini. Reyndar má benda á að hún 
er eina konan sem kemur við sögu í fleiri en 
einni Tinnabók, og sú eina sem hefur ein-
hver áhrif á framvindu sögunnar. Fulltrúi 
lágkúrulegrar millistéttar er hinn ótrúlega 
uppáþrengjandi Flosi Fífldal, sem ekkert 
virðist skilja en er alltaf gríðarlega hress og 
alltaf að reyna að selja eitthvað. 

Ekki má gleyma dyggasta félaga Tinna, 
Yorkshire Terrier-hundinum Tobba sem 
fylgir honum hvert fótmál og leggur sitt af 
mörkum til að gleðja yngstu lesendurna, 
gjarnan með hvössum athugasemdum um 
það sem fram fer. 

Nokkur illmenni bókanna koma síðan 
ítrekað við sögu; hinn fyrrnefndi nef-
stóri og útsmogni Rassópúlos, illgjarni 
vísindamaðurinn dr. Muller og svo auðvitað 
skuggabaldur Kolbeins kafteins, Hörður 
skipstjóri.

Tinni sjálfur er nokkurs konar eyðieyja 
í hafsjó skrautlegra karaktera, en var 
byggður á bróður Hergés, Paul Remi, sem 
var yfirmaður í belgíska hernum. Tinni 
virðist laus við allar líkamlegar fýsnir og 
þrátt fyrir að vera titlaður blaðamaður 
sést hann nær aldrei skrifa nokkurn skap-
aðan hlut. Hins vegar er hann öllum öðrum 
fremri í að beita rökhugsun og leysa hvers 

konar gátur, sem yfrið nóg er af í bókun-
um. Hergé var sjálfur liðtækur í hvers 
konar heilaleikfimi og var kallaður „for-
vitni refurinn“ sem ungur drengur í skát-
unum. 

Ævintýri Tinna teygja sig út um víðan 
völl, allt frá undirdjúpum hafsins í Fjár-
sjóði Rögnvaldar rauða og Leyndardómi 
einhyrningsins og upp í himingeiminn í 
Í myrkum mánafjöllum. Tinni er fyrsti 
maðurinn til að stíga fæti á tunglið, og það 
fimmtán árum á undan Neil Armstrong. 
Strax í næstu bók, Leynivopninu, reynir 
hann að fara huldu höfði í Austur-
Evrópuríkinu Bordúríu. Hann fer til Kína, 
Afríku og Ameríku og kemur meira að 
segja við á Akureyri í Dularfullu stjörn-
unni. Hann glímir við landamæradeilur 
í grannríkjunum Sýldavíu og Bordúríu 
og aðstoðar vin sinn Alkasar við bylt-
ingu í Suður-Ameríkuríkinu San Teódóros. 
Þá má benda á að ein bókin, Flugrás 714 
til Sydney, gerist á eyðieyju í Kyrrahaf-
inu þar sem flugvél hefur hrapað og alls 

konar furðulegir hlutir eiga sér stað. 
Athyglisvert er að í seinni bókunum velur 
Hergé að láta sögurnar gerast á ímynduð-
um stöðum, ólíkt því sem gerist í fyrstu 
bókunum þar sem lönd og borgir heita 
sínum réttu nöfnum. Hugsanlega spilar 
pólitík eitthvað inn í það en einnig meiri 
víðsýni og meðvitund Hergés sjálfs. 

Vel fer á því að ævintýri Tinna, sem fyrst 
birtust í riti kenndu við tuttugustu öld-
ina, endurspegli hana jafn vel og raun ber 
vitni. Tinni er holdgervingur Vesturlanda 
á tuttugustu öldinni; fullviss um eigin 
yfirburði í fyrstu en eykst skilningur á 
fjölbreytileika mannlífs á jörðinni eftir 
því sem líður á tækniöld. Engan veginn 
er þó séð fyrir endann á vinsældum hans 
þótt 21. öldin sé gengin í garð. Leikstjór-
arnir Steven Spielberg og Peter Jackson 
hyggjast nú hvor um sig leikstýra mynd 
um Tinna og er viðbúið að hetjan unga 
með ljósa toppinn slái í gegn enn á ný.

Heimildir - Tom McCarthy: Tintin and the 

Höfundur Tinna aldargamall
Næstkomandi þriðjudag verða 100 ár liðin frá fæðingu belgíska 

teiknarans Hergé, sem er þekktur um allan heim sem höfundur 
Tinnabókanna. Magnús Teitsson skoðaði æviferil og verk Hergés. 





Áhugaverð sumar
og framtíðarstörf

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

sækja um.

Fyrir alla

Sumarstörf

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

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

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

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

Viljum ráða sölu- og afgreiðslumann í verslun okkar vestur í bæ.
Verslun Fiskislóð

Helstu verkefni
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking á byggingarefni, kostur
Einhver tölvukunnátta, kostur

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor

og haust. 

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

um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Bílstjóri
Skilyrði að viðkomandi hafi meirapróf

Starfsmenn í vöruhús þungavöru
Lyftarapróf æskilegt

Blómaval Grafarholti
Vinnutími frá 12:00 – 19:00  virka dag 
Einn laugardagur og einn sunnudagur í mán

Vantar einnig nokkra sumarstarfsmenn í verslanir okkar
á höfuðborgarsvæðinu.

Framtíðarstörf

Viljum ráða duglega  og áhugasama einstaklinga í eftirtalin sumarstörf.
Einungis þeir sem fæddir eru 1989 eða fyrr koma til greina.

Viljum ráða starfsmann á lager.
Verslun Grafarholti

Bílstjóri í Þórsmörk

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Þórsmörk í 
sumar, með aðsetur í Húsadal.
Reynsla af hálendisakstri mjög 
góður kostur. Starfstími getur 
verið allt sumarið, eða hluti þess.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur 
Sveinn Matthíasson á 
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi, 
s. 580-5400.

Starfsmenn á verkstæði 
og í þvottastöð

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. 
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða 
mönnum með sambærileg próf eða 
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl. 
08:00-17:00 alla virka daga.

Einnig er óskað eftir starfsmönnum í 
þvottastöð félagsins. Unnið er frá kl. 
17:00 á daginn, fram á nótt. Vakta-
vinna. Starfsmenn verða að hafa aukin 
ökuréttindi.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu eru 
beðnir að hafa samband við Bjarna 
eða Svein á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.





Nánari upplýsingar um störfin veitir Örn Bjarnason, verslunarstjóri Bíldshöfða, í síma 440 1190
Áhugasamnir geta sótt um á www.n1.is eða sent umsókn ásamt ferilskrá á netfangið sigridurh@n1.is

VEIST ÞÚ ALLT UM BÍLA?

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Hæfniskröfur:

Almenn þekking og áhugi á bílum
     og bílaviðgerðum
     Nákvæmni
     Góð þjónustulund
     Samskiptalipurð

Helstu verkefni:

Sala á bílavarahlutum og fylgihlutum í bíla
     Taka við pöntunum frá viðskiptavinum
     Ráðgjöf til viðskiptavina

N1 vill ráða tvo starfsmenn, símasölumann í símaver fyrirtækisins
og sölumann í verslunina að Bíldshöfða.

SÍMASÖLUMAÐUR Í SÍMAVER

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verkfærum 
     og fylgihlutum í bifreiðar
     Góð þjónustulund
     Samskiptalipurð

Helstu verkefni:

Almenn þjónusta við viðskiptavini 
     verslunarinnar
     Ráðgjöf til viðskiptavina

STARFSMAÐUR Í VERSLUN



Spennandi störf hjá 
kröftugu fyrirtæki
ÍAV óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

Stjórnendur / tæknimenn

Stjórnendur / tæknimenn stýra verklegum framkvæmdum og bera ábyrgð á að gæða-, 
kostnaðar- og tímaáætlanir standist.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af hönnun bygginga, stjórnun, framkvæmdaeftirliti eða ráðgjöf
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Stjórnendur / tæknimenn“ 
fyrir 1. júní 2007.

iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhús-
næði, opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðvinnuframkvæmdir. Hjá fyrirtækinu 
starfa hátt í 600 manns, þar af á fimmta tug verkfræðinga og tæknifræðinga.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna einstaklinga. Við bjóðum upp 
á góða starfsaðstöðu og erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.
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Byggingastjórar

Byggingastjóri stýrir verklegum framkvæmdum á vinnusvæðum ÍAV. 

Hæfniskröfur
• Réttindi sem húsasmíðameistari 
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Byggingastjóri“ fyrir 1. júní 2007. 

Innkaupafulltrúi

Innkaupafulltrúi sinnir samskiptum við birgja, samningagerð og áætlanagerð auk annarra
verkefna er tengjast innkaupum. 

Hæfniskröfur
• Tækni- eða iðnfræðimenntun æskileg
• Þekking á byggingariðnaði 
• Reynsla af innkaupum eða sölumennsku æskileg
• Skipulögð vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Góð tungumálakunnátta nauðsynleg
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir Jónas Jónmundsson innkaupastjóri í síma 530 4200, netfang:  jjo@iav.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Innkaupafulltrúi“ fyrir 1. júní 2007. 

Smiðir, píparar og rafvirkjar

Óskum eftir að ráða til starfa á höfuðborgarsvæðinu:

Smiði – upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir í síma 530 4200, netfang: dagmar@iav.is
Pípara – upplýsingar veitir Garðar Ingþórsson í síma 530 4200, netfang: gardar@iav.is
Rafvirkja – upplýsingar veitir Erik Ágústsson í síma 530 4200, netfang: erik@iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200





www.alcoa.is
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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 framleiðslukerfa 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.

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Verkefnisstjóri skjalastjórnunar
Starfið felst í þróun, uppsetningu og innleiðingu á rafrænu 
skjalastjórnunarkerfi og umsjón með þjálfun starfsfólks í notkun 
kerfisins. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á rafrænni
skjalastjórnun ásamt góðum stjórnunar- og samskiptahæfileikum.
Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og menntun í 
upplýsingatækni er góður kostur.

Ráðið er í starfið til 18 mánaða með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Aðstoð á rannsóknastofu
Skemmtilegt og fjölbreytt starf í 12 mánuði fyrir áhugasaman
einstakling sem er tilbúinn að takast á við ýmis verkefni, undir-
búning sýna og fleiri rannsóknastörf.

Engrar sérstakrar menntunar er krafist en æskilegt er að viðkom-
andi hafi reynslu af rannsóknastörfum eða annarri nákvæmnis-
vinnu. Samviskusemi, heiðarleiki og gott viðmót eru áskilin.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Síðustu framleiðslustörfin í boði

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.

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.

Viltu gera eitthvað fjölbreytt, nýtt og spennandi?



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu

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

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

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

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

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

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

Verkefnastjóri í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf verkefnastjóra og sérfræðings í Viðskiptaþróun. Viðskiptaþróun styðst við 
staðlaða aðferðafræði við skipulagningu og vinnslu verkefna. 

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkefnastjórnun • Mjög mikil þekking og færni í tölvunotkun og vinnu við
• Umsjón, þróun og innleiðing nýrra viðskipta gögn
• Þróun nýrra og núverandi lausna • Háskólamenntun t.d. á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða
• Greining ferla og úrlausnir vandamála tölvunarfræði
• Skýrslugerð vegna ofangreinds • Þekking á bókhaldi, innkaupum og rekstri fyrirtækja æskileg

   • Þekking og reynsla af vinnu með staðlaðri aðferðarfræði
   • Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
   • Lipurð í mannlegum samskiptum
   • Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu

Sérfræðingur í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulipran aðila í starf sérfræðings í Viðskiptaþróun.

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Dagleg umsjón með þjónustusíðum félagsins • Starfsreynsla og menntun með áherslu á bókhald, innkaup 
• Aðstoð og samskipti við viðskiptavini og rekstur fyrirtækja
• Innleiðing og kennsla nýrra notenda • Mjög góð tölvuþekking
• Samskipti og aðstoð við bankastarfsmenn • Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þátttaka í þróun nýrra verkefna • Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu

   • Skipuleg vinnubrögð og samviskusemi 

Þjónustuver leitar að 
þjónustufulltrúa

Þjónustufulltrúi í þjónustuver
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í þjónustuveri. 

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur • Rík þjónustulund
• Móttaka viðskiptavina • Vinna vel undir álagi
• Símsvörun við viðskiptavini • Gott vald á enskri tungu
• Neyðarþjónusta við viðskiptavini • Metnaður til að ná miklum árangri í starfi

   • Lipurð í mannlegum samskiptum
   • Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp

Umsóknir
Umsóknarfrestur um störfin er til 30. maí nk. 

Umsókum skal skilað til Margrétar Kjartansdóttur, 
mk@kreditkort.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Pétur Friðriksson,
forstöðumaður Viðskiptaþróunar, pf@kreditkort.is.

Um Kreditkort hf.
Kreditkort hf. starfar á 

sviði greiðslumiðlunar, 
gefur út MasterCard

kreditkort og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og
þjónustu við korthafa og
banka og sparisjóði sem

gefa út MasterCard og
Maestro greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í 
fararbroddi í þjónustu

við seljendur sem veita
MasterCard, Maestro, 

American Express, 
JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur
sterk alþjóðatengsl

og hefur sett sér
að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á 
sviði greiðslumiðlunar og

tengdrar starfsemi.

Kreditkort hf. er reyklaus
vinnustaður.

Viðskiptaþróun
Viðskiptaþróun

Kreditkorts hf. hefur
með höndum þróun

og eftirfylgni nýrra
viðskiptatækifæra
í kortaviðskiptum, 

vildarkerfum,
innheimtuþjónustu og

lánastarfsemi.  Sviðið
hefur mikil samskipti 

við viðskiptavini utan- 
sem innanhúss varðandi

þjónustu og ráðgjöf.



Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn 

strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur. 

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500 
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á 

skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað. 

Jarðvélar ehf
 Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500 



CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs). Founded 

in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG universe. CCP

Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are looking for world-class 

individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

GRAPHIC DESIGNER

We are seeking a talented, team-oriented graphic 

designer to join our marketing department, to assist in

various design tasks for CCP and EVE Online. 

Responsibilities will include graphic design ranging 

from printed material to online advertising campaigns.

ANIMATOR

To help build tomorrows worlds with tomorrow's

technology. The main focus is on building hyper-realistic

humans in photorealistic environments. The animator

would be instrumental in bringing to life new portions of 

EVE-Online, and future games.

ENGINEERS

Preferably M.Sc and/or P.hd graduates in the following 

fields: Software Engineering, Industrial Engineering and 

Mechanical Engineering.

RECEPTIONIST - PART TIME POSITION

To answer phone inquiries and obtain information for 

general public, customers, visitors, and other interested

parties. Provide information regarding activities

conducted at establishment; location of departments,

offices, and employees within organization. 

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work is appreciated. Application period

expires June 1st. Only candidates being considered for interview will be contacted.

SENIOR WEB DEVELOPER

To participate in the development of many internal and 

external web development projects. To work with

development teams, marketing, customer support and 

other departments.

TEST SPECIALISTS

To develop and review test plans and test cases based 

on game design requirements. To organize test

execution, including manual and automated tests,

regression, performance, load, and stress testing.

LEAD GRAPHICS PROGRAMMER

For our 3D graphics programming department. The 

successful candidate will be responsible for

implementing, documenting, and maintaining features

in existing and future graphics engines.

CONFIGURATION MANAGER/BUILD MASTER

To organize and implement CCP's build group and build

processes. Requirements are B.Sc. in Software 

Engineering or related fields and at least 1 - 2 years 

experience in software development. Working 

knowledge of C++ or C# and experience with source

code management.

PLEASE APPLY DIRECTLY THROUGH OUR WEBPAGE:  WWW.CCPGAMES.COM/JOBS



SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 

sölumann í nýja golfverslun, GolfOutlet, 
sem verður opnuð á næstu dögum í 

Ármúla 40.  Erum að leita að einstaklingi
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika,

frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta 

hafið störf strax.

Ferilskrá/umsókn (CV) skal send
á netfangið: bragi@markid.is.
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GolfOutlet  •  Ármúla 40

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla 
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Umsjónarkennari í 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði í 8. - 10. bekk

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 5900.
Laun samkv. kjarasamningi KÍ. og Launanefndar
sveitarfélaga.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um störfin.
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Okkur vantar fólk um allt land til að
selja álfinn dagana 31. maí-3. júní.

Skráning í síma 824 7646

Góð sölulaun! 

ÁLFASÖLUFÓLK!

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingi til starfa í hagdeild fyrirtækisins

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir 
(hanna.vilhjalmsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Sérfræðingur
í hagdeild

Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmanni 
til starfa, einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við 
krefjandi verkefni.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Hagdeildin annast áætlanagerð af ýmsu tagi og aðstoðar 
svið Orkuveitunnar við gerð áætlana, kostnaðargreiningu 
og skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, 
hag- eða rekstrarverkfræði.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð, 
metnaður og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
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Grunnskólar Kópavogs
starf skólastjóra

• Vegna námsleyfis er staða skólastjóra við

Smáraskóla laus til umsóknar.

Grunnskólar Kópavogs

Grunnskólar í Kópavogi starfa samkvæmt
samþykktri skólastefnu. Þar segir m.a:
„Skólayfirvöld í Kópavogi leggja ríka áherslu
á að grunnskólar bæjarins séu í farar-
broddi og þróist í takt við það samfélag sem
þeir þjóna. Grunnskólinn á að sýna stöð-
uga viðleitni til að skapa öllum íbúum bæj-
arfélagsins jöfn tækifæri til menntunar og
þroska.“ (www.kopavogur.is - fræðslusvið).

Smáraskóli – helstu áherslur 

Smáraskóli er heildstæður grunnskóli með
um 490 nemendur. Í starfi Smáraskóla
hefur áhersla verð lögð á fjölbreytta og
nútímalega kennsluhætti og einnig hefur
verið lögð áhersla á útivist og skipulögð
hálendisferðalög nemenda í efstu bekkjum
skólans. Sérstök áhersla hefur einnig verið
lögð á markvisst tónlistaruppeldi.

Umsækjendur

Við val í starfið verður stuðst við eftirtalin
menntunar- og hæfnisskilyrði:

• Kennaramenntun og kennslureynslu.
• Reynslu af skólastjórn.
• Framhaldsnám í stjórnun eða öðrum

greinum sem nýtast í skólastjórnun.
• Reynslu af foreldrasamstarfi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða
þekkingu á fjölbreytilegum kennsluháttum,
áhuga á og hæfni til að skipuleggja krefjandi
og skapandi skólastarf í samvinnu við kenn-
ara, foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi,
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
eru því nauðsynlegir.

Skólasamningur

Grunnskólar Kópavogs starfa samkvæmt
skólasamningi sem kveður á um ákveðið fjár-
hagslegt svigrúm fyrir skólana. Markmiðið
með því er að skapa skólunum aukna mögu-
leika á fjárhagslegri hagræðingu til hagsbóta
fyrir skólastarfið.

Ráðning
Skólastjóri verður ráðinn frá og með 1. ágúst
2007. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi LN og KÍ fyrir grunnskóla. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir skulu berast Fræðsluskrifstofu Kópa-
vogs, Fannborg 2, 200 Kópavogur, í síðasta lagi
11. júní 2007.

Nánari upplýsingar veita Árni Þ. Hilmarsson,
fræðslustjóri í síma 570 1600

og Þorsteinn Einarsson,
starfsmannastjóri

í síma 570 1500.

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
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Skólahljómsveit Kópavogs:
• Slagverkskennsla 100% starf
• Klarinett- og saxófónkennsla u.þ.b. 80-100% starf
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting, sumarvinna
Framkvæmda- og tæknisvið:
• 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
• Aðstoð í eldhúsi
• 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 (í haust)
• 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
• Leikskólakennarar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
• Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Smáraskóli:
• Skólastjóri v/námsleyfis
• Umsjónarkennarar 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði 8. – 10. bekk
• 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



VEGAGERÐ Á JAMAÍKA
Ístak, fyrir hönd Pihl & Søn, óskar eftir að ráða reyndan tæknimann og 

reyndan jarðvinnuverkstjóra vegna vegagerðar Pihl & Søn á Jamaíka.

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu af vegagerð, góða enskukunnáttu 

og geta hafið störf fljótlega.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

Reykjalundur Plastiðnaður er framsækið plastiðnaðarfyrirtæki með
fjölbreytt viðfangsefni. Við framleiðum plaströr og umbúðir auk þess
sem við hönnum og sérsmíðum margvíslegar lausnir á stórum jafnt 
sem smáum hlutum úr plasti fyrir lagna- og matvælaiðnaðinn.
Hjá okkur er veigamikil sölustarfsemi á lagnaefni, dælubúnaði, 
suðuvélum, umbúðum, leiktækjum og byggingavörum.

Fjölbreytt verkefni í lifandi fyrirtæki - viltu slást í hópinn? 

Vinsamlegast sendið umsókn
á hlodver@rp.is
eða hafið samband
við Hlöðver í s. 530 1700.

 Frábært!





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

www.kubbur.is

Verð: 20.6-29.9
Stærð: 83.3-122.4

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

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur

Glæsilegar 2ja-4ja  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.  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. Stutt verður í alla þjónustu, s.s. skóla og íþróttamiðstöð, einnig
er  stutt í  góðar  gönguleiðir.  Íbúðirnar  verða  tilbúnar  til  afhendingar  1.  Júlí

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudaginn kl 17:00-18:00

Ástún 2
200 Kópavogur

Verð: 18.900.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.050.000

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

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

Skálalækjarás 16
Skorradalur

Verð: 23.900.000
Stærð: 74fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 16.610.000

Við  Skorradalsvatn  nýlegt  heilsárshús  með  gestahúsi.Fullbúið  og  tilbúið  nú  þegar  í  sumardvölina  með
húsgögnum  þ.m,t  ísskáp,uppþvottavél  og  heitum  potti.Í  bústaðnum  eru  3  svefnherbergi,svenfnloft,
baðherbergi  með  sturtu  og  rúmgóð  stofa  með  eldhúskrók.  Umhverfis  bústaðinn  er  135fm
verönd.Gestahúsið er um 12fm og er með sér baðherbergi. Húsið er í vel grónu umhverfi með miklu og
fallegu útsýni.Skorradalsvatn býður upp á veiði og vatnasport.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 15:00 til 15:30

Verð: frá 30,8 
Stærð: 93-98,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 16,2

Sogavegur 112
108 Reykjavík

Glæsilegar 3ja herbergja lúxus íbúðir í  fjórbýlishúsi.  Íbúðirnar eru að fullu tilbúnar utan sem innan.  Íbúðir á
jarðhæð eru 93,3 fm og eru með sér afgirtum garði og palli.  Allar íbúðirnar eru með sérinngangi.  Hitalögn er
í gangstéttum og stiga við húsið.  Tvö sérmerkt bílastæði fylgja hverri eign.  Bílaplanið er hellulagt. Íbúðirnar
skiptast  í  anddyri,  stóra  stofu  sem  er  samtengd  eldhúsi,  tvö  svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús  og
geymslu. Eldhúsið er með eikarinnréttingu og tækjum frá AEG úr burstuðu stáli. Baðherbergi er flísalegt í hólf
og  gólf,  með  handklæða  ofni,  upphengdu  salerni,  sturtuklefa  og  eikarinnréttingu.   Íbúðirnar  eru  með
eikarparketi  á  stofu,  herbergjum og  geymslu.  Anddyri  og  þvottahús  eru  með  flísar  á  gólfum.  Í  anddyri  og
svefnherbergjum eru góðir eikarskápar. Þvottahús með vask og vinnuborði. Stutt er í alla þjónustu svo sem
skóla,  heilsugæslu,  verslanir  og  fleira.  Glæsilegar  íbúðir  sem  vert  er  að  skoða.  Staðsettar  miðsvæðis  í
Reykjavík.  AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasaliBÆR
Opið hús milli kl 14:00-15:00



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

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

Samtals    23.500.000

SÖLUSÝNING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

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

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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Verð: 28.900.000
Stærð: 116,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.945.000
Bílskúr: Bílageymsl

Þórðarsveigur 28
113 Reykjavík

Opin  og  björt  4  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  í  Grafarholti.  Komið  er  inn  í
flísalagða forstofu með góðu skápalássi.  Þrjú góð herbergi  eru í  íbúðinni,  öll
með góðum skápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með upphengdu salerni og baðkari.  Eldhúsið er með eikarinnréttingu og inn
af því er þvottahús og búr. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með stórum
gluggum til norður og suðurs. Úr stofunni er útgengi út í einstakan garð með
skógi við lóðamörk í suðurátt. Leyfi er fyrir því að byggja yfir 40m2 sólpall út í
garð. Stór geymsla og vel staðsett stæði í bílageymslu fylgir. Dekkjageymsla
er í sameign, ásamt sérstakri hjóla- og vagnageymslu. Mjög stutt er í næsta
leikskóla og falleg útivistarsvæði. Hagstæð lán geta fylgt. Hannes S.

Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 52.900.000
Stærð: 226

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. Hátt til  lofts í stofu með útgengi út á
verönd með heitum potti. Eldhús með hvítri innréttingu og háum efri skápum,
hátt  til  lofts.  Baðherbergi:   er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  hornbaðkar  og  sturta,
falleg  innrétting  og  upphengt  salerni.  Herbergi:   Hjónaherbergi  með  góðum
fataskáp.  Barnaherbergin eru tvö og fataskápur í öðru. Þvotthús:   með hvítri
innréttingu  og   sér  útgangi.  Neðri  hæð:   Íbúðin  er  ca.  65  fm.  með  sér
inngangi.  Flísar  á  öllum  gólfum  nema  svefnherbergi  er  parketlagt.  Hvít
eldhúsinnrétting er í eldhúsi. Bað með flísum á gólfi og sturtu.

Kristín S.
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag milli kl 16-16:30

SUMARBÚSTAÐUR
HVANNALUNDUR 5

Verð: 8.900.000
Stærð: 38,7

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 6.680.000

Keyrt á Þingvöll og í gegnum þjóðgarðinn og áfram í átt að Miðfelli.  Þegar komið er að Miðfellslandinu er
sumarhúsabyggð á  hægri  hönd við  Þingvallavatnið.  Afleggjarinn  að  bústaðnum er  merktur  Veiðilundur
og þar er tekin hægri beygja.  Ekið er áfram þar til á hægri hönd er skilti sem merkt er Hvannalundur og
þá er um að ræða 3ja hús til vinstri. ÖLL HÚSGÖGN FYLGJA MEÐ Í KAUPUNUM.  Halldór tekur á móti
gestum  s. 664 3003

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-16

Hlíðarhjalli 44
200 Kópavogur

Verð: 22.900.000
Stærð: 85,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: nei

Komið er inn í opna forstofu með hvítum skápum. Til hægri er eldhús með hvítri innréttingu með flísum á
milli  skápa og góðum borðkrók.  Stofa er með góðum gluggum og útgengi út á 9 fm suðursvalir  með
frábæru útsýni yfir verðlaunagarð.  Barnaherbergið er rúmgott og bjart.  Hjónaherbergið er með parket á
gólfi og góðu skápaplássi.  Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og hvít innrétting.  Gluggi með
opnanlegu fagi er á baðherberginu.   Þvottahús er innan íbúðar.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 17-17:30

Fellsmúli 13
108 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 116,9

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  rúmgóða  4-5  herbergja  íbúða  á  3.  hæð í  botnlangagötu.  Komið  er  inn  í  flísalagða
forstofu með innbyggðum skápum.  Til vinstri er eldhús með fallegri eldhúsinnréttingu, gaseldavél, háf og
t.f uppþvottavél.  Mahogny milli skápa - góður borðkrókur.  Stór og björt stofa/borstofa, búið er að stúka
af  sér  sjónvarpshol  (stórt)  sem hægt  er  að  nýta  sem 4.  herbergið.   Útgengt  er  út  á  svalir  frá  stofu.  Á
svefnherbergisgang með 3 herbergjum og baðherbergi. VERIÐ VELKOMIN

Kristín S.
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30
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Galtalind 17
Kópavogur

Verð: 30.900.000
Stærð: 111,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Falleg 4ra herbergja  endaíbúð á þessum eftirsótta stað í  Lindarhverfi  Kópavogs.  Öll  þjónusta í  næsta
nágrenni.  Anddyrið  er  flísalagt  með góðum skáp.  Stofa,  borðstofa  og eldhús eru eitt  opið rými,  mjög
bjart  og  fallegt.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  fallegri  ljósri  innréttingu.  Hjónaherbergið  og
barnaherbergin eru með  góðum skápum og parketi á gólfum. Stórar suðvestur svalir. Skóli og leiksskóli
í göngufjarlægð, frábært fyrir börnin. Frábær eign fyrir barnafjölskylduna

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag frá kl 16:00-16:30

Furuhjalli  6
Kópavogi

Verð: 18.900.000
Stærð: 72,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 11.050.000
Bílskúr: nei

Einkar björt  og falleg 2ja herbergja,72.4 fm, íbúð með sérinngangi á þessum eftirsótta stað í  suðurhlíð
kópavogs.Rúmgott anddyri með flísum á gólfi.Parketlagt hol með rúmgóðum skáp.Opið inn í eldhús og
stofu,  parket á gólfum. Stofan er  að hluta  til  sólstofa  sem gefur  mikla  birtu.Gengið út í  góðan garð úr
stofu.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með góðum skáp.Baðherbergið  er  flísalagt  með góðri  innréttingu og
baðkari.Frábær eign fyrir einstakling eða ungt par

Opið hús Í dag frá kl 17:00-17:30

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Berjarimi 6
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 120,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15,390.000
Bílskúr: bílageymsl

Falleg 3ja herbergja 94,6fm íbúð með 26,2 fm stæði í bílageymslu.Komið er inn í flísalagt opið anddyri.
Úr anddyri er gengið inn í eldhúsið og stofuna sem er að mestu eitt opið rými, parket og flísar á gólfum ,
borðkrókur í eldhúsi. Úr stofu er gengið út á vestur  svalir. Barnaherbergið er rúmgott með skápum og
plastparketi á gólfi. Hjónaherbergið með góðum skápum og plastparketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt
í hólf og gólf með ágætri innréttingu. Þvottahúsið er í íbúðinni. Rúmgott stæði í bílageymslu

Opið hús í dag frá kl 15:30- 16:00

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344
ghronn@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is
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Hofteigur 16
105 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 78,1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 10.650.000

Góð 3ja  herbergja  íbúð í  kjallara  á  vinsælum stað á  Teigunum. Íbúðin  skiptist  í  2  svefnherbergi,  bjarta
stofu, eldhús og baðherbergi. Í sameign er þvottahús og lítil geymsla. Vel gróinn garður er við húsið og
húsið stendur á afar umferðarlitlu svæði gegn Laugarneskirkju þar sem er stórt grænt svæði og gegnt
kirkjunni er leiksvæði.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15:00 - 15:30

Hrauntunga 2
200 Kópavogur

Verð: 27.900.000
Stærð: 97 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 17.460.000
Bílskúr: 28 fm

Vel skipulögð 4 herbergja neðri sérhæð í grónu hverfi í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu,
eldhús,  salerni,  þvottahús,  bjarta stofu og 3 svefnherbergi.  Að auki  fylgir  eigninni  sérstæður bílskúr  og
skjólgóður pallur í garðinum sem er sameiginlegur með efri hæðinni. Gróinn garður við húsið þar sem er
m.a. bæði rifsberja- og stikkilsberjarunni. Virkilega veðursæll  staður að sögn eigenda. Íbúðinni fylgir  28
fm. bílskúr sem stendur sjálfstætt og var byggður 1984, eignin er því í heild 125,3 fm.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16:00 - 16:30

Sumarhús við Hestvík
Þingvallavatn

Verð: Tilboð
Stærð: 100,1 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 13.915.000

Um er að ræða 2 sumarhús ásamt gestahúsi og á einum vinsælasta staðnum við Þingvallavatn. Húsin
standa í gróður- og skjólsælli hlíð og er virkilega fallegt útsýni frá þeim til norðurs yfir vatnið. Húsin eru í
ágætu standi og hefur verið vel við haldið í gegnum árin.  Stærra húsið skiptist í 2 svefnherbergi, stofu
með stórum gluggum, eldhús og baðherbergi á efri  hæð og 2 svefnherbergi og góða geymslu á neðri
hæð. Minna húsið skiptist í stofu með stórum gluggum, eldhús horn og svefnloft og geymslupláss undir

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

25 mín frá Reykjavík

Gerðavegur 14 A
250 Garði

Verð: 19.900.000
Stærð: 142 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 20.050.000
Bílskúr: Sökkull

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

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 16:00  - 16:30

Silfurtún 8
250 Garður

Verð: 15.900.000
Stærð: 98.10 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.250.000

Flott  98,1  fm 2ja  herbergja  íbúð á  fyrstu  hæð í  nýlegu fjórbýli  með sér  inngangi  sem er  LAUS NÚNA.
Komið er inn í anddyri sem er flísalögð og úr anddyrinu er gengið inn í þvottahús sem líka er notað sem
vinnuherbergi  og  hægt  að  gera  það  að  svefnherbergi.  Forstofa  er  með  glæsilegum  sér  smíðuðum
skápum með glerlistaverki í. Stofa er með eikarparketi. Svefnherbergi er með eikarparketi og stórum og
góðum skápum. Baðherbergi er með sturtu og flísalagt  í hólf og gólf.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:15 til 15:45

Urðarbraut 4
250 Garður

Verð: 23.900.000
Stærð: 187.7 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.260.000
Bílskúr: Já

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

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:30  - 18:00

Valbraut 11
250 Garður

Verð: 23.900.000
Stærð: 171 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 24.390.000
Bílskúr: Já

Einbýlishús  við  kyrrláta  götu  og  með  gömlum  verðlaunagarði.  Þessi  eign  getur  verið  laus  við
kaupsamning. Húsið skiptist í flísalagt eldhús með upprunalegri innréttingu þvottahús er innaf eldhúsi og
er  búr  þar  innaf.  Stofan  er  flísalögð.Öll  herbergi  eru  parketlögð  skápar  eru  í  2  herbergjum  af  5
herbergjum.Svefnherbergisgangur er með flísum og með stórum og góðum skáp. Búið er að taka allar
ofnalagnir í gegn og nýtt gler er að mestu í húsinu, Mjög góð eign fyrir fólk með græna fingur.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:30 til 15:00
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Álakvísl 7a
110 Reykjavík

Verð: 27.900.000
Stærð: 111

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14,3

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Gnoðavogur 56
104 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 98,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 13.200.000

Rúmgóð  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi.  Eignin  skiptist  í:  Forstofu.  Eldhús  með  eldri
innréttingu með góðu skápaplássi og borðkrók. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum.  Stofan er með
parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  stóran  suður-garð.  Baðherbergið  hefur  nýlega  verið  endurnýjað.  Það  er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  upphengdu  salerni,  góðri  innréttingu  og  baðkari  með  sturtuaðstöðu.  Sér
geymsla er innaf íbúð. Sameiginleg þvottahús og þurrkherbergi í sameign.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús kl 16:00-16:30

Jörfagrund 36
116 Kjalarnesi

Verð: 21.500.000
Stærð: 90,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15.650.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Komið inn í flísalagða forstofu, góður forstofuskápur. Flísalagt þvottahús inn
af forstofu. Barnaherbergi  er með mahogny skáp og plastparketi. Plastparket er á gangi. Geymsla inn af
gangi,  plastparket  á  gólfi.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Eldhús  er  með  fallegum  flísum  á  gólfi,
mahogny  innrétting.  Plastparket  er  á  stofu  stórir  gluggar,  útgengt  út  á  lokaða  verönd  úr  stofu.
Hjónaherbergi  er með plastparketi og stórum mahogny skáp.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík

Verð: 47.000.000
Stærð: 182,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: 31

Glæsileg mikið uppgerð sérhæð við Kirkjuteig í Reykjavík með sérinngangi. Um er að ræða miðhæð og
ris. Eignin er 151,5 fm og að auki 31 fm bílskúr. Miðhæðin skiptist í forstofu, glæsilegt baðherbergi með
sturtu  og  baðkari,  fallegt  eldhús  og  borðkrók,  tvær  samliggjandi  stofur  og  hjónaherbergi.  Rishæðin
skiptist  í  tvö  rúmgóð svefnherbergi,  baðherbergi  og  sjónvarpsstofu  með útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.
Möguleiki er á því að yfirtaka góð lán.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 17:00-17:30

Snæfoksstaðir
við Vaðnes

Verð: Tilboð
Stærð: 56,9 m²

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 9,9

Sumarhús við Snæfoksstaði í Grímsnesi. Nánari lýsing: Fallegt sumarhús á þessum skemmtilega stað í
Grímsnesinu.  Í  kringum húsið er  stór  pallur  og heitur  pottur.  Lóðin er  hektari  að stærð og er  leigulóð í
fallegu skógrækrarsvæði. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu og svefnloft. Stofa og eldhús eru samliggjandi
en  útgengt  er  á  pall  úr  stofu.  í  forstofu  er  fatahengi.  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  innréttingu.
Spónaparket er á gólfum. Útigeymsla er við útgang. Stutt er í golfvöll og alla þjónustu.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Fallegt sumarhús

Sörlskjól 30
107 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 95,7 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 12,3
Bílskúr: 31,2 m²

64,5 fm íbúð á efstu hæð í  þríbýli  ásamt 31,2 fm bílskúr.  Eldhús er  flísalagt  með eldri  innréttingu.  Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfi. Stofa er tvískipt með parketi á gólfi - möguleiki væri á þriðja herbergi.
Baðherbergi er með sturtuklefa, flísalagt í hólf og gólf, -það var minnkað og er því gott hol fyrir framan
það.  Hægt  að  nýta  sem tölvuherbergi  -  einnig  væri  hægt  að  stækka  baðherbergi  aftur  og  koma  fyrir
baðkari. Bílskúr með hurðaopnara, rafmagn, heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

 Vallarás 1
104 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 56,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 8.910.000

RE/MAX Lind kynnir fallega 56,9 fm íbúð á fimmtu hæð í góðu lyftuhúsi. Eignin skiptist í: Forstofu með
fatahengi. Baðherbergi með baðkari og flísum á gólfi. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Opið eldhús
með góðu skápaplássi.  Rúmgóða stofu með útgengi  út  á  svalir.  Plast-parket  er  á  öllum rýmum nema
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús, sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í  sameign. Þetta er
falleg og snyrtilegt eign sem vert er að skoða.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15:00-15:30
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Fífusel 11
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 112

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.335.000
Bílskúr: bílskýli

REMAX LIND kynnir 4-5 herbergja íbúð á efstu hæð í 3 hæða húsi ásamt stæði í bílageymslu.Forstofa er
með  flísum  á  gólfi  og  fataherbergi.Eldhús  er  með  dúk  á  gólfi  og  flísum  á  milli  skápa,  borðkrókur.
Þvottahús er innaf eldhúsi og lítil  geymsla. Stofan er rúmgóð með parket á gólfi  og útgengi út á stórar
svalir.Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum að hluta, baðkari og sturtu.Hjónaherbergið er með
dúk á gólfi og fataherbergi. Barnaherbergjum var breytt í eitt stórt herbergi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Lækarbakki 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

Naustabryggja 36
Bryggjuhverfi

Verð: 32.900.000
Stærð: 101,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.095.000
Bílskúr: bílskýli

REMAX  LIND  kynnir  sérlega  glæsieign  í  bryggjuhverfinu.  Íbúðin  er  á  efstu  hæð  og  er  gott  útsýni  af
stórum  svölum.Íbúðn  er  á  tveimur  hæðum  og  mikil  lofthæð  í  stofu.  Þetta  er  eign  með  vönduðum
innréttingum og gólfefnum.Það er  hvítuð  eik  á  gólfum nema baði  en  þar  eru  flísar.Í  eldhúsi  er  eyja  og
fallegar  innréttingar  með góðu skápaplássi,granít  á  borðum í  eldhúsi.Efri  hæðin er  innréttuð núna sem
stórt svefnherbergi en þar er möguleiki á að hafa tvö herbergi eða sjónvarpshol.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús opið hús sunnud 16-16.30

Sóleyjarhlíð 3
Hafnarfjörður

Verð: 23.900.000
Stærð: 99

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: nei

REMAX LIND kynnir  fallega 4 herbergja íbúð á góðum stað í  Setbergi.Íbúðin er  á 3.  hæð í  litlu  fjölbýli.
Forstofa er parketlögð og með skáp. Eldhúsið er með hvítri beyki innréttingu og eru flísar á milli skápa,
borðukrókur  og  nýleg  gaseldavél.  Plastparket  er  á  stofu  og  borðstofu,  útgengt  er  á  svalir  úr  stofu.
Svalirnar eru rúmgóðar og snúa í suðvestur. Þrjú góð svefnherbergi og eru öll með skápum og gólfefni
eru einnig plastparket. Baðherbergi með fallegri  innréttingu.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Hlíðarvegur 30
200, Kópavogur

Verð: 22.900.000
Stærð: 99

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: 24,7 fm

Smart, hlýleg og nýlega standsett 75 fm, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt 25fm bílskúr. Nánari lýsing:
Stofa er rúmgóð með stórum gluggum og gegnheilu stafaparketi.  Útgengt er út á suðursvalir  frá stofu
með glæsilegu útsýni yfir Kópavog. Eldhús er rúmgott með fallegri innréttingu og flísum á gólfi. Tvö minni
svefnherbergi  eru  í  sitthvorum  enda  íbúðar.  Baðherbergi  er  með  hornbaðkari,  upphengdu  klósetti  og
fallegum flísalagt. Sér þottahús er í kjallara. Eigninni fylgir 25fm bílskúr.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15.30

Klausturhvammur 1
220, Hafnarfjörður

Verð: 61.900.000
Stærð: 306

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 38.750.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt  endaraðhús á þremur pöllum. Í  dag er  eignin nýtt  sem 2 íbúðir.  Á jarðhæð er 4-5 herbergja
íbúð  sem  er  mjög  góð  til  útleigu.  Aðalíbúðin  er  4  herbergja  sem  skiptist  í  tvennar  stofur,  stórt
unglingaherbergi  og  rúmgott  hjónaherbergi  ásamt  29fm  innbyggðum bílskúr.  Húsið  að  utan  er  í  mjög
góðu ástandi. Glæsileg eign sem mikið hefur verði lagt í. Sjón er sögu ríkari.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16-17

Verð: 29.9
Stærð: 136,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 19.3
Bílskúr: Já

Hrísmóar 13
Garðabær

Falleg íbúð í rótgrónu hverfi í Garaðbænum. Stofan er með parketi á gólfi og
er  björt  og  hlýleg.  Í  stofu  er  lítill  og  notalegur  sólskáli  þar  sem útgengt  er  á
flísalagðar  svalir  sem  snúa  inn  að  garði.  Heimilislegt  eldhús  með  hvítri  og
góðri  innréttingu  og  hvítum  flísum  á  gólfi.  Allt  mjög  vel  með  farið.  Fínn
borðkrókur  í  eldhúsi.  Öll  svefnherbergin  eru  rúmgóð  með  góðum  gluggum.
Baðherbergi  er  stórt  með  flísum  í  hólf  og  golf,  baðkari  og  sturtuklefa.  Hvít
innrétting með góðu skúffuplássi. Sameign er snyrtileg. Bílskúr fylgir íbúðinni
með  sjálfvirkum  hurðaropnara.  Þvottahús  er  sameiginlegt.  Geymsla  fylgir  í
sameign.  Næsta  nágrenni  er  Garðatorg,  leiksvæði,  læknamiðstöð,  verslanir,
matvöruverslanir,  skólar,  verkstæði,  íþróttasvæði  og  líkamsrækt.  Verið
velkomin í dag.

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl16:30-17:00
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Verð: 54,9 M
Stærð: 184fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: já

Blómahæð 3
210 Garðabær

Glæsilegt  raðhús  með  mikilli  lofthæð á  þessum  fallega  útsýnisstað  í
Garðabæ.  Lýsing  er  hönnuð  af  Lumex  og  fallegt  nýlegt  rauðeikarparket  á
gólfum.  Forstofa  með  hita í  gólfi.  Rúmgott  sjóvarpshol.  Baðherbergi  er
glæsilegt með baðkari og stórri sturtu með glerhurðum og fallegri innréttingu.
Þvottahús er rúmgott og innangengt í bílskúrinn.  Frá holi er gengið  niður 4
tröppur og þar er falleg borðstofa og eldhús með hvítri/kirsuberja innréttingu.
Frá borðstofunni er gengið í hjónaálmu. Þar er rúmgott herbergi, fataherbergi
og snyrting og gengið út á verönd. Úr borðstofunni  er  gengið út í  garð og í
stofuna sem er  björt  og falleg  með stórum glugga.  Barnaherbergin  eru  tvö.
Húsið  var  málað  að  utan  2006  og  sett  ný  útiljós.  Garðurinn  er  hannaður  af
Oddi Hermannssyni og gatan var valin fallegasta gata Garðabæjar árið 2006

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasaliOpið hús í dag kl 15.00-15.30

Logasalir 10
201 Kópavogur

Verð: 53.5 M
Stærð: 274 fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 40.1 M
Bílskúr: Já

Stórt  og  fallegt  einbýli  á  besta  stað  í  Kópavoginum.  Neðri  hæð skiptist  í:  þvottahús,  forstofu,  rúmgott
eldhús,  stofu,  gestasalerni  með  sturtuklefa,  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Efri  hæð  skiptist  í:  fjögur
svefnherbergi  og  stórt  baðherbergi  með  sturuklefa,  hornbaðkari  og  góðri  innréttingu  með  miklu
skápaplássi.  Einnig  er  stórt  tómstundaherbergi  á  hæðinni.  Lóðin  er  fallega  frágengin  með stórum palli
nánast allan hringinn. Gólfefni á eigninni eru plastparket, flísar og dúkur. Stór bílskúr fylgir.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Fannafold 52
110 Reykjavík

Verð: 46.5 M
Stærð: 190.2 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 27.750 M
Bílskúr: Já

Glæsilegt  raðhús á  þremur  pöllum á  besta  stað í  Grafarvogi.  Komið  er  inn á  aðalhæð  þar  sem  er
innangengt í rúmgóðan bílskúrinn. Gott svefnh. við hlið forstofu og nýuppgerð gestasnyrting. Gengið er
upp á  efri  hæð  með  samliggjandi  stofu,  borðstofu  og  sólkrók.  Hálfur  veggur  er  milli  borðstofu  og
eldhúss, sem er með borðkrók og fallegri innr. með nýlegum flísum milli skápa og á gólfi. Gengið er úr
stofu upp á  opinn sjónvarpspall. 3 svefnh. eru á jarðhæð ásamt stóru baðherbergi og þvottahúsi.

Opið hús í dag kl.15.00-15.30

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

Birkihlíð 20
105 Reykjavík

Verð: 57,9 M
Stærð: 197 fm

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 27,5 M
Bílskúr: Já

4ra  herbergja  endaraðhús  með  bílskúr  á  besta  stað  í  Reykjavík.  Á  neðri  hæð  er  stofa  og  borðstofa
aðskilin  með eikar  parketi  við  fallega franska glugga.  Nýlega uppgert  gestabað og eldhús.  Í  eldhúsi  er
rúmgóður  borðkrókur  og  falleg  kirsuberjainnrétting  með  innbyggðri  uppþvottavél.  Á  efri  hæð  er  stórt
baðherbergi með góðri hvítri innréttingu og bæði sturtuklefa og baðkari. Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni
og gott vinnuhorn. Bílskúr er frístandandi fyrir framan húsið.

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

694 4000
berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

lögg. fasteignasali

TORG

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
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Bárugata 37
101 Reykjavík

Verð: 21.9 millj
Stærð: 79,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.4 millj

Falleg 79.8 fm, 3ja herbergja íbúð í kjallara að Bárugötu 37 í gamla vesturbænum. Barnvænn bakgarður
. Frábær fyrsta eign Göngufæri er í miðbæinn, stutt í Háskólann og alla  verslun og þjónustu

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

FALLEG EIGN Í MIÐBORGINNI

Hrísateigur 15
105 Reykjavík

Verð: 24.9 millj
Stærð: 116.7 fm

Fjöldi herbergja: 3-4 
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 14.520.000
Bílskúr: já

Einstaklega  fallega  116.7  fm  3-4  herbergja  hæð  með  sérinngangi  og  fallegum  grónum  garði  og
upphituðum 32.9 fm (innifalið í fm íbúðar) bílskúr við Hrísateig 105 Reykjavík.  Fallegur  vel hirtur gróinn
garður  fylgir  eigninni  þar  sem eigendur  hafa  komið sér  upp matjurtagarði  og hellulagt  stétt  sem snýr  í
suður,  og er  mjög skjólgóð.. 2-3 bílastæði fylgja einnig eigninni sem að nýtist vel. Falleg eign í rólegu og
grónu hverfi í hjarta höfuðborgarinnar.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli kl:15:00 og 15:30

Klukkurimi 95
112 Reykjavík

Verð: 21.5
Stærð: 86.6 fm

Fjöldi herbergja: 3 herb 
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13.9 millj

Björt og falleg 86.6 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í Klukkurima 95, á besta stað í Grafarvogi.Stofan
er björt með dúk á gólfi og útgengi út á suður svalir.  Eldhúsið er með snyrtilegri eldhúsinnréttingu með
efri og neðri skápum og nýlegum eldunartækjum , viftu og rúmgóðum borðkrók. Svefnherbergi er með
dúk á  gólfi  og  rúmgóðum  skápum  .Barnaherbergið  er  með  dúk á  gólfi  og  góðum  skáp.Góð  stór
geymsla  er í  íbúðinni.  Stór barnvænn garður fylgir  eigninni  auk tveggja  bílastæða. Góð fyrsta eign á

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 16:00 og 16:30

Torfufell 31
111 Reykjavík

Verð: 16.9 millj
Stærð: 78.1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.7 millj
Bílskúr: Bílastæði 

Björt og rúmgóð 78.1 fm 3ja herb íbúð á 4. hæð í fjölbýli í Torfufelli 31 í Breiðholti.Íbúðin skiptist í hol, 2
svefnherbergi, baðherbergi,eldhús og rúmgóða stofu.Útgengt er út á góðar suðvestur svalir úr stofunni.
Gott útsýni er úr íbúðinni yfir góðan barnvænan garð. Öll verslun þjónusta og eru í næsta nágrenni. Góð
fyrsta eign.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

GÓÐ FYRSTA EIGN
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Verð: 25.900.000
Stærð: 116,2 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.620.000
Bílskúr: Stæði

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús Í dag kl. 16.00 - 17.00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA
3  stór  herbergi
2  hæð

i  í bílageymslu
l  skipulögð

r
s í  íbúð

ð  geymsla  í sameign

Ath. um þessi helgi fylgir íbúðinni 

glæsilegur kaupauki –
AEG stál ísskápur 
með frystihólfi, 

AEG stál uppþvottavél 
og glæsilegt 

32” Sharp LCD sjónvarp..

Verð: 28,9-29,9
Stærð: 172,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: JÁ

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Pantaðu sölubækling 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

  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA
5  fm

r  bílskúr
i

i í  gólfi
n  eru  afhent  fokheld

g  staðsetning
a gott  verð

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 í dag kl. 17.30 – 18.30

  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 í dagkl. 17.30 – 18.30

Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Látrasel 7
109 Reykjavík

Verð: 31.400.000
Stærð: 157,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.950.000

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

7 fm
3 svefnherbergi
Góð geymsla inni í  íbúð

r  staðsetning
r  garður

i  hæð í  tvíbýli

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Pantaðu skoðun í síma 699 6165
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Borgarnes - Bifröst
Birkihraun 9

Verð: 23,5 millj
Stærð: 85 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

NÝTT  sumarhús  á  flottum  stað  í  Borgarnesi,  með  glæsilegt  útsýni  yfir  sveitina.  Húsið  er  fullklárað
heilsárshús,  staðsett  á  sérlega fallegum og skjólgóðum stað sem stendur  á  hæð rétt  fyrir  ofan Bifröst
(250m  í  skólann).  Húsið  er  á  steyptum  grunni,  með  gólfhita.  Allar  innréttingar  eru  komnar  upp  ásamt
öllum  tækjum.  Pallur  í  kring  um  húsið  er  95  fm  og  er  tilbúinn.  Búið  er  að  fúaverja  húsið  að  utan.
Möguleiki og leifi fyrir gestahúsi. Öll þjónusta er á staðnum, golfvöllur og fallegar gönguleiðir.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Borgarnes - Bifröst
Birkihraun 2

Verð: 22 millj
Stærð: 108 fm

Byggingarár: 2007

NÝTT  sumarhús  á  flottasta  stað  í  Borgarnesi  með  glæsilegt  útsýni.  Húsið  er  heilsárshús,  staðsett  á
sérlega fallegum og skjólgóðum stað sem stendur á hæð rétt fyrir ofan Bifröst (250m í skólann). Húsið er
á  steyptum grunni,  með gólfhita  og  er  nú  tilbúið  til  innréttinga.  Pallur  í  kring  um húsið  er  95  fm og er
tilbúinn. Búið er að fúaverja húsið að utan. Möguleiki  og leifi  fyrir  gestahúsi,  og eitt  15fm fullbúið getur
fylgt með. Öll þjónusta er á staðnum, golfvöllur og fallegar gönguleiðir.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

240 Grindavík
Selsvellir

Verð: 25,9 millj
Stærð: 160 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 18,5 millj
Bílskúr: Já

Mikið  endurnýjað  4ja  herb.  einbýli  ásamt  40  fm  bílskúr.  Gott  bílaplan  fyrir  framan  hús  og  bílskúr,  og
skjólgóður og sólríkur garður á bak við húsið. Búið er að endurnýja húsið að innan sem utan s.s. nýjar
innréttingar, gólfefni, þvottahús, þakjárn og kantar, nýjir gluggar, nýjar útihurðir, nýjar vatslagnir og húsið
nýlega málað. Eign í sérlega góðu standi. Ég sýni húsið þegar þér hentar. Pantaði skoðun í 864-0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Grindavík
Vesturhóp

Verð: 27.500.000
Stærð: 183,6 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Nýtt 4ja herb. 184 fm einbýli á hornlóð, með rúmgóðum 30fm bílskúr. Húsið verður með valma, flísalagt
með granitflísum að utan 30x60cm á álkerfi.  Húsnæðið skiptist í 3 stór og rúmgóð barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi með fataherbergi, baðherbergi, þvottahús, gestaklósett inn af forstofu, eldhús, borðstofu
og  stofu.  Húsið  er  timburhús,  klætt  með  viðhaldsfríum  plötum  að  utan.  Kaupandi  getur  ráðið  lit  og
tegund klæðningar, á því  stigi  sem húsið er  núna.  Afhendist  tilbúið að utan og tilbúið undir  tréverk að

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 15.800.000
Stærð: 53,7

Fjöldi herbergja: 2
Brunabótamat: 9.250.000

Bláskógabyggð
840 Laugarvatn

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

FASTEIGNIR

Komið í Kaffi og kleinur í dag á milli 15:00-16:00

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

RE/MAX Fasteignir kynna:

w
w

w
.in

h
o

u
se

.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasaliEnginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

FASTEIGNIR

Um húsið:
Afar glæsileg og vel hönnuð 96 og 120 fermetra hús smiðað á 
Íslandi af traustum aðila með 12ára reynslu. Húsið skilast 
fullbúið að udan með l50 fermetra palli og heitum potti, að 
innan skilast húsið fullbúið án gólfefna
Komið er inn í tengibyggingu.  Húsið skiptist í tvo hluta svefn-
herbergisálmu og alrými þar sem eldhús og stofa.  Húsið 
kemur fullbúið að innan með gipsveggjum og liggjandi 
parketi úr hlyn eða eik á völdum veggjum.  Utanhúsklæðning 
er með bandsagaðri furu eða greni. Innfeld halógenlýsing er í 
húsinu með hita í gólfum.  Heildarstærð palla er 150 fermetrar 
Ýtarleg skilalýsing veitir Rúnar Peters í síma 697-4881

Um Húsafell:
Húsafell er einstök náttúruperla í stórkostlegu landslagi. 
Veðursæld, umvafin skógi, heitum laugum og sú aðstaða og 
þjónusta fyrir sumarhúsafólk, sem þar hefur verið komið upp á 
undanförnum árum, laðar til sín fjölda ferðamanna og dva-
largesta á hverju ári.
Allt um kring eru heillandi gönguleiðir og útivistasvæði þar 
sem alltaf ber eitthvað nýtt fyrir augu. Þéttir skógar, hraunmyn-
danir, kristaltærar uppsprettur, stórbrotin gil, hvítfyssandi jöku-
lár, fjölbreytt dýra- og fuglalíf auk merkra fornminja og 
annarra mannvistarleifa sem segja ótal sögur um liðna tíð og 
sambýli manns og náttúru

TVÖ GLÆSILEG
HÖNNUNARHÚS Í 
HJARTA HÚSAFELLS

FREKARI

UPPLÝSINGAR

VEITIR RÚNAR 

Í SÍMA

697 4881
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Glósalir 7
201 Kópavogur

Verð: 25.5 M
Stærð: 107.1 fm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 16.6 M

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

Opið hús Í dag kl. 14:30-15:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Linda
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

MJÓDD

Grófarsel 16
Reykjavík 109

Verð: 52.500.000
Stærð: 252

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 33.900.000
Bílskúr: Já

Berglind
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús 15:30 - 16:00
Aðalíbúð: Flísalögð forstofa, þrjú barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari.  Eldhús með búri innaf, stofa með arni og stórum svölum.  Aukaíbúð: tvö 
herbergi, stofa, nýlegt eldhús og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa.  Góður bílskúr með manngengri 
geymslu undir.  Stór og gróinn garður.  Frábær staðsetning, örstutt í skóla, leikskóla, sundlaug og fallegar 
gönguleiðir.

Tunguvegur 19A
108 Reykjavík

Verð: 71.500.000
Stærð: 256 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 35.200.000
Bílskúr: Já

Berglind
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00
Fallegt og vandað hús á 2 hæðum og kjallara með aukaíbúð.  Aðalíbúð: rúmgóð forstofa, gestasalerni 
innaf.  Stórt hol og herbergi með parketi innaf.  Eldhús með stórri innréttingu, góðum borðkrók og stofa 
með arni innaf, frá stofu er gengið niður í sólskála.  Efri hæð; Mjög stórt sjónvarpshol, stórt baðherbergi 
með baðkari. 2 barnaherbergi og sérlega rúmgott hjónaherbergi með útgengi á svalir.  Kjallari/jarðhæð: 
rúmgóður bílskúr með stóru þvottahúsi innaf og aukaíbúð með sérinngangi.  Góð eign í grónu vinsælu 
hverfi

Álfheimar 58
104 Reykjavík

Verð: 22,5
Stærð: 104

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 104 FM. ÍBÚÐ Á  EFSTU HÆÐ. SUÐUR SVALIR. LAUS STRAX. Hol, gangur, eldhús
og stofa með Eikarparketi á gólfum. Stór og björt stofa með útgengi út á suður svalir. Eldhús með eldri
innréttingu,  flísar  á  milli  skápa.  Hjónaherbergi  með  skápum.  Tvö  góð  barnaherbergi.  Baðherbergi
flísalagt,  ágæt  innrétting,  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Húsið  viðgert  og  málað  fyrir  þremur  árum.
Mjög stutt í verslunarkjarna, skóla, leikskóla og frábært útivistarsvæði í Laugardalnum.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Pantaðu tíma fyrir skoðun

Kóngsbakki 7
109 Reykjavík

Verð: 21,9
Stærð: 99,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Nei

STÓRGLÆSILEG  MIKIÐ  ENDURNÝJUÐ  4RA  HERB.  99.7  FM.  ÍBÚÐ  Á  3.  HÆÐ.  VESTUR  SVALIR.
Forstofa  með  góðum  skáp.  Eldhús  með  nýrri  innréttingu  og  tækjum.  Baðherbergi  allt  endurnýjað,
hornnuddbaðkar,  upphengt  salerni,  niðurtekið  loft  og  halogen  lýsing.  Náttúrusteinn  á  eldhúsi,
sjónvarpsholi  og baði.  Öðru  barnaherberginu hefur  verið  breytt  í  sjónvarpshol,  auðvelt  að breyta  aftur.
Birki plastparket á forstofu, stofu og barnaherbergi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 til 16:30 

Strandasel 1
109 Reykjavík

Verð: 18,2
Stærð: 80,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 11,6
Bílskúr: Nei

GÓÐ 3JA HERBERGJA 80,1 FM. ÍBÚÐ Á  1. HÆÐ MEÐ SÉR GARÐI. Hol með fataskáp og flísum á gólfi
við útihurð. Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á hellulagða verönd og þaðan út í sér garð til suðurs.
Eldhús  með  ágætri  innréttingu,  flísar  á  milli  skápa,  tengi  fyrir  bæði  uppþvottavél  og  þvottavél,  plast
parket  á  gólfi.  Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með  lausum  skápum.  Baðherbergi  er  með  góðri
innréttingu, flísum á veggjum við baðkar og dúk á gólfi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30 

Vesturberg 52
111 Reykjavík

Verð: 17,7
Stærð: 87,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 12,6
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 87,5 FM. ÍBÚÐ Á  EFSTU HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. VESTUR SVALIR. Forstofa
og  gangur  með  góðum  skápum  og  flísum  á  gólfi.  Stór  og  björt  stofa  með  útgengi  út  á  vestur  svalir.
Eldhús  með  eldri  innréttingu.  Plast  parket  á  stofu,  eldhúsi  og  svefnherbergjum.  Hjónaherbergi  með
góðum skápum. Baðherbergið með flísum á gólfi og ágætri innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Mjög stutt í
framhaldsskóla, skóla, leikskóla, sundlaug og verslunarkjarna. Barnvænt umhverfi.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Pantaðu tíma fyrir skoðun
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Verð: 26,5-36,8 
Stærð: 100-170

Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2006

Ásakór 3
Kópavogur

RE/MAX BORG hefur tekið í  sölu 4 glæsilegar íbúðir  við Ásakór í  Kópavogi.
Þrjár  íbúðanna  afhendast  án  gólfefna  nema  á  baðherbergjum  sem  eru
flísalögð. Minnsta íbúðin afhendist með parketi og geta kaupendur valið úr 4
tegundum. Einnig er  möguleiki  á  að fá hinar  íbúðirnar  afhendar með parketi
Innréttingar  eru  í  forstofu,  herbergjum,  baðherbergi  og  eldhúsi.
Eldhúsinnrétting  með  viftu,  keramik  helluborði  og  ofni.  Baðherbergin  eru
flísalögð,  innréttingu  og  vegghengdu  salerni.  Innihurðir  eru  yfirfelldar.  Allt
tréverk í íbúðunum er úr eik.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Hringið og bókið skoðun

Verð: 38.8
Stærð: 200+

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1920 

Brunabótamat: 20.5
Bílskúr: Íbúð

Íshússtígur
Keflavík

Heitur  pottur  að  verðmæti  500þ.kr  fylgir  með  í  kaupunum.  Ný  uppgert
einbýlishús á tveimur hæðum með innréttuðu aukahúsi á lóð. Húsin eru bæði
ný uppgerð að utan sem innan. Gengið er inn í flísalagða forstofu.  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 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  fyrir  innan  er  lítið  herbergi  sem  má  nýta  sem
fataherbergi/geymsla. Efri hæð er öll parketlögð og skiptist í 3 svefnherbergi.
Aukahús skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.

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 og 16.45

Fálkaklettur 7
Borgarnes

Verð: 35.800.000
Stærð: 200,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 24.800.000
Bílskúr: Já

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

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Stórkostlegt útsýni

Seljabraut 54
Seljabraut

Verð: 14.900.000
Stærð: 46

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 7.750.000

Vorum að fá í  einkasölu nýja gríðarlega skemmtilega einstaklings íbúð á Seljabraut. Eldhúsinnrétting er
ljós  eik  útbúin  tækjum  klæddum  ryðfríu  stáli.  Inni  á  baðherbergi,  sem  er  flísalagt  ljósum  flísum,  er
vegghengt salerni og sturta.  Stórir gluggar gera íbúðina mjög bjarta, einnig er hátt til lofts. Uppi er gott
rými fyrir svefnaðstöðu,  með góðum gluggum.

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

Stekkjarberg 6
Hafnarfjörður

Verð: 21.900.000
Stærð: 92,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.650.000

Íbúð á annari hæð í fallegu og grónu hverfi í Hafnarfirði. Mjög stutt í alla þjónustu. Mahogny parket er á
allri íbúðinni. Í svefnherb. er búið að fella vegg og því mjög rúmgott, auðvelt er að skella vegg á milli og
mynda  aftur  tvö  herbergi.  Hjónaherb.  er  einnig  rúmgott  og  bjart  með  góðum  skáp.  Eldhúsið  er  hið
snyrtilegasta,  nýlegar  innr.  Stofan  er  í  beinu  framhaldi.  Þaðan  er  svo  útgengt  á  suður  svalir.
Sameiginlegur stór pallur við hlið húss með skjólveggjum. Stigagangur er nýtekin í gegn.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16-16.30

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

Falleg sérhæð
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Verð: 33.500.000
Stærð: 125,2

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16.850.000

Háagerði 21
Reykjavík

RE/MAX BORG kynnir endaraðhús á góðum stað í Smáíbúðahverfinu. Eignin
er á tveimur hæðum, komið er inní flísalagða forstofu, þaðan er komið í gott
hol,  úr  holinu  er  opið í  tvö  góð  svefnherbergi,  flísalagt  baðherbergi  með
baðkari.  Eldhús  með  eldri  innréttingu,  inn  af  eldhúsinu  er  gott  þvottahús.
Stofan er björt og  opin í borðstofuna, úr borðstofunni er ný tvöföld hurð út í
garðinn.  Úr  holinu  er  stigi  sem liggur á  efri  hæðina. Á  efri  hæðinni  eru  þrjú
svefnherbergi  og  lítil  snyrting.  Hjónherbergið  er  með útgengt á  góðar  suður
svalir  (vantar  handrið).  Góðar  geymslur  eru  undir  súð.  Úr  öðru
barnaherberginu  er  geymsla  með  glugga  sem  hefur  verið  nýtt  sem
leikherbergi.  Þetta  er  eign á  mjög  góðum  stað  með  alla  helstu  þjónustu  í
næsta nágreni.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 16:00-16:30

Verð: 19.900.000
Stærð: 76

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 11.350.000

Holtsgata 20
220 Hafnarfirði

RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  hæð   í  litlu  þríbýli  á  besta  stað  í  Hafnarfirði.
Komið  er  inn  í  flísalagt  hol,  stórt  parketlagt  svefnherbergi  með  góðum
gluggum  og  fataskáp.  Eldhúsið  er  flísalagt,  ný  innrétting  og  gott  pláss  fyrir
borðkrók.  Baðherbergið  er  allt  hið  glæsilegasta  með  upphengdu  salerni  og
stórum sturtuklefa. Stofan er björt og rúmgóð, parket á gólfi, innaf stofunni er
minna herbergi sem er notað í dag sem sjónvarpskrókur. Íbúðin er öll nýtekin
í gegn á mjög smekklegan máta. Öll helsta þjónusta er í næsta nágreni.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Öldugrandi 9
Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 19.065.000

Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  með  fínu  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og
nýlegum tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  með  útgengi  á  góðar  suður  svalir  með  útsýni  yfir
borgina. Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi
er fyrir þvottavél inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á
mjög góðum stað sem vert er að skoða.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 17:00-17:30
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Álftahólar 8
111 Reykjavík

Verð: 25.500.000
Stærð: 143 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 21.020.000
Bílskúr: Já

4ra herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt 32,9 fm innbyggðum bílskúr með heitu vatni og rafmagni.
Stærð  íbúðar  er  102,4  fm  +  7,6  fm  (samtals  110  fm)  geymsla  á  jarðhæð.Tvær  svalir  fylgja  íbúðinni,
annars vegar yfirbyggðar og flísalagðar svalir sem snúa í vestur með frábæru útsýni yfir Reykjavík  ( 7,3
fm ekki inn í fermetra tölu ),  og hinsvegar eru svalir útfrá hjónaberbergi í austur. Húsið er klætt að utan
með fallegri álklæðningu.Sjá 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 16:30-17:00 í dag

Hellugljúfur 2 Ölfus
800 Selfoss

Verð: 36.300.000
Stærð: 260 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Einnarhæðar  einbýlishús  steypt  í  plasteiningarmótum,  einangrað  bæði  innan  og  utan  og  klætt  með
múrkerfi í Hellugljúfri 2 í Ölfusi. Húsið stendur á stórri ca. 5.871 fm. eignarlóð. Húsið er 259,9 fm. og þar
af  er  bílskúr  ca.  51,8  fm.  Húsið  afhendist  fullbúið  að  utan  og  fokhelt  að  innan  með  grófjafnaðri  lóð.Á
lóðinni er heimilt að að byggja 100 fm gróðurhús og hesthús fyrir 10 hesta án þess að kaupendur þurfi
að greiða frekari gatnagerðargjöld. 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

Pantið skoðun

Laugavegur 51
101 Reykjavík

Verð: 25.000.000
Stærð: 92,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

3ja herbergja íbúð/atvinnuhúsnæði á 3 hæð í 4 hæða húsi við Laugaveg í Reykjavík. Húsnæðið er skráð
sem  atvinnuhúsnæði  hjá  FMR.  Eignin  skiptist  í  hol,  stofu,  lítið  eldhús,  baðherbergi  og  tvö  stór
svefnherbergi.Parket  er  á  stofu  og  í  öðru  herberginu  og  teppi  á  hinu  herberginu.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu  og  baðherbergi  er  með  sturtuaðstöðu.Frábær  staðsetning  og  margir  möguleikar.Laus  við
kaupsamning. Sjón er sögu ríkari. 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 18:30-19:00 í dag

Sumarhús
Öndverðarnes

Verð: 15.000.000
Stærð: 83

Byggingarár: 2007

RE/MAX Borg kynnir: 83 fm sumarhús á góðum stað í Öndverðarnesinu. Bústaðurinn er í byggingu og
skilast fullbúinn að utan.  Húsið stendur á steyptum sökkli og eru gólfin steypt með hitalögnum. Að innan
verður húsið fulleinangrað og plastað. Að utan verður verönd fullfrágengin. Gert er ráð fyrir svefnlofti með
38  fm  gólffleti.  Bústaðurinn  stendur  á  landi  Múrarafélagsins  og  er  stutt  í  þjónustumiðstöð  og  golfvöll.
Láttu drauminn rætast og eignastu vandaðan sumarbústað á þessum skemmtilega stað.

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Pantið skoðun

Tungusel 10
109 Reykjavík

Verð: 19.200.000
Stærð: 89 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Remax Borg kynnir mikið endurnýjaða 88,9 fm ( þar af 6,9 fm geymsla )  3 herbergja íbúð á 2 hæð í 4
hæða  fjölbýlishúsi  á  góðum  stað  í  Seljahverfi  í  Breiðholti.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  nýjum  dökkum
flísum á gólfi og góðu skápaplássi. Bæði herbergin eru  rúmgóð  með nýju parketi úr hvíttuðum ask og
góðu skápaplássi. Eldhúsið er einnig nýtekið í gegn með nýrri eldhúsinnréttingu og nýjum dökkum flísum
á gólfi. Nánari uppl. á www.remax.is. Sjón er sögu ríkari.

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Klukkan 17:30-18:00 í dag

Vesturgata 51c
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 74,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1908

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX  Borg  kynnir:  Á  góðum  stað  í  hjarta  borgarinnar  74.3  fm  3  herbergja  íbúð  í  tvíbýlishúsi  á
Vesturgötunni. Íbúðin er á 2 hæðum ásamt risi (skráð 5.2 fm en 33.0 fm gólfflötur). Góður sameiginlegur
garður ásamt palli. Lýsing eignar: Komið er inn í forstofu með fínu skápaplássi. Eldhúsið er rúmgott með
góðri  eldhúsinnréttingu. Inn af eldhúsi er góð stofa. Plastparket er á gólfum stofu og eldhúss. Gengið er
niður hringstiga á neðri hæð hússins. Sjá nánar á 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 15:00-15:30

Vallarhús 33
Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 125,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: nei

Raðhús á tveim hæðum. Á neðri hæð er eldhús, samliggjandi stofa og borðstofa, forstofa, gestasnyrting
og þvottahús. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Einnig er risloft yfir allri eigninni sem bíður
upp á mikla möguleika. Búið er að taka bæði baðherbergin í gegn. Þetta er eign sem hefur verið sinnt
mjög vel. Skólar í göngufæri og stutt í alla þjónustu

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sun. 20.maí Kl:15:30-16:00
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Vallarbraut 3 
220 Hafnarfirði 

Verð: 30.800.000
Stærð: 123,6 fm 

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 1999 

Brunabótamat: 19.440.000
Bílskúr: 24,9 fm 

Falleg 5ja herb 124 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórum sólpalli á rótgrónum stað í Hafnarfirði.
Íbúðinni fylgir góður 25 fm bílskúr með rafmagni og hita. Íbúðin er laus við kaupsamning. Nánari lýsing:
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með forstofu, holi, stórri stofu, 3 svefnherbergjum, góðu sjónvarpsrými,
baðherbergi  og  þvottahúsi  og  geymslu.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baðkari  og  sturtu.  Gólfefni  og
innréttingar eru vandaðar.

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Íbúð með sérinngangi og sólpalli

Kleppsvegur 18
105 Reykjavík 

Verð: 23.500.000
Stærð: 109,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13,4

4ra herb. íbúð á fyrstu hæð við Kleppsveg. Íbúðin skiptist í hol, eldhús með hvítri innréttingu, uppgerðri
að hluta, þvottahús, baðherbergi með baðkari og innréttingu, tvö rúmgóð herbergi og samliggjandi stofu
og borðstofu með útgengi á litlar svalir. Á gólfum eru plastparket og flísar á eldhúsi og baði. Sameign er
nýlega  máluð  og  nýlegt  teppi  á  stigum.  Í  kjallara  er  góð  sér  geymsla  og  sameiginleg  hjólageymsla  og
þurrkherbergi.  Getur verið laus mjög fljótlega.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag 14:00 til 14:30

Núpskatla 1 og 2
671 Norðurþing

Verð: Tilboð
Stærð: 1200 hekta

Góðar hlunninda jarðir. Núpskatla 1 er u.þ.b. 1200 hektarar. Jörð sem hefur, m.a. vatn með silungsveiði,
æðarvarp,  töluverðan  reka  og  Rauðinúpur  er  að  hálfu  leyti  í  landinu  og  þar  verpir  mikið  af  sjófugli.
Núpskatla 2 er nýbýli á 2,5 hektara leigulandi. Góð útgerðaraðstaða er fyrir smábáta, bryggjukantur og
löndunarbúnaður. Stutt er á gjöful fiskimið. Jörð sem býður uppá marga möguleika. Mikil náttúrufegurð.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Pantið skoðun gsm:699 6949
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Verð: 28.400.000
Stærð: 226.8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 31.140.000
Bílskúr: já

Fífumói 14
Reykjanesbær

RE/MAX Stjarnan  kynnir:   Mjög  Fallegt  226,8  fm raðhús  á  tveimur  hæðum,
þar  af  50,7  fm2  bílskúr  sem  hefur  gott  geymsluloft.   Neðri  hæð:  Skiptist  í
forstofu, stofu, eldhús, þvottarhúsi og búr, 2 svefnherbergi.  Öll  neðri hæðin
er flísalögð að undanskyldu svefnherbergjunum sem eru parketlögð. Útgengt
er  frá  stofu  út  á  suðurpall.    Efri  hæð:   Skiptist  í  stofu,  baðherbergi  og
hjónaherbergi.   Öll  efri  hæðin  er  með  beykiparket  á  gólfi  að  undanskyldu
baðherbergi sem er allt flísalagt.Stofan er rúmgóð og björt með littlum bar og
útgengt út á stórar suðursvalir. Stórt og gott hjónaherbergi með fataherbergi
og góðu skápaplássi.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið Skoðun í Síma: 866-9954

Verð: 69.900.000
Stærð: 265

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Bílskúr: Já

Barðastaðir 41
112 Reykjavík

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl:16-17

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á BESTA STAÐ Í GRAFARVOGI

Glæsilegt raðhús á 2 hæðum í göngufjarlægð frá Korpúlfsstaðarvelli, byggt árið 2002.  Húsið 
ásamt bílskúr er skráð 225,6 m² hjá FMR en er í raun 265 m² þar sem 40 m² rými sem er undir 
bílskúr hússins og er í dag innréttað sem líkamsræktar og afþreyingarherbergi er ekki inní 
fermetratölu.  Húsið var algjörlega endurnýjað að innan árið 2006 á afar vandaðan og smekklegan 
hátt.

Stórt  hellulagt bílastæði er við húsið með hitalögn og rúmar allt að 4 bíla.  Til hliðar við bílastæði 
er svæði sem er hellulagt með kamínu og borðaðstöðu og er afgirt með skjólvegg.

Á Barðastöðum er kyrrlátt og enginn hávaði frá umferð. Síðan Kórpúlsstaðaráin var brúuð í fyrra 
er örstutt  upp á Vesturlandsveginn.

Stærð: 126
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 2004
Bílskúr: Bílgeymsla

Strandvegur 15
210 Garðabær

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 14:30-15:30.

RE/MAX Stjarnan kynnir: 
Stórglæsilega íbúð með stórkostlegu útsýni í Sjálandi í Garðabæ . 

Nánari lýsing:
Íbúðin er fyrir miðju í húsinu og snýr öll í átt að sjó með stórkostlegu útsýni til Reykjavíkur, Bessastaða og 
Akraness. Við hlið þess er fallegt eldhús með sprautulökkuðum hvítum háglans innréttingum. 
Gólfefni í forstofu,eldhúsi og borðstofu eru svartar náttúruflísar. Gegnheilt parket á stofu og 
svefnherbergjum. Stór og björt stofa með miklu útsýni úr tveimur stórum gluggum sem ramma útsýnið 
fallega inn. 
Tvö barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi er rúmgott með fataherbergi.

Ljóshönnun var framkvæmd af Epal og mögulegt er að fá ljósa með í kaupunum. 
Glæsileg eign sem er þess virði að skoða.
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Gnoðarvogur 38
104 Reykjavík

Verð: 20.400.000
Stærð: 75

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Fallega  þriggja  herbergja  mikið  endurnýjuð  íbúð á  annarri  hæð í  lítilli  blokk.  ***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  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 17:00-18:00

Fífusel
109 Reykjarvík

Verð: 37.9 m.
Stærð: 200

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 28,8
Bílskúr: Já

Gott  7  herbergja  200 fm endaraðhús ásamt  27 fm.  stæði  í  bílageymslu.   Komið  er  inn  í  forstofu  með
flísum á gólfi og fataskápum.  Neðsta hæð:  Tvö góð herbergi með plastparketi á gólfi,  Herbergi með
plastparketi á gólfi.   Baðherbergi með flísum á gólfi og sturtuklefa.  Þvottahús með glugga og flísum á
gólfi.   Hol  með  flísum  á  gólfi.   Sérinngangur  er  á  neðstu  hæðina  og  er  mjög  auðvelt  að  útbúa  þar
aukaíbúð.

Kristgeir Kr.
Sölufulltrúi

659 0034
kristgeir@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag kl.15:00 til 15:30

Grenigrund 19
Selfoss

Verð: 29.900.000
Stærð: 162,1m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 25.300.000
Bílskúr: Já

Um er að ræða einbýlishús, staðsett við Grenigrund 19 á Selfossi. Húsið er allt hið huggulegasta og telur
íbúðin  forstofu  með  flísum á  gólfi, 3  svefnherbergi  öll  með  skápum,  baðherbergi  er  rúmgott  með
baðkari  og  sturtu,  eldhús  með  fallegri  hvítri  innréttingu,  stofan  er  niðurgrafin  með  viðarparketi á  gólfi,
ágæt þvottahús og geymsla.  Stór  og góður bílskúr  með stóru geymslulofti  og í  bílskúrnum er  búið að
innrétta auka herbergi. Þetta er  góð eign á frábærum stað sem vert er að skoða nánar.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag kl 17:00 til 17:30

Sóltún 22
Selfoss

Verð: 26.800.000
Stærð: 146m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.550.000
Bílskúr: Já

Fallegt parhús klætt með bárujárni sem stendur á eignarlóð á góðum stað í botnlangagötu. Eignin telur
forstofu,  forstofuherbergi,  eldhús  með  fallegri  innréttingu,  stofu  og  borðstofu  þar  sem  gengið  er  út  á
stóran  og  vandaðan  sólpall,  bað  með  fallegri  innréttingu  og  upphengdu  salerni,  svefnherbergi  með
skápum, hjónaherbergi með skápum, ágætt þvottahús og rúmgóður  bílskúr. Lóð er frágengin. Góð eign
á frábærum stað, stutt í leikskóla og alla þjónustu.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag kl:16:00 til 16:30

Álfheimar 31
104 Reykjavík

Verð: 18.700.000
Stærð: 69,5 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 9.540.000

Rúmgóð  og  mikið  endurnýjuð  tveggja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi í  kjallara í  glæsilegu  þríbýli  í
Heimahverfinu vinsæla. Bæði stofa og svefnherbergi eru rúmgóð og geymsla sem er inn í íbúðinni gæti
nýst  sem vinnuherbergi. Í  eldhúsi  eru  nýir  neðri  skápar,  vaskur  og borðplata.  Nýtt  plastparket á  öllum
gólfum í  íbúðinni  nema á  eldhúsi  og  baði.  Verið  er  að  ljúka  við  endurnýjun á  lögnum í  öllu  húsinu  og
dreni. Fín íbúð á góðum stað. Laus við kaupsaming

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús kl. 15:00-15:30

Freyjugata 34
101 Reykjavík

Verð: 16.300.000
Stærð: 53,4 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.290.000

Tveggja herbergja kjallaraíbúð í virðulegu húsi í Þingholtunum! Rúmgott og bjart eldhús með gluggum í
tvær  áttir.  Stofa  og herbergi  dúklögð og er  herbergið  innaf  stofunni.  Baðherbergi  með sturtu.  Þak var
endurnýjað  árið  2001.  Rafmagn  endurnýjað  að  hluta.  Sameiginlegt  þvottahús  og  þurrkherbergi.
Geymsluris á háalofti. Sameiginlegur garður m/garðhúsi sem nýtt er sem hjólageymsla. Tilvalin íbúð fyrir
þá sem vilja vera í miðbænum og eru að kaupa í fyrsta skipti.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30
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Verð: 97.000.000
Fjöldi herbergja: 9

Byggingarár: 1917
Brunabótamat: 38.255.000

Bílskúr: 17.6

Grundarstígur 10
101 Reykjavík

Sögulegt hús reist af Hannesi Hafstein þjóðskáldi og ráðherra en hann flutti inn í húsið í október 1915 og bjó
þar til dauðadags 1922.  Húsið er íslensk steinsteypuklassík með Mansard þaki.  Húsið skiptist kjallara,tvær
hæðir  og  ris.  1.hæð  er  með  mikilli  lofthæð  u.þ.b.  2.95  cm.   Í  flestum  vistaverum  1.hæðar  eru  vandaðir
upprunalegir  gipslistar í  loftkverkum og rósettur.  Úr forstofu opnast vængjahurð inní hol.  Flestar innihurðir  í
húsinu er upprunalegar fulningahurðir og er vængjahurðin  með fulingum úr slípuðu gleri.  Hæðin skiptist í :
hol,  þrjár  stofur,  forstofuherbergi,  eldhús,  stigahús  og  gestasalerni.  Gengt  er  á  milli  allra  stofa  og
forstofuherbergis.   2.  hæð  er  með  upprunalegum  gipslistum  og  rósettum.  Hæðin  skiptist  í   rúmgott  hol,
fjögur stór svefnherbergi og eitt stórt hjónaherbergi með útgengi út á suður svalir sem upprunalega var stofa
. Þar er  aðalbaðherbergi hússins og er með baðkari og sturtu. Baðherbergið er  flísalagt í hólf og gólf.  Risið
er að mestu óinnréttað þurrkloft en í risinu er lítið herbergi og geymsla. Kjallarinn er ekki með fullri lofthæð.
Þar er þvottahús, þrjár geymslur og anddyri undir útitröppum. Bókið skoðun í 698-87-33

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
Glæsieign í hjarta Reykjavíkur

Verð: 27.9
Stærð: 116.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.950.000

Ferjuvogur 19
104 Reykjavík

Verulega  rúmgóð  4ra  -  5  herbergja  íbúð  í  tvíbýlishúsi  í  kjallara  á  frábærum
stað  í  Vogahverfinu.  Aðeins  nokkra  metra  frá  grunnskóla  og  menntaskóla.
Eignin  skiptist  í  þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  og  er  möguleiki  á  fjórða
svefnherberginu.Eldhús  með  borðkrók.  Baðherbergi  með  sturtuklefa.  Stóra
stofu  og  borðstofu.  Vinnurými.  Stór  geymsla.Innangengt  er  í  þvottahús  úr
íbúð.  Miklar  endurbætur  hafa  átt  sér  stað  á  eiginni  s.s.  dren,vatnslagnir,allt
gler og gluggapóstar,klæðning, þak og þakrennur.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14:00 - 15:00

Efstaland 18
Reykjavík 108

Verð: 23.800.000
Stærð: 80

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: nei

Vel staðsett íbúð í Efstalandi í góðu fjölbýlishúsi á þesssum eftirsótta stað.Íbúðin skiptist þannig: komið
er  inn  í  forstofu  með  fataskáp,  einnig  er  skápur  á  hæðinni  fyrir  íbúðina,  inn  af  forstofu  er
húsbóndaherbergi. Þar við hliðin á er svefnherbergið með góðum skápum og snyrtiborði. Baðherbergið
er endurnýjað að hluta, baðkar, og ágætis innrétting. Eldhúsið er með upprunalegum innréttingum sem
eru mjög huggulegar og er stór skápur sem skilur á milli stofu og eldhús.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

MJÓDD

Opið hús 15:30 - 16:00
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Bjargartangi 9
270 Mosfellsbær

Verð: 53,9
Stærð: 288

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 35,2
Bílskúr: Já

REMAX SENTER kynnir: Fallegt einbýli á 2 hæðum ásamt 50 fm bílskúr. Forstofa með skáp, flísar á gólfi.
Stofa og Borðstofa með eikarparketi.  útg. út á s-v verönd.  Eldhús með hvítri innréttingu.  Þvottahús og
búr innaf. 3 svefnherbergi,parket á gólfum. Baðherbergi með baðkari,hvít innrétting, flísalagt. Neðri hæð:
Sjónvarpshol, parket á gólfi.  Geymsla sem hægt væri að nýta sem herbergi. Ca 35fm ósamþykkt rými
sem býður upp á mikla möguleika.  Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 18:00-18:30

Kleifarsel 3
Reykjavík

Verð: 43,9
Stærð: 203,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 25,5
Bílskúr: Já

Afar  fallegt  tengihús á tveimur  hæðum ásamt bílskúr.  Neðri  hæð:  Flísalögð forstofa,  gesta  wc.  Eldhús
með borðstofu, nýleg hvít og Tekk innrétting, búr, flísar. Þvotthús með ljósri innréttingu, útgengi í garð.
Rúmgóð stofa  með  kínverskum nátturustein á  gólfi,  útgengi á  stóran  pall,  mikil  veðursæld.  Efri  hæð:
Þrjú svefnherbergi með skápum Alrými sem nýtt er sem sjónvarpshol, útgengi á svalir. Baðherbergi með
baði sturtu og baði.  Bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla Eign sem geru verulega á óvart.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús sunnudag kl. 15-15:30

Sóleyjarhlíð 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 30,9
Stærð: 115,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 16,5

Afar  falleg  íbúð  á  fyrstu  hæð  með  sér  inngangi,  tvö  sér  bílastæði  fylgja.  Flísalögð  forstofa,  skápar.
Rúmgott  forstofuherbergi  með  eikarparket.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,  borkrókur,  vönduð  tæki.
Rúmgóð  stofa,  útgengt  á  stóra  verönd.  Tvö  svefnherbergi,  annað  með  skápum.  Geymsla/þvotthús.
Baðherbergi með baði, flisalagt.  Stutt í alla þjónustu. Fallegt umhverfi. Ekki láta þessa fram hjá þér fara.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 14:00-14:30

Teigasel 7
109 Reykjavík

Verð: 19,4
Stærð: 88,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 13,2

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 4. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin var algjörlega endurnýjuð fyrir rúmum 2
árum.  Í  eldhúsi  er  hvítlökkuð  innrétting  með  olíuborinni  maghony  borðplötu,  Smeg  stáltæki  frá  Eirvík,
gashelluborð,  borðkrókur  við  glugga.  Opið  hjónaherbergi  (auðvelt  að loka.   Barnaherbergi  er  nýtt  sem
tölvu- og fataherbergi. Baðherbergi flísalagt, hiti í gólfum, mjög vönduð tæki. Rúmgóð stofa með útg. á
flísalagðar svalir.  Frábært útsýni og stutt í alla þjónustu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 20-20:30 

Tröllateigur 9
270 Mosfellsbær

Verð: 46,9
Stærð: 160,2

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 28,1
Bílskúr: Já

Afar  glæsilegt  raðhús  ásamt  bílkskúr  á  góðum  stað  !  Neðri  hæð:Forstofa  með  dökkum  flísum,  eikar
skápar. Inn af forstofu er herbergi með ljósu parketi. Bílskúr innaf forstofu.  Gesta wc.   Stofa og eldhús í
opnu rými, parket á stofu og flísa á eldhúsi, glæsileg eikar innrétting frá Alno,granít borðplötur, vönduð
stál  tæki,útg.á   verönd  með  heitum  potti.  Efri  hæð:  Þrjú  svefnherbergi,  parket,  skápar.  Þvottahús.
Baðherbergi, bað, innrétting. Sjónvarpshol, útg. á svalir. Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag 19-19:30 

Blesabakki 3
270 Mosfellsbær

Verð: 10.000.000

Vesturendi hesthússins nr. 3 við Blesabakka í Mosfellsbæ.  Um er að ræða hús innréttað fyrir átta til níu
hesta. Húsið er 57m2, innréttað með fjórum tveggja hesta stíum, einum bás, hlöðu, hnakkageymslu og
kaffistofa hefur verið útbúin að auki. Gerði er rúmgott við húsið.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Gott hesthús í Mosfellsbæ

Hellubakki 10
800 Selfoss

Verð: 39.900.000
Stærð: 208fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 37.900.000
Bílskúr: Já

Vandað  hús,  byggt  2005.  Steinn  að  utan,  gluggar  og  hurðir  úr  viðhaldslitlum  efnum.  Andyri  flísalagt,
skápar, rúmgott hol, stofa og borðstofa, rúmgott eldhús, þvottahús, 4 herb. með skápum.(möguleiki á
5).  Allar  innréttingar,  skápar,  hurðar  er  sérsmíðað,  úr  Birki.  Í  eldhúsi,   eyja  úr  Granít  plötu,  gaseldavél,
háfur,  öll  tæki  frá  De  Dietrich.  Baðherb.  flísalagt,  hornbaðkar,  nudd,  flott  innrétting.  Sérherb.  með
sérinngangi. Glæsilegt þvottahús og ryksugukerfi í öllu húsinu.  Glæsieign !

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 16.00 og 17.00

Vatnsstígur 5
101 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 62,9fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Skemmtileg  og  vel  skipulögð  3  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  í  miðbænum  !  Frábær  nýting,  2
svefnherbergi, bæði með fataherbergi. Íbúðin er björt og sólrík. Náttúrusteinn og Hlynur á gólfum. Húsið
er vel viðhaldið steinhús og sameign nýstandsett. Pantið sérsýningu !

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

GÓÐ NÝTING   -   GOTT SKIPULAG
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Verð: 48.700.000
Stærð: 198,0 fm.
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 2007

Tjarnabyggð
Árborg

Glæsileg  einbýli  -  búgarður  -  á  stórri  eignarlóð  í  Tjarnabyggð  í  Árborg,  milli
Selfoss og Eyrarbakka. Búgarðabyggð. Hús sem sameinar þægindi borgarlífs
og friðsæld, fegurð og víðsýni sveitalífs. Húsið er um 160 fm. auk gestahúss
sem er um 38 fm. Aðalhúsið skiptist í anddyri, setustofu, þrjú svefnherbergi,
tvö  baðherbergi,  sauna,  eldhús,  borðstofu,  stofu  og  geymslu,  auk
koníaksstofu  á  efri  hæð  með  35  fm.  svölum.  Gestahúsið  skiptist  í  tvö
svefnherbergi  og baðherbergi.  Húsin  eru fullfrágengin með gólfefnum, öllum
innréttingum og tækjum. Stór  frágenginn pallur  og heitur  pottur.  Byggðin er
aðeins í um 40 mínutna akstri frá Reykjavík. Hönnuðir eru EON Arkitektar og
byggingaraðili  er  Trésmiðja  Suðurlands  ehf.  Við  húsin  má  flétta  ýmsum
möguleikum, s.s. hesthúsi, reiðskemmu, vélaskemmu, bílskúr eða vinnustofu.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Glæsileg hús

Grensásvegur 56
108 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 77,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 11.150.000

3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýli við Grensásveg (íbúðin snýr ekki út á götu).  Komið er inn í parketlagt
hol sem tengir saman íbúðina.  Stofa er parketlögð með útgengi út á svalir.   Eldhús er með uppgerðri
innréttingu og nýlegri eldavél.  Herbergi eru með plastparketi á gólfi og skápar eru í báðum herbergjum.
Baðherbergi  með  sturtu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  skápur  fyrir  ofan  vask.   Geymsla  er  í  kjallara  og
sameiginlegt þvottahús.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Miðsvæðis í Reykjavík

Skógarás 3
110 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 107,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 17.530.000

4ja herbergja íbúð á 2.hæð í Árbænum.  Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp.  Á hægir hönd er,
flísalagt  þvottaherbergi.   Hjónaherbergi  með  skáp,  2  barnaherbergi,  skápur  í  öðru  þeirra,   Parket  á
gólfum  í  öllum  svefnherbergjum.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta  og  baðkar  og  góð
innrétting.   Stofa  er  björt  með  parket  á  gólfum,  útgengt  út  á  svalir.   Eldhús  með  sprautulökkuðum
innréttingum og flísar á gólfi.   Eign á góðum stað í Árbænum,  Stutt er í alla þjónustu s.s. leikskóla og

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringdu og bókaðu skoðun
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Borgarleynir 10
Grímsnesi

Verð: 24.900.000
Stærð: 168,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Stór bústaður með bílskúr. Eignarlóð. Vantar þig góðan bústað og geymslu fyrir fellihýsið eða vélsleðann
!  Húsið er einingahús á steyptum kjallara með bílskúr. Hvor hæð er 84 fm. Húsið skilast fullfrágengið að
utan með stórum palli,  ca.  100 fm. Lóðin er  eignarlóð 8000 fm. Vegur  og bílastæði  frágengin.  Rotþró
frágengin og tengd. Efri  hæð skilast  með einangruðum og panelklæddum milliveggjum. Rafmagnstafla
uppsett. Neðri hæð fokheld. 3 svefnherb ásamt tómstundaherb og 2 baðherb eru í húsinu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Borgarleynir 12
Grímsnesi

Verð: 19.600.000
Stærð: 109,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Mjög vandað sumarhús á eignarlóð ca. 1 ha. Húsið skilast fullbúið að utan með stórum frágengnum palli
um 120 fm. Að innan er húsið rúmlega fokhelt, plastað og einangrað. Steypt plata með gólfhitalögnum.
Innra  skipulag  skv.  teikningu:  Anddyri,  hol/gangur,  eldhús  og  stofa  í  opnu  rými,  þrjú  herbergi,  gott
baðherbergi,  útgengt  á  pall.  Eitt  herbergi  og  auka  baðherb  með  sérinngangi  af  palli.  Tilvalið  sem
gestaherbergi eða unglingaherb. Rafmagn komið í húsið, taflan fylgir. Hægt að fá húsið lengra komið

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Háeyrarvellir 40
820 Eyrarbakki

Verð: 19.900.000
Stærð: 143,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.180.000
Bílskúr: já

Parhús  sem  hefur  fengið  gott  viðhald  að  utan  í  gegnum  tíðina,  nýtt  járn  er  á  þaki  og  nýlega  búið  að
endurnýja  gler  á  suðurhlið  í  stofu.  Reglulega  hefur  verið  borið  á  viðinn.  Íbúðin  er  119,8  fm,  bílskúrinn
23,8.  Lýsing  eignar:  Forstofa  með  dúk,  fataskápur.  Stofa  með  gólfteppi.  Eldhús,  búr  og  gangur  með
dúk.  Upprunaleg  eldhúsinnrétting.  Þrjú  svefnherb  með  dúk  á  gólfi.   Baðherbergi  tvískipt.  Þvottahús
framan við baðherbergi. Innangengt í bílskúr. Rafmagnskynding. Búið er að taka inn heitaveitu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN S. 8648090

Lækjarbraut 3
Bláskógabyggð

Verð: 10.900.000
Stærð: 50,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: já

Húsinu er vel við haldið. Gler í góðu ástandi. Pallur endurnýjaður að hluta. Lóðin er leigulóð um 6000 fm
og rennur áin Fullsæll með lóðarmörkum og er leyfilegt að veiða í honum. Lýsing eignar:  Að innan eru
veggir  og  loft  panelklætt.  Spónarparket  á  gólfum.  Forstofa  með  fataskáp.  Tvö  svefnherb,  annað  með
koju  og  hitt  með  hjónarúmi.  Eldhús  með  nýlegri  innréttingu  og  stofa  í  opnu  rými.  Baðherbergi  með
sturtuklefa. Rafmagn og hitaveita komin að húsinu. Gasofnar og gasískápur og kamína í stofu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S 8648090

Lækjabrekka 9/21
Grímsnesi

Verð: 21.900.000
Stærð: 82

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Tvö  stór  og  falleg  hús  á  eignarlóðum  í  landi  Syðri-Brúar  í  Grímsnesi.  Húsin  eru  82  fm  og  ca.  35  fm
manngengt  svefnloft.  Húsin  eru  fullbúin  utan  sem  innan.  Stór  pallur  með  heitum  potti.  Lýsing  innra
skipulags:  Forstofa,  gangur,  eldhús  og  stofa  í  opnu  rými  útgengt  á  pall.  Falleg  eldhúsinnrétting  með
vönduðum  tækjum.  Þrjú  herbergi.  Baðherbergi  með  sturtu  og  einfaldri  innréttingu.  Þvottahús  með
sérinngangi. Stig af gangi upp á svefnloft. Eignarlóðir tæpir 5000 fm

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Lóðir - Ormsstaðir
Grímsnesi

Verð: 1.850.000
Stærð: 7500 fm

EIGNARLÓÐIR GOTT VERÐ. TIL SÝNIS Í  DAG. BÓKIÐ SKOÐUN. Lóðirnar eru flestar 7500 fm en eru
einnig til bæði stærri og minni. Lóðirnar afhendast með vegi, rafmagni og vatni að lóðarmörkum. Gróið
og  grösugt  land,  kjörland  til  ræktunar.  Byggja  má  allt  að  150  fm hús  og  25  fm gestahús  á  lóðunum.
Fallegt útsýni frá lóðunum. Stutt í nýjan 18 holu golfvöll. Beygt hjá Minni-Borg í átt að Sólheimum.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

BÓKIÐ SKOÐUN Í DAG S. 8648090

Norðurás 16
Svínadal

Verð: 9.900.000
Stærð: 61

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

FRÁBÆRT  VERÐ  !  Fallegt  nýtískulegt  sumarhús  á  útsýnislóð  í  landi  Kambhóls  í  Svínadal.  Leigulóð.
Steyptur  kjallari,  lofthæð  195  cm,  ca.  40  fm  (ekki  í  fm)  Húsið  skilast  skv.  eftirfarandi:  fullfrágengið  að
utan, rúmlega fokhelt að innan, fullfrágenginn pallur, rotþró frágengin, rafmagn, kalt og heitt vatn komið
inn.  Teikning  gerir  ráð  fyrir  3  herb.  stofu,  eldhúsi  og  baðherb.  HÆGT  AÐ  FÁ  BÚSTAÐINN  EINS  OG
HANN ER Í DAG Á KR. 8.400.000.-

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Ormsstaðir
Grímsnesi

Verð: 16.900.000
Stærð: 104

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Stór hús, 104 fm með jafnstórum kjallara með 2m lofthæð. Eignarlóðir, hægt að velja úr mörgum lóðum.
Húsin skilast fullbúin að utan, klædd með liggjandi báruáli og standandi timburklæðningu. Steypt plata á
hæð og kjallara Einangrað og plastað að innan. Mjög gott innra skipulag í húsunum skv teikningu. 70 fm
pallur fylgir. Kalt vatn og rafmagn verður komið í húsin fyrir afhendingu. Afhending í lok sumars eða eftir
samkomulagi.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

UPPLÝSINGAR Í S. 8648090



Spennandi framtíðarstörf
 í Borgarnesi

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 
Húsasmiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við
á boðstólnum yfir 80.000

vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000

manns á öllum aldri. Við
leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost  
að eflast og þróast í starfi.

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

Hæfniskröfur
Iðnmenntun eða góð þekking á pípulagnaefni
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 30. maí n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

www.husa.is

Óskum eftir að ráða áhugasama einstaklinga í eftirtalin störf í
verslun okkar í Borgarnesi
Deildarstjóra pípulagnadeildar

Bílstjóra  / meirapróf skilyrði

Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki

800 7000 - siminn.is

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 3. júní.Hæfniskröfur

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf eða sambærilega
menntun og/eða reynslu. Þekking á fjarskiptakerfum
æskileg og reynsla af fjarskiptaendabúnaði kostur.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt, sé
samviskusamur, vandvirkur og hafi góða þjónustulund.

Helstu verkefni
Fylgja eftir tækniþróun m.a. á þriðju kynslóðar
háhraða- og farsímakerfi

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

Greining tæknilegra vandamála

Við óskum eftir starfsmanni á Tæknisvið Símans. Ef þú vilt taka
þátt í spennandi verkefni í öflugum hópi starfsmanna hjá einu
framsæknasta fyrirtæki landsins gæti þetta verið starf fyrir þig.

Viltu taka þátt í
uppbyggingu á
þriðju kynslóðar
háhraðaneti?
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550 5000
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Viltu vera í 

Fjölbreytt og lifandi starf

Góðar tekjur

vinningsliðinu?
Við bjóðum upp á fjölbreytt og lifandi starf, 
góðan starfsanda, þægilegt og afkastahvetjandi kerfi.

Við leitum að harðduglegu sölufólki.
Mikil vinna og góðar tekjur í boði fyrir metnaðarfullt 
sölufólk.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig, sendu þá umsókn á
gudrun@remax.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

800 7000 - siminn.is

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Hæfniskröfur
Háskólapróf, helst í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
Reynsla af mannauðsstjórnun, aðferðum gæðastjórnunar
og notkun prófunartóla. Almennar hæfniskröfur til
umsækjenda eru sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og
hæfni til mannlegra samskipta.

Síminn leitar að öflugum stjórnanda til þess að leiða prófanir.
Deildarstjóri Prófana
Starfið felst í uppbyggingu prófana innan upplýsinga-
tæknideildar. Viðkomandi verður hluti af öflugu teymi
sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum
landsins.

Viltu
prófa?

MÚRARI

Loftorka Borgarnesi ehf. óskar að ráða múrara
eða mann vanan múrverki til starfa í fyrirtækinu
í Borgarnesi.

Nánari upplýsingar veita Áslaug Þorvaldsdóttir
starfsmannastjóri og Þorsteinn Viggósson
forstöðumaður framleiðslusviðs á opnunartíma
skrifstofu kl.08:00 – 17:00 í  síma 433 9000.

Umsóknir sendist fyrir 26. maí nk. á
neðangreint heimilisfang merkt "múrari" eða á 
netfangið loftorka@loftorka.is

Loftorka Borgarnesi ehf. er alhliða verktakafyrirtæki á sviði
mannvirkjagerðar og sérhæfir sig í framleiðslu á
forsteyptum hlutum úr steinsteypu, mestmegnis
húseiningum, ásamt steinrörum í holræsi. Fyrirtækið rekur
starfsstöðvar í Borgarnesi, á Akureyri, í Reykjavík og í 
Kópavogi.  Starfsmannafjöldi er á bilinu 250-300 manns.

Loftorka Borgarnesi ehf.
Engjaás 1, 310 Borgarnes 

Sími 433-9000 fax 433-9013
www.loftorka.is

Magnús Ragnarsson er 
organisti í Breiðholts-
kirkju. Hann segir starf 
organista vera mjög fjöl-
breytt og skemmtilegt.

Magnús tók við starfi organ-
ista í Breiðholtskirkju síð-
asta haust og er mjög ánægð-
ur þar. „Orgelið í kirkjunni 
er mjög gott og góður hljóm-
ur í því auk þess sem starf-
ið er fjölbreytt og skemmti-
legt,“ segir hann.

Magnús fór að læra til 
organista árið 1999 og byrj-
aði í Tónskóla Þjóðkirkjunn-
ar. Eftir tveggja ára nám 
þar sótti hann um í tónlist-
arháskóla í Gautaborg. „Ég 
var orðinn 24 ára þegar ég 
hóf organistanámið og hafði 
aldrei spilað á orgel áður, þó 
ég hefði lært á píanó í mörg 
ár og sungið í kirkjukór. 
Þegar ég byrjaði í skólanum 
í Gautaborg haustið 2001 var 
ég með lang minnstu reynsl-
una í orgelleik því flestir 
voru búnir að spila frá því að 
þeir voru unglingar,“ segir 
hann og hlær.

Organistanámið var 
skemmtilegt en svolítið erf-
itt að sögn Magnúsar. „Við 
þurftum að læra margar teg-
undir af orgelspili, söng, kór-

stjórn, kirkjusögu, kirkju-
tónlistarsögu og margt fleira 
því markmiðið er að undir-
búa nemendurna vel fyrir 
starf innan kirkjunnar.“

Eftir að Magnús lauk námi 
í Gautaborg flutti hann til 
Stokkhólms þar sem hann 
vann í kirkju í eitt og hálft 
ár. „Við hjónin ákváðum svo 
að flytja til Íslands þegar 
við eignuðumst barn síð-
asta vetur. Til að byrja með 
var ég mikið „free-lance“ en 
stökk svo á þetta starf þegar 
þegar það losnaði,“ segir 
hann og hlær.

Samhliða starfi sínu í 
Breiðholtskirkju stjórnar 
Magnús söngsveitinni Fíl-
harmóníu og sönghópnum 
Hljómeyki. „Hvorugur þess-
ara hópa er kirkjukór og það 
er svolítið merkilegt að þó ég 
starfi sem organisti stjórna 
ég engum kirkjukór. Ég hef 
hins vegar fengið Fílharm-
óníu til að manna messu-
sönginn í Breiðholtskirkju 
í vetur því þegar ég tók við 
kirkjunni var enginn kirkju-
kór í henni. Það tekur alltaf 
tíma að byggja upp almenni-
legan kór og Fílharmoní-
an er að safna fé í ferðasjóð 
þannig að allir hafa verið 
sáttir og allt hefur gengið 
vel,“ segir Magnús ánægður.

Organisti 
án kirkjukórs



Spennandi tækifæri !

               Hæfniskröfur Við bjóðum



Halldór Gylfason leik-
ari vann þrjú sumur í 
saltfiski á Hellissandi. 
Þar græddi hann mun 
meira en jafnaldrar 
hans á mölinni.

Halldór Gylfason tók 
sín fyrstu skref á at-
vinnumarkaðnum í blaða-
útburði rigningasumarið 
mikla 1983. „Ég bar út 
Moggann þetta sumar 
í endalausri rigningu,“ 
segir Halldór. „Það varð 
ekki framhald á því enda 
fór ég í saltfisk á Hellis-
sandi næsta sumar.“

Halldóri líkaði vel við 
saltfiskinn, svo vel reynd-
ar að þar vann hann næstu 
þrjú sumur, frá 13 ára 
aldri þar til hann varð 16 
ára. „Þetta var rosa fínt. 
Kom heim eftir sumarið 
með fulla rassvasa af pen-
ingum meðan allir félag-

arnir voru staurblankir 
eftir unglingavinnuna,“ 
segir Halldór og hlær.

Þótt Hellissandur sé 
ekki stór tókst Halldóri að 
villast þar. „Fyrsta dag-
inn kom ég seint um kvöld 
með rútu og fór bara beint 
að sofa þegar ég var kom-
inn á leiðarenda. Svo var 
ég vakinn hálf átta og drif-
inn beint í vinnu,“ segir 
Halldór og bætir við hlæj-
andi: „Svo kom hádegið og 
allir fóru heim í mat og 
þó það séu bara einhverj-
ar fjórar götur á Hellis-
sandi ráfaði ég um í leit að 
rauða húsinu sem ég átti 
heima í og var eiginlega
rammvilltur.“

Halldór tókst að finna 
húsið að lokum og fá há-
degismatinn. „Ég hef 
aldrei aftur villst svona 
og það er hálf fáránlegt 
að það hafi gerst á Hellis-
sandi af öllum stöðum,“ 
segir Halldór og glottir.

Villtist á Hellissandi

Teikn eru á lofti um að 
atvinnuástand fari batn-
andi.

Skráð atvinnuleysi í apríl-
mánuði er 1,1 prósent, 
sem jafngildir því að 1.866 
manns hafi að jafnaði verið 
atvinnulausir í mánuðin-
um. Þetta er minna miðað 
við mánuðinn á undan og 
apríl á síðasta ári, þegar 
það var 1,3 prósent.

Atvinnulausum fækk-
aði í apríl um 68 frá fyrra 
mánuði, þar af 48 á höfuð-
borgarsvæðinu og um 20 
á landsbyggðinni. Hefur 
lausum störfum fjölgað í 
apríllok frá því í marslok 
úr 414 í 560.

Atvinnuleysi er ríflega 1 
prósent hjá körlum á höf-
uðborgarsvæðinu og lands-
byggðinni. Slíkt hið sama 
má segja um konur á höf-
uðborgarsvæðinu. Atvinnu-
leysi kvenna á landsbyggð-
inni er hins vegar yfir 2%. 
Mestu munar um 4,4% at-

vinnuleysi kvenna á Suður-
nesjum í apríl. 

Dregið hefur úr fjölda at-
vinnulausra að undanskild-
um Suðurnesjum, Suður-
landi og Vesturlandi. Virð-
ist atvinnuástandið vera 
einna verst á Suðurnesj-
um og Norðurlandi eystra, 
samkvæmt upplýsingum 
Vinnumálastofnunar.

Frá þessu er greint á vef-
síðu Vinnumálastofnunar, 
www.vinnumalastofnun.is.

Góðar atvinnuhorfur



Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn 

strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur. 

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500 
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á 

skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað. 

Jarðvélar ehf
 Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Á tímanum sem það tekur þig að lesa 
þessa setningu hefur Kapital færst 
jafnvel enn lengra inn í framtíðina.

Í beinu framhaldi af þessu leitar Kapital 
að góðu fólki til að vinna með.

Nánari upplýsingar á www.kapital.is

Íþróttamiðstöð
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

Sundlaug
Kvennastaða – fullt starf – vaktavinna – gæsla
búningsklefa – afgreiðsla og þrif.
Karlastaða – fullt starf – vaktavinna –
laugargæsla – gæsla búningsklefa og þrif.

Karla eða kvennastöður – vinna virka daga
frá kl. 17:00 – 22:00 og um helgar frá
kl. 10:00 – 20:00. Í þessum stöðum er hægt
að vinna aðeins um helgar, eða aðeins á
virkum dögum, allt opið.  Í starfinu felst
laugargæsla – gæsla búningsklefa –
afgreiðsla og þrif.

Íþróttahús
Karla eða kvennastaða – vaktavinna – fullt
starf – húsvarsla og þrif.

Knattspyrnuvellir
Vallarstjóri – fullt starf – óreglulegur vinnutími.
Í starfinu felst vallaumsjón.

Umsóknir berist í tölvupósti
haukur@seltjarnarnes.is sem fyrst.

óskar eftir að ráða í eftirtaldar
afleysingastöður:

Hjá Íþrótta- og tóm-
stundaráði Reykjavíkur, 
eða ÍTR, eru hátt í fimm 
hundruð störf í boði fyrir 
sumarið og þar starfar 
fólk á öllum aldri við 
fjölbreytileg störf.

„Þau störf sem við ráðum í 
fyrir sumarið eru til dæmis 
í Nauthólsvíkina, Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinn, 
frístundamiðstöðvar, sund-
laugar, starf með fötluð-
um og svo er á vegum Hins 
hússins Götuleikhús, Jafn-
ingjafræðsla og skapandi 
sumarstörf,“ segir Gerður 
Dýrfjörð, deildarstjóri hjá 
Vinnumiðlun ungs fólks. 

Gerður segir að fyrir síð-
asta sumar hafi borist um 
3.000 umsóknir en ráðið var 
í 489 störf og reiknar hún 
með að tölurnar séu svipað-
ar þetta árið. „Það er fólk á 
öllum aldri sem sækir um 
þessi störf en yngstu um-
sækjendurnir eru sautján 

ára,“ segir Gerður og bætir 
því við að þeir sem starfi á 
frístundaheimilum borgar-
innar yfir veturinn gangi 
að sjálfsögðu fyrir í sumar-
störfin.

„Þegar ráðið er í störfin er 
að einhverju leyti farið eftir 
því hverjir sækja um fyrst-
ir en aðallega er þó kannað-
ur ferill og umsókn hvers og 
eins. Það er í raun enn hægt 
að sækja um en þá lendir 
fólk bara á biðlista,“ segir 
Gerður og bætir því við að 
þeir krakkar sem sækja um 
störf hjá ÍTR en hafa ekki 
áður verið á vinnumarkaði 
ættu að segja eitthvað um 
sjálfa sig í umsókn sinni. 
„Það er gott að nefna hvort 
þeir séu stundvísir, hvort 
þeim gangi vel í skólanum, 
séu eða hafi verið í nem-
endaráði og fleira slíkt sem 
þau telja að geti verið þeim 
til tekna. Það lærist auðvit-
að að gera góðar umsókn-
ir en getur skipt heilmiklu 
máli.“

Fjöldi sumar-
starfa hjá ÍTR

Skýrsla um málefni útlendinga á íslenskum vinnu-
markaði var nýlega kynnt. 

Starfshópur, skipaður af félagsmálaráðherra sumarið 2006, 
um málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði, lauk ný-
lega störfum. 

Í starfshópnum áttu sæti fulltrúar Alþýðusambands Ís-
lands, Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna 
ríkis og bæja, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, fjármála-
ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sam-
taka atvinnulífsins auk fulltrúa félagsmálaráðuneytisins. 

Á vef Vinnumálastofnunar kemur fram að hópurinn hafi í 
kjölfarið skilað frá sér skýrslu með tillögum til ráðherra. 

Hlutverk hópsins var að fara yfir stöðu útlendinga sem 
starfa hér á landi. Markmiðið er meðal annars að treysta 
stöðu erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði og 
tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra réttinda og kjara 
sem þar gilda. 

Auk þess var starfshópnum ætlað að leggja fram tillögur 
til félagsmálaráðherra um úrbætur á málefnum útlendinga 
innan stjórnkerfisins og auka upplýsingagjöf ásamt aðstoð 
við erlenda ríkisborgara sem starfa hérlendis.

Skýrsla um 
erlent vinnuafl



er dvalarstaður fyrir lista- og fræði-
menn, íslenska sem erlenda. Dvalargestir fá til
afnota íbúð til 3-6 vikna til að vinna að fyrirfram
ákveðnum verkefnum. Samkvæmt reglum um út-
hlutun skulu verkefni er varða Gunnar Gunnarsson, 
Austurland eða austfirsk fræði njóta forgangs.

Sækja skal um dvöl skriflega. Hægt er að nálgast
upplýsingar og umsóknareyðublað á vefslóðinni
www.skriduklaustur.is. 

Umsóknarfrestur fyrir árið 2008 er til 15. júní nk.
Senda skal umsóknir til Gunnarsstofnunar, Skriðu-
klaustri, 701 Egilsstaðir.

Klaustrið 2008 – gestaíbúð

www.skriduklaustur.is
klaustur@skriduklaustur.is

Dagskrá fundarins er:
Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi 
samtakanna á liðnu starfsári. 
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga 
til umræðu og samþykktar.
Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær. 
Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda 
og varaendurskoðenda. 
Tekin ákvörðun um félagsgjöld.
Önnur mál.

Aðalfundur SÁÁ 
verður haldinn miðvikudaginn 
30. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.

__________ Útboð ___________

Húsfélagið að Laugarnesvegi 106 - 110 óskar eftir 
tilboðum í verkið: 

Laugarnesvegur 106 - 110
Viðgerðir og viðhald utanhúss

Verkið felst í að fjarlægja forsteypt handrið og setja ný 
stálhandrið í staðinn, steypuviðgerðir á svölum og
veggjum, endurnýja tréverk, endurnýja gler og málun
hússins.

Helstu magntölur eru:

Niðurbrot forsteyptra handriða 24 stk 
Niðurbrot svalagólfa og veggja 80 m2

 Svalahandriðsgrindur og handlistar 24 stk 
 Endurnýjun gluggafaga 45 stk 

Endurnýjun glers og lista 95 m2

 Endurmálun veggja       950 m2

 Endurmálun þaks        700m2

Lokaskiladagur verksins er 1. júlí 2008. 

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit hf, 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 15. maí n.k. á 5.000 kr hvert eintak. 

Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 1. júni
2007 klukkan 11:00.

Vinnubúðir
Tilboð óskast í vinnubúðir,

staðsettar við Krikahverfi í Mosfellsbæ. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson, starfsmannastjóri í 
síma 414-7500 eða á ss@jardvelar.is

Jarðvélar ehf
Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500
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EIÐISTORG 5 - SELTJARNARNESI.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16-17.
Mjög skemmtileg og falleg 116,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
nýviðgerðu lyftuhúsi á Eiðistorginu. Húsið var tekið í gegn að utan
árið 2004. Mjög fallegt ÚTSÝNI í átt að Esjunni og Akrafjalli. Mjög
rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á norðursvalir. Frá
hjónaherbergi er gengið út á skjólgóða suðurverönd. Falleg baklóð
með leiktækjum fyrir börnin.

Oddbjörg og Guðmundur taka vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 16-17. Verð 26,9 millj.

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg. fast.sali.
Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

FRAMNESVEGUR 29
3JA HERBERGJA.
OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 15-16.
Virkilega falleg og vel skipu-
lögð 67 fm. 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð / kjallara með
sérinngangi í nágrenni Vestur-
bæjarskóla. Eikarparket og
flísar á öllum gólfum. Fallegir
nýlegir skápar og innréttingar
úr kirsuberjavið. Skjólsamur
suðurgarður. Að sögn eig-

anda var íbúðin mjög mikið endurnýjuð árið 1998 m.a. var skipt um
rafmagns- og ofnalagnir, rafmagnstöflu, gler og ofna.

Janice tekur á móti væntanlegum kaupendum
í dag frá kl. 15-16. Verð 18,9 millj.

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

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

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

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

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

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Íbúð merkt 0302. Verið velkomin.
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Skeljagrandi 1
3ja herb. útsýnisíbúð m/sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-15

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

Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-17

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 20.05.2007

KL. 13:30 - 14:30
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Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 67 fm. 2ja-
3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,3 millj.
Bryndís og Haukur á bjöllu.

Sölumaður Eignastýringar tekur vel á móti
áhugasömum í dag milli kl. 13:30 og 14:30

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14-15

ÁLAKVÍSL 51 110 REYKJAVÍK

Mjög mikið endurnýjað endaraðhús á 2 hæðum ásamt óskráðu rislofti.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasalerni, geymsla.
Efri hæð: Hol, 3 herbergi og baðherbergi. Yfir efri hæðinni er mjög gott óskráð
risloft með glugga. Endurnýjað: Öll gólfefni, innihurðir, innrétting í eldhúsi og
tæki, innrétt. á baði. Garðurinn er allur nýlega tekin í gegn afgirtur með stórri
verönd. V-36,5 millj. (4996)

Áslaug tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 14-15.
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Draumahús við sjóinn
Einstakt hús sem er engu öðru líkt. – Sjón er sögu ríkari!

182 fm heilsárshús á tveimur hæðum við Breiðagerði í Vatns-
leysustrandarhreppi. Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu
og selst fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð
fyrir heitum potti uppi á öðrum turninum og arni í stofu á neðri
hæð. Lóðin er eignarlóð, sjávarlóð, 1.500 fm að stærð með
fallegu sjávarútsýni, Keili í baksýn og Snæfelljökul í fram-
sýn. 15 mín. akstur í Hafnarfjörð. VERÐTILBOÐ.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 

Norðvesturhlið
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

STRANDVEGUR GARÐABÆ
Falleg 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er
119,1 fm. Góð stofa með hurð út á
stórar flísalagðar svalir. Fallegar
innréttingar og rúmgóð herbergi.
þvottahús í íbúð. Áhvílandi 19 millj.
hagstætt lán frá Kaupþing. Íbúðin
er í útleigu til 1/10 08, mánaðar-
leiga ca. 140 pr. mán.
Verð: 35.8 millj.

ÍBÚÐ Í LEIGU - HAGSTÆÐ KAUP

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-17

Hraunbær 37 og 41 - Hveragerði

SELT

Tvö mjög vel skipulögð 143,3 fm endaraðhús vel staðsett innst
í botnlanga. Eignirnar skiptast í: Forstofu, hol, 2 herbergi, bað-
herbergi, stofa, eldhús, þvottahús og bílskúr. Húsin eru 118,3
fm og bílskúr 25 fm, samtals: 143,3 fm. Íbúðirnar skilast full-
kláraðar án gólfefna. Allar innréttingar koma frá DK innrétting-
um ehf. Mjög skemmtileg hús með mikilli lofthæð. Hiti er lagður
í gólf. Íbúðirnar eru langt komar í byggingu. Miðjuhúsið er selt.

Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-17

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög sjarmerandi og mikið uppgert einbýlishús á á einni hæð
auk þvottahúss og geymslu í kjallara sem ekki eru inn í fm tölu
hússins. Húsið er staðsett á góðum stað í Hafnarfirði, með
garði í kringum húsið og skiptist í forstofu, baðherbergi, eld-
hús, stofu, hol og þrjú svefnherbergi. Rúmgott hjónaherbergi
með útgangi út í garð til austurs. Loft eru tekin upp og hiti und-
ir flísum. Baðherbergi er með sturtuklefa með gufu o.fl. Parket
og flísar á gólfum. Á lóðinni fylgir að auki geymsluskúr.
Verð 28,9 millj.

Áhugasömum er boðið að koma í heimsókn í dag
frá kl. 14-16. Söluupplýsingar og teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14 og 16
Suðurgata 37B - Lítið einb. í Hafnarf.
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Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

HRAUNBÆR 52
OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 16-17
Stærð í fermetrum: 96,1
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 19,4 millj.

Vel skipulögð og falleg 3ja - 4ja herb. íbúð á 3ju
hæð (efstu) í góðu fjölfýli í Árbænum. Húsið var
málað að utan árið 2003 og verður þakið tekið
í gegn og sett nýtt núna í sumar og verður hlut-
ur seljanda greiddur af honum. Rafmagn íbúð-
ar var dregið nýtt inn og settir nýjir tenglar árið

1986. Stofan er rúmgóð og nýtist vel sem setustofa og borðstofa og
er útgengi út á suðursvalir. Eldhúsið er hálfopið inn í stofuna og er með
fallegri hvítri innréttingu og góðum háf yfir eldavél. Herbergin eru 3 og
er búið að breyta einu þeirra í sjónvarpshol. Góðir skáp-
ar í 2 herb. Baðherbergið er með baðkari m/sturtu og
eldri tækjum. Góð sérgeymsla á jarðhæð ásamt sameig-
inlegu þvotthúsi. Mjög vel skipulögð íbúð og stutt í alla
þjónustu! Góð leiktæki á lóð.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir
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Þú sparar 487 kr/kg

NÝTT
allt í matinn á einum stað
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Goða lambaofnsteik
879 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.

33%
afsláttur

Grísakótilettur Miðjarðarhafs
889 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

33%
afsláttur

Freschetta Brickoven

199 kr/stk. áður 299 kr/stk.

42%
afsláttur

40%
afsláttur

Goða BBQ grísarif
731 kr/kg. áður 1.218 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 433 kr/kg

Þú sparar 628 kr/kg

MS Lgg+jógúrt m/jarðaberjabragði
MS Lgg+jógúrt m/bláberjabragði Pepsi Max 2 ltr.

79 kr/stk. áður 152 kr/stk.



Þá er stormurinn geng-
inn yfir. Frambjóðend-
urnir þagnaðir og ég 
varpa öndinni léttar. 
Vikan fyrir kosningar 
minnti mig á einhvern 
undarlegan hátt á úti-

markað í Istanbúl. Æstir 
sölumenn að ota að mér varningi 
en í þessu tilfelli var „varning-
urinn“ pólitíkusar og þeir sjálf-
ir sölumennirnir. Sölumenn sjálfs 
síns (ætla ekki að nota hitt orðið). 
Ég verð að viðurkenna að mér 
var oftar en ekki ómótt við þess-
ar aðstæður og því gerði ég mitt 
besta til að forðast áreitið sem var 
hægara sagt en gert. Í útvarpinu 
glumdu yfirlýsingarnar, á öllum 
síðum blaðanna, risavaxnar fótó-

sjoppaðar myndir af hrukkulaus-
um, brosandi frambjóðendum, 
hreinum sálum sem voru tilbúnar 
til að fórna sér fyrir hvern göfuga 
málstaðinn á fætur öðrum. Aftan 
á strætisvögnum; plaköt af þess-
um guðum líku frambjóðendum; 
í sjónvarpinu – frambjóðendur að 
reyna að sanna það að þeirra mál-
staður væri sá besti og inn um lúg-
una heima; endalausir bæklingar. 
Svo fékk ég líka tölvupóst og sím-
hringingar. 

Mín viðbrögð við þessu áreiti eru 
að draga mig inn í mína krabbaskel 
og skella skollaeyrum við daðrinu. 
Ég var fyrir löngu búin að ákveða 
hvað ég ætlaði að kjósa og ein-
hver „loforð“ og plön brúnaþungra 
eða skælbrosandi frambjóðenda 

breyttu engu um það. Þannig held 
ég að því hafi verið farið hjá flest-
um. Nútímafólk er flest búið að 
læra að greina tilkynningar frá 
auglýsingaskrumi og hvað er kosn-
ingaherferð annað en auglýsinga-
skrum? Hvernig er hægt að selja 
loforð? Það er eins og að selja him-
ininn. Þess vegna eru svona læti 
ekkert annað en bruðl og áreiti 
að mínu mati. Stjórnmálamaður, 
eða kona, sannar ekki ágæti sitt 
með breiðu fótósjoppbrosi heldur 
áreiðanleika, getu til þess að vera 
málefnaleg í umræðum, dugnaði 
og heilindum. Slíkt sannast ekki á 
tveimur vikum. Vinir verða ekki 
keyptir með nammi. Vinir verða 
vinir af því þeir eiga margt sam-
eiginlegt. Þannig er nú það.

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

„Oooooo...
æ,mig langar
upp á þig...“

- Á þig, Á móti sól, Höf: Heimir Eyvindarson

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!



Rokkarinn ófrýnilegi, Marilyn 
Manson, var í algjöru rusli eftir 
skilnað sinn við fyrirsætuna Dita 
Von Teese á síðasta ári. Manson, 
sem heitir réttu nafni Brian Warn-
er, kvæntist Teese í nóvember 
árið 2005 en hún sótti um skilnað í 
desember í fyrra.

„Ég var algjörlega í rusli. Ég var 
alveg búinn að vera,“ sagði Manson 
í viðtali við Spin. „Hún segist hafa 
umborið lífsstíl minn vegna þess 
að hún vonaði að ég myndi breyt-
ast og hún hótaði því að fara ef ég 
gerði það ekki. Ég kom út úr þessu 
öllu sem nakinn, fjaðralaus fugl.“

Í rusli eftir 
skilnaðinn

Söngkonan Madonna hefur gefið 
út lagið Hey You á netinu í tilefni 
af Live Earth-tónleikunum 7. júlí 
næstkomandi. Madonna tók lagið 
upp í samvinnu við Pharrell Willi-
ams. Fjallar það um ást og um-
hyggju.

Hægt er að finna lagið á msn.
com. Milljón fyrstu niðurhölin 
verða ókeypis en eftir það verður 
hluti af ágóðanum gefinn til um-
hverfisverndarsamtaka. Madonna 
kemur fram á tónleikum Live 
Earth á Wembley í London ásamt 
hljómsveitum á borð við The Red 
Hot Chili Peppers, Genesis og The 
Bestie Boys.

Nýtt lag 
á netinu 

Ljósmyndarar bauluðu á kyn-
bombuna Pamelu Anderson fyrir 
að mæta of seint til myndatöku á 
Cannes-hátíðinni í Frakklandi. Auk 
þess gaf hún ljósmyndurunum að-
eins nokkrar mínútur til að mynda 
sig og féll það í grýttan jarðveg.

Pamela var stödd í Cannes til 
að kynna mynd sína Blonde and 
Blonder. Skömmu fyrir mynda-
tökuna hafði hún kvartað undan 
ágengni ljósmyndaranna í Cann-
es. „Þegar ég horfði á þetta í sjón-
varpinu í morgun var eins og leik-
ararnir væru nautgripir og þeim 
snúið hingað og þangað,“ sagði 
Pamela. Bætti hún því samt við 
að umgjörð Cannes-hátíðarinnar 
væri glæsileg.

Bauluðu 
á Pamelu

Stórleikararnir og Óskarsverð-
launahafarnir Robert De Niro og 
Al Pacino ætla að leika saman í 
kvikmyndinni Righteous Kill. Fara 
þeir með hlutverk lögreglumanna 
sem leita að fjöldamorðingja.

Þetta verður í annað sinn sem 
þeir félagar leika saman á hvíta 
tjaldinu. Síðast léku þeir í Heat 
árið 1995 í leikstjórn Michael Mann 
þar sem þeir þóttu ná vel saman. 
Þeir höfðu áður leikið í myndinni 
The Godfather Part II en sáust þó 
aldrei báðir í sama atriði.

Tökur á Righteus Kill hefjast í 
ágúst í Connecticut og í New York. 
De Niro, sem er 63 ára, sést næst á 
hvíta tjaldinu í myndinni Stardust. 
Hinn 67 ára Pacino leikur aftur á 
móti í Ocean´s 13 á móti Brad Pitt 
og George Clooney

Leika aftur saman
Spænski leikarinn Antonio Band-
eras segir það mikinn heiður að fá 
að tala fyrir köttinn í Shrek-mynd-
unum, sérstaklega vegna þess að 
hann talar ekki á sínu eigin tungu-
máli.

„Ég kom til Bandaríkjanna án 
þess að kunna orð í ensku og nokkr-
um árum síðan vildu þeir fá að nota 
röddina mína. Ég er mjög stolt-
ur af því,“ sagði Banderas, sem 
er 46 ára. Fyrsta mynd kappans 
vestanhafs var The Mambo Kings 
árið 1992 sem vakti mikla athygli 
á honum. Nýjasta Shrek-myndin, 
Shrek the Third, verður frumsýnd 
hérlendis í næsta mánuði. 

Heiður að vera köttur



Fæðingardags Ásmundar Sveinssonar 
myndhöggvara, 20. maí 1893,  er minnst 
með veglegri dagskrá í Ásmundarsafni í 
Laugardal í dag.

Ásmundarsafn hefur fengið íbúasamtök Laugardals 
til liðs við sig í fyrsta sinn, en fæðingardags mynd-
höggvarans hefur verið minnst með einhverjum hætti 
í áraraðir.

„Oftast erum við með opnanir á þessum degi en í ár 
erum við nýbúin að opna sýningu,“ sagði Ólöf K. Sig-
urðardóttir, deildarstjóri fræðsludeildar Listasafns 
Reykjavíkur. „Í fyrra vorum við líka með opinn dag 
þar sem við buðum fólk velkomið og reynum að draga 
fram það sem við gerum í safninu alla daga, vera með 
leiðsagnir og fleira,“ bætti hún við. Á meðal þess sem 
íbúar í Laugardal og starfsmenn safnsins bjóða upp 
á er leiðsögn um garðinn við Ásmundarsafn, þar sem 
margar frægustu höggmyndir hans standa, leiðsögn 
um húsið sjálft í fylgd Ásdísar, dóttur myndhöggvar-
ans, og ganga um Laugardalinn í fylgd Sigríðar Ólafs-
dóttur myndlistarmanns og íbúa í hverfinu. Þar verða 
útilistaverk Ásmundar skoðuð. 

„Á opnum dögum í Ásmundarsafni kemur mikið 
af fólki úr hverfinu og deilir sögum, upplýsingum og 
minningum frá svæðinu. Með þessu erum við að ýta 
undir það,“ sagði Ólöf, sem kvaðst ánægð með sam-
starfið við íbúana. „Það er ótrúlega gaman þegar fólk 
sýnir verkunum áhuga og hefur áhuga á að vinna með 
okkur,“ sagði hún. 

Safnið verður opnað klukkan 10 en formleg dag-
skrá hefst klukkan 13. Gönguferð um Laugardal er 
síðasti dagskrárliðurinn. Lagt verður af stað frá Ás-
mundarsafni klukkan 16.

14.00 og 20.00 
Sjötta og sjöunda sýning San 
Francisco ballettsins undir 
stjórn Helga Tómassonar verða 
í Borgarleikhúsinu í dag.

Djasssveifla í 
Reykjanesbæ

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Síðasti sýningardagurinn

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið í dag kl. 13:00-18:00
Enginn aðgangseyrir
Alltaf heitt á könnunni

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

Dagskráin í dag:
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og
Sveinbjörn Guðbjarnarson verða á staðnum, 
leiðbeina gestum og svara spurningum.
Eggert Þór segir m.a. frá miðbæjarbrunanum 
mikla árið 1915 og styðst við líkan sem er 
sérhannað fyrir Sögusýninguna.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 L

B
I 

37
68

7 
05

/0
7

Athugið að Sögusýningunni lýkur í dag. 
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.
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„Sá sem slær tóna hversdagsins er skáld“ sagði Pétur Gunnarsson í 
fyrstu ljóðabók sinni, Splunkunýjum degi. Og kannski hefur enginn 
okkar höfunda í seinni tíð verið jafn lunkinn að slá tóna hversdags-
ins svo þeir fengju hljóm skáldskapar einsog Pétur. Hann hefur gert 
það í skáldsögum sínum, ein þeirra ber einmitt heitið Hversdagshöllin, 
en líka í vasabókunum sínum tveimur, sem heita Vasabók og Dýrðin á 
ásýnd hlutanna. Alls staðar bregður hann nýju ljósi á hið vanabundna, 
leitar merkingarinnar í hversdeginum, ekki til að upphefja hann, held-
ur kannski af ástæðu sem Pétur lýsir svo í síðustu ljóðabók sinni: 
„Innst inni heldurðu í vonina um að lífið sé samið verk. Að það sé höf-
undur, merking, tilgangur, farsæll endir. / Viðleitnin að innrétta fjög-
urra herbergja íbúð í óskapnaðinn.“ (Að baki daganna, 2003). Pétur er 
að leita hátíðarinnar að baki daganna, svo vitnað sé í hugtak frá Hall-
dóri Laxness sem heiti ljóðabókarinnar vísar til. 

Þessir hlutir og margir aðrir voru ræddir á Pétursþingi sem hald-
ið var í Reykjavík á uppstigningardag, þar sem víða var gripið niður í 
stóru höfundarverki Péturs. Áheyrendur höfðu gaman af að rifja upp 
Andrabækurnar, mynd þeirra af Reykjavík á sjötta og sjöunda ára-
tugnum, af bernsku, ást og höfundardraumum – og tilsvörin. Eftir 
Kennedymorðið: Hvað verður um Jacqueline og börnin, spurði skóla-
stjórinn hrærður. Ykkur finnst ég kannski ekki merkilegur pappír, 
sagði klósettrúllan. En það var líka rætt um hinar skáldsögurnar, Efstu 
daga, Heimkomuna, hinn metnaðarfulla bálk sem nefnist Skáldsaga Ís-
lands og þrjú bindi eru komin af. Haldi þeim bálki áfram verðum við 
á endanum öll persónur í sögu eftir Pétur Gunnarsson. Kannski stað-
festist þá það sem óbeint má lesa úr mörgum verkum hans, að lífið fær 
ekki merkingu fyrr en í búningi skáldskaparins. 

Að öðrum ólöstuðum átti Sigurður Pálsson skáld minnisstæðasta 
ávarp dagsins. Það helgaðist ekki síst af því að hann gat stutt pæl-
ingar sínar í skáldskap Péturs mynd sem hann dró upp af tveimur 
ungum mönnum í París veturinn 68-69. Mönnum sem áttu sameiginlega 
skáldadrauma en ólíka skaphöfn og vissu þó báðir að atburðir þessara 
ára í Frakklandi og víðar, sem þeir voru vitni að, yrðu til þess að ver-
öldin yrði ekki aftur söm. Frásögnin var krydduð ógleymanlegum lýs-
ingum á því hvernig Sigurður með stríðni reyndi að brjótast í gegnum 
staðfasta vinnusemi Péturs og draga hann í bæinn: Andri! En fáránlegt 
nafn á persónu …

Eitt af því sem Sigurður nefndi er hversu oft má sjá vísi að helstu 
yrkisefnum skálds í fyrstu bók þess, og svo er einnig hjá Pétri. Í 
Splunkunýjum degi frá árinu 1973 eru margir þræðir sem Pétur hefur 
tekið upp aftur síðar og ofið úr ólíkar myndir. Umtalsverður hluti bók-
arinnar er ortur í París og Pétri fór einsog Jónasi Hallgrímssyni, þegar 
hann kom í erlenda heimsborg lifnuðu yrkisefni heimkynnanna við. 
Enda er þar að finna eitt minnisstæðasta ættjarðarljóð okkar frá seinni 
hluta 20. aldar, landsýn: einhversstaðar í öllu þessu grjóti á ég heima.
Í lok þings þakkaði Pétur fyrir sig og játaði þá meðal annars að honum 
hefði alltaf fundist að hann hefði byrjað höfundarferil sinn vel, með 
þessum tveimur fyrstu línum í fyrsta ljóðinu í Splunkunýjum degi:

af jarðarinnar hálfu
byrja allir dagar fallega

Splunkunýr Pétur

17 18 19 20 21 22  23

Nánari upplýsingar  er að finna á heimasíðu skólans, www.verslo.is.

BIB
NÁMSBRAUT

Frá og með hausti 2007 býður Verzlunarskóli Íslands upp á alþjóðlega námsbraut þar sem 
kennt er á ensku. Námsbrautin sem kallast BIB (Baccalaureate in International Business) tekur 

mið af viðskiptabraut skólans.

Framsækið nám fyrir öfluga einstaklinga - metnaðarfull kennsla á ensku, alþjóðleg sýn
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN
ER INNRI BARÁTTAN

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

FRACTURE kl. 8 - 10.10
IT´S A BOY GIRL THING kl. 2 - 4 - 6
SPIDERMAN 3 kl. 4 - 7 - 10

FRACTURE kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING  kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
TMNT   kl. 2 - 4 - 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2 - 3.45

THE PAINTED VEIL       kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING       kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 3 - 6 - 9
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 - 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3

Ef þú rýnir 

nógu djúpt 

sérðu að allir 

hafa veikan 

blett.

MAGNAÐUR 

SÁLFRÆÐITRYLLIR

MIÐASALA Á !óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Kelsey Grammer, 
sem sló rækilega 
í gegn sem geð-
læknirinn Frasier 
Crane í þáttunum 
Staupasteini og 
Frasier, ætlar að 
snúa aftur í sjón-
varpið í nýrri 
gamanþáttaröð.

Grammer fer 
með hlutverk 
sjónvarpsfrétta-
manns sem reynir að hleypa nýju 
lífi í feril sinn í þættinum Back 
to You sem verður sýndur á sjón-
varpsstöðinni Fox TV. Patricia 
Heaton, sem lék húsmóðurina í 
Everybody Loves Raymond í níu 
ár, leikur hitt aðalhlutverkið.

Grammer í 
nýjum þætti
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Menntaskólinn í Kópavogi býður upp á nýtt nám í hótelstjórnun. Námið er 
á háskólastigi og er kennt í samstarfi við César Ritz Colleges í Sviss. 
Hér er á ferðinni spennandi námsmöguleiki fyrir nemendur sem lokið hafa 
sveinsprófi í matvælagreinum og/eða stúdentsprófi.

Nánari upplýsingar og innritun hjá áfangastjóra, Baldri Sæmundssyni 
í síma 594 4000 frá kl. 9:00 til 15:00, eða á netffanginu: bs@mk.is.

Menntaskólinn í Kópavogi og César Ritz Colleges í Sviss

FRACTURE   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
THE CONDEMNED   kl. 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
NEXT kl. 8 - 10.30 
MÝRIN 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 3.20 - 5.40 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 3.30 - 5.50

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

Ef þú rýnir

nógu

djúpt sérðu 

að allir

hafa veikan

blett.

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR 550 5000
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Idol-dómarinn kunni, Simon 
Cowell, hefur viðurkennt að 
nýjasti raunveruleikaþátt-
urinn sinn, „Grease is the 
word“, sé algjörlega mis-
heppnaður og að hann hefði 
aldrei átt að vera sýndur í 
sjónvarpi. 

Nýr þáttur Simons Cowell er 
sýndur á ITV-sjónvarpsstöðinni í 

Bretlandi og gengur út á að finna 
tvo hæfileikaríka einstaklinga til 
að taka að sér hlutverk Sandy og 
Danny í nýstárlegri uppfærslu á 
Grease sem sýnd verður í leik-
húsum ytra í haust.

Þátturinn hefur fengið afleita 
dóma gagnrýnenda sem segja 
hann lélega eftirlíkingu af X-
Factor og sambærilegum þáttum. 
Cowell segir að þær gagnrýnis-
raddir eigi fullan rétt á sér. 

„Þátturinn hefur ekki gengið 
eins vel og ég hafði vonast eftir. 
Gagnrýnendur hafa hakkað þátt-
inn í sig og ég lái þeim það ekki. 
Þetta hefur einfaldlega ekki 
heppnast nægilega vel,“ sagði Co-
well og bætti við að flestir raun-
veruleikaþættir sem gengju út 
á slíka hæfileikaleit væru al-
mennt mjög leiðinlegir. „Bestu 
þættirnir halda velli en flest-
ir þessara raunveruleikaþátta 
eru algjört rusl.“

Breski dómarinn þarf þó 
ekki að hafa áhyggjur af dvín-
andi vinsældum því hann hefur 
nýgengið frá höfundarréttar-
samningi við sjónvarpsstöðvar í 
40 löndum víðs vegar um heiminn 
í tengslum við þáttinn „Americas 
Got Talent,“ sem slegið hefur í 
gegn í Bandaríkjunum. Sá þáttur 

er hugverk Cowells og er í raun 
allsherjar hæfileikakeppni þar 
sem söngvarar, dansarar, grínist-
ar, töframenn og fleiri keppa um 
peningaverðlaun. Samningurinn 
gerir Cowell 12 milljörðum króna 
ríkari.

Nýjasta breiðskífa 
Mínuss, The Great 
Northern Whalekill, 
kemur út á mánudag 
á vegum Smekkleysu. 
Þetta er fjórða hljóð-
versskífa Mínuss, sem 
síðast sendi frá sér 
Halldór Laxness árið 
2003, sem var valin 
besta plata ársins af 
tónlistarspekúlöntum.

Mínus tók plötuna 
upp í The Sound Fact-
ory-hljóðverinu í Los 
Angeles í nóvember í 
fyrra. Við stjórnvölinn 
voru þeir Joe Baresi 
og S. Husky Höskulds. 
Aðstoðarupptökumað-
ur var Jason Goss-
man. Fyrsta smáskífu-
lagið, Futurist, hefur 
fengið fínar móttökur 
og þykir gefa góð fyr-
irheit um plötuna.

Hvaladráp kemur út

Ný bresk kvikmynd um ævi fyrr-
verandi söngvara Joy Division, Ian 
Curtis, hefur fengið mjög góðar 
viðtökur á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes.

Með aðalhlutverkið í mynd-
inni, sem heitir Control, fer hinn 
áður óþekkti Sam Riley. „Þetta er 
mjög erfitt hlutverk vegna þess að 
það er ekki auðvelt að leika mann 
sem er orðinn goðsögn í augum 
svo margra,“ sagði ljósmyndarinn   
sem leikstýrir myndinni. Þetta er 
hans fyrsta mynd.

Ánægja með 
Control



Gætum samið við þá alla ef svo ber undir

 KR gerði samning við 
Dalibor Pauletic um að hann 
semdi ekki við annað lið á Íslandi. 
KR taldi sig ekki hafa not fyrir 
Pauletic og sagði að hann væri 
einfaldlega of dýr til að vera á 
bekknum og því hefur hann yfir-
gefið félagið. 

„Það er ekkert leyndarmál 
að við höfðum áhuga á því að fá 
hann til okkar,“ sagði Gísli Gísla-
son, formaður rekstrarstjórnar 
meistaraflokks ÍA, við Fréttablað-
ið í gær.

„Við töluðum nokkrum sinn-
um við KR en það voru mál sem 
mér eru ekki kunn innan KR sem 
þýddi að hann var orðinn leiður 
á lífinu hérna. Mér skilst einnig 
að þeir hafi gert samkomulag við 
hann um að hann semdi ekki við 
annað lið á Íslandi. Að okkar mati 
var Dalibor góður kostur, ég held 
að KR hafi þarna misst frábæran 
leikmann,“ sagði Gísli.

Meinað að 
semja við ÍA

Theodór Elmar Bjarna-
son verður í byrjunarliði Celt-
ic sem mætir Hibernian á útivelli 
í lokaumferð deildarkeppninn-
ar í Skotlandi í dag. Þetta verður 
fyrsti leikur Theodórs með aðal-
liði félagsins en hann hefur farið 
mikinn með varaliði Celtic að 
undanförnu.

Theodór sagði við Fréttablað-
ið nýverið að hann væri enn í 
samningaviðræðum við Celtic 
um nýjan samning en möguleik-
ar væru fyrir hendi að hann færi 
til Skandinavíu, Hollands eða 
Belgíu, yfirgæfi hann herbúðir 
skosku meistaranna.

Í byrjunarliði 
Celtic í dag

 Kjartan Henry Finnboga-
son er nú staddur heima á Íslandi 
þar sem hann ætlar að fara vand-
lega yfir sín mál áður en hann 
ákveður hvað hann gerir næst. 
Kjartan er samningsbundinn Celt-
ic sem hefur boðið honum tveggja 
ára framlengingu en Kjartan segir 
að 90 prósent líkur séu á því að 
hann fari frá félaginu.

„Ég veit ekki hvað er framund-
an hjá mér. Ég ætla að slappa af 
og setjast svo niður með fjöl-
skyldu minni og tala við nokkra 
góða menn sem geta leiðbeint mér 
og sagt mér hvað er best að gera. 
Ég vonast til að komast til Eng-
lands í sumar þegar undirbúnings-
tímabilið byrjar en það er auðvit-
að ekkert öruggt,“ sagði Kjart-
an við Fréttablaðið í gær en hann 
staðfesti að hans gamla félag KR 
hefði þegar talað við sig þar sem 
enn kemur til greina að hann spili 
á Íslandi í sumar.  

„Ég gæti spilað hérna heima 
líka, KR er búið að hafa samband 

við mig og ég get varla hugsað mér 
að fara í aðra treyju en KR-treyj-
una á Íslandi. Það er alltaf þetta 
„en“, ég yrði auðvitað ekki kom-
inn heim til að sitja á bekknum,“ 
sagði Kjartan en í það minnsta 
þrjú ensk lið hafa verið að fylgj-
ast með kappanum undanfarið.

„Wolves, Southampton og Bris-

tol City hafa verið að fylgjast 
með mér og lið frá Norðurlönd-
unum líka en ég stefni á að vera 
á Englandi. Ég á líka eftir að tala 
almennilega við Ólaf Garðarson 
[umboðsmaður hans]. En ef ég 
skrifa undir hjá Celtic myndi ég 
setja ákvæði að ég gæti farið að 
láni hvert sem ég vil, hvenær sem 

ég vil,“ sagði Kjartan sem hefur 
spilað vel undanfarið með vara-
liði Celtic.

„Varaliðið er sterkt og ég er 
búinn að skora næstum því mark 
í hverjum einasta leik. Það er búið 
að vera frábær og ég var kominn 
á svolítið lágan punkt eftir að hafa 
verið meiddur lengi en ég myndi 
taka mikla áhættu með því að 
segja nei við Celtic. Það eru ekki 
margir 21 árs gamlir strákar sem 
myndu segja nei við tveggja ára 
samningi hjá Celtic eftir að hafa 
verið að æfa með aðalliðinu og 
hafa Gordon Strachan sem þjálf-
ara. Þetta er ekki auðveld ákvörð-
un sem bíður mín og ég stend á 
hálfgerðum krossgötum. Ég verð 
að fara að spila aðalliðsfótbolta 
fyrir framan áhorfendur og upp-
lifa þennan laugardagsfótbolta. 
Ég er í toppformi og mér líður 
mjög vel og ég hef engar áhyggj-
ur af því að komast ekki út,“ sagði 
hinn geðþekki Kjartan Henry 
Finnbogason að lokum.

Þrjú ensk lið á eftir Kjartani Henry

 Rúnar Kristinsson fékk 
höfðinglega kveðjustund eftir leik 
Lokeren og Lierse í belgísku knatt-
spyrnunni í gær. Rúnar kom til 
Lokeren árið 2000 og hefur verið 
einn allra besti leikmaður liðs-
ins og er í miklum metum meðal 
áhangenda belgíska liðsins. Rúnar 
hefur verið fyrirliði Lokeren um 
árabil en hann lék sinn síðasta leik 
sem atvinnumaður á meginlandi 
Evrópu í gær.

„Við töpðum leiknum að vísu 4-1 
og það er auðvitað hundleiðinlegt 
að tapa. En ég fékk frábærar mót-
tökur hjá áhorfendum og virki-
lega gaman að fá að kveðja allt 
þetta góða fólk sem ég hef kynnst 
á mínum árum í Belgíu. Þetta var 
virkilega skemmtilegt kvöld,“ 
sagði Rúnar í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

Hann segir að það sex og hálfa 
ár sem hann var hjá félaginu 
hafi verið afar góður tími. „Ég 
hef spilað með góðum og aðeins 
minna góðum liðum hér í Loker-
en en þetta hefur alltaf verið jafn 
skemmtilegt.“

Rúnar neitar því ekki að kveðju-
stundin hafi verið tilfinningarík. 
„Já, hún var mjög tilfinningarík 
og það var erfitt að kveðja alla. 
Hér höfum við fjölskyldan eignast 
mikið af góðum vinum og hér er 
margt fólk sem okkur þykir vænt 
um,“ sagði Rúnar. Hann snýr nú 
heim til Íslands eftir rúmlega tólf 
ára veru erlendis.

„Þetta er langur tími og ríkir 
tilhlökkun fyrir heimferðinni en 
einnig smá kvíði. Það verður mikil 
breyting fyrir fjölskylduna og sér-
staklega börnin mín. Þau hafa alla 
tíð búið erlendis og við munum öll 
þurfa smá tíma til að aðlagast líf-
inu á Íslandi. Við hlökkum til að 
takast á við það.“

Rúnar hóf feril sinn með Leikni 
í Breiðholti áður en hann gekk í 
raðir KR. Eftir góða frammistöðu 
þar hélt hann út á vit ævintýranna 
og byrjaði atvinnumannsferil sinn 
hjá Örgryte í Svíþjóð árið 1997. 
Þaðan lá leiðin yfir landamærin til 
Noregs þar sem hann lék með Lill-
eström þar sem hann naut mikill-
ar velgengni. Árið 2000 flutti hann 
sig síðan um set til Lokeren. Rúnar 
tók fyrir nokkru þá ákvörðun um 
að halda heim á leið og lá beinast 
við að hann færi aftur í KR.

Sú varð og raunin og mun hann 
skrifa undir samning við Vestur-
bæjarfélagið í vikunni og hugsan-
lega leika með því á fimmtudag-
inn þegar KR mætir Val í þriðju 
umferð Landsbankadeildarinnar.

Rúnar lék 106 landsleiki fyrir 
Íslands hönd og skoraði í þeim 
þrjú mörk. Hann var fyrirliði í ell-

efu landsleikjum.

Rúnar Kristinsson lék í gær sinn síðasta leik fyrir Lokeren. Hann var í sjö ár hjá belgíska félaginu og er þeg-
ar kominn í guðatölu þar á bæ en hann heldur nú heim til Íslands þar sem hann mun spila með KR.



Klikkaður 
  í Cocoa Puffs!

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 /

 N
A

T
 3

77
14

  
05

/2
00

7

 Keppt var í norsku bik-
arkeppninni í gær og kom eitt úr-
valsdeildarlið við sögu í leikjum 
dagsins. Það var Fredrikstad, lið 
Garðars Jóhannssonar, sem mætti 
neðrideildarliðinu Lisleby. 

Garðar var í fyrsta sinn á tíma-
bilinu í hópnum hjá félaginu og 
var skipt inn á þegar 40 mínútur 
voru til leiksloka. Hann gerði sér 
lítið fyrir og skoraði þrjú mörk á 
fimmtán mínútum og tryggði lið-
inu 5-0 sigur í leiknum. Staðan 
þegar hann kom inn á var 1-0.

„Það var auðvitað fyrst og 
fremst gott að fá að spila með 
aðalliðinu,“ sagði Garðar sem var 
í leikmannahópi liðsins fyrstu tvo 
leiki tímabilsins en hefur verið 

utan hans þar til í gær. „Nú á ég 
kannski meiri möguleika á að fá 
að spila með liðinu í deildinni.“

Hann var vitanlega hæstánægð-
ur með að skora mörkin þrjú. „Það 
er alltaf gaman þegar vel gengur.“

Fredrikstad hefur ekki unnið 
deildarleik í maímánuði og situr 
í 12. sæti deildarinnar. Um næstu 
helgi mætir liðið Vålerenga. „Nú 
náði maður kannski að sýna þess-
um mönnum að maður getur eitt-
hvað og ég hlýt að fá að vera með 
í hópnum í næsta leik, að minnsta 
kosti,“ sagði Garðar. 

Norskir fjölmiðlar sögðu eftir 
leik í gær að innkoma Garðars 
hafi skipt sköpum fyrir Fredrik-
stad.

Þrenna á 15 mínútum

 Dvöl Juventus í Serie-
B var ekki löng en félagið hefur 
tryggt sér þátttökurétt á meðal 
þeirra bestu með glæsibrag. Ju-
ventus var sent niður um deild 
í kjölfarið á Ítalíuskandalnum 
en því tókst að halda flestum 
af sínum bestu leikmönnum og 
hefur liðið borið höfuð og herðar 
yfir önnur lið í deildinni á tíma-
bilinu.

„Ég bað strákana um að klára 
þetta í dag og hugsa ekki um hina 
leikina. Ég er mjög ánægður og 
þetta færir öllum hér sem tóku 
þátt í þessu ævintýri mikla gleði,“ 
sagði Didier Deschamps, þjálfari 
Juventus, í gær eftir 5-1 sigur á 
Arezzo og fyrirliðinn Alessandro 
Del Piero tók í sama streng.

„Þetta hefur verið erfitt ár og 
það er gott að geta fagnað ár-
angrinum. Núna einbeitum við 
okkur bara að næsta tímabili,“ 
sagði Del Piero.

Komið aftur 
upp í Serie-A

Yfirtaka Thaksin Shin-
awatra á Manchester City geng-
ur vel samkvæmt lögfræðingi 
Taílendingsins. Talið er að Shin-
awatra, sem eitt sinn var í við-
ræðum um kaup á Liverpool, 
þurfi að borga um 100 milljónir 
punda fyrir félagið en fréttir frá 
Taílandi herma að kaupin muni 
ganga í gegn síðar í maímánuði.

„Tilboðið frá Thaksin er orðið 
opinbert. Það er þó ekki búið að 
ganga frá neinu en allt gengur 
vel. Fyrir lok mánaðarins kemur 
í ljós hvað úr verður,“ sagði lög-
fræðingur hins fyrrum forsætis-
ráðherra Taílands.

Nálgast yfirtöku
á Man. City

Neil Warnock, fyrrum 
stjóri Sheffield United, sagði í 
samtali við skoskt dagblað í gær 
að hann hefði áhuga á að taka 
við stjórn Hearts. „Ég elska Ed-
inborg. Konan mín myndi elska 
það að flytja þangað og ef Hearts 
myndi leita til mín myndi ég sýna 
því mikinn áhuga,“ sagði Warn-
ock.

Eggert Gunnþór Jónsson leik-
ur með félaginu sem er í eigu 
auðjöfursins umdeilda Vladimir 
Romanov.

Warnock hefur 
áhuga á Hearts

 Gengi Barcelona hefur 
dalað svo um munar og félagið 
hefur nú misst toppsætið á Spáni 
í hendurnar á erkifjendum sínum 
í Real Madrid. Miðjumaðurinn 
Xavi tekur undir orð Eiðs Smára 
Guðjohnsen frá því fyrr á tíma-
bilinu og segir að leikmennirnir 
leggi ekki nógu hart að sér.

„Á tímabilinu höfum við hald-
ið að við gætum unnið leiki bara 
á nöfnunum okkar en þetta er alls 
ekki þannig. Það er rétt að við 
erum búnir að gera mörg mis-
tök. Ég held að við höfum haldið 
að við gætum unnið leiki án þess 
að leggja okkur alla fram en hvað 
gæði varðar erum við kannski 
betri en mörg lið, leggi maður sig 
aftur á móti ekki fram getur hver 
sem er unnið þig,“ sagði Xavi.

Leggjum okkur 
ekki alla fram



Rafræn innritun nýnema í 
Menntaskólann í Kópavogi hefst 
15. maí og stendur til 12. júní. 

Nýnemum og forráðamönnum
þeirra gefst kostur á að nýta tölvu-
kost skólans og fá leiðbeiningu við 
innritun.

Skólameistari

Þýska úrvalsdeildin

Ítalska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

 „Þrjú stig á móti KR,“ 
sagði glaðbeittur Ólafur Helgi 
Kristjánsson spurður um hvað 
hann vildi í afmælisgjöf í dag. 
Breiðablik og KR leiða saman 
hesta sína í Vesturbænum í kvöld 
en félögin verma fyrir leikinn 
botnsætin tvö eftir fyrstu umferð 
Landsbankadeildarinnar. Bæði lið 
töpuðu á heimavelli í fyrstu um-
ferðinni, KR fyrir Keflavík en 
Blikar fyrir Fylkismönnum.

„Við þurfum að halda sömu tökt-
um og í síðasta leik á móti Fylki 
og ná því spili og stemningu sem 
var til staðar þá en skerpa á því að 
klára færin. Þetta var góður leik-
ur en það dugar ekki alltaf í góð 
úrslit,“ sagði Ólafur sem hefur 
nýtt vikuna vel.

„Við erum búnir að vinna mikið 
í því í vikunni að bæta okkur á síð-
asta þriðjungi vallarins, til dæmis 
að bæta fyrirgjafirnar, lykilsend-
ingarnar til að skapa færin og 
að sjálfsögðu að klára þau. Við 
höfum einnig verið að herða varn-
arleikinn og skoða taktísk atriði, 
til dæmis með því að skoða hvað 
við getum notfært okkur í KR lið-
inu og hvað við þurfum að stoppa 
hjá þeim. Við teljum okkur hafa 
ákveðna þætti umfram þá,“ sagði 
þjálfarinn sem skoðaði KR í leikn-
um gegn Keflavík síðastliðinn 
mánudag.

„KR var miklu meira með bolt-
ann og var sterkari aðilinn lengst 
af í leiknum en þeir nýttu ekki 
færin sín. Þeir fengu þrjú góð 
færi í fyrri hálfleik sem þeir áttu 
að nýta. Við vitum að þeir eru með 
gríðarlega sterkt lið og pressan er 
á þeim á heimavelli, við þurfum að 
nýta okkur það,“ sagði Ólafur og 
bætti við að staðan á leikmanna-

hópi sínum væri góð.
Hlutskipti FH og Keflavíkur 

voru þau sömu í fyrstu umferð-
inni, þrjú góð stig á erfiðum úti-
völlum. Liðin mætast í Keflavík í 
kvöld og Heimir Guðjónsson, að-
stoðarþjálfari FH, segir að liðið 
þurfi svo sannarlega að vera á 

tánum gegn spræku liði Suður-
nesjamanna. „Það er ljóst að við 
þurfum að spila vel, Keflvíking-
ar sýndu það gegn KR að þeir eru 
til alls líklegir. Eins og alltaf þegar 
við spilum á útivöllum komum 
við til með að pressa og reyna að 
sækja þessi þrjú stig, það er að 

sjálfsögðu alltaf markmiðið þegar 
við spilum,“ sagði Heimir.

„Keflavík er með sterka liðs-
heild og góða miðjumenn, fljóta 
vængmenn og það er það sem við 
þurfum helst að hafa í huga í varn-
arleik okkar,“ sagði Heimir.

Ólafur Kristjánsson vonast eftir því að fá þrjú stig á 39. afmælisdegi sínum í dag þegar Breiðablik 
heimsækir KR. „Þurfum að vera á tánum,“ segir Heimir Guðjónsson um leik FH gegn Keflavík í kvöld.

 Stuttgart varð meistari í 
Þýskalandi í gær í fimmta skipti 
eftir 2-1 sigur á Energie Cottbus. 
Stuttgart komst í fyrsta skipti í 
toppsætið í síðustu viku en Amrin 
Veh, stjóra liðsins, tókst loks 
það sem forverum hans, Felix 
Magath, Giovanni Trapattoni og 
Joachim Loew landsliðsþjálfara 
Þjóðverja tókst ekki, að hirða tit-
ilinn á sínu fyrsta tímabili.

„Þessi titill er verðlaun fyrir 
stöðugleika okkar. Við höfum allt-
af reynt að spila aðlaðandi fót-
bolta og tekið nokkra áhættu 
í leiðinni,“ sagði Veh, alsæll í 
leikslok. Fernando Meira, fyrir-
liði liðsins. var einnig í skýjun-
um. „Enginn taldi að við ættum 
möguleika á titlinum en þetta er 
verðskuldað eftir alla þá gríðar-
legu vinnu sem við höfum lagt á 
okkur.“

Meistari í 
Þýskalandi



 Frábær frammistaða í þriðja 
leikhluta og upphafi þess fjórða 
dugði San Antonio til að innbyrða 
sigur gegn Phoenix Suns í sjötta 
leik liðanna í undanúrslitum aust-
urdeildarinnar í úrslitakeppninni 
NBA-deildarinnar. Steve Nash 
var langt frá sínu besta lengst 
af í leiknum en reyndi að bjarga 
sínum mönnum undir lok leiksins 
en það var einfaldlega of seint.

Manu Ginobili (33 stig, ellefu 
fráköst) og Tony Parker (30 stig) 
voru frábærir í leiknum, Tim 
Duncan stóð fyrir sínu og Bruce 
Bowen gekk mjög vel lengst af að 
hafa gætur á Steve Nash.

Nash skoraði fyrstu körfu leiks-
ins en bætti aðeins einu stigi við 

í fyrstu þremur leikhlutunum úr 
vítaskoti. Næsta karfa hans kom 
þegar rúmar átta mínútur voru 
til leiksloka og setti liðið í fluggír-
inn. Alls skoraði hann átján stig í 
leiknum og gaf fjórtán stoðsend-
ingar.

Amare Stoudamire var eini 
maður Phoenix sem var að spila af 
eðlilegri getu en hann skoraði 38 
stig í leiknum. Menn eins og Raja 
Bell, Shawn Marion, Leandro Bar-
bosa og Boris Diaw ollu vonbrigð-
um, sérstaklega í sóknarleiknum.

Vendipunktur leiksins var 
þegar fimm mínútur voru eftir af 
þriðja leikhluta og Bowen skoraði 
þriggja stiga körfu. Ginobili fylgdi 
eftir með tveimur þristum í röð en 

mestur varð munurinn 20 stig, 92-
72, í upphafi fjórða leikhluta.

„Við náðum smá forskoti og þá 
byrjaði snjóboltinn að rúlla og for-
skotið jókst smám saman,“ sagði 
Tim Duncan eftir leik. „Nú verð-
um við að gera okkur strax klára í 
næsta leik gegn Utah en þeir spila 
frábæran körfubolta eins og er,“ 
sagði Duncan.

Fyrsti leikur Utah og San Ant-
onio í úrslitum austurdeildarinnar 
er í kvöld. Annað kvöld eigast við 
Detroit Pistons og Cleveland í úr-
slitum vestursins en síðarnefnda 
liðið bar sigurorð af New Jersey í 
fyrrinótt og tryggði sér þar með 4-
2 sigur í undanúrslitaeinvíginu.

San Antonio kláraði Phoenix á heimavelli

 Framherjinn Tomasz 
Radzinski hefur verið látinn fara 
frá enska úrvalsdeildarliðinu Ful-
ham en nýr stjóri liðsins, Lawrie 
Sanchez, er að sigta úr hóp sínum 
þessar vikurnar. Claus Jensen er 
einnig á leið frá félaginu sem og 
þeir Mark Crossley markvörður 
og Mark Pembridge.

Þeir leikmenn sem Fulham var 
með í láni, Wayne Routledge, Jan 
Lastuvka og Vincenzo Montella, 
hafa allir farið til síns heima. 

Heiðar Helguson verður áfram 
hjá Fulham.

Radzinski látinn 
fara frá Fulham

 Bregenz fór með sigur 
af hólmi gegn Fivers í fyrsta leik 
úrslitarimmunnar um austur-
ríska meistaratitilinn. Dagur Sig-
urðsson skoraði tvö mörk fyrir 
Bregenz en hann er einnig þjálf-
ari liðsins.

Fyrri hálfleikur var spennandi 
og staðan í hálfleik 15-15. Í þeim 
síðari tóku Dagur og lærisveinar 
öll völd á vellinum og unnu átta 
marka sigur, 37-29. 

Bregenz hefur titil að verja og 
getur tryggt sér hann á útivelli 
á föstudagskvöldið. Það yrði þá 
lokaleikur Dags með félaginu en 
hann kemur til Íslands í sumar og 
verður framkvæmdastjóri Vals.

Bregenz byrjaði 
með sigri

 Eiður Smári Guðjohn-
sen er í leikmannahópi Barce-
lona sem mætir Atletico Madrid 
á útivelli í dag. Tveir framherjar, 
Javier Saviola og Santiago Ezqu-
erro, voru hins vegar skildir eftir 
í Barcelona.

Fjórar umferðir eru eftir af 
deildarkeppninni og er topp-
baráttan afar spennandi. Real 
Madrid og Barcelona eru á toppn-
um með 66 stig en Sevilla fylg-
ir fast á hæla þeirra með tveim-
ur stigum færra. Valencia er svo í 
fjórða sæti með 62 stig.

Real Madrid mætir Recreati-
vo á útivelli í dag kl. 17 og er leik-
urinn í beinni útsendingu á Sýn. 
Barcelona leikur tveimur tímum 
síðar og verður í beinni á Sýn 
Extra.

Eiður í hópnum 
hjá Barcelona



 Chelsea varð í gær bikar-
meistari í Englandi eftir 1-0 sigur 
á Manchester United í framlengd-
um úrslitaleik. Didier Drogba 
skoraði markið þegar fjórar mín-
útur voru eftir af framlenging-
unni og dugði það til að tryggja 
sigurinn.

Chelsea vann bikarinn síð-
ast árið 2000 en nú í fyrsta skipti 
undir stjórn Jose Mourinho sem 
hefur nú stýrt Chelsea til sigurs í 
öllum þremur stóru keppnunum í 
enskri knattspyrnu.

Hann sagði eftir leik í gær að í 
þetta sinn ætlaði hann að geyma 
verðlaunin sín á góðum stað. Í 
fyrra kastaði hann verðlauna-
peningnum sínum sem hann fékk 
fyrir sigur í ensku deildinni í 
áhorfendaskarann.

„Þessi verðlaun eru afar þýð-
ingarmikil fyrir mig. Þetta eru 
verðlaun fyrir sigur í ensku bik-
arkeppninni og í fyrsta skipti sem 
ég hlýt þau,“ sagði Mourinho eftir 
leik. Hann hyllti Drogba sérstak-
lega fyrir sigurmark sitt.

„Leikmennirnir eiga þetta svo 
sannarlega skilið eftir það erf-
iða tímabil sem þeir hafa gengið í 
gegnum. Við eigum skilið að fara 
nú í sumarfrí eftir að hafa unnið 
þessa keppni.“

Hann sagði að sínir menn hefðu 
staðið sig vel í leiknum. „Ég held 

að þeir hafi vel skilið það skipulag 
sem lagt var upp með fyrir leik-
inn.“

Leikurinn var ekki mikið fyrir 
augað, í sannleika sagt. Markið 
sem Drogba skoraði var þó gull-
fallegt. Hann fékk boltann fyrir 
utan teiginn frá John Obi Mikel, 
sneri sér og gaf á Frank Lampard  
og stakk sér um leið inn fyrir vörn 
United. Lampard stakk boltanum 
laglega inn fyrir og Drogba náði 

í boltann á undan Edwin van der 
Saar sem kom hlaupandi úr mark-
inu.

Besta færi leiksins í venjuleg-
um leiktíma fékk Ryan Giggs er 
honum mistókst að koma bolt-
anum í netið af stuttu færi. Petr 
Cech klófesti boltann en var ýtt 
inn í markið af Giggs sem kom 
aðvífandi. Boltinn fór yfir línuna 
en Giggs var brotlegur þannig að 
réttlætinu var ef til vill fullnægt. 

Dómarinn dæmdi þó hvorki brot 
né mark.

Chelsea varð bikarmeistari síð-
ast þegar úrslitaleikurinn var leik-
inn á Wembley, árið 2000, og nú í 
fyrsta sinn sem úrslitaleikurinn 
fer fram á nýjum og endurbættum 
leikvangi. Leikurinn í gær verð-
ur þó seint skráður í sögubæk-
urnar sem litríkur leikur þessara 
tveggja stórliða sem báru höfuð og 
herðar yfir önnur lið í deildinni. 

„Þetta bætir ekki upp fyrir það 
sem gerðist í deildinni og Meist-
aradeildinni,“ sagði Drogba að leik 
loknum. „Og við viljum fá titilinn 
okkar aftur,“ sagði hann og átti 
þar við enska meistaratitilinn.

„En ég elska úrslitaleiki og þessi 
var afar erfiður gegn frábæru liði. 
Ég hafði hlakkað til að skora mitt 
fyrsta mark gegn Manchester Un-
ited í tvö ár og loksins gerðist það 
í dag. Það eina sem við viljum gera 
nú er að fagna þessum árangri.“

Markvörður Chelsea, Petr Cech, 
lofaði sigurvilja félaga sinna. „Við 
eigum heiður skilinn eftir þá erf-
iðleika sem við höfum gengið í 
gegnum í vetur. Það er alltaf erf-
itt að detta út úr keppnum eftir 
að hafa reynt að vinna þær allar. 
Fyrir mig persónulega hefur þetta 
tímabil verið hreint ótrúlegt og á 
ég erfitt með að koma tilfinning-
um mínum í orð.“

Didier Drogba var enn og aftur hetja Chelsea er hann skoraði eina mark bikarúrslitaleiks Manchester Unit-
ed og Chelsea á Wembley í gær. Markið kom á 116. mínútu eftir glæsilega sóknartilburði þeirra bláklæddu.

 Sir Alex Ferguson var 
vitanlega ekki glaðbeittur eftir 
tap lærisveina sinna gegn Chelsea 
í úrslitaleik ensku bikarkeppninn-
gar í gær.

„Það var ekkert á milli liðanna 
tveggja, hvorugt liðið átti skil-
ið að tapa eða vinna og það er 
mjög svekkjandi að við skyld-
um hafa beðið lægri hlut. Völl-
urinn var hægur og það hjálpaði 
ekki en frá okkar sjónarmiði held 
ég að nokkrir leikmanna okkar 
hafi verið mjög þreyttir sem kom 
niður á leik okkar,“ sagði Fergu-
son sem segir að lokasprettur 
Úrvalsdeildarinnar hafi tekið sinn 
toll á hópnum.

„Það sem leikmennirnir hafa 

gengið í gegnum á síðustu mánuð-
um hefur verið stórkostlegt afrek 
og það ber að hrósa þeim fyrir það 
en okkur tókst ekki að yfirstíga  
þröskuldinn í dag. Kannski hafði 
þessi mikli fjöldi leikja loksins 
áhrif,“ sagði stjórinn.

Ferguson var ekki í nokkrum 
vafa um að United hefði átt að fá 
víti í fyrri hálfleik framlengingar-
innar þegar Michael Essien renndi 
sér á Ryan Giggs sem var nálægt 
því að skora. Boltinn virtist reynd-
ar fara yfir línuna en Giggs rann 
á Petr Cech, markmann Chelsea, 
en ekkert var dæmt, hvorki víta-
spyrna á Essien, aukaspyrna á 
Giggs, né mark.

„Þetta var klárt víti. Markmað-

urinn þeirra missti boltann yfir 
línuna, það hefði verið erfitt fyrir 
línuvörðinn að dæma mark en 
dómarinn átti að vera í betri stöðu. 
Að tapa leiknum og sjá endursýn-
ingar á þessu er vægast sagt erf-
itt. Þetta var augljós vítaspyrna og 
dómarinn á að vera betur staðsett-
ur í svona tilviki,“ sagði sársvekkt-
ur Ferguson.

Ferguson kennir dómaranum um tapið

 Ryan Giggs fannst að 
Steve Bennett, dómari leiksins, 
hefði átt að dæma mark í fram-
lengingunni. „Boltinn fór greini-
lega yfir línuna. Ég sá það greini-
lega og þar sem dómarinn dæmdi 
ekki aukaspyrnu átti hann að 
dæma mark. Mér fannst ég ör-
uggur um að ná vel til boltans 
þegar einhver fór í fótinn á mér 
en ég vildi bara fá markið, ekki 
víti,“ sagði Giggs.

„Augljóslega er þetta mjög 
svekkjandi. Stóru ákvarðanirn-
ar féllu ekki með okkur og það er 
alltaf erfitt. Í stórleik sem þess-
um viltu sjá dómarann dæma rétt 
í atvikunum sem skipta höfuð-
máli. Þeir eru aðeins mannlegir 
og stundum dæma þeir ekki rétt 
en það á ekki að gerast í sjálfum 
bikarúrslitaleiknum eins og gerð-
ist í þessum leik,“ bætti Giggs 
við.

Markið var gilt

John Terry, fyrirliði 
Chelsea gat ekki leynt ánægju 
sinni eftir sigurinn í gær. „Eftir 
að hafa tapað Englandsmeistara-
titlinum fyrir framan okkar eigin 
stuðningsmenn var kominn tími 
til að bæta upp fyrir það. Þetta 
var stórkostlegt, eitt það besta 
sem ég hef upplifað,“ sagði Terry.

Frank Lampard taldi að leik-
urinn væri búinn þegar Ryan 
Giggs var nálægt því að skora í 
fyrri hálfleik framlejngingarinn-
ar. „Þegar Giggs fékk færið hélt 
ég að hann myndi skora, ég hélt 
að draumurinn væri úti,“ sagði 
Lampard, sigrinum feginn.

Þetta var
stórkostlegt
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Póker svæfir ekki aðeins áhorfendur

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

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

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is





Örlög Eiríks í Eurovision mestu vonbrigðin

Fangarnir í Hegningarhúsinu við 
Skólavörðustíg hafa ekki setið að-
gerðarlausir undanfarna daga því 
þeir hafa verið að stinga upp og 
setja niður kartöflur og fleira í 
garðinum. „Hugmyndin kom bara 
þegar við sátum hér þrír á spjalli, 
ég, annar vistmaður og Reynir 
fangavörður,“ segir Davíð Garð-
arsson, sem afplánar nú dóm í 
Hegningarhúsinu. „Þessi blettur 
var hérna og lítið notaður í annað 
en að labba á honum. Reynir tók 
svona vel í hugmyndina og kýldi 
þetta í gegn. Svo kom hann einn 
daginn með hrífur og haka þannig 
að þá var ekkert aftur snúið,“ segir 
Davíð og hlær. „Það var haugur 
hér af grjóti sem við þurftum að 
byrja á að færa áður en við settum 
moldina í beðin þannig að þetta var 
heilmikil vinna,“ bætir hann við.

„Þegar beðin voru tilbúin sett-
um við niður kartöflur, gulræt-
ur, spergilkál og rabarbara sem 
fangaflutningamennirnir gáfu 
okkur enda hefur fréttin um garð-
yrkjuna farið eins og eldur um 
sinu út um allt síðan við byrjuð-
um, þannig að við erum búnir að 
gera garðinn frægan,“ segir Davíð 

hlæjandi og bætir því við að allir 
verði jú að rækta sinn eigin garð.

Davíð segir kartöflurnar reynd-
ar sérstaklega ætlaðar í skóinn 
hjá þeim sem ekki séu tilbún-
ir til að taka á fangelsismálun-
um en bætir síðan við alvarlegri 
í bragði: „Hugmyndin á bak við 
þetta er í rauninni sú að maður 
situr hér inni og reynir að finna 
eitthvað jákvætt í þessu umhverfi 
en það getur verið erfitt. Hvað er 
þá jákvæðara en að vera að rækta 
eitthvað, hugsa um eitthvað og 
hirða eitthvað?“ 

Þá segir hann að þetta sé að 
vissu leyti táknrænt og gefi þeim 
mjög mikið. „Ég vona að ég fái að 
vera hér eitthvað áfram og hlakka 
til þegar arfinn fer að koma upp. 

Síðan vona ég að ég geti komið 
hingað aftur í haust til að taka upp 
kartöflurnar en það veltur á því 
hvort fangaflutningamennirnir 
séu tilbúnir til að skutla mér. Ann-
ars ætlum við að fá einhverja til 
að taka við þessu og halda þessu 
gangandi,“ segir Davíð og bætir 
því við að þeir væru alveg tilbúnir 
til að rækta eitthvað fleira í garð-
inum enda séu þar kjöraðstæður 
fyrir hvers kyns ræktun. „Það er 
ekki nokkur spurning um að það 
er hægt að gera miklu fleira hér í 
garðinum. Við erum búnir að sýna 
að það sé hægt að gera eitthvað án 
þess að það kosti mikla peninga 
eða fyrirhöfn. Það er bara einn 
fangavörður sem hrindir þessu í 
framkvæmd svo það ætti að vera 

hægt að gera mun meira ef þeir 
sem stjórna og ráða einhverju 
setja sig í málið.“

Davíð segir það muna öllu að 
hafa einhverja afþreyingu og eitt-
hvað að stefna að því það stytti 
tímann heilmikið. „Þetta er bara 
spurning um að tala við menn 
sem eru jákvæðir og tilbúnir til 
að gera eitthvað eins og Reynir, 
sem er með fullt af hugmyndum,“ 
segir Davíð og bætir því við að nú 
eigi eflaust fleiri vistmenn eftir 
að taka þátt í ræktuninni. „Þeir 
koma hlaupandi um leið og þeir 
sjá okkur hina orðna brúna og 
sæta hér úti í garði,“ bætir hann 
við og hlær. 

„Áskrifendahópurinn er eiginlega orðinn 
eins og ein þjóð í sýndarveruleika og svona 
viðbrögð eru ekki óalgeng,“ segir Hilm-
ar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri 
CCP, sem á og rekur netleikinn Eve Online. 
Í bandaríska dagblaðinu Miami Herald var 
nýlega fjallað um allsérstakt mál þar sem 
notendur Eve Online syrgja fallinn félaga í 
leiknum sjálfum. 

Verslunarkonan Dorothy Jean McReynolds 
var myrt fyrir framan heimili sitt í Holly-
wood skömmu áður en hún átti að bera vitni 
í sakamáli. Morðinginn braust inn á heimili 
hennar og skaut hana til bana og særði nítj-
án ára dóttur. Dorothy og eiginmaður henn-
ar, Kenny McReynolds, voru virkir notend-
ur í Eve Online-leiknum, Kenny sem iðnað-
arsérfræðingurinn Fordfan og Dorothy sem 
aðstoðarmaður hans. „Þetta er hræðileg-
ur atburður sem þarna átti sér stað og það 
finna allir spilarar til samkenndar þegar 

eitthvað kemur fyrir meðspilarana, rétt eins 
og þegar Íslendingar í útlöndum lenda í ein-
hverjum hremmingum. En eftir því sem leik-
urinn hefur stækkað hefur samhugur á borð 
við þennan orðið algengari,“ útskýrir Hilm-
ar og nefnir sem dæmi að þegar hamfarirn-
ar í Suðaustur-Asíu hafi riðið yfir stofnuðu 
áskrifendur Eve styrktarsjóð að eigin frum-
kvæði og var upphæðin afhent Rauða krossi 
Íslands.

Í frétt Miami Herald kemur fram að eig-
inmanninum hafi borist blóm og samúðar-
kveðjur frá löndum á borð við Ísland, Hol-
land og England. Og í samtali við blaðið 
kemur fram að hann sé hrærður yfir þeim 
viðbrögðum sem spilendur Eve Online hafa 
sýnt. Þá hafa yfir fimm hundruð manns 
skrifað minningarorð um Dorothy og per-
sónu hennar, Beachie88, á spjallþráð sem 
var stofnaður vegna þessa atburðar.

Notendur Eve Online syrgja fallinn félaga

„Lærdómur vikunnar er sá 
hvað Sjálfstæðisflokkurinn er 
flinkur við að hafa vinstri öflin 
að fíflum. Það hlýtur að vera 
hlegið dátt í Valhöll. 
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- Lifið heil

OMXI15 var 7.981,15 á fimmtu-
dagsmorgun, þegar ég pant-

aði fjórar heilsíður í blöðunum, og 
Dow Jones stóð í 13.468,03 þegar 
Geir og Imba Sól opinberuðu leyni-
lega trúlofun sína og ég varð að af-
panta þessar auglýsingar. Ég ætlaði 
að skora á Sjálfstæðisflokk og Fram-
sókn að halda áfram að byggja upp 
gott þjóðfélag fyrir skapandi kap-
ítal. Ég var of seinn. Stjórnarslitin 
eru disaster! Ég sem hélt að Geir og 
Grani væru að spúna í góðum gír í 
stjórnarráðinu.

leið eins og Steingrími útund-
an. Við Baddi fengum lánaða þotuna 
hjá Jóa og reyndum að jafna okkur 
með exklúsivv eskort og mass as á 
lúxushóteli í London. Við jöfnuðum 
okkur ekki neitt. Þegar við komum 
heim í gær vorum við í framan eins 
og Steingrímur, gráir og stífir eins 
og hafragrautur sem einhver hefur 
gleymt í ísskápnum. Það eru milj-
arðar í húfi! Skilja menn það ekki?! 
Fólk eins og við Baddi getur flog-
ið út á einkaþotunum með alla sína 
peninga og aldrei sést meir.

þannig að stjórnmálamenn 
ráði einhverju eftir að við í grúpp-
um og bönkum og gömlum sam-
bandsklíkum erum búnir að fá það 
sem við vildum fá hjá íhaldinu og 
framsókn. Hún er bara eitthvað 
svo mikið dressman þessi tilfinning 
að hafa hvunndagslega krata með 
ódýr bindi og dinglandi lokka í nið-
urdregnum eyrnasneplum að þvæl-
ast fyrir uppbyggingu og útrás. Svo 
á eftir að einkavæða virkjanirnar. 
Nú veit enginn hvort við Hámi fáum 
tækifæri til að nota Sjálfsmínbanka 
og Energroup til að kaupa íslenska 
vatnsorku á botnprís.

hafði mikið fyrir auglýsingunni 
sem aldrei birtist. Það átti að vera 
stór litmynd og standa undir í fyr-
irsögn: „Billjón hvetur B og D til að 
starfa áfram saman í ríkisstjórn.“ 
Ég hafði fyrst verið að hugsa um 
að nota mynd af íslensku landslagi 
– frá Þingvöllum, af Herðubreið eða 
af Guðna Ág. Svo datt mér í hug að 
væri sterkara að hafa mannsmynd, 
t.d. af Jóni „eigi skal víkja“ Sigurðs-
syni (ekki af Jóni „ekkert stopp“, 
núna Jóni „stopp“). Loks féllst ég á 
það með Mallí að væri sterkast að 
nota mynd af sjálfum mér. Auglýs-
ingar með myndum af fólki, sem 
almenningur treystir, eins og til 
dæmis Lalla Jóns, eru miklu áhrifa-
ríkari. Ég er viss um að sterk skila-
boð frá mér á fjórum heilsíðum 
hefðu knúið menn til að halda áfram 
ríkisstjórnarsamstarfinu. Og það 
hefði ekki staðið á Sjálfsmínbanka 
að liðka fyrir uppbyggingunni. 
Fyrir mér hefðu þeir jafnvel mátt 
skipa hvaða djakkass sem er í emb-
ætti ríkissaksóknara. En ég var of 
seinn að auglýsa. Þetta er búið. Bak-
herbergin eru auð. Í bili.

Biljónsdagbók 
20.5.


