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Í flóttamannabúðunum í Dzaleka og Luwani 
má finna markaði, bari og fótboltavelli, 
rétt eins og í hverju öðru malavísku þorpi. 

 Jeimmy Andrea Gutiérrez er 
23 ára gömul kólumbísk kona sem 
kom til Íslands í hópi flóttamanna 
árið 2005. Aðstæður hennar voru 
ólíkar aðstæðum hinna flótta-
mannanna að því leyti að Jeimmy 
kom ein hingað til lands. Hún þurfti 
því að hefja nýtt líf í nýju landi, þá 
aðeins 21 árs gömul. Komunni 
hingað fylgdu blendnar tilfinningar 
en hún segist bæði hafa verið kvíðin 
og forvitin. „Þetta er svo langt í 
burtu og ég vissi ekkert um Ísland,“ 
segir Jeimmy í viðtali við 
Fréttablaðið.

Á vegum 
Rauða krossins 
fá flóttamenn 
sem hingað koma 
aðstoð stuðnings-
fjölskyldna.
Nokkrar fjöl-
skyldur styðja 
við bakið á þeim 
og hjálpa þeim 
að aðlagast
íslensku
samfélagi. Slíkt 

kerfi hefur ekki verið notað annars 
staðar í heiminum en hefur gefið 

góða raun. Svo góða að 
Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna íhugar að taka verkefnið 
upp annars staðar. 

Björg Sigríður Hermannsdóttir 
var ein þeirra sem svöruðu kalli 
Rauða krossins og sér alls ekki eftir 
því. „Ég lærði ekki síður af þessu. 
Það er gott fyrir mann að tala við 
fólk sem hefur svona ólíkan 
bakgrunn. Maður fær kannski 
pínulitla innsýn inn í það hvernig 
það er að þurfa að flýja land og 
setjast að á nýjum stað,“ segir 
Björg.

Ein til Íslands frá Kólumbíu

Bandarískur
fiskveiðimaður í Newport Beach í 
Kaliforníu hefur verið ákærður 
fyrir að stinga sæljón með 
steikarhnífi. Veiðimaðurinn gerði 
sér lítið fyrir og stakk sæljónið í 
hjartastað eftir að það stal beitu af 
önglinum hans. Sæljónið særðist 
það illa að nauðsynlegt var að 
svæfa það.

„Þetta er hræðilegt,“ segir Dean 
Gomersal, yfirmaður Kyrrahafssj
ávarspendýramiðstöðvarinnar við 
Laguna Beach. „Við erum öll í 
miklu uppnámi yfir þessu. Sem 
betur fer náðist maðurinn.“

Veiðimaðurinn á yfir höfði sér 
25.000 dala sekt, jafngildi einnar 
og hálfrar milljónar króna, og allt 
að árs fangelsisdóm fyrir árásina.

Varði beituna

 Skýstrokkur sást á 
Skeiðarársandi á föstudaginn. 
Skýstrokkurinn snerti jörð í um 
fimm mínútur og þyrlaði upp 
sandi og ryki. Strokknum fylgdi 
rigning og haglél og eldingar 
sáust á eldingamælum Veðurstofu 
Íslands.

Nauðsynleg skilyrði fyrir 
skýstrokkum eru mjög fátíð á 
Íslandi, og því sjást þeir sjaldan. 
Að sögn Einars Sveinbjörnssonar 
veðurfræðings eru til heimildir 
um skýstrokka hér á landi þótt 
þær séu fáar. 

Skýstrokkar geta valdið mikilli 
eyðileggingu. Algengastir eru 
þeir í miðvesturríkjum Banda-
ríkjanna á vorin og valda þar oft 
miklum usla.

Fátítt veðurfyr-
irbæri á Íslandi

 „Mér finnst þetta 
gerast í öfugri röð. Fyrst hefði átt 
að ræða þessi mál hér heima, móta 
stefnuna og skilgreina þarfirnar í 
stað þess að gefa sér það fyrirfram 
að það sé í okkar þágu að draga 
heræfingar hingað til lands,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, um samkomulag 
NATO um að halda uppi loftvörnum 
við Ísland. 

Orrustuþotur á vegum NATO 
munu koma til landsins fjórum 
sinnum á ári til æfinga og eftirlits. 
Íslenska ríkið ber allan kostnað af 
veru herliðsins hér á landi, svo sem 
húsnæði og fæði, auk kostnaðar við 
ratsjárstöðvarnar fjórar, á Mið-
nesheiði, Bolafjalli, Stokksnesi og 
Gunnólfsvíkurfjalli, sem eru for-

senda þess að hægt sé að halda 
eftirlitinu uppi. 

„Ég hef engin rök séð fyrir því 
að það breyti einhverju til eða frá 
þótt herþotur frá öðrum þjóðum 
komi hingað fjórum sinnum á ári 
til þess að leika sér. Mér finnst 
þetta vera sýndarmennska,“ segir 
Steingrímur sem telur fjármunum 
ríkisins betur varið í uppbyggingu 
almannavarna og innlendrar 
björgunarstarfsemi.  

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra segir að kostn-
aður við áætlunina hafi ekki verið 
tekinn saman en hann sé mun lægri 
en hann hefði getað orðið. Hvort 
varnir landsins séu nú fullnægjandi 
segir Ingibjörg matsatriði. „Með 
þessu munum við búa við viðunandi 

loftvarnir. Hitt er annað mál að við 
þurfum að fara í almennt mat á 
okkar varnarþörfum. Þær lúta ekki 
aðeins að hervörnum heldur einnig 
annars konar viðbúnaði sem snýr 
meðal annars að umhverfisvá, 
hættu vegna smitsjúkdóma og 
alþjóðlegrar glæpastarfsemi.“

Valgerður Sverrisdóttir, fyrr-
verandi utanríkisráðherra, er 
ánægð með samkomulagið. „Þetta 
er í takt við það sem lagt var upp 
með í minni tíð sem utanríkis-
ráðherra og ég er ánægð með að 
málið sé í höfn.“

Áætlunin verður útfærð nánar í 
haust. Þá kemur í ljós hvenær 
þoturnar koma, hve lengi þær 
dvelja hér í senn og hve mikið 
herlið fylgir þeim.

Segir samkomulag 
sýndarmennsku
Utanríkisráðherra segir að kostnaður ríkisins vegna áætlunar NATO hafi ekki 
verið tekinn saman. Steingrímur J. Sigfússon telur óásættanlegt að íslenska 
ríkið borgi uppihald erlendra herliða sem komi hingað til þess að leika sér.

 Breska lögreglan 
handtók í gær 19 ára gamlan pilt 
sem grunaður er um morð á 
James Oyebola, fyrrverandi 
þungavigtarmeistara í hnefaleik-
um.

Oyebola var skotinn í höfuðið á 
Chatau 6, skemmtistað í London, 
eftir að hafa beðið nokkra gesti 
um að hætta að reykja. Einn 
þeirra tók því það illa að hann 
skaut Oyebola. 

Reykingabann tók nýlega gildi á 
breskum veitingastöðum og var 
Oyebola því einungis að hjálpa 
starfsfólki staðarins að fram-
fylgja banninu.

Reykingabann 
getur drepið
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 Lóð sem fylgja á með 
þegar Reykjavíkurborg selur 
Björgólfi Thor Björgólfssyni 
Fríkirkjuveg 11 verður að ósk 
Björgólfs stækkuð talsvert frá 
því sem kveðið var um í útboði.

Í útboðinu var húsinu, sem er 
1.049 fermetrar, afmörkuð um 
900 fermetra lóð með aðkomu 
fyrir bíla frá Laufásvegi. Tilboð 
Björgólfs var langhæst, eða 600 
milljónir króna fyrir eignina eins 
og hún var auglýst. Hann bauðst 
jafnframt til að greiða allt að 200 
milljónum í viðbót fengi hann 
verulega rýmri lóð sem meðal 
annars gæfi möguleika á aðkomu 
bíla frá Fríkirkjuvegi. 

Rætt er um að þessi leið verði 
aðeins nýtt sem „viðhafnarað-
koma“ eins og það er nefnt. Í 
húsinu er áætlað að verði íbúð, 
móttökusalir og safn um athafna-

manninn Thor Jensen, langafa 
Björgólfs.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Framkvæmdasviði Reykjavíkur 
hefur sviðsstjóri þess ásamt 
sviðsstjórum umhverfissviðs og 
skipulags- og byggingarsviðs 

unnið að því í sumar samkvæmt 
ósk borgarráðs að ná lendingu í 
málinu. Búist er við að hægt verði 
að ganga frá viðskiptunum fljót-
lega þannig að Björgólfur geti 
fengið eignina afhenta 1. sept-
ember.

Fær 200 milljóna lóðastækkun

Franski utanríkisráð-
herrann, Bernard Kouchner, 
varaði við því í gær að hætta væri 
á borgarastyrjöld í Líbanon ef 
ekki tækist að leysa ágreining 
milli ríkisstjórnarinnar og 
stjórnarandstöðu. 

Gærdagurinn var annar dagur 
Kouchners í Beirút þar sem hann 
reynir að miðla málum á milli 
stjórnarinnar, sem hefur stuðning 
stjórnvalda á Vesturlöndum og 
stjórnarandstöðu sem Hizbollah-
hreyfingin fer fyrir.

Kouchner sagði að honum hefði 
tekist að koma samningaviðræð-
um af stað, en stríðandi fylkingar 
hafa ekki átt í viðræðum frá því í 
nóvember. Þó væri enn ekki 
ástæða til bjartsýni. 

Frakkland tók við umsjón 
friðarviðræðnanna eftir að 
Arababandalaginu mistókst að 
koma á viðræðum í júní.

Hætta á 
borgarastríði

 Bæjarstjórn 
Akraness samþykkti í gær með 
fimm atkvæðum gegn fjórum að 
samkomulag sem bærinn gerði 
við fasteignafélagið Kalmansvík 
ehf. um skipulagningu sjö hektara 
svæðis í bæjarlandinu, skyldi 
standa. Fulltrúar minnihlutans 
eru ósáttir.

„Þetta samkomulag við 
Kalmansvík var samþykkt af 
öllum flokkum í byrjun desember. 
Þetta hefur farið tvisvar sinnum í 
gegnum bæjarráð og tvisvar í 
gegnum bæjarstjórn og því var ég 
undrandi á þessum viðbrögðum 
minnihlutans núna,“ segir Gunnar 
Sigurðsson, forseti bæjarstjórnar, 

en fulltrúar minnihlutans kröfðust 
þess að kallað yrði til aukafundar í 
bæjarstjórn vegna málsins. Ekki 
er til deiliskipulag fyrir svæðið en 
samkomulagið frá því í desember 
kveður á um að fulltrúar 
Kalmansvíkur fái að útfæra 
skipulag á svæðinu. Þar stendur 
til að byggja á fjórða hundrað 
íbúðir fyrir fólk fimmtíu ára og 
eldra.

„Okkur finnst furðulega að 
þessu staðið. Bæjaryfirvöld hefðu 
átt að útbúa deiliskipulag og 
mynda sér skoðun á því hvort 
þarna ætti að reisa hverfi fyrir 50 
ára og eldri. Svo hefði átt að bjóða 
verkið út,“ segir Rún Halldórs-

dóttir, fulltrúi minnihlutans í 
bæjarstjórn. Rún segir brýnna að 
byggja upp þjónustu fyrir veika 
eldri borgara þar sem nú þegar 

séu í byggingu íbúðir fyrir 50 ára 
og eldri í bænum. „Þessa hluti 
hefði þurft að ræða betur,“ segir 
Rún.

Ágústa, sjáið þið mikið af 
svona svindli?

Bandaríska
þingið samþykkti í vikunni 
frumvarp um aukið fjármagn til 
þeirra borga sem taldar eru í 
mestri hættu á hryðjuverkaárás-
um. Í kjölfar þess verður 
öryggiseftirlit hert verulega á 
flugvöllum og öðrum samgöngu-
miðstöðum á næstu þremur árum 
og eftirlit verður aukið með öllum 
vöruflutningum milli ríkja.

Auk þessa liggur fyrir breyt-
ingartillaga á bandaríska þinginu 
um auknar heimildir til eftirlits 
með hryðjuverkamönnum. Bush 
Bandaríkjaforseti segir að lögin 
sem ná utan um slíkt eftirlit séu 
orðin þrjátíu ára gömul og 
þarfnist því breytinga vegna 
breyttra tíma. Demókratar 
segjast vilja tryggja að breyting-
arnar veiti ekki leyfi til 
ótakmarkaðra njósna.

Hryðjuverka-
varnir auknar 

Einar Oddur Kristjánsson 
alþingismaður var jarðsunginn 
frá Flat-
eyrarkirkju í 
gær. 
Fjölmenni
var við 
athöfnina þar 
sem séra 
Hjálmar
Jónsson,
dómkirkj-
uprestur og 
fyrrverandi
samherji
Einars á Alþingi, jarðsöng. 

Einar Oddur fæddist á 
Flateyri 26. desember 1942. 
Hann sinnti ýmsum störfum 
um ævina og sat í fjölmörgum 
nefndum og ráðum. Einar 
Oddur var þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins í Norðvestur-
kjördæmi en hann var fyrst 
kjörinn á þing árið 1995.

Einar Oddur varð bráð-
kvaddur í fjallgöngu 14. júlí 
síðastliðinn. Hann lætur eftir 
sig eiginkonu, Sigrúnu Gerðu 
Gísladóttur, og þrjú uppkomin 
börn.

Einar Oddur 
jarðsunginn

 Stjórnendur 
stærstu útgerðarfyrirtækja 
landsins segjast velta því fyrir 
sér um þessar mundir hvernig 
skuli bregðast við niðurskurði 
ríkisstjórnarinnar á þorskkvóta á 
næsta fiskveiðiári. Flestir þeirra 
vilja ekki gefa upp til hvaða 
aðgerða þeir hyggist grípa. 
Aðeins útgerðarstjóri Samherja, 
Kristján Vilhelmsson, segir lík-
legt að fyrirtækið muni fækka 
um einn togara í flota sínum en að 
óvíst sé hvaða skip það verði.   

Eggert Guðmundsson, forstjóri 
Granda, segir að stjórnendur fyr-
irtækisins hafi legið yfir því hvað 
þeir ætli að gera til að bregðast 
við niðurskurðinum. Hann segir 
ýmislegt koma til greina hjá 
Granda því hægt sé að fara marg-
ar leiðir í stöðunni. Hann segist 
ekki vilja gefa það út hvaða 
aðgerðir fyrirtækið hafi verið að 
skoða. 

Pétur H. Pálsson, framkvæmda-
stjóri Vísis hf. í Grindavík, segir 
um tvennt að velja í stöðunni: að 
fækka skipum eða stytta úthald, 
þann tíma sem skip fyrirtækisins 
stunda veiðar. Hann segir fyrir-
tækið munu fara af stað á fullu á 
næsta fiskveiðiári með fimm skip 
og taka svo ákvörðun um aðgerð-
ir einhvern tíma í haust. Hann 
segir fyrirtækið líklega taka 
ákvörðun með vorinu um hvort 
fækkað verði í skipaflota þess. 

Jón Eðvald Friðriksson, fram-
kvæmdastjóri FISK-Seafood hf, 
segir að engar ákvarðanir hafi 
verið teknar ennþá hjá fyrirtæk-
inu um hvernig það bregðist við 
kvótaskerðingunni en hún sé það 

mikil að eitthvað þurfi að gera. 
„Við erum ekki komnir til enda í 
þessu; ákváðum að taka engar 
formlegar ákvarðanir um þetta 
fyrr en í ágúst,“ segir Jón Eðvald. 
Hann vill ekki segja á þessu stigi 
hvað fyrirtækið hyggist gera.

Einar Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihússins 
Gunnvarar í Hnífsdal, segir að 
verið sé að fara yfir hvernig fyr-
irtækið bregðist við kvótaskerð-
ingunni. „Það væri fullkomlega 
óábyrgt af mér að segja frá því 
núna hvað við ætlum að gera.“ 
Hann segir að fyrirtækið muni 
tilkynna hvernig það bregst við 
kvótaskerðingunni í upphafi nýs 

fiskveiðiárs, eftir 1. september. 
Hann segir að meðal þess sem 
hafi verið skoðað sé fækkun skipa 
hjá útgerðinni og stytting úthalds 
á fiskveiðiárinu.

Aðalsteinn Ingólfsson, fram-
kvæmdastjóri Skinney-Þinganess, 
segir að aðgerðir útgerðar-
fyrirtækja gegn kvótaskerð-
ingunni séu ekkert annað en 
nauðvörn. „Við erum ekki búnir 
að ákveða endanlega hvað við 
gerum. Ég get því ekki tjáð mig 
um það að svo stöddu,“ segir 
Aðalsteinn og bætir því við að 
hann geri ráð fyrir að aðgerðir 
verði kynntar í águst.    

    

Bregðast við skerð-
ingu á kvóta í haust
Stjórnendur útgerðarfyrirtækja í landinu velta því nú fyrir sér hvernig þeir eigi 
að bregðast við kvótaskerðingu á þorski. Aðeins útgerðarstjóri Samherja segir 
líklegt að fækkað verði í skipaflota en aðrir stjórnendur gefa ekkert upp.

Truflanir urðu á útsend-
ingum Digital Íslands á höfuð-
borgarsvæðinu síðustu daga. 
Bilana varð fyrst vart á fimmtu-
dag og tókst að laga kerfið 
seinni part laugardagsins. 
Truflanirnar voru mismiklar 
eftir svæðum.

Að sögn Gests G. Gestssonar, 
framkvæmdastjóra tæknisviðs 
Vodafone, voru truflanirnar til 
komnar vegna breytinga sem 
gerðar voru á GSM-tíðnisviðinu 
vegna uppbyggingar á 3G-
fjarskiptakerfum, þriðju kynslóð-
ar-farsímakerfisins.

Sími truflaði 
útsendingar
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Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 25.827 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum. Bílasala Vesturlands, Borgarnesi.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%)

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 25.827,- á mán.*
100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti 1800cc
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.799.000,- Við auglýsum ekki verð frá!
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„Við teljum að varp 
sjófugla sé lélegt á flestöllum þeim 
svæðum þar sem fuglinn reiðir sig 
á sandsíli sem æti. Í Vestmanna-
eyjum eru aðeins tíu til tuttugu 
prósent af þeim fjölda fugla sem 
getur talist eðlilegur í varpi hjá 
lunda og svartfugli,“ segir Kristj-
án Lilliendahl, sérfræðingur hjá 
Hafrannsóknastofnun. Árlegar 
sandsílarannsóknir Hafrannsókna-
stofnunar benda til að tvo árganga 
vanti í stofninn sem sjófuglar fyrir 
Austur-, Suður- og Vesturlandi reiða 
sig á sem æti. Varp sjófugla fyrir 
Norðurlandi virðist ganga vel þar 
sem loðna er aðal ætið.

Vestmannaeyjar eru langmikil-
vægasta fuglavarpið fyrir Suður-
landi og virðist ástandið þar vera 
mjög alvarlegt þriðja árið í röð. 
„Það er ekki egg eða fugl í nema 
litlum hluta af lundaholum og þeir 
sem tína svartfuglaegg í Eyjum 
finna lítið og jafnvel ekkert á 
klettasyllum sem áður gáfu 
hundrað egg eða meira,“ segir 
Kristján. „Stærsta kríuvarp á 
Íslandi hefur verið á háhitasvæðum 
á Reykjanesi og mér er sagt að það 
sé ekki svipur hjá sjón. Þar sem 
áður voru þúsundir kríuhreiðra eru 
nú nokkur hundruð.“

Ástandið, þar sem fugl reiðir sig 
á sandsíli, virðist vera best á Aust-
urlandi. Í Papey var kríu- og lunda-
varp með mesta móti að sögn þeirra 
er dvalið hafa þar yfir sumartím-
ann undanfarin ár. Því virðist meira 
æti við austurströndina sem skýr-
ist af því að sjórinn fyrir austan er 
heldur kaldari en við suðurströnd-
ina og hefur það áhrif á fæðufram-
boðið. Ljóst þykir að varp fugla 
sem treysta á æti úr sjó er í góðu 
lagi á Norðurlandi. Vel horfir til 
dæmis með varp í Grímsey.

Árlegri rannsókn Hafrannsókna-
stofnunar á sandsíli lauk nýlega og 

niðurstöður benda til að tvo 
árganga vanti í stofninn, en 
sandsíli er aðalfæða sjófugls 
annars staðar við landið en fyrir 
Norðurlandi. Talsvert meira fannst 
þó af seiðum en í fyrra, aðallega á 
Breiðafirði. Kristján er einnig 
nýkominn úr leiðangri til Vest-
mannaeyja þar sem fylgst var með 
lunda úr lofti og á sjó. „Lundinn er 
að éta sandsíli út af Selvogi sem 
getur skýrt af hverju kríuvarp er 
sæmilegt við Grindavík. En þetta 
er ekki svo mikið af síli að það sé 
neitt til að byggja á,“ segir Kristj-
án.

Lélegt varp hjá kríu og lunda 
hefur aðallega vakið athygli en 

sama á við um varp annarra fugla 
sem reiða sig á æti úr sjó. Þannig 
virðist varp ritu í Vestmannaeyjum 
vera innan við tíu prósent miðað 
við meðalár, þótt rannsóknir vanti 
til að staðfesta það.

Jens-Kjeld Jensen, fuglafræð-
ingur í Færeyjum, segir að sama 
ástand sé þar í landi og óttast hann 
að stofnar sjófugla, þar á meðal 
lundinn, deyi út ef ekki verður 
breyting á. Kristján segir að síli 
hafi horfið í Norðursjó fyrir þrem-
ur árum og fréttir frá Færeyjum 
gefi ekki ástæðu til bjartsýni. 
„Maður óttast auðvitað að eitthvað 
stórt og mikið sé í gangi í lífríkinu,“ 
segir Kristján.

Það er ekki egg eða fugl 
í nema litlum hluta af 

lundaholum og þeir sem tína 
svartfuglaegg í Eyjum finna lítið 
og jafnvel ekkert á klettasyllum 
sem áður gáfu 100 egg eða meira.

 Blindur maður sem 
ráfaði ölvaður inn í rangt hús í 
Texas-ríki á dögunum slasaðist 
þegar íbúi í húsinu skaut á hann 
úr haglabyssu.

Maðurinn býr skammt frá og 
hafði í ölvímunni ruglast á 
húsum. Sagt er frá því í blaðinu 
Houston Chronicle að maðurinn 
hafi rifist í dágóða stund við 
húsráðanda um það í hvers húsi 
þeir væru staddir, áður en á hann 
var skotið. Hann hlaut minnihátt-
ar áverka og ekki er búist við 
kæru vegna málsins.

Að sögn aðstandenda mannsins 
hafði hann lent í svipuðum 
uppákomum áður. 

Blindur skotinn 
í röngu húsi

Svart útlit með varp sjófugla
Varp sjófugla er tíu til tuttugu prósent af því sem eðlilegt getur talist. Ástæðan er skortur á æti og rann-
sóknir benda til að tvo árganga vanti í sandsílastofninn. Aðeins norðanlands virðist varp í lagi þar sem 
loðna er aðalæti sjófugls. Varp hefur einnig brugðist í Færeyjum sem bendir til að vandinn sé mikill.

 Tvö skemmtiferðaskip 
komu til Ísafjarðar í gær og hefur 
verið mikið annríki við móttöku 
skemmtiferðaskipa í Ísafjarðar-
höfn að undanförnu. Skipin heita 
Princess Danae og Thompson 
Spirit, sem er tæp 34 þúsund tonn 
og ber 1.350 farþega. Princess 
Danae er rúmlega 16 þúsund tonn 
og rýmir 500 farþega. Því voru 
tæplega 2.000 ferðamenn staddir 
á Ísafirði í gær, að því segir á 
fréttavefnum bb.is. 

Þá hafa komið 3.200 farþegar á 
einni viku til Ísafjarðar með 

skemmtiferðaskipum en vinsæld-
ir Ísafjarðarhafnar sem viðkomu-
staðar skemmtiferðaskipa fara 
vaxandi með hverju ári.

Vinsældir Ísafjarðar-
hafnar aukastAlexander Karsner, 

aðstoðarorkumálaráðherra Banda-
ríkjanna, er nú í heimsókn á Íslandi 
til að kynna sér stöðu orkumála 
hér á landi. Hann skoðaði Hellis-
heiðarvirkjun í gær ásamt fylgd-
arliði sínu og kynnti sér starfsemi 
Orkuveitu Reykjavíkur. 

Einnig var kynning í Orkustofnun 
og ráðherrann heimsótti háskóla-
svæði Keilis í fylgd Ólafs Ragnars 
Grímssonar, forseta Íslands, sem 
hafði frumkvæði að komu hans til 
Íslands, og Össurar Skarphéðins-
sonar iðnaðarráðherra. Karsner 
hefur einnig átt fundi með 
forsvarsmönnum Glitnis og Geysir 
Green Energy. 
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 Hanna þarf sérstaka 
þrengingu í Jökulsárgöng til að 
draga úr bakrennsli vatns upp 
göngin þar sem þvermál ganganna 
er meira en upphaflega var gert 
ráð fyrir. 

Líkan af þrengingunni hefur 
þegar verið hannað og prófað í 
Sviss og kom þar í ljós að allar for-
sendur hönnuninnar stóðust. Gunn-
ar Guðni Tómasson, forseti tækni- 
og verkfræðideildar Háskólans í 
Reykjavík, og Þorbergur Leifsson 
verkfræðingur, á Verkfræðistofu 
Sigurðar Thoroddsen, fóru fyrir 
hópi sérfræðinga við hönnun 
þrengingarinnar.

Þrengingin er hönnuð þannig að 
hún veldur miklu orkutapi þegar 
vatn rennur upp göngin en sem 
minnst orkutap verður þegar vatn 
rennur niður göngin í Fljótsdals-
stöð þar sem fallorka vatnsins 

nýtist til rafmagnsframleiðslu.
Þegar stöðva þarf snögglega 

vatnsstraum í Jökulsárgöngum inn 
á vélar Fljótsdalsstöðvar verða 
miklar rennslissveiflur og gæti 

vatn jafnvel runnið um tíma í 
öfuga átt í göngunum. Við viss skil-
yrði gæti bakrennslið orðið mun 
meira en mesta rennsli um göngin 
til virkjunarinnar.

Þrenging minnkar bakrennsli

 Jórdanar, Sýrlendingar 
og Írakar segjast litla hjálp fá við 
að takast á við rúmlega tvær og 
hálfa milljón flóttamanna frá Írak. 
Arabaþjóðirnar geti ekki staðið 
undir öllum þessum straumi flótta-
manna. Þetta kom fram á alþjóð-
legri ráðstefnu í Amman í Jórdan-
íu. Ráðstefnan er haldin til að leita 
leiða til að létta byrðarnar af þeim 
löndum sem taka við stórum meiri-
hluta flóttamanna. Auk fulltrúa 
frá ofangreindum þjóðum sækja 
ráðstefnuna fulltrúar Sameinuðu 
þjóðanna, Bandaríkjanna og fleiri 
þjóða, og alþjóðastofnana. 

Milad Atiya, sendiherra Sýr-
lands og Jórdaníu og stjórnandi 

ráðstefnunnar, segir að að vest-
rænar þjóðir verði að taka þátt í 
að leysa þetta vandamál, „og sér-
staklega Bandaríkin sem bera 
ábyrgð á því ástandi sem nú ríkir.“ 
Bandaríkin hafa einungis tekið við 
133 íröskum flóttamönnum en 
buðust nýlega til að taka við 7.000 
manns. Utanríkisráðherra Íraks, 
Mohammed Haji Hmoud, segir að 
það sé engin lausn. Sá stuðningur 
sé einungis táknrænn, ekki raun-
verulegur.

Talið er að 50.000 Írakar flýi 
landið í hverjum mánuði. Einnig 
er talið að tvær milljónir Íraka 
hafi flúið heimili sín og flust til 
annarra staða í Írak. 

 „Ég er sannfærður um 
að þetta sé auknum forvörnum og 
eftirliti að þakka,“ segir Einar Guð-
mundsson, forstöðumaður Sjóvá 
Forvarnahússins. Á fyrstu sex 
mánuðum þessa árs hafa um 
tuttugu prósentum færri slasast í 
umferðinni en fyrstu sex mánuði 
síðasta árs.

Þetta kemur fram í tölum, sem 
Forvarnahúsið tók saman, úr 
umferðinni fyrstu sex mánuði árs-
ins samanborið við fyrstu sex 
mánuði ársins 2006. Fjöldi tjóna 
helst nánast óbreyttur á milli ára.

Undanfarna daga hefur Frétta-

blaðið fjallað um árangur af auknu 
umferðareftirliti lögreglu og áhrif 
þess og hærri sekta. Lögreglumenn 
um landið segja að eftirlitið, ásamt 
auknum forvörnum gegn hrað-
akstri, hafi dregið úr umferðar-
hraða Íslendinga.

„Ef meðalhraðinn er lækkaður 
um tíu kílómetra er ekki víst að 
tjónum fækki en það sem gerist er 
að tjónin breytast. Að mínu mati 
staðfesta þessar tölur það sem 
lögreglan heldur fram, að öku-
hraðinn hafi lækkað. Það leiðir af 
sér að færri slasast þegar tjón 
verða,“ segir Einar.

Á Norðurlandi hefur tjónum 
fækkað um tuttugu prósent. 
Slösuðum hefur engu að síður 
fjölgað um sjö prósent. Á höfuð-
borgarsvæðinu hefur tjónum fjölg-
að um eitt og hálft prósent en slös-
uðum fækkað um rúm 22 prósent. 

Tölurnar eru fengnar með því að 
taka saman tölur yfir tjón og 
slasaða sem tryggja hjá Sjóvá og 
margfalda þær með hlutfalli 
markaðshlutdeildar Sjóvá. Þessi 
aðferð hefur gefið góðar niður-
stöður sem eru mjög nálægt lagi 
og með litlum skekkjumörkum að 
sögn Einars. 

Fimmtungi færri 
slasaðir í umferðinni
Fyrstu sex mánuði ársins var fjöldi tjóna í umferðinni svipaður og árið á 
undan. Slösuðum hefur þó fækkað samkvæmt tölum frá Sjóvá Forvarnahúsinu. 
Forstöðumaður segir að auknu eftirliti og umræðu sé um að þakka.

 Dick Cheney, 
varaforseti Bandaríkjanna, fór í 
áhættulítinn hjartauppskurð í 
gær til að láta skipta um rafhlöðu 
í hjartagangráðnum sem hann er 
með.

Hjartagangráður fylgist með 
hjartslættinum og gefur vægt 
rafstuð við hjartsláttartruflanir 
eða ef hjartað hættir að slá.

Cheney hefur lengi verið 
hjartveikur. Hann hefur fengið 
fjögur hjartaáföll og fjórum 
sinnum farið í hjáveituaðgerð. 
Stofnæðarnar til hjartans hafa 
verið hreinsaðar tvisvar auk þess 
sem hann fór í aðgerð til að koma 
gangráðnum fyrir.

Fékk nýja raf-
hlöðu í gangráð

Á skólafólk að fá frítt í strætó 
frekar en aðrir hópar?

Ertu hlynnt/ur því að NATO 
hafi eftirlit með íslenskri 
lofthelgi?
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 Offita getur verið 
„félagslega smitandi“ samkvæmt 
rannsókn bandarískra vísinda-
manna þar sem fram kemur að 
fólk sem á vin, systkini eða maka 
sem er of feitur sé í aukinni hættu 
á að þjást sjálft af offitu. 

Niðurstöðurnar benda til að 
félagsleg tengsl hafi jafnvel meiri 
áhrif á þyngd einstaklings heldur 
en líffræðileg. Líkur á að ein-
staklingur verði of feitur jukust 
um 57 prósent ef vinur hans var 
of feitur, 40 prósent ef systkini 
hans var það og 37 prósent ef 
maki hans var það. Í nánustu vin-
áttunum jókst áhættan næstum 
þrefalt.

„Við vorum forviða að komast 
að því að vinir sem búa í hundr-
aða kílómetra fjarlægð hafa alveg 

jafn mikil áhrif á þyngd einstakl-
ingsins og vinir sem búa í næsta 
húsi,“ segir einn vísindamann-
anna sem gerðu rannsóknina, 
James Fowler sem starfar við 
Kaliforníuháskóla í San Diego. 

Vísindamennirnir reiknuðu út 
að bæti of feitur einstaklingur á 
sig 7,7 kílóum leiði það til þess að 
viðkomandi vinur hans bæti á sig 
auka 2,3 kílóum samkvæmt 
meðaltali.

Vísindamennirnir telja að þetta 
snúist ekki bara um að fólk með 
svipaðar venjur í mataræði og 
hreyfingu haldi saman heldur 
telja þeir líklegt að eigi fólk vini 
eða ættingja sem séu of feitir þá 
breyti það viðhorfi þess gagnvart 
því hvað sé viðunandi þyngd. 

Sérstaklega var tekið fram að 
fólk ætti ekki að hætta samskipt-
um við vini eða ættingja á grund-
velli þessara niðurstaðna. „Það er 
haugur af rannsóknum sem benda 
til að það sé hollt fyrir heilsuna að 
eiga fleiri vini. Þannig að það síð-
asta sem þú vilt gera er að losa 
þig við nokkurn af vinum þínum,“ 
segir Fowler. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru birtar í New England-lækna-
tímaritinu. Við rannsóknina voru 
skoðaðar læknaskýrslur fólks 
sem hafði tekið þátt í hjartarann-
sókn sem hafði verið í gangi í 
meira en hálfa öld í úthverfi 

Boston. Síðan var gagna aflað um 
vini, ættingja og maka frá þátt-
takendum í hvert sinn sem þeir 
voru rannsakaðir yfir 32 ára tíma-
bil. Rannsóknin náði til 12.067 
manns.

Offita er félagslega smitandi
Félagsleg tengsl hafa meiri áhrif á þyngd einstaklings en líffræðileg samkvæmt bandarískri rannsókn. Vís-
indamenn telja að offita hjá vini eða ættingja geti breytt viðhorfi til þess hvað telst viðunandi þyngd.

 Hvað heitir bæjarstjórinn í 
Vestmannaeyjum?

 Hver hefur verið ráðinn 
dómari og spurningahöfundur í 
Gettu betur næsta vetur?

 Hvar eru franskir dagar 
haldnir um helgina?



FRÍTT Á ÚRSLITALEIKINN Í BOÐI OR
Orkuveita Reykjavíkur vill þakka ungu knattspyrnukonunum sem hafa gert
úrslitakeppni Evrópumóts kvenna yngri en 19 ára að afburðaskemmtun.
Keppni sem þessi er hvatning til allra íslenskra knattspyrnustúlkna um að
æfa af krafti og hver veit nema þær muni spila á móti sem þessu í fram-
tíðinni. Í dag takast á tvö bestu lið mótsins á Laugardalsvellinum í úrslitaleik
keppninnar og vill Orkuveitan hvetja sem flesta að láta sjá sig. Að leik loknum
mun forseti UEFA, Michel Platini, afhenda sigurliðinu Evrópubikarinn. 

Sjáumst á vellinum!

ALLIR Á VÖLLINN!

ÚRSLITALEIKUR
Í EM KVENNA U-19

ENGLAND - ÞÝSKALAND Laugardalsvöllur, sun. 29. júlí kl. 16.00

Á fyrri hluta ársins voru 
útlendingar tuttugu prósent þeirra 
sem voru teknir fyrir ölvunar-
akstur og sex prósent þeirra sem 
keyrðu of hratt.

Til að bregðast við þessu hefur 
VÍS gefið út bækling á fimm tungu-
málum með upplýsingum til útlend-
inga um umferðarlög á Íslandi. Auk 
íslensku er bæklingurinn á ensku, 
pólsku, rússnesku og spænsku.

Eins og Fréttablaðið greindi frá í 
vikunni er Sjóvá að gefa út svipað-
an bækling. Útlendingar ættu því 
með góðu móti að geta kynnt sér 
umferðarlög hér á landi. 

Forvarnir á 
fimm tungum



greinar@frettabladid.is

Heimurinn horfir öðruvísi við 
þegar maður skoðar hann úr 

suðri. Ekki aðeins stjörnubjartur 
himinninn yfir eyðimörkum 
Afríku heldur líka stjörnum 
prýddur fundarsalur helstu 
leiðtoga heims. Þeir vita kannski, 
að engin heimsálfa hefur lagt 
minna til mengunar sem leiðir til 
loftslagsbreytinga af mannavöld-
um en Afríka. Og engin heimsálfa 
mun fara verr út úr afleiðingum 
vaxandi hita á jörð en einmitt 
Afríka. Það er von að hér niðurfrá 
séu farnar að hljóma raddir um 
skaðabætur. Þær heyrast reyndar 
líka á Grænlandi þar sem ísinn 
bráðnar; frumbyggjar landsins 
hafa sannarlega ekki staðið fyrir 
menguninni sem veldur.

Ég held að árið 2007 sé nú þegar 
orðið merkisár í sögu heims.  
Grundvallarbreyting í viðhorfum 
leiðtoga ríkustu ríkjanna hafi loks 
náð að skjóta rótum. Á leiðtoga-
fundi G8-ríkjanna fyrir nokkrum 
vikum kom þetta skýrt fram þegar 
íhaldsleiðtogi Þýskalands fór í 
fararbroddi þeirra sem reyndu að 
fá George W. Bush til að horfast í 
augu við staðreyndir: Vestrænir 
lífshættir verða að breytast. Nýr 
utanríkisráðherra Breta orðaði það 
svo: „Heimsbyggðin öll getur ekki 
vænst þess að búa við jafn góð 
lífskjör og Bretar, við þyrftum 
þrjár Jarðir til að standa undir 
því.“ Þetta er játning sem hefur 
ýmsan hljóm. Heima fyrir merkir 
hún í hugum margra að nú verði 
fólk að nota sparperur, fækka 
bílferðum, borga mengunarskatt. Í 
besta falli smávægileg óþægindi. Í 
Afríku hljómar þetta svo: Við þessi 
ríku höfum ákveðið að þið hin 

megið ekki hafa það jafn gott og 
við. Kínverjar og Indverjar hrista 
bara hausinn og keyra á fullri ferð 
inn iðnvæðingu með ótrúlegri 
mengun og afráni auðlinda. Í 
Afríku eiga menn ekki þann kost. 
Það er því von að dálkahöfundar 
og hörðustu stjórnmálamennirnir 
segi: Enn eitt samsærið gegn 
Afríku! Þið skuldið!

Viðhorfsbreyting helstu leiðtoga 
iðnríkja á langan aðdraganda. 
Kenningar um þróun eiga rót að 
rekja til þess markmiðs að lyfta 
fátækum ríkjum á sama fram-
leiðslu- og neyslustig og Vestur-
veldin njóta. Eftir þessu markmiði 
starfaði Alþjóðbankinn lengstum. 
Viðsnúningurinn í viðhorfum og 
ræðu manna er því algjör þegar 
viðurkennt er að „þróunarstig“ 
Vesturvelda sé í raun á yfirdrætti. 
Það þýðir samt því miður ekki 
aðgerðir strax. Fyrir tveimur 
árum komu leiðtogar sömu ríkja 
saman í Gleneagles í Skotlandi og 
lofuðu undir forystu Tonys Blair 
risavöxnum skrefum fyrir Afríku. 
Ekki hefur verið staðið við 
helminginn af því. Nýleg skýrsla 
sýnir að „Þúsaldarmarkmiðum“ 
Sameinuðu þjóðanna í baráttu 

gegn fátækt, menntunarskorti og 
sjúkdómum verður ekki náð með 
sama áframhaldi.

Í þessu samhengi verður örvænt-
ing margra í Afríku enn skiljan-
legri og kaldhæðnin í orðum 
leiðtoga iðnríkja enn meiri. Meðan 
Vesturlandabúar rífast um 
óþægindin af því að „skerða“ 
mengunarkvóta sinn deyja börn í 
Afríku úr hungri og sjúkdómum. 
Hér þarf rafmagn fyrir sjúkrahús 
sem enn eru ekki til. Meðan 
einkabílar Evrópu og Ameríku eru 
auglýstir „grænir“ vantar vegi og 
brýr um alla Afríku til að bændur 
komi vörum á markað og lifi af. 
Verksmiðjur í Evrópu og Asíu búa 
sér til losunarkvóta til sölu með 
því að menga minna en áður, en í 
Afríku þar sem mjög lítið er um 
slíkar verksmiðjur er möguleikinn 
einfaldlega ekki fyrir hendi. Hins 
vegar munu loftslagsbreytingar af 
mannavöldum gera 600 þúsund 
ferkílómetra af ræktanlegu landi í 
Afríku að eyðimörk á 20 árum. 
Sérstakt ráð Sameinuðu þjóðanna 
um áhrif loftslagsbreytinga telur 
að matvælaframleiðslu verði 
alvarlega ógnað, áhrifin verða 
víðtæk og óviðráðanleg fyrir þá 
íbúa jarðar sem veikastir standa 
fyrir. Og hafa minnst lagt af 
mörkum til að valda þeim vanda 
sem mannkyn glímir við. Ef maður 
færi með þetta vandamál inn í 10 
ára bekk til úrlausnar grunar mig 
að Salómonsdómurinn kæmi fljótt: 
Við verðum að mætast á miðri leið. 
Í flóknum heimi alvörunnar 
útfærist þetta þannig að ekkert 
átak gegn mengun á lofthjúpi 
jarðar fái staðist án þess að ráðist 
sé gegn fátækt samtímis.

Í skuld við Afríku

Árni Páll Árnason, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, birtir grein sl. mið-

vikudag undir fyrirsögninni Öfgalaus 
stefna í málefnum Palestínumanna. Þar 
vísar þingmaðurinn í málflutning for-
manns flokks síns, Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur, og yfirlýsinga hennar um 
Mið-Austurlönd. Ég hef gagnrýnt þessar 
yfirlýsingar og talið að það sé ekki til 
árangurs fallið í friðarferli né í anda lýðræðis að 
hundsa þá aðila sem unnu sigur í síðustu þingkosn-
ingum í Palestínu, þ.e. Hamas-samtökin. Um þetta 
segir Árni Páll Árnason: „Það er sérkennilegt að sjá 
Ögmund taka sér stöðu sem blaðafulltrúa Hamas, 
þegar viðleitni stuðningsríkja Palestínumanna um 
heim allan er að stuðla að einingu Palestínu-
manna.“

Árni Páll er ekki einn um að reyna að innprenta 
fólki að ég sé sérstakur talsmaður Hamas. Það gerir 
m.a. Sigurður Kári Kristjánsson þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins á heimasíðu sinni og Egill Helga-
son, fjölmiðlamaður að sama skapi, en hann gagn-
rýnir afstöðu mína og segir að hann viti ekki „hversu 
líklegt það er til vinsælda að taka upp hanskann 
fyrir þessi öfga- og hryðjuverkasamtök“. Fleiri 
hafa talað og skrifað í þessa veru. 

Í fyrsta lagi vil ég segja Agli Helgasyni og skoð-
anasystkinum að afstöðu í þessu máli tek ég ekki 
eftir því hvað ég telji líklegt að vera fallið „til vin-

sælda.“ Saga Palestínu er blóði drifin 
hörmungasaga síðari hluta 20. aldarinnar, 
allar götur frá samþykkt tillögu SÞ um 
skiptingu Palestínu árið 1947 eftir línum 
sem hvorki gyðingar né Palestínumenn 
viðurkenndu. Þá var landinu skipt nánast 
til helminga. Eftir grimmúðleg átök á 
þessu tímaskeiði fór hlutur Palestínu-
manna niður í minna en fjórðung. Ísrael-
ar gengu enn lengra í landvinningum í 
sex daga stríðinu á sjöunda áratugnum og 
nú með byggingu kynþáttamúrsins þannig 
að stefnir í að Palestínumenn fái um 

tíunda hluta Palestínu í sinn hlut! Þetta hafa margir 
Palestínumenn ekki viljað sætta sig við, lengi vel 
Fatah og enn lengur Hamas. 

Nú gerðist það hins vegar að Hamas lýsti vilja til 
að mynda þjóðstjórn með Fatah og jafnframt að 
semja við Ísraela á grundvelli samþykkta SÞ sem 
byggja á landaskiptum eins og þau voru fyrir sex 
daga stríðið. Þetta vakti vonir um að Palestínumenn 
væru loksins að sameinast um friðsamlega lausn. Út 
á nákvæmlega þetta gekk viðleitni Norðmanna 1993. 
Nálgun Norðmanna taldi ég raunsæja – ekki öfga-
fulla! – og harmaði að íslenskur utanríkisráðherra 
tæki undir með ísraelskum stjórnvöldum sem í vor 
– rétt fyrir komu íslensku sendinefndarinnar – tókst 
endanlega að hrekja réttkjörna stjórn frá völdum í 
Palestínu og er nú enn einu sinni að takast að fram-
fylgja gömlu ráði nýlenduherra: Að deila og drottna.

Höfundur er þingflokksformaður Vinstrihreyfingar-
innar - græns framboðs.

Um öfgar og öfgaleysi

Þ
að kom ekki sérstaklega á óvart að það skyldu vera 
sveitungar fyrrverandi landbúnaðarráðherra sem 
tókst að spilla fyrir að ódýrar erlendar kjötvörur frá 
Evrópusambandinu kæmust á íslenskan markað eins og 
Fréttablaðið sagði frá í vikunni. 

Í landbúnaðarráðherratíð sinni kom Guðni Ágústsson alltaf 
fyrst og fremst fram sem grímulaus hagsmunagæslumaður 
bændastéttarinnar. Engu skipti þótt sú varðstaða væri á kostnað 
heimila landsins. 

Ef Guðni fengi einn að ráða þyrftu íslenskir neytendur eflaust 
að greiða hæsta verð í heimi fyrir landbúnaðarvörur um aldur 
og ævi. En sem betur fer er Guðni ekki lengur landbúnaðarráð-
herra.

Sú einangrunarstefna sem Guðni þráaðist við að viðhalda í 
kringum íslenskan landbúnað er álíka mikil tímaskekkja og ef 
stjórnvöld leyfðu einungis ríkissjónvarp í svarthvítu og fimmtu-
dagskvöld væru sjónvarpslaus. 

Hið kostulega, eða öllu heldur sorglega, er að umhverfi land-
búnaðarins hér á landi er einmitt enn með slíkum brag. Og auð-
vitað ber Guðni Ágústsson ekki einn ábyrgð á ástandinu þótt hann 
hafi barist um á hæl og hnakka til að viðhalda því.

Staðreyndin er sú að hver ríkisstjórn á fætur annarri hefur 
sýnt undarlegt þrekleysi við að koma íslenskum landbúnaði í takt 
við tímann. Á sama tíma og hið opinbera hefur losað um tök sín á 
viðskipta- og efnahagslífinu hefur hvergi verið slakað á verndar-
hendinni yfir landbúnaðinum. Og neytendum blæðir fyrir vikið.

Það er lýsandi fyrir forneskjuna að forræði um álagningu tolla 
á innfluttar matvörur er í landbúnaðarráðuneytinu. Í því sögu-
lega ljósi að landbúnaðarráðherrar hafa ávallt litið á sig sem 
umboðsmenn bænda, er þetta álíka gáfulegt fyrirkomulag og að 
gera stórmeistara Góðtemplarareglunnar að forstjóra ÁTVR. 

Eins og staðan er núna er innlend framleiðsla á kjöti, mjólk-
urafurðum og eggjum nánast í fullkomnu skjóli fyrir samkeppni 
við erlenda framleiðslu. Tollar og skattar eru með þeim hætti að 
innflutningur á þessum vöruflokkum er ekki raunhæfur.

Ítrekað hefur komið fram að meðal þess sem vegur þyngst í að 
viðhalda hér háu matvöruverði er hátt verð á innlendri matvöru-
framleiðslu. Til að breyta því þarf að umbylta núverandi vernd-
arstefnu.

Eitt örlítið hænufet í þá átt var tekið með samningnum við Evr-
ópusambandið síðastliðinn vetur. Stóraukinn tollkvóti á kjöti, með 
lægri innflutningsgjöldum en áður hefur tíðkast, átti að leiða til 
lægra matvælaverðs.

Þann samning hefur Sláturhús Hellu nú haft að háð og spotti. 
Guðni hefur eflaust glott í kampinn yfir athæfi sveitunga 

sinna, sem tryggðu sér meirihluta kvótans en hættu sisona 
við innflutninginn vegna þess að þeir sögðust hafa misskilið 
útboðsreglurnar. Hinum, sem bera hag íslenskra neytenda fyrir 
brjósti, er ekki skemmt. Þessi fíflaskapur er enn ein staðfesting 
þess að það er löngu tímabært að móta landbúnaðarstefnu sem 
tekur mið af hag neytenda, en ekki bænda.

Fíflaskapur á 
kostnað neytenda
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Skammvinn hjónabandssæla
„Manni líður betur við að fá 

neikvæða gagnrýni en lof, eða 
svo lengi sem það er vitað 

mál að afbrýðisemi liggur þar 
að baki.“

Í dag eru nær hundrað ár liðin frá 
komu Friðrik 8. konungs og fylgdarliðs
hans til Íslands. Í tilefni af því hafa 
safnhús Árbæjarsafns verið færð í 
hátíðarskrúða.

„Við erum að fagna Konungskom-
unni árið 1907,“ segir Helga Maureen 
Gylfadóttir, safnvörður á Árbæjar-
safninu, og bætir við að skemmtileg 
saga sé á bak við heimsóknina, sem að 
margra mati markar þáttaskil í sjálf-
stæðisbaráttu Íslendinga.

„Árið 1906 bauð konungur og danska 
þingið 40 íslenskum þingmönnum til 
Danmerkur. Ferðin heppnaðist vel og 
boðaði konungur komu sína til lands-
ins 1907. Alþingi endurgalt gestrisn-
ina með því að bjóða 40 dönskum þing-
mönnum hingað. Þegar uppi var staðið 
létu konungur, Haraldur prins, forsæt-
isráðherra, viðskiptanefnd, blaðamenn 
og þingmennirnir fyrrnefndu sjá sig.“

Helga segir dönsku gestunum hafa 
verið tekið með kostum og kynjum á Ís-
landi. „Allir reyndu að gera sitt besta. 
Hér voru hús skreytt og veislur haldn-
ar. Til að mynda var móttökuhátíð hald-
in í alþingishúsinu. Hannes Hafstein 
var þá ráðherra og tók á móti konungi 
með orðunum: „Velkominn til þessa 
hluta ríkis yðar, herra konungur.“ En 
það má rekja til þess að Friðrik var alla 
tíð áhugasamur um ríki sín í norðri og 
velviljaður í garð Íslendinga.“

Konungur fór fyrst til Færeyja 
og dvaldist þar í fjóra daga áður en 
hann fór til Íslands. Svo kom hann 
við í Reykjavík. Hélt þaðan í vikuferð 
um Suðurland, þar sem hann skoðaði 
Þjórsárbrú, Gullfoss og Geysi og fór í 
útreiðartúra. Sneri aftur til Reykjavík-
ur, þaðan sem hann sigldi til Danmerk-
ur með viðkomu á Ísafirði, Akureyri og 
Seyðisfirði, þar sem hann fékk hlýleg-
ar viðtökur.

Hvort sem það var vegna afstöðu 
Friðriks til Íslendinga eða ekki, lögðu 
landsmenn sig fram við að sýna kon-
unginum gestrisni, þrátt fyrir að sjálf-
stæðisbaráttan væri þá hafin.

„Stuttu fyrir komu konungs veltu 
menn fyrir sér hvort stjórnarandstæð-
an ætti að flagga bláhvíta fánanum og 
hafði fáeinum fánum verið flaggað hér 
nokkrum dögum áður,“ segir Helga. 
„Daginn sem Friðrik steig á land 30. 
júlí var slíkan fána þó hvergi að sjá. 
Þannig að heimsóknin varð samblanda 
af baráttudegi og þjóðhátíð.“

Að sögn Helgu varð það í þessari 
ferð sem konungur skipaði sambands-

nefnd, sem samanstóð af ráðherrum og 
þingmönnum beggja þjóða, sem leiddi 
til þess að fullveldi náðist árið 1918. 
Þannig að segja mætti að ferðin hafi 
markað upphaf þess og fyrir þær sakir 
vill Konungskoman vera skrifuð með 
stóru K-i, eins og Helga bendir á.

Gestir Árbæjarsafnsins koma til 
með að geta endurupplifað stemning-
una að einhverju leyti, þar sem safn-
húsin verða í dag skreytt með sama 

hætti og árið 1907. Þá munu nemend-
ur við Listaháskóla Íslands halda tón-
leika í tilefni dagsins og ljósmyndir frá 
heimsókn konungs prýða veggi eins 
húsanna.

Því miður hefur enginn meðlimur í 
dönsku konungsfjölskyldunni boðað 
komu sína en Helga segir líkur á að 
einhverjir Danir muni þó láta sjá sig 
og heiðra viðstadda með nærveru 
sinni.

Teygjudrullukeppni verður 
haldin samhliða hefðbundnu 
mýrarboltamóti sem hald-
ið verður um verslunar-
mannahelgina á Ísafirði. 
Mýrarboltin er subbuleg 
keppnisgrein þar sem fót-
boltalið karla sem kvenna 
í hinum ýmsu múndering-
um keppa í fótbolta í forar-
svaði.

Teygjudrullukeppin er 
ættuð frá Þýskalandi eftir 

því sem fram kemur á 
fréttavefnum www.bb.is. 
Hún fer þannig fram að 
keppandi arkar fram mýrina 
með fánastöng í hendi með 
teygju bundna um sig miðja. 
Þegar á líður eykst átakið og 
takmarkið er að ná að stinga 
stönginni niður rétt áður en 
gripið þrýtur og keppandinn 
kippist afturábak. Sá vinnur 
sem kemst lengst með fána-
stöngina.

Í drullusvaði

Í tilefni af 100 ára afmæli Vjela-
smiðju Jóhanns Hanssonar stóð 
Tækniminjasafnið á Seyðisfirði fyrir 
Smiðjuhátíð dagana 27.-29. júlí.

Síðasti dagurinn er því í dag en 
haldin voru námskeið í handverki auk 
fjölbreyttra sýningaratriða. Beate 
Stormo sá um námskeið fyrir byrj-
endur í eldsmíði og Páll Kristjánsson 
um námskeið í hnífasmíði. Hallgrím-
ur Helgason sýndi eldsmíði og spann 
úr hrosshárum og Sölvi Aðalbjarnar-
son smíðaði af fingrum fram. Bjarni 
Þór Kristjánsson sýndi eldsmíði að 
hætti landnámsmanna.

Ný sýning undir heitinu „Jóhann 
Hansson – strákurinn frá Djúpavogi 
sem höndlaði nútímann,“ er í Vjela-
smiðjunni og aðrar sýningar Tækni-

minjasafnsins eru einnig opnar. Opið 
er alla daga frá 11-17. Nánar á www.
tekmus.is

Smíðað á eldi á smiðjuhátíð

Þökkum innilega allar samúðarkveðjur
vegna andláts

Óskars Sigurbjörns
Pálssonar
Hagaflöt 2, Garðabæ.

Guð blessi ykkur.

Páll Ólafur Pálsson og fjölskyldur.

lést laugardaginn 21. júlí. Útför hennar fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 1. ágúst kl. 13.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Elín Einarsdóttir   Sigurður Steinbjörnsson
Júlíus Einarsson   Arna Skúladóttir
Halla Einarsdóttir   Már Svavarsson
Sverrir Schopka   Margrét Schopka
Ragnhildur Schopka
Ottó Schopka   Sigríður  Sigurbjörnsdóttir
Sigfús Schopka   Helga Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir,
mágkona, amma og langamma,

Lilja Anna Karólína Schopka
Sóltúni 2,

MOSAIK
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Það eina sem Yaris T-Sport á sameiginlegt með smábílum er stærðin. Krafturinn, 
þægindin, mýktin og aukabúnaðurinn eru eitthvað sem þú hefur hingað til bara kynnst 
hjá stærri bílum. Hann er með 1,8 lítra VVT-i bensínvél sem skilar 132 hö. McPherson-
fjöðrunin, rafdrifna aflstýrið, hátæknilegt mælaborðið og sportlegt útlitið auka enn á 
akstursánægjuna.

Núna færðu Yaris T-Sport með 170.000 króna afslætti og í kaupbæti fylgja tveir miðar 
á tónleika Chris Cornell í Laugardalshöll 8. sept.

Komdu og reynsluaktu Yaris T-Sport.

Verð 2.100.000 kr.

Yaris T-Sport - orkubolti
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þrjátíu manna hópi flótta-
fjölskylda frá Kólumbíu 
sker Jeimmy Andrea 
Gutiérrez sig úr. Hún á 
ekki börn eða fjölskyldu 
hér heldur kom hún ein 

hingað til lands fyrir tveimur 
árum. Þá var hún aðeins 21 árs 
gömul. Ekki ber mikið á fréttum 
frá heimalandi hennar hérlendis 
og því vita ekki allir hvernig 
ástand ríkir þar. Í Kólumbíu hafa 
verið vopnuð átök í rúmlega fjöru-
tíu ár. Talið er að vegna átakanna 
séu á bilinu tvær til þrjár milljón-
ir manna á flótta innan Kólumbíu 
auk tugþúsunda sem búa í nær-
liggjandi löndum. 

„Hér eru flestir hlutir öðruvísi. 
Maturinn, fólkið og veðrið,“ segir 
Jeimmy aðspurð um landið. Það 
voru blendnar tilfinningar sem 
fylgdu því að koma til Íslands. „Ég 
var stressuð og kvíðin en hafði 
samt miklar væntingar og var 
forvitin. Þetta er svo langt í burtu 
og ég vissi ekkert um Ísland.“ 
Jeimmy segir að hún hafi fengið 
upplýsingar um landið áður en 
hún kom en samt hafi margt komið 
henni á óvart. Hún nefnir sérstak-
lega hversu breytilegt veðrið var 
allan ársins hring. 

 Það er langt ferli að koma sér 
fyrir og aðlagast í nýju landi og 
Jeimmy segir því ferli alls ekki 
lokið. „Fyrsta árið var mjög erfitt, 
en maður kynnist svo miklu og svo 
mörgum. Ég fékk ótrúlega mikinn 
stuðning og allir reyndu að hjálpa 
og veita mér upplýsingar.“ 

Jeimmy segist ekki hafa fundið 
fyrir fordómum í sinn garð. 
„Sumir eru feimnir. Flestir eru 
allt annað en fordómafullir. Eru 

forvitnir og vilja fá að vita meira 
um mig.“  Þó að hún hafi ekki orðið 
fyrir fordómum sjálf hefur hún þó 
heyrt út undan sér um fólk sem 
ekki vilji fleiri útlendinga til 
Íslands. Hún telur það að sumu 
leyti skiljanlegt vegna þess að 
landið sé svo lítið.

Rauði krossinn útvegar þrjár til 
fjórar stuðningsfjölskyldur fyrir 
hverja flóttamannafjölskyldu sem 
kemur hingað til lands. Stuðnings-
aðilarnir aðstoða flóttafólk við að 
fóta sig í íslensku samfélagi og 
veita félagslegan stuðning. Jeimmy 
segir stuðningsfjölskyldurnar veita 
mikla hjálp, hún hafi þar eignast 
bæði fjölskyldu og vini. 

Björg Sigríður Hermannsdóttir 
var ein þeirra sem ákváðu að ger-
ast stuðningsaðilar þegar von var á 
hópnum til landsins. Björg og 

Jeimmy urðu strax góðar vinkonur. 
„Mér þótti verkefnið strax spenn-
andi. Ég hafði smá tíma aflögu í 
hverri viku svo ég taldi mig geta 
komið þessu að. Svo tala ég líka 
spænsku og vissi að það myndi nýt-
ast vel,“ segir Björg. Hún segir 
verkefnið hafa gengið ótrúlega vel 
og öll fjölskyldan hennar hafi tekið 
þátt í því með henni. „Það er mjög 
mikilvægt fyrir fólkið að læra á 
umhverfið strax. Stuðningsfjöl-
skyldurnar hjálpa til við að komast 
inn í samfélagið í byrjun. Svo fer 
þetta að snúast meira um félags-
skap og einfaldlega að vera til stað-
ar ef eitthvað bjátar á,“ segir Björg 
og bætir því við að í mörgum til-
vikum þróist samskiptin út í mikla 
vináttu. „Við kynntumst til dæmis 
hinum konunum í gegnum Jeimmy 
og hún kynntist öðrum Íslending-
um í gegnum okkur. Þetta eru vinir 
manns fyrir lífstíð.“ 

Þegar ár er liðið frá komu flótta-
fólksins lýkur stuðningsverkefn-
inu formlega. Allar stuðningsfjöl-
skyldur Jeimmyar halda þó enn 
sambandi við hana. „Fjölskyldurn-
ar mínar halda sambandi við mig 
og líka hver við aðra. Verkefnið 
kláraðist í september á síðasta ári 
og þá átti ég líka afmæli. Þau 
héldu öll óvænta afmælisveislu 
fyrir mig heima hjá einni fjöl-
skyldunni. Stuðningurinn og vin-
áttan heldur áfram þótt verkefnið 
sé búið.“

Björg og Jeimmy eru sammála um 
að samvera með stuðningsfjöl-
skyldunum flýtir fyrir og hjálpar 
fólkinu að læra íslensku. „Ég fer í 
stór matarboð og um jólin fór ég í 
fjölskylduboð. Ég er bara hluti af 
því. Það er frábært að fara í svona 
boð og kynnast fleira fólki. Það 
hefur líka verið mjög gott því það 
hjálpar að hlusta á íslenskuna,“ 
segir Jeimmy. Björg bætir því við 
að konurnar og börnin hafi verið 
fljót að læra íslensku. 

Jeimmy segir íslenskuna þó 
vera erfiða. Allar  konurnar fóru 
strax í íslenskukennslu hjá Mími 
þar sem þær voru í níu mánuði.  
Að því loknu fór Jeimmy í Fjöl-
brautaskólann í Ármúla þar sem 
hún var ánægð. „Næsta haust er 
ég að hugsa um að fara í íslensku 
fyrir erlenda stúdenta í háskólan-
um,“ segir hún. „Mig langar að 
læra félagsráðgjöf en þarf fyrst 
að læra íslenskuna.“

„Í okkar löndum er bara töluð 
spænska. Það er því erfitt að vera 
að læra bæði íslensku og ensku, 

eins og ég gerði í FÁ. Maður verð-
ur samt eiginlega að kunna bæði 
tungumálin til að vera á Íslandi,“ 
segir Jeimmy. Hún segist þó vera 
betri í íslensku en ensku. 

Björg hefur líka lært mikið því 
hún hefur getað æft spænskuna 
sína í samræðum við Jeimmy og 
hinar konurnar. 

Hún segist hiklaust mæla með 
þátttöku í verkefnum sem þess-
um. „Það geta allir tekið þátt, 
sama hvort þeir tala spænsku eða 
íslensku og sama á hvaða aldri 
þeir eru. Hver og einn gerir bara 
það sem hentar honum. Þess 
vegna er svo gott að hafa nokkrar 
stuðningsfjölskyldur og sem fjöl-
breyttastan hóp. Það getur eng-
inn einn séð um allt, þess vegna 
er mikilvægt að fá fólk á öllum 
aldri sem hefur áhuga á mismun-
andi hlutum. 

Ég lærði ekki síður af þessu. 
Það er gott fyrir mann að tala við 
fólk sem hefur svona ólíkan bak-
grunn. Maður fær kannski pínu-
litla innsýn inn í það hvernig það 
er að þurfa að flýja land og setj-
ast að á nýjum stað,” segir 
Björg.

„Hjálpin sem ég hef fengið er 
mjög sérstök. Þetta er tækifæri 
sem fáir í minni stöðu fá, tækifæri 
til að fara í skóla og mennta mig. 
Líf Íslendinga er svo allt öðruvísi 
en lífið sem ég þekkti. Hér eru 
mikil tækifæri til að ná langt í líf-
inu. Ég er svo þakklát fyrir alla 
hjálpina sem ég hef fengið og allt 
sem hefur verið gert fyrir okkur,“ 
segir Jeimmy. „Besta leiðin til að 
sýna þakklæti okkar er að læra 
íslenskuna, fara í nám og sýna 
okkar bestu hliðar.“

Tækifæri til að ná langt í lífinu
Árið 2005 kom hingað til lands þrjátíu manna hópur flóttafólks frá Kólumbíu. Í september er von á öðrum sams konar hópi til 
landsins, en í báðum hópum eru eingöngu konur og börn. Jeimmy Andrea Gutiérrez var í hópi þeirra kvenna sem komu fyrir 

tveimur árum. Þórunn Elísabet Bogadóttir ræddi við Jeimmy og Björgu Sigríði Hermannsdóttur stuðningsaðila hennar.

Hjálpin sem ég hef feng-
ið er mjög sérstök. Þetta 
er tækifæri sem fáir í 
minni stöðu fá, tæki-
færi til að fara í skóla og 
mennta mig. Líf Íslend-
inga er svo allt öðruvísi 
en lífið sem ég þekkti.



Atli Viðar Thorstensen er verk-
efnastjóri hjá Rauða krossinum og 
hefur umsjón með verkefnum 
tengdum hælisleitendum og flótta-
mönnum. „Í Kólumbíu hafa verið 
vopnuð átök í 
meira en 40 ár 
sem eru mjög 
flókin. Þar 
berjast vopn-
aðar fylkingar 
skæruliða sín á 
milli og við 
stjórnarherinn.
Óbreyttir borg-
arar lenda þá 
oft inni í miðjum átökum. Hóparn-
ir geta verið tengdir eiturlyfjavið-
skiptum og smygli,“ segir Atli. 
Átökin eru fjármögnuð að hluta 
með eiturlyfjaviðskiptum og hóp-
arnir geta haft hagsmuni af því að 
átökin haldi áfram. „Þarna eru 
allir að berjast á móti öllum. 
Hóparnir innheimta stríðsskatt af 
fólki og ef það borgar ekki getur 
það verið ofsótt. Stundum telja 
hópar einhverja hjálpa andstæð-
ingunum og getur einnig lent í 
ofsóknum þess vegna. Svo koma 
hóparnir á bæi fólks og heimta 
mat, drykk og gistingu. Ef ekki er 
orðið við því er hætta á ofsókn-
um.“

Í dag er talið að um tvær til þrjár 
milljónir manna hafi flúið heimili 
sín og séu flóttamenn innan eigin 
lands. „Svo eru tugþúsundir sem 
hafa farið til nærliggjandi landa. 
Þar er fólk þó ekki óhult vegna 
nálægðar við skæruliðana og vegna 
fordóma sem það verður fyrir. Það 
eru sérstaklega einstæðar mæður 
sem verða fyrir þessum fordóm-
um.“ Á þetta bætist að mikil fátækt 
er í sumum nágrannaríkjunum. 

„Við höfum oft einhverja 
ákveðna ímynd af flóttafólki en 
það er oftast venjulegt fólk sem 
hefur lent í óvenjulegum aðstæð-
um.“ 

Vopnuð átök 
í tugi ára

Karen H. Theodórsdóttir er verk-
efnastjóri hjá Reykjavíkurdeild 
Rauða krossins og hefur umsjón 
með stuðningsaðilakerfinu. Von 
er á nýjum hópi kólumbískra 
flóttamanna um miðjan sept-
ember. 

„Við reynum að finna þrjár til 
fjórar fjölskyldur í kringum 
hverja flóttamannafjölskyldu. 
Við höfum reynt að fá fólk á öllum 
aldri, bæði fjölskyldur og ein-
staklinga. Svo eru sumir sem tala 
spænsku og aðrir ekki. Það er 
allur gangur á þessu, allir hafa 
eitthvað að gefa,“ segir Karen. 
Fyrsta verk sjálfboðaliða felst í 
undirbúningi. „Allir sjálfboðalið-
ar fara á undirbúningsnámskeið 

og þeir fá líka 
námskeið í sál-
rænni skyndi-
hjálp áður en 
þeir hefja 
störf.“ En und-
irbúningurinn 
felst í fleira. 
Þegar íbúðir 
flóttafólksins 
eru tilbúnar 
eru það sjálf-
boðaliðar sem 

mæta á staðinn og koma þeim í 
stand. „Húsgögnum er komið 
fyrir í íbúðunum svo fólk sé ekki 
að byrja alveg frá byrjun.“

Stuðningsverkefnið stendur 
opinberlega yfir í ár frá komu. 

Fyrstu vikurnar snýst stuðning-
urinn aðallega um hagnýt atriði 
sem allir þurfa að vita þegar þeir 
koma í nýtt land. Hvar sé ódýrast 
að versla, hvar megi finna þjón-
ustu og skóla og hvernig strætis-
vagnakerfið virkar, svo dæmi séu 
nefnd.

„Svo þegar frá líður er þetta 
meira félagslegur og sálrænn 
stuðningur. Þetta gefur flóttafólk-
inu tækifæri á að mynda félags-
leg tengsl og kynnast fleiri 
Íslendingum í gegnum stuðnings-
fjölskyldurnar. Þetta kemur í veg 
fyrir félagslega einangrun. Það 
er hugmyndafræðin á bak við 
þetta.“ Karen segir mjög misjafnt 
hvað fólk geri og í hverju  hjálpin 

er fólgin. „Fólk heldur matarboð 
og fer á kaffihús. Svo aðstoða 
sumir við heimanám barnanna og 
íslenskukennsluna sem allar kon-
urnar fá.“ Börnin sem eru á 
grunnskólaaldri fara öll í sína 
hverfisskóla. „Þau fara í skóla um 
leið og þau koma. Þeim er svolítið 
hent út í djúpu laugina en oftast 
eru þetta svo duglegir krakkar. 
Þau eru fljót að ná að fóta sig. 

Stuðningsaðilakerfi eins og hér 
er starfrækt hefur ekki verið 
notað annars staðar í heiminum, í 
það minnsta enn sem komið er. 
„Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna hefur þó verið að líta til 
þessa verkefnis og hversu vel 
þetta hefur gengið. Þar er íhugað 

að prófa þetta annars staðar. Það 
hefur sýnt sig að verkefnið hefur 
áhrif.“ 

Karen segir verkefnið mæta 
mikilli velvild og fjöldi fyrir-
tækja veiti mikla aðstoð. „Mér 
finnst rosalega gaman að fylgjast 
með þessari samvinnu á milli 
svona margra aðila. Fyrirtækin 
og sjálfboðaliðar hjálpa og svo er 
þetta samstarfsverkefni ríkisins, 
sveitarfélagsins og Rauða kross-
ins.“ 

„Svo má ekki gleyma því að 
verkefnið gagnast ekki bara 
flóttafólkinu. Stuðningsaðilarnir 
fá mikið á móti; kynnast nýju 
fólki og nýjum menningar-
heimi.“

Bjóða í mat og aðstoða börnin við heimanám 

Klikkaður 
  í Cocoa Puffs!
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Afríkuríkinu Malaví hafa 
lengi verið tvennar flótta-
mannabúðir; Dzaleka-
búðirnar, inni í miðju 
landi í útjaðri höfuðborg-
arinnar Lilongwe, og 

Luwani-búðirnar, í suðurhluta 
landsins rétt við landamærin að 
Mósambík. Í landinu öllu eru nú 
um 9.500 flóttamenn; 5.500 í Dzal-
eka og um 2.800 í Luwani. Tólf 
hundruð flóttamenn hafa fengið 
leyfi til að starfa og lifa í borgum 
og bæjum Malaví, hinir fá ekki að 
fara út fyrir búðirnar nema að 
fengnu tímabundnu og skriflegu 
leyfi yfirvalda.

Ríkisstjórn Malaví hefur löng-
um kvartað undan því að flótta-
mennirnir í Luwani noti búðirnar 
einungis sem áfanga á leið sinni 
til fyrirheitna landsins; Suður-
Afríku. Flóttamennirnir biðji um 
hæli, staldri í viku eða svo, borði 
og byggi sig upp og stingi síðan af 
til Mósambík. Til að ráða niður-
lögum vandans ákvað stjórnin að 
flytja alla íbúa Luwani til Dzaleka. 
Fyrstu íbúarnir voru fluttir nú í 
lok júní og er áætlað að flutning-
unum verði lokið nú síðsumars. 
Hætt er við að þröngt megi sáttir 
sitja þegar til Dzaleka kemur.

Haji Jama Abdulkadir er 
yfirmaður Flóttamannahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna í Malaví. 
Abdulkadir er eþíópískur mús-
limi, og hefur farið pílagrímsför 
til Mekka eins og nafnið Haji 

gefur til kynna. Hann er kominn 
vel á sextugsaldurinn, mar-
greyndur í bransanum og hefur 
meðal annars dvalið langdvölum í 
Írak og í Afganistan. 

Við Abdulkadir urðum sam-
ferða á leiðinni til Luwani, um 
miðjan júní, skömmu áður en 
fyrstu íbúarnir voru fluttir til 
Dzaleka. Abdulkadir var áhyggju-
fullur. „Við höfum mestar áhyggj-
ur af því að ónógur tími gefist til 
að undirbúa Dzaleka-búðirnar 
undir komu fólksins. Okkur skort-
ir peninga og mannskap til að 
kaupa mat og veita fólkinu húsa-
skjól.“

Abdulkadir er sanntrúaður 
múslimi og segir trúna hjálpa sér 
gríðarlega í sínu erfiða starfi. 
Meðan á dvölinni í Afganistan 
stóð, segist hann oft hafa orðið 
skelkaður þegar skothríðin og 
sprengjudrunurnar gerðust hvað 
háværastar „Trúin hjálpar mér. 
Ég hræðist ekki dauðann. Minn 
tími kemur þegar hann kemur.“

Flóttamannabúðirnar í Malaví 
eru allsendis ólíkar þeim sem við 
sjáum í kvikmyndunum. Dzaleka 
er raunar eins og dæmigert mala-
vískt þorp; meðfram aðalgötunni 
eru verslanir, markaðir og líflegt 
götulíf. Í búðunum eru meira að 
segja brugghús, barir, frumstæð-
ir fótboltavellir og sérstök sjón-
varpsherbergi, þar sem tugir 

manna safnast saman til að horfa 
á suðurafrískar sápuóperur af 
pínulitlum skjám.

Flóttamennirnir koma víða að; 
frá Rúanda, Búrúndí, Eþíópíu, 
Erítreu og Kongó. Flestir flúðu 
átök í heimalandinu, sumir hafa 
búið í búðunum í rúmlega áratug. 
Yngri kynslóðin þekkir ekkert 
annað.

Roger er rakari og kemur frá 
Búrúndi. Herraklipping hjá Roger 
kostar tuttugu malavíska kvatsa, 
eða tæplega tíu íslenskar krónu. 
Roger segist þéna tvö hundruð 
kvatsa á dag, helmingurinn fari 
hins vegar í að greiða fyrir raf-
magnið, sem hann fær úr sjúsk-
uðum, ævafornum rafgeymi. „Við 
höfum það svo sem ágætt. Við 
klárum samt alltaf matarskammt-
ana löngu fyrir mánaðamót og 
verðum að bjarga okkur sjálf eftir 
það.“

Roger segist hafa verið mikill 
sundgarpur á sínum yngri árum í 
Búrundí. Hann hafi hins vegar 
ekkert getað synt eftir að hann 
kom til Malaví. „Ég synti alltaf í á 
sem rann gegnum heimabæ minn. 
Hér er hins vegar engin á til að 
synda í.“ Blaðamaður kaupir 
klippingu af Roger, en lætur ógert 
að setjast í stólinn.

Hið fyrsta sem vekur athygli 
þegar komið er inn í Dzaleka er 
gríðarlegur fjöldi barna á öllum 
aldri. Börnin eru hreinlega alls 
staðar, og hafa gríðarlega hátt. 

Strákarnir spila fótbolta í stórum 
hópum, en stelpurnar eru öllu 
hógværari. Um leið og hvíti mað-
urinn kemur á svæðið, virðist hins 
vegar allt ætla um koll að keyra, 
„Nzungu, nzungu (hvítur maður, 
hvítur maður)“, hrópa þau og 
sífellt fleiri trekkir að. Meðal 
yngri kynslóðarinnar þykir hvítur 
maður gríðarlega merkilegt fyrir-
bæri, enda sjaldséðir. Ekki spillir 
síðan fyrir að geta spilað smá fót-
bolta við krakkaskarann. 

Börnin eru hraustleg. Þau ganga 
í skóla í búðunum, ásamt mala-
vískum börnum úr nágrenninu, og 
standa sig oftar en ekki gríðarlega 
vel. Undantekningarlaust eru 
flóttamannabörnin meðal öflug-
ustu nemendanna. Börnin virðast 
erfa skapgerðina og gáfurnar frá 
foreldrum sínum. Það þarf hug-
rekki og hugvit til að rífa sig upp 
með rótum og halda á vit óviss-
unnar í ókunnu landi.

Annað sem vekur athygli er verka-
skipting milli kynjanna. Karlarnir 
sitja flestir í skugganum, með bjór 
eða heimabrugg í hönd meðan kon-
urnar vinna; sjá um börnin, bera 
vatnið og sjóða grautinn. Það er 
hörkustuð á körlunum, þeir drekka 
stíft, spila háværa afríska tónlist, 
gefa sig frekar á tal við aðkomu-
menn og vilja endilega láta taka 
mynd af sér. Erfiðara er hins vegar 
að nálgast konurnar, þær hafa 

líklega nóg á sinni könnu.
Cecilia Banda, starfsmaður 

Rauða krossins í búðunum, er ekki 
viss um að flutningarnir eigi eftir 
að reynast heillaspor. Hlutfall 
HIV- eða alnæmissmitaðra er til-
tölulega lágt í Dzaleka; fjögur pró-
sent, samanborið við allt að tut-
tugu prósent á landsvísu. „Við 
eigum eftir að sjá aukna smittíðni. 
Síðan hef ég miklar áhyggjur af 
því að ofbeldi gagnvart konum 
aukist.“

Cecilia segir aðstöðu til að taka 
á móti svo mörgum sé einfaldlega 
ekki fyrir hendi. Hún hefur líka 
sterkar skoðanir á því hvernig 
bæta megi samlífið í búðunum og 
segir: „Flest mannréttindabrot 
sem hér eru framin má rekja til 
áfengis- eða fíkniefnaneyslu. 
Ofneysla vímugjafa og skortur á 
atvinnu eru okkar stærstu vanda-
mál og raunar ekki óskyld. Iðju-
laust fólk sækir frekar í vímu-
gjafa.“

Hún tekur þó fram að ýmislegt 
sé gert til að ráða bug á þessum 
samfélagsmeinum. Í búðunum séu 
knattspyrnu- og körfuknattleiks-
lið, auk þess sem íbúarnir hafi 
haft frumkvæði að stofnun sér-
stakrar nefndar til að rétta hlut 
kvenna, „Nefndin hefur aðstoðað 
konur við að setja á laggirnar 
fyrirtæki. Til að mynda opnuðu 
nokkrar vaskar konur veitinga-
stað hér í búðunum ekki alls fyrir 
löngu.“

Tilhugsun um flóttamannabúðir kallar ákveðnar ímyndir fram í hugann; tjaldbúðir umkringdar gaddavírsgirðingum, þar sem 
íbúarnir sitja sárþjáðir, sveltandi og iðjulausir. Í Malaví er raunveruleikinn annar. Búðirnar eru eins og venjuleg malavísk þorp; 
með mörkuðum, verslunum, börum, brugghúsum og fótboltavöllum. Jón Skaftason heimsótti flóttamannabúðir í Dzaleka og 
Luwani, skömmu áður en búðirnar tvær voru sameinaðar.

Venjulegt afrískt þorp



REYK JANESBÆRREYK JANESBÆR

reykjanesbaer.isUmhverfis- og skipulagssvið

Byggingar-, byggingartækni- eða byggingarverkfræðingur óskast til starfa hjá Umhverfis- og

skipulagssviði Reykjanesbæjar.

Viðkomandi skal uppfylla skilyrði 48. og 49. greinar Skipulags- og byggingarlaga.

Helstu verkefni felast í samskiptum við Fasteignamat ríkisins, Skipulagsstofnun, húsbyggj-

endur og byggingarverktaka. Starfsmaður mun sinna störfum byggingarfulltrúa í fjarveru

hans. Æskileg er 2 - 3 ára reynsla í sambærilegu starfi.

Laun skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar Sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir starfsþróunarstjóri, Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 421 6700 eða

í tölvupósti helga.j.oddsdottir@reykjanesbaer.is.

Umsóknir skulu berast starfsþróunarstjóra, Tjarnargötu 12, 230, Reykjanesbæ eigi síðar en

miðvikudaginn 15.ágúst nk. merktar „Tæknimaður“.

Starfsþróunarstjóri.





Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki til að sinna starfi
þjónustufulltrúa í Þjónustuveri Símans. Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini
símleiðis vegna bilana og tæknilegra mála.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.Umsóknarfrestur er til 12. ágúst.

Viðkomandi einstaklingar þurfa að vera stundvísir,
hafa frumkvæði og vinna sjálfstætt, eiga gott með að
starfa í hópi, hafa metnað til að gera vel í starfi og
vera opnir fyrir nýjungum.

Góð tölvuþekking er skilyrði og reynsla af þjónustu-
störfum er æskileg.

Við leitum að fólki í fullt starf, 20 ára eða eldra.
Viðkomandi verða að geta hafið störf sem fyrst.
Sveigjanlegur vinnutími er í boði.

800 7000 - siminn.is

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14-16 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
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

• Húsvörður Starf húsvarðar krefst sjálf-
stæðra vinnubragðra og að viðkomandi
eigi auðvelt með að starfa í tengslum við
börn og unglinga.

• Skólaliðar óskast til starfa með samhentum
hópi á líflegum vinnustað.

Nánari upplýsingar:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður
fasteigna, sími 5959 200 eða 822-9120.
og Sigfús Grétarsson, skólastjóri,
sigfus@seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skila til:
Sigfúsar Grétarssonar, skólastjóra.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.



Pipar auglýsingastofa  

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík  

sími 552 9900 / www.pipar.is

Vantar strax:
2 grafíska hönnuði 
1 ljósvakahönnuð 
1 verkefnastjóra

Umsækjendur sendi ferilskrá á netfangið 

umsokn@pipar.is eða með pósti merktar 

„Valgeir Magnússon“ fyrir 7. ágúst. 

100% trúnaði heitið.

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar á sviði 
sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, almannatengsla, 
prenthönnunar, vefhönnunar, markaðsráðgjafar, 
viðburðastjórnunar ásamt birtingaþjónustu í samvinnu við 
Auglýsingamiðlun ehf. Stofan tekur jafnt að sér heildræna 
sem afmarkaða þjónustu, allt eftir eðli viðskiptavina og 
verkefna. Stofan starfar mikið að alþjóðlegum verkefnum 
og hefur innanborðs starfsfólk frá mörgum þjóðlöndum. 
Breidd þeirrar þjónustu sem stofan veitir er þess vegna 
með því besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

STAR FSLÝSING - G R AFÍSKIR HÖNNU ÐIR

• Hönnun og umsjón með auglýsingum

• Gerð auglýsingaefnis, bæklinga og markpósts 

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

• Hönnun fyrir vef og grafíkvinna fyrir sjónvarp

STAR FSLÝSING - L JÓSVAK AHÖNNU ÐUR

• Framleiðsla, klipping og hljóðvinnsla á  

 auglýsingum fyrir útvarp og sjónvarp

• Hönnun og samsetning á margmiðlunarefni 

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Leikstjórn og framleiðsla

STAR FSLÝSING - VE RKE FNASTJÓRI

• Umsjón með verkefnaflæði

• Samskipti við viðskiptavini

• Verkefnaumsjón

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

HÆ FNISKRÖFUR - ALLIR

• Háskólapróf eða sambærileg menntun

• Starfsreynsla er nauðsynleg

• Frumkvæði, metnaður, fjölhæfni og lipurð 
 í mannlegum samskiptum

• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis



Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tóm-
stunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt 
fyrsta flokks þjónustu við viðskiptavini sína. 

ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og
símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og
starfsmannastefnu. 
Allir starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR 
og eru upplýstir um jafnréttisáætlun og
starfsmannastefnu fyrirtækisins og
Reykjavíkurborgar.

ÍTR leggur áherslu á fræðslu og símenntun 
fyrir sitt starfsfólk.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarháls 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðvar ÍTR óska eftir að ráða
stuðningsfulltrúa á frístundaheimilin í Reykjavík 
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða 30–50% stöður
eftir hádegi virka daga. Umsækjendur þurfa að
vera orðnir 20 ára.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg 
menntun en einnig kemur til greina áhugasamt 
fólk með reynslu.
• Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Í sumum tilfellum er krafist af stuðningsfulltrúa 
að hann kunni táknmál, tákn með tali eða hafa
reynslu af vinnu með einhverfum.

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www. itr.is og hjá frístundamið-
stöðvum í hverfum borgarinnar.

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar.

Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tóm-
stundastarf fyrir 6–9 ára börn þegar hefðbundnum
skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er
að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska
félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og
starf. Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunn-
skóla Reykjavíkurborgar.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur
mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt
starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir 
starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR og eru 
upplýstir um jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu 
fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar.  

STUÐNINGSFULLTRÚAR
á frístundaheimili Reykjavíkurborgar

ÍTR leggur áherslu á jafnrétti og starfsmanna- 
stefnu.

Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð 
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf 
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist,           
myndlist, leiklist, smíði, textíl.
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
í síma 411 5000.
.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tóm-
stunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt

ÍTR leg
stefnu

Til sta
20 ára
með 6
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IsoTech IsoTækni. Dalshrauni 9, 220 Hafnarfj.
Sími: 555 6200,
isotech@isotech.is, www.isotech.is

Kona óskast,
viljum ráða konu 25ára og eldri til lagerstarfa,
pökkun o.fl. fyrir Raf og Málmiðnað.
Vinnutími 8:15 - 16:45 virka daga.
Hæfniskröfur: skipulag og snyrtimennska.



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

SPENNANDI STÖRF 

HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐINNI 
TÓNABÆ

UMSJÓNARMAÐUR Í 
NEÐSTALANDI, FRÍSTUNDA-
HEIMILI FOSSVOGSSKÓLA

Ábyrgðarsvið
• Umsjón með frístundaheimili fyrir börn á 

aldrinum 6–9 ára, ásamt öðrum verkefnum 
tengdum tómstundastarfi barna í hverfinu.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sam- 

bærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og

stjórnunarhæfileika.
• Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi.

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI Í 
FÉLAGSMIÐSTÖÐ, 100% STARF

Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga

og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og

starfsfólk skóla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða  

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI Í 
FÉLAGSMIÐSTÖÐ, HLUTASTARF

Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga

og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og

starfsfólk skóla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða

sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 12. ágúst 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Tónabær.
Nánari upplýsingar veita Þórhildur Rafns Jóns-
dóttir, deildarstjóri unglingastarfs og Kolbrún Þ.
Pálsdóttir, deildarstjóri barnastarfs í s. 411 5400
og á eftirfarandi netföngum:
thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is
kolbrun.thorbjorg.palsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
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www.lyfja.is

Lyfjafræðingar

Sækja má um störfin á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda ferilskrá til 
starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is). 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Ráðið verður í störfin sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst.

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

Við leitum að sjálfstæðum, 

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingum sem 

hafa áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Lyfjalausnir og Apótekið Grafarvogi
Óskum eftir að ráða lyfjafræðing í 100% stöðu í Lyfjalausnir 
og í Apótekið Grafarvogi.
Starfið felst í eftirliti og aðstoð við skömmtun lyfja, lyfjafræðilegri þjónustu við 
stofnanir auk ýmissa annarra sérhæfðra starfa við lyfjaskömmtun. Að hluta til felst 
starfið jafnframt í að sinna almennum lyfjafræðingsstörfum í Apótekinu Grafarvogi, 
s.s. að annast afgreiðslu lyfseðla auk þess að veita viðskiptavinum og starfsfólki
faglega ráðgjöf.
Í boði er framtíðarstarf, skemmtilegur vinnustaður, gott vinnuumhverfi, 
samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum sérverkefnum. 
Unnið er eftir vaktarkerfi á tímabilinu 9-19 virka daga.

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, forstöðumaður Lyfjalausna, 
568-1625 (anna@lyfja.is).

Lyfja Setbergi
Óskum eftir lyfjafræðingi í 70 -100% starf í apótek Lyfju í Hafnarfirði. 
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi starfkrafti með hæfni í mannlegum 
samskiptum og getu til að vinna undir álagi. 
Í boði er gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum 
sérverkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Kristinsdóttir, lyfsali Lyfju Setbergi, 
555-2306 (svana@lyfja.is).



Seltjarnarnesbær

Verkstjóri.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Gunnarsdóttir, sviðsstjóri Þjónustusviðs lána.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttur, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið astab@ils.is 
eða í bréfpósti á Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst næstkomandi.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða ráðgjafa á Þjónustusvið lána í Reykjavík.

• Aðstoðar viðskiptavini við greiðslumat
      og lánsumsóknir

• Annast og svarar fyrirspurnum sem berast á
      vefsíðunni www.ibudalan.is

• Veitir samstarfsaðilum upplýsingar og ráðgjöf
      um íbúðalán

• Afgreiðir lánsumsóknir um íbúðalán

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun/reynsla

• Reynsla af skrifstofu-, þjónustu-, 
      eða bankastörfum æskileg

• Gott vald á íslensku og tölvukunnátta nauðsynleg

• Enskukunnátta og/eða önnur erlend 
      tungumálakunnátta

• Áhugi á húsnæðis- og lánamálum

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

• Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust og 
      framúrskarandi þjónustulund





Hrafnhólar 6-8
Breiðholtið
Laus nú þegar 

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Komið inn á plastparketlagðan gang,fatahengi.Baðherbergi,flísalagt gólf og í kringum baðkarið,hvítmálaðir
veggir,  vaskur  í  hvítri  innréttingu,  tengi  fyrir  þvottavél  er  á  baði.  Rúmgott  hjónaherbergi,dúkur  á  gólfi  og
spónlagður  fataskápur.Tvö  barnaherbergi,skápar  í  báðum  og  dúkur  á  gólfi.Eldhúsið  er  með  hvítmálaðri
innréttingu, góðum borðkrók með mikið útsýni til  vesturs og plastparket á gólfi.Rúmgóð stofa,plastparket
lögð og útgengi á yfirbyggðar svalir, mikið útsýni.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 30.07. milli kl. 18 og 18.30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Ljósheimar 8-12
Reykjavík
Laus nú þegar.

Stærð: 98,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Lýsing eignar:Komið inn í flísalagt anddyri með fataskáp,úr anddyri er gengið inn á parketlagðan gang sem
tengir alla íbúðina,eldhúsið er með gamalli innréttingu og flísum á gólfi. Stofan er með parketi á gólfi,svalir til
suðvesturs  ,þrjú  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  með  parket  á  gólfum,  skápar  eru  í  hjónaherberginu.
Baðherbergi  er  flísalagt  að hluta,baðkar,vaskur  í  borðplötu  í  litlum skáp.Þvottahús og geymsla  eru  innan
íbúðar,gluggi er í þvottahúsi. Sérinngangur er af svölum í íbúðina

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. 30.07.kl.17 og 17.30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Njarðvíkurbraut 23
Reykjanesbær
Miljón í pening og yfirtaka á láni

Stærð: 115,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Yfirtaka á láni  og miljón í  peningum. Remax Búi  kynnir:3-4 herbergja  íbúð á góðum stað í  innri  Njarðvík.
Það er sér inngangur. Nánari  lýsing:Komið er inná flísalagt anddyri,þar er fatahengi og þaðan gengið inná
parketlagðan  gang.Rúmgott  hjónaherbergi,góðir  skápar,falleg  gólfefni.  Barnaherbergin  eru  tvö,parket  á
gólfi.Baðherbergið  er  með  flísalagt  gólf  (náttúrusteinn),baðkar,baðvaskur  er  í  fallegri  mahóní
innréttingu,tengi fyrir þvottavél er á baði

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

palmi@remax.is

Bókaðu skoðun  895-5643

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

895 5643

Selvogsgata 14
Hafnarfjörður
Falleg og ný uppgerð

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RemaxBúikynnir:Stórglæsilega hæð og ris(risið er allt  ný smíðað frá a-ö) Íbúðin sem er 81,8 fm. skiptist í
hæð  og  ris.  Sérinngangur  og  anddyri  með  fataskáp.  Eldhús  og  stofa  mynda  eitt  rými,Eitt  herbergi  er  á
hæðinni. Á efri hæð eru þrjú herbergi og bað,allt nýlega standsett. Milliloft,þak og gluggar sem og pípulögn
og rafmagn er allt nýlegt. Gólfefni á allri  íbúðinni eru furugólfborð.Þvottavélaaðstaða er á baði.  Garður er
gróinn og fallegur og þar er sólpallur og geymsluskúr.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. 30.07. kl.19 og 19,30 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Reykjarhólsvegur
Varmahlíð, Skagafirði
Miðsvæðis á Norðurlandi

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Rúmgott  bjálkahús  með verönd  sem stendur  við  fallega  skógrækt  ofan  við  Varmahlíð.  Húsinu  fylgir  allur
búnaður  ásamt  rafmagnspotti  með  nuddi  og  gasgrilli.  Frekari  upplýsingar  gefur  sölufulltrúi  eða  RE/MAX
vefsíðan. ***slóð: www.remax.is sláið inn reykjarhólsvegur í reit merktan götuheiti***

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Flott náttúra !!!

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

697 8381

Túngata 2
225 Álftanes
Ævintýralegur garður !!

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 24.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.300.000
Vel  viðhaldið hús með flottum garði.  Í  húsinu eru 4 svefnherbergi,  2 stofur,  2 baðherbergi,geymsla,  stórt
þvottahús,  millirými,  stór  bílskúr  með geymslu  og snyrtilegt  eldhús.  Húsið  er  vel  viðhaldið  og aðkoma er
mjög snyrtileg.Eignin er seld með söluvernd.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Góð staðsetning

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

697 8381

Þykkvaflöt 4 / Rein
820 Eyrarbakki
Fallegt einbýli í gömlum stíl

Stærð: 146,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð 
GULLMOLI  Á  EYRARBAKKA.  Nýlegt  einbýlishús  byggt  í  aldarmótastílnum  1900.  Um  er  að  ræða
einbýlishús á tveimur hæðum 118,2 fm ásamt bílskúr 28,2 fm. Sjón er sögu ríkari  !  Allir  viðir í  húsinu eru
sérvaldir.  Gólfborð  eru  á  báðum hæðum.  Í  stofu  er  spjaldapanell  með  brjóstlista.  Bitar  í  lofti,  sérsmíðuð
gerefti og gólflistar. Allir gluggar í húsinu sérsmíðaðir. Loft á báðum hæðum eru máluð með heimalagaðri
línolíumálningu. Gróinn garður með stórum palli með heitum potti. Malbikuð innkeyrsla.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun hjá Snorra í síma 8648090

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

8648090

Vallarholt 11
Bláskógabyggð
Vandað hús á útsýnislóð

Stærð: 73,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Vandað kanadískt heilsárshús skammt frá Reykholti 73,7 fm. með stórri  verönd, víðsýnt er frá húsinu og
útsýnið  geysifagurt.   Eignin  er  staðsett  í  hjarta  Suðurlands.  Eignarlóð  5900  fm.  Innra  skipulag:  Forstofa,
eldhús og stofa, þrjú svefnherbergi,  baðherbergi með hurð út á verönd, lítil geymsla / lagnaherbergi. Húsið
selst á núverandi byggingarstigi og mikið af því efni sem á vantar fylgir með húsinu. Húsið er klætt að utan
með bjálkaklæðningu og stallað svart járn á þaki.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun hjá Snorra s. 8648090

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

8648090



Ásgarður 123
108 Reykjavík
Flott staðsetning

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu, gengið er úr forstofu niður í kjallara, eitt herbergi er í kjallara og þvottahús,
tölvu horn,  flotað gólf er í kjallara. Eldhús er með upprunalegri innréttingu, nýlegur ofn og helluborð, flísar á
gólfi og milli innréttinga. Stofa er parketlögð, útgengt út í garð. Stigi upp er með nýju teppi. Efri hæð: Þrjú
svefnherbergi  með dúk  á  gólfi.  Endurbætur  að  sögn eiganda er-  skolp,  hús  að  utan,  draga  rafmagn og
setja nýja töflu, hitalagnir, þak rennur, teppi á stiga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 30. Júlí kl 20:00-20:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Flesjakór 14
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús í Kórahverfi

Stærð: 234 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 67.500.000
Stórglæsilegt  og  vandað  234  fm  parhús  á  besta  stað  í  Kórahverfinu  í  Kópavogi.  Forstofa,  eldhús,
borðstofa , stofa og gestasalerni á efri hæð. Fjögur svefnherbergi eru á neðri hæðinni ásamt sjónvarpsholi,
baði  og  þvottahúsi.  Gólfefni  og  hurðir  eru  frá  Parka.  Blöndunartæki  frá  Tengi.  Tæki  í  eldhúsi  frá  Bosch.
EIGN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SKOÐA.

Lind

Sigurður
Samúelsson

Lögg. fasteignasali

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

sigsam@remax.is

thorarinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 30.júlí kl. 18 - 18.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

896 2312

822 3702

Hrauntunga 20
220 Hafnarfjörður
Falleg eign á frábærum stað

Stærð: 175,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 23.520.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  stórum innfelldum skáp.  Stór  stofa  og  borðstofa  með  stórum og
björtum  gluggum.  Þrjú  góð  svefnherbergi.  Baðherbergi  flísalagt  hólf  í  gólf,  góður  skápur,  innrétting,
handklæðaofn,  hornsturta  og upphengt  salerni.  Eldhús,  glæsileg  innrétting  frá  InnX,  ofn  og helluborð  frá
Einari Farestveit. Þvottahús flísalagt með góðum skápum. Eikarparket á stofu, borðstofu, svefnherbergjum,
gangi og eldhúsi. Bílskúr er 44,4 m2 flísalagður og með góðu borðplássi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 30. Júlí kl 19:00-19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Hverafold 21
112 Reykjavík
Björt og vel skipulögð

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg íbúð á 2.hæð á góðum stað í  Grafarvogi.  Stutt  er  skóla og alla  þjónustu.  Eignin skiptist  í:Forstofu
með  fatahengi  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  forstofu.  Eldhús  með  ljósri  innréttingu  með  góðu
skápaplássi, borðkrók og flísum á gólfi. Rúmgóða stofu með parketi á gólfi og útgengi út á vestur - svalir.
Tvö  góð  svefnherbergi,  bæði  með  skápum og  dúk  á  gólfum.  Baðherbergi  sem er  flísalagt  í  hólf  og  gólf
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Sérgeymsla í sameign. Hús lítur mjög vel út

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Jörfagrund 3
116 Kjalarnes
Gott tækifæri fyrir laghenta

Stærð: 200,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 32.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  án  gólfefna,  innangengt  í  38  m2   bílskúr.  Þvottahús  án  gólfefna  er  innaf
forstofu. Útgengt er úr forstofu í garð. Úr forstofu er komið í sjónvarpshol, eldhús er með fallegri innréttingu
frá  Brúnás.  Spansuðuhelluborð,  tölvustýrður  ofn  og  innfelld  uppþvottavél  frá  Einari  Farestveit.  Mjög  stór
stofa,  stórir  gluggar  með  fallegu  útsýni  yfir  Reykjavík.  Fjögur  rúmgóð  svefnherbergi.  Baðherbergi  er  án
gólf-veggflísa. Eftir er að klára garð, bílaplan, stormjárn, baðherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 30. Júlí kl 21:00-21:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í nýlegu fjölbýli

Stærð: 125,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  með  skápum.  Innaf  forstofu  er  flísalagt  þvottahús.  Svefnherbergi  með
plastparketi  og innbyggður skápur.  Baðherbergi  er  flísalagt hólf  í  gólf,  falleg innrétting, sturtuklefi,  baðkar
og  upphengt  salerni.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott,  stór  innbyggður  skápur  og  plastparket.
Barnaherbergi  með plastparketi.  Stór stofa sem er opin við eldhús. Eldhúsinnréttingin er sér innflutt  með
eyju, ofn, háfur og helluborð, gott skápa pláss. Útgengt á góðar svalir úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 30. Júlí kl 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Naustabryggja 54
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð við sjávarbakkann

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
RE/MAX  LIND  kynnir  íbúð  á  4.hæð  í  lyftuhúsi.  Komið  er  inn  í  forstofu/gang  með  skápum.  Stofa  og
borðstofa eru samliggjandi með mikilli lofthæð og útgengi út á svalir sem snúa út að bryggjunni. Eldhúsið
er með fallegri innréttingu og granít borðplötu  Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf með innréttingu, upphengdu salerni og baðkari. Svefnherbergin eru tvö, bæði með mikilli  lofthæð og
skápum. Svalir út frá öðru herberginu. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Gunnarssund 3
220 Hafnarfjörður
Einbýli á frábærum stað.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1912

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn í forstofu. Þar á hægri hönd er gengið inn í eldhús, borðstofu ,opið inn í stofu.Á efri hæð eru
tvö rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Svalir á efri hæð. Innaf forstofu er gengið niður stiga
á neðri hæð og er þar:þvottaaðstaða, geymsla með útgengi í garð,sturtuaðstaða og gott herbergi.Húsið er
mjög  sjarmerandi.  Garðurinn  gróðri  vaxin  og  býður  uppá  skemmtilega  möguleika.Grindverk  og  hellulagt
plan fyrir framan inngang. Hús á besta stað með sál og vert að skoða.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag. 30.Júlí KL:18-18:30.

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

865 6565

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is
822 3702



Álfkonuhvarf 59
Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 128,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000

Glæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  fjölbýli  með  huggulegri  verönd.  Um  er  að  ræða  endaíbúð  með
sérinngangi, samtals 128,4 fm, þar af 8,0 fm sérgeymsla og stæði í bílageymslu fylgir. Parketið á íbúðinni er Kährs
- Rustik eik og er nýlega lagt. Sólargluggatjöld eru í aðalrými ásamt felligardínum. Um er að ræða mjög vandaða
eign í  vinsælu hverfi  við Elliðavatn. Stofan er rúmgóð og björt  með góðum gluggum og útgengi er á veröndina.
Svefnherbergin  eru  3  talsins.  Skápar  eru  í  öllum  herbergjum.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
náttúruflísum. Upphengt klósett ásamt sturtuklefa og baðkari. Hiti í gólfi. Þvottahús er við hlið baðherbergis með
náttúruflísum og  skolvask.  Geymsla  fylgir  íbúð  nokkrum metrum frá.  Í  geymslunni  fylgja  góðar  álhillur  frá  Ísold.
Fyrir  framan  geymslu  er  einnig  góð  hjóla-  og  vagnageymsla.  Verönd  er  hellulögð  með  afgirtum  skjólvegg.
Sameign er snyrtileg og góð. Í næsta nágreni eru leiktæki stutt frá á sameiginlegri lóð og öll helsta þjónusta. Húsið
hlaut  tvær  viðurkenningar  umhverfisráðs  Kópavogs  árið  2005,  fyrir  hönnun  og  fyrir  frágang  húss  og  lóðar  á
nýbyggingarsvæðum.  -Verið velkomin í opið hús-

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 17:30 - 18:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

897 0798

892 2325

Nónhæð 3
Garðabær
Flæðandi útsýni yfir bæinn

Stærð: 113,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

Flott  3ja  herbergja  íbúð á annari  hæð í  3  hæða fjölbýli  í  Garðabænum. Flísalagt  anddyri  og árs  gamalt  parket  í
öllum  herbergum  og  stofu.  Góð  geymsla  er  við  innganginn  á  ganginum.  Eldhúsið  er  með  fallegri  U-laga
innréttingu með nýrri  borðplötu.  Nýlega var  allt  eldhúsið tekið í  gegn og voru skápar og innréttingar lagaðar og
nýjar flísar lagðar á gólfið. Eldavélin er með keramik helluborði sem setur fallegan stíl á eldhúsið. Stofan er rúmgóð
og  björt  með  góðum  gluggum,  frábæru  útsýni  og  útgengi  á  svalir.  Svalirnar  eru  með  flæðandi  útsýni  yfir
Garðabæinn.  Hjónaherbergið  er  með  stórum  fataskápi  sem  nær  upp  í  loft.  Skápar  eru  í  báðum  herbergjum.
Þvottahúsaðstaða inni  í  baðherbergi.  Baðherbergi  var nýlega tekið í  gegn og er allt   flísalagt í  hólf  og gólf.  Flott
viðarinnrétting  er  til  staðar  með  góðum  skápum.  Ljós  í  innréttingu  fyrir  ofan  spegil.  Fínn  sturtuklefi  og  nýr
handklæðaofn.  Pláss  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Húsið  er  nýmálað  að  utan.  Það  eru  mjög  góð kaup í  þessari.
Verið velkomin í opið hús. -Við hlökkum til að sjá ykkur-

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:30 - 19:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

897 0798

892 2325

Klukkuholt 3
Álftanes
Bókið skoðun s. 6934085

Stærð: 145,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Remax Lind kynnir; glæsilegt parhús á einni hæð miðsvæðis á Álftanesi.  Húsið skilast fullbúið að utan með
frágenginni  lóð og fokhelt  að innan.  Bílaplan hellulagt með varmalögn og lóð tyrfð.    Sölumaður er með
nánari skilalýsingu og teikningar. Upplysingar veitir Gylfi s. 6934085 gylfi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun s. 6934085

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

861 9300

Stekkjarhvammur 44
Hafnarfirði
Opið hús mánudaginn 30/7 

Stærð: 203,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 28.525.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Remax-Lind kynnir raðhús á frábærum stað í Hvömmunum.Húsið er skráð alls 203 fm þar af bílskúr 21 fm.
Auk þess er 30 fm sem er ekki skráð í fm.Einnig er rúmgóð sólstofa sem er ekki inn í fermetra tölu.Komið
er inn í flísalaggða forstofu. Til vinstri á gang er flísalgt baðherbergi með extra rúmgóðri sturtu. Gengt því er
eldhús og búr þaðan er útgengt á stétt að framan. Stofan er parketlögð, björt og rúmgóð og er útgengt út í
flísalagðan sólskála úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 30/7 18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

861 9300

6934085

Gunnarsbraut 47
105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 30.07.07

Stærð: 135,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 19.285.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000
Stór og björt 135,5 fm efri sérhæð með sérinngang og risi í göngufæri við Landspítalann.  Nýtt eikarparket
er á hæðinni að undanskildu baðherbergi og eldhúsi.  Eldhúsið er með flísum á gólfi, hvítri  innréttingu og
flísum  á  milli  skápa.   Baðherbergið  er  með  dúk  á  gólfi  og  flísum  á  veggjum.  Á  hæðinni  eru  tvær
samliggjandi stofur og tvö herbergi. Í risinu er eitt herbergi, tvær geymslur, þvottahús og salerni.  Gengið er
upp í risið fram á stigagangi. Eign sem vert er að skoða.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl 19:30-20:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

Hátún 33
105 Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 18:30-19:00

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Vel skipulögð 67 fm íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi í grónu hverfi.    Íbúðin er öll með nýlegu eikarparketi á
gólfi  að  undalskildu  baðherbergi  og  forstofu  sem  er  flísalagt.  Eldhús  er  með  beiki  innréttingu  og
uppþvottavél  fylgir  með.   Stofan  er  rúmgóð  og  björt.   Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  hvítum  skápum.
Barnaherbergið er á móti hjónaherberginu.  Baðherbergi er með nýjum baðþiljum á veggjum og nýrri hvítri
innréttingu.  Geymsla innan íbúðar og þvottahús í forstofu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 18:30-19:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080



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 23.850.000
4ra herbergja íbúðir   verð frá 29.050.000

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.850.000
Útborgun 10%    2.385.000
Íbúðalánasjóður 80%   17.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%  4.465.000

Samtals    23.850.000

SÖLUSÝNING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00-18:00

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1



Brekkubraut 3
230 Reykjanesbær
Snyrtileg neðri sérhæð

Stærð: 150,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Nýlega búið að skipta um innréttingu og gólfefni í eldhúsi. Skipt um glugga í stofu. Íbúðin er staðsett fyrir
miðju í  botnlangagötu í  nálægð  við  miðbæ  Keflavíkur.  Stutt í  Íþrótt-  og  sundmiðstöð,  þar  er
líkamsræktarstöð og sólbaðsaðstaða. Tveir skólar eru í nálægð, Holtaskóli og Myllubakkaskóli. Fjögur stór
herbergi,  parket á  gólfum  og  skápar í  þremur.  Hurð  er á  milli  svefnherbergisálmu  og  stofu,  í
svefnherbergisálmu er góð sjónvarpsaðstaða fyrir börnin. Góð og velmeðfarin eign.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsson
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag frá 20.30 til 21.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Fífumói 8
Njarðvík
LAUS Við kaupsamning!

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Eldhús var endurnýjað fyrir 4 árum, gólf,  innréttingar og tæki sem fylgja. Stigagangur og baðherbergi var
verið  að  klára  að  endurnýja  um áramótin  ´06-´07.  Veggir  voru  málaðir,  rifin  veggur,  flísalagt  og  sett  upp
plexilger á  hluta  handriðs.  Allir  ofnar  hafa  verið  endurnýjaðir  frá  2003  til  dagsins í  dag  einn  af  öðrum.
Gólfefni  er birki  sem nýlega var slípað upp. Bílskúr fylgir  íbúðinni.  Allt  gler á suðurhlið er nýtt.  Skipt hefur
verið um neysluvatnslagnir. Þakjárn endurnýjað árið 2000.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsson
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á Mánudag frá 18.30 - 19.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Hraunsvegur 16
260 Reykjanesbær
4ra herbergja einbýli

Stærð: 120,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
4ra  herbergja  einbýlishús í  rólegri  götu.  Búið  að  endurnýja  skolplagnir  og  neysluvatnslagnir.  Pallur  settur
upp  sumar  2005.  Húsið  skiptist í  stofu,  eldhús,  þvottahús,  tvö  barnaherbergi,  hjónaherbergi  og  nýlega
standsett baðherbergi. Teikningar til af bílskúr.  Verið velkomin í opið hús.

Heimili & Skip

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús á Mánudag frá 20.00 - 20.30

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

693 2080

8440040

Þröstur Ástþórsson
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is
4200800

Mávatjörn 21
260 Reykjanesbær
Innri Njarðvík 

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.280.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.700.000
Um er að ræða glæsilegt 4ra herbergja 130 fm parhús á einni hæð. Komið er inn í andyri og eru dökkar
flísar á gólfi, góður skápur ( háglans hvítt) með hnotu á hliðum. þaðan er komið inní hol og er parket á gólfi
(  hnota )  Stór  og  björt  stofa  og  er  opið´inní  eldhús,  innrétting  er  háglans  hvítt  og  hnota,  eyja  og  háfur,
einnig gaseldavél.  Tvö góð barnaherbergi eru í húsinu, fataskápar og parket á gólfi. Hjónaherbergi er með
góðum skáp, einnig er útgengt á verönd. Verönd með potti og næturlýsing

Heimili & Skip

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudag frá 19.15 - 19.45

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

693 2080

8440040

Þröstur Ástþórsson
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is
4200800

Flórída - Orlando - Vista Cay
Við stóra ráðstefnusetrið í Orlando
Dollarinn í 60 kr. Markaðurinn í lægð

Stærð: 116-195 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: 18.6-24.9
Lúxus íbúðir staðsettar á sterkum stað til  alþjóðaviðskipta og skemmtunar. Vista Cay er hverfi  sem hefur
einstaka  staðsetningu  rétt  við  hliðina á  næst  stæðsta  ráðstefnusetri í  Bandaríkjunum  (Orange  County
Convention  Center)  og  rétt  hjá  International  Drive. Í  nágreninu  eru  margir  golfvellir  og  styðst  að  fara  til
Shingle Creek Golf Club ekki nema 3 mínútna fjarlægð. Sölusýning á skrifstofu REMAX LIND, mánudaginn
30.júlí kl. 17-19. Verið velkomin

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 30.júlí kl 17-19

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 1990

Litlikriki 34
270 Mosfellsbær
Einbýlishús á EINNI hæð. Frábært útsýni.

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: 41.500.000
REMAX LIND kynnir í einkasölu glæsilegt 233 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.  Húsið
er steypt á einni  hæð og er afhent fokhelt  með grófjafnaðri  lóð. Gluggar og útihurðir  (nema bílskúrshurð)
eru úr Magahony. Þakið er steypt og verður því fulleinangrað. Hitalagnir verða steyptar í gólfi. Lóðin er 911
fm. Lóðin er ein sú besta í krikahverfinu og mælum við með að þú kynnir þér það nánar. Sölufulltrúi verður
á staðnum í dag kl. 17-17.30

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Söluf. á staðnum í dag kl. 17-17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 1990

Dofaberg 21 
220 Hafnarfjörður
Glæsileg eign á góðum stað

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.900.000
Forstofan  er  flísalögð.  Tvö  stór  svefnherbergi  og  stórt  hol.  Gestasnyrting  er  með  glugga.  Þvottaherbergi
með sérútgangi og geymslu.  Innangengt er í bílskúr með geymslulofti. Bjart hol og góð stofa, með útgengi
út  á  stórar  suðursvalir.  Fallegt  eldhús  með  vönduðum  eikarinnréttingum,  stór  borðkrókur.  Stór
barnaherbergi  með  fataskápum.  Hjónaherbergi  með  skápum  og  útgengi  út  í  garð  með  stórri  verönd.
Baðherbergi með vandaðri baðinnréttingu, hornbaðkari og sturtu. Vönduðu eign á besta stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 30/07 KL:18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 243,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Gengið er inn í stóra flísalagða forstofu með fataskáp. Gestasalerni með sturtu. Stofan er með eikarparketi
og fallegum arni. Eldhúsið er bjart með góðu skápaplássi og borðkrók. Útgengt er úr stofu í fallegan garð
með  útiarni,  fjarstýrðri  markísu.   Efri  hæð:  Stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Stórt  hjónaherbergi  og
barnaherbergi  með  parketi  á  gólfum.  Baðherbergi  með  marmara  á  gólfi,  hvítri  innréttingu,  baðkari  og
sturtu. Þrjú parketlögð svenherbergi. Geymsla og þvottahús. Bílskúr með vaski.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 30/7 KL 19:30-20

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005



Ásakór 3
203 Kópavogur
Frábærar fjölskylduíbúðir

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Frábærar  fjölskylduíbúðir í  Ásakór  1-3,  eingöngu  eftir  4 & 5  herbergja  íbúðir.  Öll  rými  eru  sérstaklega
rúmgóð. 4  stór  herbergi,  sjónvarpshol  og  opið  rými:  eldhús  og  stofa,  útgengt á  mjög  stórar  svalir.
Barnaherbergin eru allt að 13 fm.  Íbúðir afhentar með gólfefnum frá Harðviðarval.  LYFTUHÚS.  Barnvænt
hverfi  sem  verður  með  mikilli  þjónustu  og  skemmtilegum  gönguleiðum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
863 0402

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00-19:30

Ásakór 3
203 Kópavogur
Frábærar fjölskylduíbúðir

Stærð: 167,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 27.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000

Mjódd

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18.30-19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
863 0402

Frábærar  fjölskylduíbúðir í  Ásakór  1-3,  eingöngu  eru  eftir 4 & 5  herbergja
íbúðir  og  önnur  með  bílskúr.

*  Öll  rými  eru  sérstaklega  rúmgóð
*  Barnaherbergi  allt  að  13  fm. * Stórar svalir út af stofu.
* Íbúðir afhentar með gólfefnum frá Harðviðarval. 
* Lyftuhús

Mjög barnvænt hverfi sem verður með mikilli þjónustu og skemmtilegum gönguleiðum.
Stutt í golfvöll og Elliðavatn.

Hvassaleiti 14
Reykjavík
Góð 4 herbergja íbúð á 2. hæð

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 1.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Gengið  er  inn í  parketlagða  forstofu  og  er  íbúðin  öll  parketlögð  með  plasptarketi  að  undanskyldu
baðherbergi sem er flísalagt í  hólf  og gólf  með sturtuklefa og tengingu fyrir  þvottavél.Eldhús er með nýrri
Gorenje  eldavél  og  er  mikið  skápapláss.Skápar  eru  hvítmálaðir,upprunalegir í  mjög  góðu
ástandi.Hjónaherbergi er mjög rúmgott með góðum skápum í fullri lofthæð.Tvö góð barnaherbergi. Stofan
er  björt  með stórum gluggum og er  þar  útgengt á  suður  svalir.Húsið  er  mikið  endurnýjað að innan sem
utan.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209

SELD

Laugarásvegur 1
104 Reykjavík
Falleg íbúð í endurnýjuðu húsi

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi sem nýlega er lokið við að endurnýja.  Komið inn í
forstofu  með  stórum  skápum,  eldhús  með  stórglæsilegri  eldri  innréttingu.  Rúmgott  svefnherbergi  með
skápum.  Baðherbergi  er flísalagt í  hólf  og gólf  með baðkari.  Stofan er parketlögð með útgengi á svalir.
Endurbætur:  Verið var að klára að taka húsið í gegn að utan, miklar steypuviðgerðir, steining endurnýjuð,
allt nýmálað, svalir endurgerðar og þak viðgert.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

863 0402

Mávahlíð 46
105 Reykjavík
Falleg íbúð á góðum stað

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000
78 fermetra neðsta hæð í  þriggja hæða húsi.  Gengið er niður nokkrar tröppur í  íbúðina, en í  forstofu eru
flísar á gólfi. Þaðan er gengið inn í  sameiginlegt þvottahús og hjólageymslu. Þegar komið er inn í íbúðina er
eldhús á vinstri hönd með flísum á gólfi.  Hol er með parketi á gólfum sem og stofa og bæði herbergin. Í
barnaherbergi er einnig rúmgóður fataskápur sem og í hjónaherbergi. Á baðherbergi eru flísar, skápar og
sturta Mjög góð og mikið endurnýjuð íbúð á góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 30/7 kl. 18:30-19

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

867 1516

Svarthamrar 11
Reykjavík
Góð þriggja herbergja íbúð

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 13.450.00
Bílskúr: Nei

Verð: 22.300.000
Komið er inn í forstofu sem er flísalögð og góðir skápar. Barnaherbergið er mjög rúmgott, dúkur á gólfi og
fínir fataskápar.Hjónaherbergið er með dúki á gólfi  og stórum skápum. Baðherbergi er með dúki á gólfi,
baðkeri og er tengi fyrir þvottavél  þurrkara og er afbragðs góð vinnuaðstaða þar inni. Eldhús er með hvitri
mjög snyrtilegri innréttingu  Stofan er með útgengi út á svalir sem eru að hluta til yfirbyggðar.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 18:30 - 19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209

Svöluás 13
Hafnarfjörður
Glæsilegt og rúmgott raðhús 

Stærð: 200,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 30.030.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000
Gengið er inn í forstofu sem er með flísum á gólfi  og fataskáp, innaf forstofu er þvottahús. Bílskúr er innaf
forstofu. Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi,sturtuklefa  og  fallegum  innréttingum.3  herbergi  eru á  neðri
hæðinni, frá  sjónvarpsholi  er  útgengt á  pall. Gengið  er  upp  stiga. Komið  er  upp í  opið  rými  með
stofu,borðstofu og eldhúsi,útgengt á stórar svalir með fallegu útsýni. Eldhúsið er með U-laga innréttingu. Á
efri hæðinni eru tvö svefnherbergi.Hjónaherbergið er með rúmgóðum fataskápum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd

Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 20:00 - 20:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209



Brúnastaðir 24
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús með flottum garði

Stærð: 171,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 28.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.500.000
Fallegt endaraðhús í grónu hverfi með flott útsýni úr garði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi auk lofts fyrir ofan
eldhúsið  sem  nýtt  er  sem  svefnloft  eða  tómstundarými.  Góð  lofthæð  er  í  eigninni  og  bílskúrinn  er
innbyggður og úr honum er gengið inn í eignina í gegnum þvottahús og geymslu. Góð lofthæð er í eigninni.
Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og gólf.  Úr  hjónaherberginu er  útgengt  í  garðinn þaðan sem er  útsýni  yfir
Snæfellsjökul. Virkilega barnvæn gata í fallegu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15:00-15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Langholtsvegur 93
104 Reykjavík
Kjallaraíbúð í frábæru hverfi

Stærð: 73,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
RE/MAX Borg kynnir til sölu nokkuð rúmgóða 2ja herbergja kjallaraíbúð.  Gengið er inn um sérinngang inn í
flísalagða forstofu af  góðri  stærð.  Sameiginlegt  þvottahús liggur inn af  forstofu.  Svefnherbergi  er  af  góðri
stærð með stórum skáp og eikarborðum á gólfi. Stofan er parketlögð og af ágætri stærð. Baðherbergi er
með flísar á gólfi og sturtubaðkari. Geymsla liggur inn af baðherbergi. Eldhúsið er rúmgott með dúk á gólfi
og flísar mill skápa. Skóli og leikskóli nálægt. Sameiginlegur garður.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Laugalind 12
201 Kópavogur
Glæsileg íbúð á góðum stað

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.000.000

RE/MAX Borg kynnir glæsilega 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í sexbýli. Eignin er sérlega vel innréttuð og með
hvíttuðu  parketi  í  stofu  og  svefnherbergjum.  Gengið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  stórum skáp.  Stofurými  er
rúmgott  með  borðstofu  og  setustofu.  Frá  stofu  er  útgengt   á  stórar  svalir.  Eldhúsið  er   vel  skipulagt,  fallega
innréttað og með flísum á gólfi og milli skápa.  Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skáp. Tvö barnaherbergi eru
af  góðri  stærð.  Baðherbergið  er  með  sturtuklefa  og  baðkari.  Flísað  er  í  hólf  og  gólf  og  innréttingin  smekkleg.
Þvottahús  með  stórum  skáp  og  flísum  á  gólfi.  6,6  fm  sérgeymsla  fylgir  íbúð.  Glæsileg  íbúð  á  góðum  stað  í
Lindahverfinu í Kópavogi með skóla, leikskóla og verslunarmiðstöðvar í göngufæri.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Leirubakki 6
109 Reykjavík
2ja herbergja í Bökkunum

Stærð: 72,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
RE/MAX Borg kynnir 72,4 fm,2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Búið er að endurnýja stóran hluta af
íbúðinni á seinustu árum.  Svefnherbergi er rúmgott með góðum skáp.Stofurými nýtist vel,er parketlagt og
með  aðgang  að  svölum  sem  snúa  að  suðurhlið.Eldhúsið  er  með  nýlegri  innréttingu.Innangengt  er  í
þvottahús/geymslu.Baðherbergið er nýuppgert með sturtuklefa, nýjum blöndunartækjum og flísar í hólf og
á gólf.Sérgeymsla fylgir íbúð.Nýbúið er að klæða húsið að utan og taka stigagang í gegn.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Í dag kl.15:00-15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Opið
Hús

Seljabraut 14
109 Reykjavík
4 svefnherbergi

Stærð: 188,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  6  herbergja  raðhús  á  þremur  hæðum   á  góðum  stað  í  Breiðholtinu.   Jarðhæð
skiptist  í  forstofu,  sjónvarpshol/stofu,  baðherbergi  með  sturtuklefa,  tvö  svefnherbergi  og  útgengt  út  í
fallegan garð frá öðru þeirra. Miðhæð skiptist í gott stofurými með útgengi á sólríkar svalir, eldhús af góðri
stærð og þvottahús ásamt geymslu. Efri hæð skiptist í  tvö svefnherbergi af ágætri stærð og baðherbergi
með baðkari. Gott raðhús með miklum innréttingarmöguleikum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Reykás 15
110 Reykjavík
Fallegt hverfi

Stærð: 235,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 31.140.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.000.000

RE/MAX Borg kynnir tveggja hæða, sex herbergja raðhús.  Miklir  möguleikar! Gengið er inn í  rúmgóða forstofu.
Inn  af  forstofu  er  þvottahús,  gestasnyrting  og  stórt  forstofuherbergi.  Stofurýmið  er  stórt  með  parket  á  gólfi.
Útgengt er frá stofu út í garð af ágætri stærð með viðarpalli. Eldhús er aðgengilegt úr stofurými. Flísar eru á gólfi
og  er  öll  eldhúsinnréttingin  nýleg  og vel  skipulögð.   Á  efri  hæðinni  er  gengið  inn  í  opið  sjónvarpshol/stofu  með
hárri lofthæð. Hjónaherbergið er stórt með miklu skápaplássi og aðgengi út á litlar garðsvalir. Tvö barnaherbergi
eru  á  hæðinni,  bæði  nokkuð stór.  Baðherbergið  er  stórt  með hornbaðkari  og  sturtuklefa.  Eigninni  fylgir  sérlega
stór  bílskúr(36,9  fm)  með  hárri  lofthæð  og  risgeymslu.  Farið  er  að  sjá  á  gólfefnunum  á  neðri  hæðinni  og  eru
gólfefni  í  stiga  og  efri  hæð  ófrágengin.  Klæðning(panell)  í  lofti  á  efri  hæð  er  ófrágengin.  Frábært  aðgengi  að
margvíslegum útivistarstöðum nálægt húsi. Góð eign á fallegum stað í ásahverfinu í Árbænum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372



Ánanaust 15
101 Reykjavík

Tilbúnar til afhendingar

Stærð: 78,2-103,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27-37,5

Borg

Þórunn Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Sölusýning í dag 17-19 og mánudag 18-20

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Um er að ræða 4ra hæða fjölbýlishús með átján 
2-3ja herbergja íbúðum. Hönnun annaðist 
Friðrik Friðriksson arkitekt. Íbúðirnar eru allar 
hinar glæsilegustu, allur frágangur mjög vandaður 
og skilast þær fullbúnar án gólfefna. Inngangur og 
stigi eru marmaralagðir en gangur á sameign er 
með ljósgráu steinteppi. Húsið hefur allt verið tekið 
í gegn, allir gluggar endurnýjaðir, klætt og málað að 
utan og allar lagnir endurnýjaðar. Steypt var ný 
viðbygging og einni hæð bætt ofan á, Ánanaust-
megin.

Sameiginlegar svalir eru á 4. hæð á húsinu ca. 60 
fm þar sem er aðstaða til að grilla og hafa það gott 
með frábært útsýni er yfir fjörðinn.Hægt er að fá 
íbúðirnar afhentar með gólfefnum frá Harðviðarval 
og verða upplýsingar um tilboð frá þeim á staðnum.

Verið velkomin í heimsókn í dag milli 17 og 19 og á 
morgun milli 18 og 20. Sölufulltrúar REMAX taka á 
móti ykkur með allar frekari upplýsingar varðandi 
eignina.

Númer Verð  Stærð  Herbergi

0201  33.700.000  103,6 m²  3 herb
0202  30.600.000*  92,6 m²  3 herb
0203  28.800.000  88,7 m²  3 herb
0204  31.600.000  95,6 m²  3 herb
0205  30.300.000*  88,7 m²  3 herb
0206  31.200.000  93 m²   3 herb
0207  27.000.000  78,2 m²  2 herb
0301  34.700.000  103,6 m²  3 herb
0302  31.100.000  92,7 m²  3 herb
0303  28.500.000  84,9 m²  3 herb
0304  31.900.000  92,5 m²  3 herb
0305  30.700.000  88,9 m²  3 herb
0306  32.100.000  93 m²   3 herb
0307  27.400.000  78,3 m²  2 herb
0401  34.500.000  88,6 m²  3 herb
0402  37.500.000  96,1 m²  3 herb
0403  35.000.000  88,8 m²  3 herb
0404  37.500.000  95,7 m²  3 herb
( * ) m/ gólfefnum



Hólavað 13-27
110 Reykjavík
NORÐLINGAHOLT - Afhending í haust

Stærð: 146,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000

Húsin standa við Hólavað í Norðlingaholti og miðast heildarskipulagáætlun svæðis við raðhús með ein halla þaki
og  góða  tengingu  við  útivistarsvæði í  næsta  nágrenni.  Byggðin  lækkar  til  suðurs  sem  gerir  staðsetninguna
ákjósanlega.  Um  er  að  ræða  járnbendri  staðsteypt  2ja  hæða  raðhús,  146.5  m2  með  innbyggðum  bílskúr.
Aðkoma bílastæði og innkeyrsla í  bílageymslu er á neðri  hæð, norðan megin við húsalengjuna, en gengt er út í
garð  frá  fyrstu  hæð,  sunnan  megin.  Húsalengjan  samanstendur  af 8  húsum  en  öll  húsin  hafa
einkaafnotareit.(lóðin)  Endahús  sitt  hvoru  megin  hafa  áberandi  stæðsta  einkaafnotareit.(endalóðir)  Afhending:  er
áætluð að hausti 2007.  Húsin verða afhent rúmlega fokheld. Staðsteyptir veggir og loft eru  yfir 1 hæð steyptir
milliveggir  skilja  að  bílskúr  frá  íbúð  og  skerma af  stiga.  Aðrir  milliveggir  eru  léttir  og  afhendast  ekki  með.  Skóli,
verslanir og þjónusta innan seilingar í nánustu framtíð.  Sölufulltrúar RE/MAX BORG verða á staðnum og taka á
móti ykkur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Rjúpnasalir 14
203 Kópavogur
Falleg íbúð

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Komið  inn  í  forstofu,  baðherbergi  er  á  hægri  hönd  sem  er  flísað  í  hólf  og  gólf,  upphengt  salerni,
hornbaðkar,  handklæðaofn  og  góð  innrétting.  Eitt  herb.  er  opið  inn  í  stofu  og  þarf  bara  að  skella  upp
millivegg til að búa til herbergi. Úr borðstofu er gengið út á suð-vestur svalir með góðu útsýni. Öll íbúðin er
með  fljótandi  eikarparketi  fyrir  utan  bað,  eldhús  og  þvottahús.Í  eldhúsi  er  náttúrusteinn,  borðkrókur  og
góðar  innréttingar.  Þaðan  er  innangengt  í  þvottahús  sem er  flísalagt.  Góð  umhirða  er  í  og  við  blokkina.
Íbúðin er hin fallegasta.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

15:00-15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

897 7744

Marargata 4
101 Reykjavík
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 80,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Remax Borg kynnir:  Mikið  endurnýjaða 3ja  herbergja  íbúð á frábærum stað í  miðbænum. Lýsing eignar:
Gengið er niður tröppur og inn í forstofu, þar inn af er geymsla. Strax til hægri á gangi er mikið endurnýjað
eldhús með flísum á gólfi  og nýlegri eldhúsinnréttingu. Baðherbergi er flísalagt með sturtuhorni. Stofan er
rúmgóð.  Inn  af  stofu  er  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Gólf  gangs,  herbergja  og  stofu  eru  flotuð  og
lökkuð. Rafmagn, skolp og dren hefur verið tekið í gegn.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

erlendur@remax.is

Opið hús í dag frá 15:00-15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

690 8090

Dalsel 38
109 Reykjavík
Rúmgóð íbúð í góðu fjölbýli.

Stærð: 138,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 17,700
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000
STÓR OG RÚMGÓÐ 3JA HERBERGJA 107,2 FM. ÍBÚÐ Á  2. HÆÐ ÁSAMT 31,3 FM. STÆÐI Í BÍLSKÝLI.
Komið inn í stórt hol með lausum skáp. Stofa er stór og rúmgóð með útgengi út á mjög stórar yfirbyggðar
suður svalir.  Eldhús með harðviðar innréttingu, flísar á milli skápa, korkur á gólfi. Samfellt plast parket er á
Holi, Gangi og Stofu. Baðherbergi er allt nýlega flísalagt, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Húsið er í mjög
góðu ástandi er álklætt að utan. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 30-7 Frá Kl. 18:00 - 18:30 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

898 4596

Þönglabakki 4
109 Reykjavík
Til Leigu.  Verslunar-Þjónusturými

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
TILBOÐ ÓSKAST!  TIL  LEIGU.  UM ER AÐ RÆÐA 120  FM.  HÚSNÆÐI  (  ÁÐUR KAFFI  STRÆTÓ )  FYRIR
VERSLUN  EÐA  ÞJÓNUSTUSTARFSEMI.  HÚSNÆÐIÐ  LEIGIST  Í  NÚVERANDI  ÁSTANDI.
**  NÁNARI  UPPLÝSINGAR  VEITIR  ÞORKELL  RE/MAX  MJÓDD  Í  SÍMA  520-9557  GSM  898-4596
OG Í TÖLVUPÓSTI: thorkell@remax.is **

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Eingöngu fyrir verslun eða þjónustu.

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

898 4596

Hrísmóar 3, 210 Garðabær
Miðbær, Garðabær
Góð 4 herb.2 svalir, bílskúr

Stærð: 137,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Já

Verð:  33.900.000
Í  göngufæri  við  Garðatorg,  alla  skóla,  íþr.hús,  sundlaug,heilsugæslu,  o.fl.  Falleg  björt 4  herb.  íbúð á  1
hæð,2 svalir, 2 bílastæði og bílskúr. Mjög gótt 6 íbúða hús. Aðkoma til fyrirmyndar. Fallegt flísalagt eldhús
með nýjum AEG eldunargræjum,borðkrókur.  Stór  útbyggður gluggi.  Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Rúmgóð  stofa-borðstofa  með  útgengi á  stórar  bogasvalir.  Gott
sjónvarpshol. Svefnherbergin eru 3 öll með skápum.  Algjör gullmoli.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús Mánudag kl: 18:00-18:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

894 5401

Hringbraut 34
220 Hafnarfjörður
Frábær fyrstu kaup!

Stærð: 30 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 4.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.900.000
Risíbúð í þriggja íbúða húsi. Sameiginlegur inngangur. Komið er inn í forstofu af stigapalli. Parket á gólfi og
fatahengi.  Lítið  baðherbergi  með  sturtu,  flísar  á  gólfi.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með  skápum,  þó  ekki
hurðir á skápum. Stofan er góð og hefur verið bætt við kvist þar yfir og því nýtist rýmið þar vel. Eldhúsið er
opið inn í stofuna, nýleg innrétting. Fyrirhugaðar eru breytingar á húsinu sem munu auka rými íbúðarinnar.
Íbúðin er skráð 30 fm en gólfflöturinn er stærri, mikið undir súð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525



Melabraut 7
170 Seltjarnarnes
Falleg sérhæð með bílskúr

Stærð: 152,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 19.710.000

Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000
Felleg  og  björt  sérhæð á  annarri  hæð ásamt  góðum bílskúr.  Íbúðin  er  122,4  fm og  bílskúrinn  er  30  fm.
Rúmgóð  forstofa  með  flísum  á  gólfi.  Úr  forstofunni  er  gengið  í  hol  sem  er  með  nýjum  skápum
(forstofuskápar).  Eldhúsið  er  með  ljósri  innréttingu  og  hvítlökkuðum  hurðum.  Þvottahús  inn  af  eldhúsi.
Hjónaherbergið  er  rúmgott  með góðu skápaplássi.  Barnaherbergin  voru  tvö  en  opnað hefur  verið  á  milli
þeirra svo nú er eitt rúmgott herbergi. Nýir skápar í herbergi. Baðherbergi með flísum og baðkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl: 19:30-20:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Móabarð 6
220 Hafnarfjörður
Gott fermetraverð!

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Góð 4ra herbergja efri sérhæð á góðum stað í Hafnarfirði. Aðeins þrjár íbúðir eru í húsinu. Sér inngangur.
Gengið upp stiga og á stigapalli  er eitt herbergi. Annað barnahergi er svo innan íbúðarinnar sem og gott
hjónaherbergi. Dúkur á gólfi herbergja. Baðherbergið er flísalagt. Góð innrétting og sturtuklefi. Eldhúsið er
mjög  rúmgott  með  góðri  innréttingu.  Borðkrókur  er  í  eldhúsi.  Stofan  er  opin  og  björt,  útgengt  á  góðar
svalir. Gott útsýni er af svölum. Parket er á stofu, eldhúsi og holi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Vallarás 1
110 Reykjavík
Góð fyrstu kaup!

Stærð: 42,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 6.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Björt  og vel  skipulögð 2ja  herbergja  íbúð á  góðum stað í  Árbænum. Íbúðin  er  á  3ju  hæð.  Forstofa  með
góðum skápum. Eldhúsið og stofan eru opið rými og nýtist því vel. Hvít innrétting er í eldhúsi. Úr stofunni
er útgengt á góðar svalir. Inn af stofunni er herbergi. Í dag er opið inn í herbergið en lítið mál væri að loka
það af. Nýlegt plastparket er á íbúðinni. Baðherbergið er með sturtuklefa. Geymsla fylgir eigninni í sameign.
Blokkin var máluð sumarið 2006. Lyfta er í húsinu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl: 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

Hólaberg 56
111 Reykjavík
Vel staðsett parhús!

Stærð: 159,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 22.360.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.800.000
Parhús á góðum stað í Hólabergi í Breiðholti. Forstofa með flísum á gólfi. Inn af forstofu er þvottahús með
glugga. Eldhúsið er með eldri  ljósri  innréttingu. Góður borðkrókur er í  eldhúsinu. Borðstofa og stofa með
plastparketi. Úr stofunni er útgengt á hellulagða verönd og í garð. Tréstigi er á milli hæðanna. Fjögur góð
herbergi.  Öll  með  skápum og  nýlegu  plastparketi.  Baðherbergið  er  nýlega  tekið  í  gegn.  Flísar  á  gólfi  og
veggjum, hiti í gólfi. Falleg létt innrétting og skápur. Geymsluloft.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 19:30-20:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525



Mótel Venus
Hafnarskógur
311 Borgarnes

Stærð: 525,7 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 72.160.000
Bílskúr: Nei

Verð: 66.500.000

RE/MAX  Senter  kynnir:   Til  sölu  Mótel  Venus  í  kjarrivöxnu  landi  við  Borgarfjarðarbrúna.  Húsið  er  525,7  fm og
stendur  á  4.420  fm  eignarlóð.  Í  húsinu  eru  17  fullbúin  herbergi  og  þar  af  8  herbergi  með  sér  baðherbergi.
Veitingasalur er fyrir allt að 138 manns, ráðstefnusalur fyrir 40 manns, góður bar og fullbúið eldhús. Á neðri hæð
hússins  er  móttaka,  setustofu,  bar  og  snyrting.  Þar  inn  af  er  veitingasalur  fyrir  100  manns  í  sæti  ásamt  öllum
borðbúnaði og útgengt er á góða verönd með frábæru útsýni yfir Borgarnes og nágrenni. Mótelið er búið eldhúsi
með öllum helsta búnaði. 8 fullbúin herbergi með snyrtingu og sturtu eru á neðri hæð hússins og er gengið inní
þau  utanfrá.  Á  efri  hæð  hússins  er  starfsmannaíbúð  skráð  41  fm  með  góðu  eldhúsi,  svefnherbergi  og  stórum
svölum.  Í   svefnherbergisálmu  á  efri  hæð  eru  9  fullbúin  herbergi  með  vask.  Einnig  eru  þar  3  sameiginlegar
snyrtingar og sturtur. Útgengt er á svalir úr svefnherbergisálmunni og þaðan niður á bílaplan. Möguleiki er á að fá
keypt um 1 ha land til viðbótar.  Allar nánari upplýsingar veitir Jón Bek í síma 8630988

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Jón Bek
Sölufulltrúi

vj@remax.is

jonbek@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8972514

863-0988

Mávahlíð
105 Reykjavík
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja, 112,8 fm íbúð í hlíðunum. Inngangur er með sisalteppi á gólfi, falleg
útihurð. Gott miðrými með fataskáp og nýlegum dúk á gólfi. Tvö herbergi með parketi á gólfi, innangengt er milli
herbergja. Björt stofa með sisalteppi á gólfi, þaðan er innangengt í minni stofu sem einnig er hægt að nota sem
herbergi, útg. á svalir. Í hjónaherbergi er innangengt í þetta sama herbergi, innbyggður hvítur fataskápur. Í eldhúsi
er nýleg sérsmíðuð innrétting úr ljósum við, eldavél, helluborð og háfur frá AEG, nýlegur dúkur á gólfi. Baðherbergi
er upprunalegt, baðkar, flísar á gólfi. Búið er að skipta um gler í íbúðinni og draga nýtt rafmagn, einnig er búið að
endurnýja rafmagnstöflu. Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallara ásamt sérgeymslu. Sameiginleg lóð er
ræktuð og snyrtileg.

Senter

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

vj@remax.is
8972514

Engjasel 72
109 Reykjavík
Einstakt útsýni !

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 15.555.000

Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
Skemmtileg  þakíbúð  (penthouse)  með  einstöku  útsýni,  ásamt  stæði í  bílageymslu.  Neðri  hæð:
Svefnherbergi.  Þvottahús.  Baðherbergi  með  baði.  Eldhús  með  ljósri  innréttingu,  flísar.  Rúmgóð  stofa,
parket. Hjónaherbergi með parket, skápar, útgengi á svalir - ótrúlegt útsýni. Hringstigi úr stofu upp á efri
hæð: Sjónvarpshol, parket. Stórt herbergi, parket. Hjólageymsla í sameign. Geymsla.  Eign sem vert er að
skoða.

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Sveighús 12
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýli.

Stærð: 280,7 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 32.700.000

Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000
Húsið allt endurnýjað fyrir ári síðan. Neðri hæð: Forstofa. Svefnherbgi með skápum. Gesta wc. innangengt
úr  forstofu í  flísalagðan  bílskúr.  sjónvarps  og  fjölskyldurými,  innnaf  er  stórt  herbergi.  Efri  hæð:
Hjónaherbergi  með fataherbergi,parket,  útg. á  pall  með heitum potti.  þvotthús.  Baðherbergi,  stór  sturta.
Stofa og eldhús í opnu rými, útg. á svalir,  fallegt útsýni. Falleg eldhúsinnrétting og vönduð tæki. Gólfefni;
flísar og parket. Einstaklega falleg eign sem vert er að skoða.

Senter

Sigríður
Sölufulltrúi

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 19:30-20:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Kambasel 11
109 Reykjavík
Stór sérgarður 

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Seljahvefinu. Komið er inn í stóra forstofu
með fatahengi. Tvö rúmgóð herbergi eru í  íbúðinni, parketi á gólfi.  Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og inn af því er borðkrókur. Dúkur er á
eldhúsinu og borðkróknum. Inn af  eldhúsinu er þvottahús og geymsla með hillum. Stofan og borðstofan
eru samliggjandi sem bíður uppá mikla möguleika.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Á Mánudag milli 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

694 4700

Bláskógabyggð
840 Laugarvatn
Gott sumarhús í góðu landi

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 9.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.800.000
RE/MAX SENTER 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.

Senter

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

runarp@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

697 4881

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali



Álfkonuhvarf 21
203 Kópavogur
Snyrtileg og flott eign

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.830.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000

RE/MAX SENTER - Rúnar s.607-4881 kynna: Glæsilega 3ja herbergja íbúð 2. hæð í lyftuhúsi að Álfkonuhvarfi á
Vatnsenda,  ásamt  stæði  í  lokuðu  bílhúsi.   Nánari  lýsing  eignar:  Forstofan  er  með  flísum  á  gólfi  og  góðum
eikarskáp.  Hol  og  stofa  eru  með  eikarparketi,  og  gengið  er  út  úr  stofu  á  suður  svalir  sem  eru  um  9m2.  Tvö
rúmgóð svefnherbergi með eikarparketi og stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt á gólfi og veggjum, ásamt
skrautflísum, sturtuklefi og ljósinnrétting eru á baði. Þvottahús er inn af íbúð, flísar á gólfi og vaskur. Í kjallara er sér
geymsla og stór vagna- og reiðhjólageymsla. Hurð inn í bílahús er opnuð með rafmgni úr bíl. Næg bílastæði er við
húsið.  Mikið  og  gott  útsýni  er  úr  íbúðinni.  Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Rúnar  í  síma  697-4881  eða  e-mail
runarp@remax.is

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

vj@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag milli kl. 18:30 og 19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8972514

697 4881

Furugrund 68
200 Kópavogur
Falleg íbúð á 1 hæð með bílskýli

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 12.935.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
FALLEG  ÍBÚÐ  FOSSVOGSMEGIN  Í  KÓPAVOGI  ÞAR  SEM  STUTT  ER  Í  ALLA  ÞJÓNUSTU,  SKÓLA  OG
GÖNGULEIÐIR  NIÐUR  FOSSVOGINN  EÐA  UPP  Í  ELLIÐADAL.  ELDHÚSIÐ  ER  MEÐ  LJÓSLAKKAÐRI
INNRÉTTINGU  OG  HVÍTAR  FLÍSAR  MILLI  SKÁPA.  HJÓNAH.  RÚMGOTT  MEÐ  GÓÐUM  SKÁPUM.
BARNAH.  BJART  MEÐ  SKÁPUM.  BAÐHERB  ER  MEÐ  HVÍTUM  FLÍSUM  Á  GÓLFI  OG  VEGGJUM  OG
ENDURNÝJAÐRI  INNR.  FELLGT  PARKET  Á  STOFU  OG  ALLRI  ÍBÚÐ  NEMA  BAÐI.  GLER  NÝTT  Á
AUSTURHLIÐ.  SÉR  GEYMSLA  Á  JARÐHÆÐ  OG  ÞVOTTAH.  Á  HÆÐINNI.  Góð  eign  á  góðum  rólegum

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 16.30 - 17.00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 4700

Klettahraun 12
220 Hafnarfjörður
Fallegt og fjölskylduvænt einbýli

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 25.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Fallegt  fjölskylduvænt  einbýlishús  á  sérlega  glæsilegri  hraunlóð  þar  sem  lóðamörkin  eru  á  einn  veg  við  grænt
svæði  og hraunið hefur  verið látið  halda sér  að hluta.  Húsið er  með tveimur sérlega rúmgóðum svefnh og einu
minna. Stofan er með suðurgluggum og arni með Drápuhlíðargrjóti.  Eldhúsið er með upprunal. en vel með farinni
innr. og borðkrók.  Innaf eldhúsi er búr og þvottaherbergi sem hægt er að ganga út í innkeyrslu. Baðherbergi var
nýlega endurnýjað með flísum á veggjum, innréttingu við vask og baðkeri. Gengið er út í garð úr holinu þar sem
stór sólpallur er meðfram húsinu. Pottur er við pallinn. Húsið er innst inn í botnlanga við rólega götu, það er á einni
hæð og hefur þaki  verið lyft. Bílskúr er  36 fm og hefur verið stúkað af rúmgott herb. með sér inng. í syðri enda.
*** Garðurinn er sem fyrr segir fallegur og ævintýralegur fyrir börn sem fullorðna. Með  brú, bjálkakofa og rólu.**
"SJÓN ER SÖGU RÍKARI"

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 17.30-18.30 OG MÁNUD KL.18.00-18.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 4700

Hörgsholt 31
Hafnarfjörður
Falleg 3 herbergja íbúð

Stærð: 98,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.300.000.000
komið er inn á flísalagða forstofu með fatahengi, barnaherbergi er parketlagt en hjónaherbergi er með dúk
á gólfi  og góðum skáp.Mjög rúmgóð stofa  með parketi  á  gólfi   og útgengt  út  á  svalir  með góðu útsýni.
Eldhús er flísalagt og er opið í báða enda og inn af eldhúsinu er þvottahús og geymsla. Baðherbergið er
rúmgott og flísalagt. Sameiginleg hjóla og vagna geymsla er á jarðhæð ásamt sér geymslu.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreason
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 29 og 30 júli kl 17:30 til 18

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

866-9954

699 4431

Kleppsvegur 132
104 Reykjavík
4 ára traustur leigusamningur

Stærð: 99,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000

Falleg íbúð með góðum leigutekjum frá 4 ára leigusamning við traust félagasamtök.  Íbúðin er með endurnýjuðu
eldhúsi og selst með húsgögnum sjá myndir.  Búið er að endurnýja íbúðina að hluta með nýrri eldhúsinnréttingu
og  tækjum.   Þetta  er  frábært  tækifæri  fyrir  þá  sem  vilja  fjárfesta  og  fá  tryggar  leigutekjur.   Leigutekjur  eru
verðtryggðar  og  voru  u.þ.b.  136.000  fyrir  júlí.   Skipulag  Komið  er  inn  í  forstofu  og  sjónvarpshol.   Beint  á  móti
inngangi er eldhús með nýlegri  innréttingu og tækjum.  Til vinstri úr sjónvarpsholi er stofa með svölum og miklu
útsýni.  Úr stofu er einnig opið inn í eldhús.  Til hægri úr sjónvarpsholi er svefnherbergisgangur með hjónherbergi,
baðherbergi og tveimur barnaherbergjum.  Í hjónaherbergi eru stórir skápar og gott hjónarúm.  Næst er flísalagt
baðherbergi,  baðkar  og  innrétting,  herbergið  þarfnast  yfirferðar.   Á  gangi  eru  tveir  góðir  skápar  og  tvö  góð
barnaherbergi.  Snyrtileg sameign.   Umsjónarmaður frá félagasamtökunum annast þrif og skiptingu leigenda sem
skipta um á viku fresti.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudag 1.ágúst kl. 16:30 til 17:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

862 5999



Vönduð einbýlishús á einni hæð
Húsin afhendast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan.  Í húsu-
num er mjög gott skipulag, stór herbergi, mikil lofthæð, glæsilegar 
stofur/alrými og stór bílskúr.  Garður skilast tyrfður og með léttum trjágróðri.  
Þú getur einnig samið um að fá húsið þitt á því byggingarstigi sem þú óskar.  
Í þessum húsum er ekkert til sparað hvorki hvað varðar hönnun, efnisval 
eða frágang.  Ef þú leitar að glæsilegri og vandaðri eign á besta stað.

Frábær staðsetning
Akralandið við Arnarneshæð í Garðabæ er einstakt svæði til að búa á.   
Þetta er svæði fyrir þá sem vilja búa í skjólsælli suðurhlíð með skemmtile-
gum gönguleiðum og fallegri náttúru.    Mjög stutt í alla þjónustu í næsta 
nágrenni.  Barnvænt umhverfi þar sem börn geta farið í skóla og íþróttir án 
þess að fara yfir umferðagötur. 

RE/MAX TORG  // Garðatorgi 5  // 210 Garðabæ // s: 520-9595

Dalakur 5 - Garðabæ 

HAFÐU SAMBAND NÚNA 862 5999

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi

larus@remax.is
GSM 862-5999

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteignasali

Glæsilegt einbýlishús á besta stað

Nútíma frístundahús í Úthlíð

RE/MAX TORG  // Garðatorgi 5  // 210 Garðabæ // s: 520-9595

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi

larus@remax.is
GSM 862-5999

Um húsin:
Í boði eru fimm tegundir af þessum glæsilegu frístundahúsum.        
Grunnhönnun húsanna miðast við tvær aðskildar álmur með         
glertengibyggingu á milli.  Hægt er að breyta afstöðu álmanna innbyrðis 
til að húsin snúi betur við sól, útsýni eða afstöðu á lóð.

Um lóðirnar:
Lóðirnar eru á mjög fallegu svæði efst í Úthlíð í Biskupstungum þaðan 
sem er glæsilegt útsýni.  Þetta fallega svæði er vel gróið með lágu kjarri 
og berjalyngi. Húsin eru afhent á leigulóðum með byggingarétt fyrir allt 
að 185m² húsnæði.  Mögulegt er kaupa lóðirnar sem eignalóðir.  Úthlíð 
í Biskupstungum er í um 100 km fjarlægð frá Reykjavík. 

Hafðu samband núna 520 9585

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteignasali



Birkiskógar 5
300 Akranes
Frábær staðsetning!

Stærð: 214,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Vel  skipulagt  og  fallegt  einingahús  á  steyptri  plötu.  Húsið  er  með  innbyggðum  bílskúr  og  skilast  með
viðhaldsfrírri  Hardiplank  klæðningu,  ál  þakkanti  og  gluggar  eru  PVC  gluggar  þannig  að  húsið  er  nánast
viðhaldsfrítt að utan. Upphitun hússins er gólfhitun. Húsið afhendist tilbúið til málunar en hægt að fá húsið
fullbúið án gólfefna og afhendist þá með heitum potti,  ca 65fm timburverönd og innréttingum úr hvíttaðri
eik. Hægt er að hafa áhrif á innréttingaval. Verð á húsinu fullbúnu er 42.500.000

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Hjallabrekka 2a.
200 Kópavogur
Vel skipulögð eign með sérinngangi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Vel skipulögð eign á góðum stað miðsvæðis í Kópavoginum. Aðalrými eignarinnar rúmar eldhús, stofu og
borðstofu  sem  allt  er  með  eikarparketi  á  gólfi.  Eldhúsinnrétting  er  U-laga  með  efri  og  neðri  skápum  úr
dökkum við. Stór nýleg gaseldavél með ofni er í innréttingunni. Þrjú góð svefnherbergi eru í eigninni öll með
parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  rúmgott  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkkara.  Komið  er  að
eigninni bak við 10-11 verslunina Hjallabrekku 2.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 145,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð í þessu fallega fjölbýlishúsi í Salahverfinu. Eigninni
fylgir  stæði  í  bílageymslu.  Eldhús  er  opið  með  fallegri  kirsuberja  innréttingu  og  vönduðum  stáltækjum.
Borðkrókur er við glugga. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi og stórum glugga með
einstöku útsýni. Hjónaherbergi er á neðri hæð en barnaherbergin tvö eru bæði á efri hæð. Þetta er falleg
og góð eign á barnvænum stað þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Njálsgata 35
101 Reykjavík
Ekki missa af þessari!

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Mjög  rúmgóð  og  falleg  eign  með  góðri  lofthæð  og  tvöföldum  stofum  á  þessum  eftirsótta  stað  í  borginni.  Úr
eigninni  er  gott  útsýni  meðal  annars  að  Esjunni.  Stigagangur  er  mjög  snyrtilegur  og  nýtekinn  í  gegn  m.a  nýtt
rafmagn.  Sameiginleg  aflokuð  timburverönd  fylgir  eigninni.  Lýsing  eignar:  Komið  er  inn  í  opið  rými,  innbyggðir
skápar eru við inngang og parket er á gangi. Stofur eru tvær mjög bjartar og fallegar með 4 gluggum, hægt að
loka  á  milli  og  útbúa  3ja  herbergið.  Eldhús  er  með  málaðri  innréttingu  og  nýlegri  borðplötu.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með nýlegum beykifataskáp og barnaherbergi er með lausum skáp sem fylgir. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og glugga. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og sér geymsla. Þetta er björt og falleg
eign með tæplega 3metra lofthæð  á besta stað í miðbænum þar sem öll þjónusta er í göngufæri

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Njálsgata 86
101 Reykjavík
vel skipulögð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 55,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 8.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.700.000
Falleg  og  vel  hæð  í  þriggja  hæða  húsi.  skipulögð  2ja  herbergja  íbúð  á  efstu,  Komið  er  inn  í  hol  með
fatahengi.  Þaðan  er  farið  inn  í  öll  rými  eignarinnar,  eldhús,  stofu,  herbergi  og  bað.  Plastparket  er  á  allri
íbúðinni  nema baðherbergið er  með flísum á gólfi.  Eldhús er  með upprunalegri  innréttingu með lokuðum
efri skápum og neðriskápum með hengi fyrir hillum. Stofa er björt og falleg. Svefnherbergið er rúmgott með
litlum innbyggðum fataskáp. Baðherbergi er með sturtu og skáp bak við spegil.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.19:15-19:45

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með sameiginlegum inngangi með
efri hæð hússins. Í eldshúsi er hvít og beyki U-laga innrétting með efri og neðri skápum. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað og er það flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu og baðkari. Tvær stofur eru í eigninni
með eikarparketi  á gólfi  og rennihurð á milli.  Möguleiki  er  á að breyta annari  í  herbergi.  Hjónaherbergi  er
mjðög stórt með útgengi á svalir. Þvottahús og geymsla er í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Stóraborg 2
311 Borgarnes
Heilsárshús!

Stærð: 92,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Fallegt  fullbúið  sumarhús/heilsárshús í  Borgarfirði.  Hér  er  tækifæri  að  eignast  heilsárshús á  frábærum
útsýnisstað þar sem stutt er ma í golfvöll og sundlaug. Húsið stendur 10 km norðan Borgarness, lóðin er
náttúruleg  og  falleg  með  lágvöxnu  kjarri.  Eldhús  og  stofa  eru í  opnu  rými  með  vönduðum  tækjum  m.a
uppþvottavél  og  ísskáp. 3  góð  svefnherbergi.  Baðherbergi:  innrétting,  sturtuklefi  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Þetta er mjög fallegt og vel hannað hús. Beygt er til vinstri eftir að ekið yfir Gufuá.

Torg

Hringdu og bókaðu skoðun !

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107



Álfkonuhvarf 21
Kópavogur
Góð eign á góðum stað

Stærð: 96,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000

RE/MAX BORG kynnir  góða  3ja  herbergja  íbúð  í  nálægð við  Elliðárvatn.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með
fataskáp.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  gegnheilu  eikarparketi  á  gólfum,  útgengi  á  stórar  suð-austur  svalir
með  glæsilegu  útsýni  yfir  Elliðárvatn.  Eldhúsið  er  með  eikarinnréttingu  og  vönduðum  tækjum  frá  whirlpool.
Svefnherbergin  eru  með  eikarparketi  og   fataskápum.  Baðherbergið  er  flísalagt,  baðkar,  upphengt  klósett  og
handklæða  ofn.   Þvotthús  er  með  flísalagt  gólf  og  fínni  innréttingu.  Sér  geymsla  fylgir  íbúðinni  ásamt  stæði  í
bílageymslu. Góð eign á skemmtilegum stað í Kópavogi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

891 6670

661 9261

HRINGBRAUT 82
107 Reykjavík
FRÁBÆR STAÐSETNING

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 9.260.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

3 herbergja íbúð í göngufæri við miðbæinn og háskólann, íbúðin er á efstu hæð og með stórum flottum bakgarði
sem er að mestu lokaður. Komið er inn í forstofu með fínum skáp, á hægri hönd er eldhús með borðkrók, hvítri
viðarinnréttingu og glugga út  í  garðinn.  Þar  á móti  er  gott  barnaherbergi.  Baðherbergi  er  með sturtu.  Stofan er
rúmgóð og björt.  hjónaherbergi með glugga út í garðinn. Fallegt plast parket er á gólfum.  Stutt í helstu verslanir
og þjónustu. Í göngufæri er miðbær, háskóli, grunnskóli og leikskóli.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG KL 15:00 - 15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

661 9261

891 6670

Vindakór 2-8
203 Kópavogur

AFHENDING HAUST 2007

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 3-6
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: frá. 31.500.000

RE/MAX BORG kynnir glæsilegar 3-6 herbergja íbúðir ásamt stæðum í lokaðri,
upphitaðri  bílageymslu,  lyfta  gengur  niður í  bílageymsluna sumar  íbúðanna eru
einnig  með  bílskúr í  bílageymslunni.  Svefnherbergin  eru  parketlögð,  góðir
fataskápar. Eldhúsið er rúmgott og opið inn í stofuna. Eldhúsið er með parket á
gólfum,  fallegri  innréttingu,  tvískiptum  innbyggðum  ísskáp  og  uppþvottavél.
Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og golf,  gólfhiti  er í  gólfinu.  Baðherbergið  er  vel
búið  tækjum af  nýjustu  gerð,  baðkari  með  nuddi  og  sturtu,  handklæðaofn  og
upphengdu salerni. Stofan er rúmgóð með parket á gólfum og útgengi, fallegur
arinn/kamína er í stofunni

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag og mánudag 17:30-19:00

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

891 6670

661 9261



ATVINNA Í BOÐI



Háteigskirkja er 
sóknarkirkja liðlega 
9000 manns sem búa 
aðallega í Holta- og

 í 
Reykjavik.

Háteigskirkja leggur 
áherslu á ö ugt og 
gefandi safnaðarstarf 
fyrir alla aldurshópa. 

Háteigskirkja
Háteigsvegi 27-29
105 Reykjavik
s. 511 5400

Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er 
í dag stærsta innflutnings- og dreifingar-
fyrirtækið á Íslandi í almennri matvöru.

Í vöruhúsi Danól er að finna fullkomnasta 
búnað sem völ er á í meðferð matvæla.
Vöruhúsið rúmar 4.500 pallettur, þar af 
rúmar 650 pallettur í hágæða frystiklefum.
Ennfremur er sölu- og dreifingarkefi Danól
er með því fullkomnasta sem gerist.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru 
Nestlé, Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, 
Hatting, Findus, Göteborg’s kex, Oroblu,
L’oréal, Vichy, Maybelline, Garnier, Duni, 
Johnson & Johnson, Metsa Tissue, Haribo 
og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks 
og að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði
og hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða snyrti- / förðunarfræðing til sölustarfa 
á snyrtivörum og sérvörum til apóteka og sérvöruverslana.
Í boði er áhugavert og líflegt framtíðarstarf í góðu starfsumhverfi 
og öflugri söludeild.

Starfið felst í
• Sölu á snyrtivörum og sérvörum
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Snyrtifræðingur / förðunarfræðingur
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Jákvætt viðmót og afburða þjónustulund
• Snyrtileg og góð framkoma
• Góð íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Sölumaður snyrti- og sérvara“ eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 7. ágúst nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Sölumaður
í snyrti- og sérvörudeild

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Áhaldahús Kópavogs:
• Skráningarfulltrúi á skrifstofu
• Starfsmaður með reynslu í frárennslislögnum
Bæjarskipulag:
• Ritari og aðstoðarmaður skipulagstjóra

Félagssvið:
• Rekstrarfulltrúi
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Forstöðumaður Dægradvalar
Kársnesskóli:
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Starfsmaður í Dægradvöl 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
• Starfsmaður í Dægradvöl
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í Dægradvöl, gangavörslu og

ræstingar
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 100%
• Húsvörður
Snælandsskóli:
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Skúlason Símaver ehf  -  Sími 575 1500 -   skulason@skulason. is



Skipulags- og byggingarsvið býður umsækjendum um neðangreind störf upp á skemmti-
legt starfsumhverfi og krefjandi verkefni. Á sviðinu starfa 50 manns með menntun m.a.
í skipulagsfræði, arkitektúr, verkfræði, tæknifræði og bókasafns- og skjalavistun. Starfs-
mannafélag hefur starfað á sviðinu um árabil og sérstakt fréttablað starfsmanna er gefið 
út mánaðarlega. Stefnt er að flutningi sviðsins í nýtt húsnæði í lok ársins.

Arkitekt
Starf
Helstu verkefni arkitekts eru yfirferð aðaluppdrátta og undirbúningur mála fyrir afgreiðslu-
fundi byggingarfulltrúa og fundi skipulagsráðs og samskipti við umsækjendur um bygg-
ingarleyfi og hönnuði vegna þeirra. Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Sædal 
Svavarsson, byggingarfulltrúi, netfang magnus.saedal.svavarsson@reykjavik.is.

Menntun og hæfni
Arkitektagráða frá viðurkenndum skóla og réttur til þess að gera aðaluppdrætti og reynsla
á því sviði. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, geta tjáð sig í orði og
riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

Verk- eða tæknifræðingur
Starf
Helstu verkefni verk- eða tæknifræðings eru eftirlit og umsjón með framfylgd skipulagsskil-
mála og ákvæða byggingarreglugerða í lögsögu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur, netfang thordur.buason@reykjavik.is

Menntun og hæfni 
Gráða í verk- eða tæknifræði frá viðurkenndum skóla og víðtæk sérþekking á bygging-
armálum. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, geta tjáð sig í orði og
riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

Skjalaritari
Starf
Helstu verkefni skjalaritara eru móttaka á umsóknum um byggingarleyfi og svörun fyr-
irspurna vegna þeirra, skráning og vistun gagna í gagnagrunnskerfið Erindreka, afritun 
gagna úr skjalasafni og upplýsingagjöf til viðskiptavina byggingarfulltrúa. Nánari upplýsing-
ar um starfið veitir Sigríður Þórisdóttir, þjónustustjóri skipulags- og byggingarsviðs, netfang
sigridur.kristin.thorisdottir@reykjavik.is.

Menntun og hæfni
Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi, tölvukunnátta, þjónustulund og
hæfni til þess að eiga góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu.

Umsóknir og launakjör 
Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, skal skila til Ingi-
bjargar R. Guðlaugsdóttur, mannauðs- og gæðastjóra skipulags- og byggingarsviðs, netfang
ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi síðar en 15. ágúst n.k. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Hlutverk skipu-
lags- og bygging-
arsviðs er að veita 
borgarbúum,
borgarfulltrúum,
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygg-
ingarverktökum
og öðrum þeim
sem á þurfa 
að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar 
um skipulags- 
og bygging-
armál. Sviðið 
er jafnframt 
stefnumótandi
í skipulags- og
byggingarmál-
um borgarinnar 
í samvinnu við 
skipulagsráð.
Hlutverk emb-
ættis bygging-
arfulltrúa er m.a. 
að sjá um að 
framfylgja ákvæð-
um skipulags- og
byggingarlaga,
byggingarlögum
og reglugerðum 
er byggingarmál 
varða.
Upplýsingar
um sviðið og
starfsemi þess er 
að finna á vefsíð-
unni skipbygg.is

Þrjár stöður á skipulags- og byggingarsviði
byggingarfulltrúi



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar

Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
• Matráður

Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.

Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Dagræsting

Grænatún:  554 6580
• Aðstoð í eldhús 80%

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Kópasteinn:  564 1565
• Stuðningur leikskólak/þroskaþjálfi

önnur uppeldismenntun
• Leikskk. 50% eftir hádegi á eldri deild
• Leikskk. 100% á yngri deild

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Dagræsting 50%, sem fyrst

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólastjóri
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Fullt starf:
Óskum eftir starfsfólki í verslanir okkar.

Ath. framtíðarstörf í boði

Hlutastarf:
Einnig óskum við eftir fólki í hlutastörf

Hvað þarft þú helst að hafa til að bera: 
Framúrskarandi þjónustulund 
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Lipurð í mannlegum samskiptum

Annað:
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til dadi@skor.is
eða í verslun Skór.is, Kringlunni 8-12, 103 Reykjavík,

merkt “Störf í boði”

Nánari upplýsingar um starfið gefur Daði Agnarsson 
í síma 662 2000 

Um Skór.is ehf
Skór.is ehf. rekur í dag fimm verslanir undir merkjum Skór.is,
Sappos og Far.  Fyrirtækið er leiðandi í sölu á tískuskófatnaði 

og fylgihlutum á góðu verði. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 
manns. Mikill vöxtur hefur einkennt fyrirtækið sl. ár.

Skoðaðu Skór.is og Sappos á netinu, 
www.skor.is /www.sappos.is

STARFSFÓLK
ÓSKAST

Skór.is ehf., óskar eftir sjálfstæðu og 
metnaðarfullu starfsfólki í verslanir Skór.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

SPENNANDI STÖRF 
HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐ

Frístundaráðgjafi með verkefna-
stjórnun

Helstu verksvið:
Umsjón með félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og
unglinga.
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk.
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla 
og aðra samstarfsaðila.
Umsjón með starfsmannamálum.
Ábyrgð á og umsjón með rekstri í samvinnu við 
deildarstjóra.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg
menntun.
Reynsla af starfi með börnum og unglingum 
æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og stjórn-
unarhæfileika.

Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi 
í hlutastarf

Helstu verksvið:
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk.
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla 
og aðra samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur sambærileg menntun,
en einnig kemur til greina áhugasamt fólk með 
reynslu af störfum með unglingum.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2007.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
merkt: Miðborg/Hlíðar og/eða Frostaskjól. Nánari 
upplýsingar fyrir Miðborg/Hlíðar veitir Árni Jóns-
son, forstöðumaður í s. 411-5561 og á netfanginu: 
arni.jonsson@reykjavik.is
Fyrir Frostaskjól veitir Arnfríður Valdimarsdóttir,
deildarstjóri unglingastarfs, upplýsingar í síma
411 5700 og á eftirfarandi netfangi:
arnfridur.solrun.valdimarsdottir@reykjavik.is

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.

Frístundamiðstöðvarnar Miðborg/ 
Hlíðar og Frostaskjól óska eftir 
starfsfólki í eftirfarandi störf:

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•



Gránugötu 24, 580 Siglufirði, s. 464 9100, f. 464 9101
Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði s. 464 9200, f. 464 9201

Spennandi starf í Fjallabyggð
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til
við sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar
búa um 2.400 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir
og þaðan er stutt í góða útivistarmöguleika jafnt að sumri
sem vetri. Fjölbreytt þjónusta er í bæjunum og mannlíf gott
og líflegt.

Fjallabyggð

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fjallabyggðar

Sveitarfélagið Fjallabyggð lýsir eftir umsóknum um stöðu skipulags- og byggingarfulltrúa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar samkvæmt skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, byggingareglugerð 441/1998 og skipulagsreglugerð
400/1998.  Hann hefur umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, og annast eftirlit með því að 
framkvæmdir séu í samræmi við útgefin leyfi.  Hann hefur auk þess yfirumsjón með umhverfismálum, gatnagerð, hreinlætismálum (sorphirða
og sorpeyðing, hreinsun gatna, opinna svæða o.þ.h.), fráveitumálum, umferðar- og samgöngumálum, ferlimálum, skráningu fasteigna, lóða- og 
jarðamálum, búfjármálum og forðagæslu.

Skipulags- og byggingarfulltrúi er yfirmaður tæknideildar Fjallabyggðar og ber ábyrgð á rekstri hennar og þeirra stofnana sem undir hana heyra, 
s.s. áhaldahúsa og veitustofnana. Hann gerir starfs- og framkvæmdaáætlanir fyrir þá málaflokka sem undir hann heyra og vinnur með yfirstjórn 
sveitarfélagsins að fjárhagsáætlun varðandi þá.

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, gerð útboða og samninga og eftirlit þeirra.
Hann hefur auk þess yfirumsjón með viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins og annarra mannvirkja á vegum þess.

Skipulags- og byggingarfulltrúi á sæti í almannavarnanefnd.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 48. og 49. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997og greinar 2.7 í skipulagsreglugerð
nr. 400/1998.

• Færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórnun
• Góð þekking á skipulags-, bygginga- og umhverfismálum

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst n.k.
Tengiliður :  Þórir Kr. Þórisson bæjarstjóri,
thorir@fjallabyggd.is, s. 464-9100



Eignarhaldsfélagið Fasteign hf (EFF) í samvinnu við Háskólann í Reykjavík
(HR) byggir nýtt húsnæði HR á svæði vestan við Öskjuhlíðina í Reykjavík.
Hér með er auglýst eftir verktakafyrirtækjum til að taka þátt í  lokuðu útboði um  aðalverktöku, ásamt því að annast uppsteypu mannvirkisins.  Gert er ráð fyrir 
að verktakar bjóði í hvoru tveggja, en verkkaupi geti valið sitt hvorn verktakann eða sama verktakann í þessa tvo verkþætti.

Hlutverk aðalverktakans er að annast stjórnun allra verkframkvæmda þar með talið aðstöðusköpun, stjórn á vinnustað og ábyrgð á verkinu í heild gagnvart 
verkaupa auk þess að bera ábyrgð á því að gæði, verkkostnaður og tímaáætlanir standist.

Gert er ráð fyrir að einstakir verkhlutar  í framhaldi af uppsteypu verði boðnir út og verður það skilgreint síðar í samstarfi við verkkaupa.

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í verkframkvæmdina og getu til þess að taka að sér að vera aðalverktaki á verkframkvæmdinni geta nálgast 
forvalsgögn á skrifstofu Línuhönnunar, Suðurlandsbraut 4a, frá 13. ágúst til 27. ágúst 2007.

Eftirfarandi eru þau helstu gögn sem óskað er eftir, en frekari upplýsingar er að finna í forvalsgögnunum.
• Almennar upplýsingar um fyrirtækið.
• Upplýsingar um sambærileg verkefni unnin af fyrirtækinu.
• Upplýsingar um lykilstarfsmenn sem fyrirtækið getur boðið í verkefnið, menntun þeirra og starfsreynsla í sambærilegum verkefnum.
• Upplýsingar um gæðakerfi fyrirtækisins.
• Ársreikningur fyrir árið 2006.

Verktakafyrirtæki skulu skila inn gögnum eins og lýst er í forvalsgögnum til Línuhönnunar, Suðurlandsbraut 4a, í síðasta lagi 3. sptember 2007.

Eftir að gögnum hefur verið skilað inn munu allt að fimm aðilar verða valdir í lokað útboð.  Val á verktökum verður byggt á innsendum gögnum.  Gert er ráð
fyrir að valinu verði lokið í síðasta lagi 17. september 2007.

Útboðsgögn fyrir þá verktaka sem valdir verða í forvali verða tilbúin til afhendingar í byrjun október 2007.

Aðilar sem valdir verða í forvali skulu skila sínum tilboðum í nóvember 2007 og verður verktaki (eða verktakar) síðan valinn eigi síðar en þremur vikum eftir 
skil tilboða. 

Helstu upplýsingar um framkvæmdina:
Byggingar HR verða á svæði vestan við Öskjuhlíðina í Reykjavík.  Fyrsti hluti verður niður undir Nauthólsvík og er um 34.700 m2 að stærð, kjallari og ein til 
þrjár hæðir.  Þessi fyrsti hluti verður byggður í tveimur áföngum, fyrri áfanginn er um 23.200 m2 og seinni áfanginn er um 11.500 m2 að stærð.  Stærð lóðar 
í þessum byggingaráfanga er um 32.000 m2.  Húsinu er skilað fullbúnu með fullfrágenginni lóð.

Unnið er að hönnun hússins og er áætlað að henni ljúki að fullu vorið 2008.
Samhliða framkvæmdum við HR mun Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar standa að framkvæmdum við götur og bílastæði á svæðinu. Þær framkvæmdir
munu hefjast á svæðinu í júlí 2007.  Jarðvinna við byggingu HR mun hefjast síðla sumars 2007.  Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir við 
uppsteypu í nóvember 2007. Verklok fyrri áfanga er í júlí 2009 og seinni áfanga í júlí 2010.

FORVAL Á VERKTÖKUM VEGNA LOKAÐS ÚTBOÐS 
NÝBYGGINGAR HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

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

Góð 91 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð ÍBÚÐ MERKT 0202.
ásamt 21 fm bílskúr í góðu fjölbýli í Grafarvog. Rúmgóð og
björt stofa með útgangi á stórar svalir til suðurs, 2 herbergi
með skápum, eldhús með ljósri innréttingu og baðher-
bergi, flísalagt í gólf og veggi. Þvottaherb. innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum. Snyrtileg sameign og leiktæki á
lóð. Verð 25,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 17-19.
Íbúð merkt 0202 - Verið velkomin.

Fr
u

m

Breiðavík 13 - 112 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð með bílskúr

Opið hús í dag frá kl. 17-19

OPIÐ HÚS Í DAG

Sölusýning sunnudaginn 29. júlí
milli kl. 17:30 og 19:00

að Bogatúni 4-16, Hellu

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Sími 899 1178

Ný, vel skipulögð rað og parhús á rólegum stað í fallegu
umhverfi. Skilast fullbúin eða tilbúin til innréttinga. Raðhús:
Telja 116 fm og skiptast skv. teikningu í góða stofu, eldhús,
sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, þvotta-
hús og bílskúr. Bílaplan er upphitað og malbikað, lóðin er
þökulögð. Verð frá 16,4 millj. — Parhús: Telja 162 fm og
skiptast skv. teikningu í góða stofu, eldhús, sjónvarpshol, 3
svefnh., baðh., forst., þv.hús og bílsk. Bílaplan og stétt verð-
ur steypt með hitalögn, lóðin þökulögð. Verð frá 23,2 millj.

Atli sölufulltrúi s: 899 1178 tekur á móti áhugasömum.

Orlofshús í landi Vaðlaborga

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Til sölu glæsilegt orlofshús í landi Vaðlaborga, rétt við Akur-
eyri (5 mín akstur). Byggt 2005. Húsið er 85,4 fm m.a. með 3
góðum svefnherb. og öllum nútímaþægindum. Gólf eru flís-
alögð. Falleg hönnun og glæsilegt útsýni yfir Eyjafjörð. Góður
pallur og heitur pottur. Allt innbú fylgir. Möguleiki á góðum
leigutekjum. Verð 34 millj. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is
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Sölusýning sunnudaginn 29. júlí 
milli kl. 16:00 og 17:30 
að Dynskálum 9, Hellu

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Um er að ræða nýtt, steypt og fullfrágengið einbýlishús. 
Eignin er skráð 177 fm og samanstendur af bjartri stofu,
eldhúsi með vandaðri innréttingu. Fallegt steinteppi er á
stofu, eldhúsi, forstofu og gangi. Svefnherbergin eru 4 öll
parketlögð með skápum. Baðherbergið er með góðri inn-
réttingu og hornbaðkari. 80 fm milliloft er yfir hluta hússins
sem bíður uppá mikla möguleika. Bílskúrinn er 37 fm, flísa-
lagður og fullfrágenginn og lóð þökulögð.

Atli sölufulltrúi s: 899 1178 tekur á móti áhugasömum.

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Atli S. Sigvarðsson 
sölufulltrúi

Sími 899 1178

HAMRAVÍK - 112 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Mjög
skemmtileg 3ja-4ra herb. íbúð með sérinngangi
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Möguleiki á að nota
geymslu í íbúð sem vinnuherb/herbergi.
Þvottahús í íbúð. VERÐ 24,5 millj.

Uppl. Ingvar Ragnarsson 
lögg.fast. 822 7300.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

LJÓSAVÍK - 112 RVK.
Falleg 125,8 fm neðri sérhæð ásamt
stæði í bílageymslu. Fallegt parket og flísar
á gólfum. Hellulögð verönd og sérafnotaréttur.
Sérinngangur og þvottahús í íbúð.
VERÐ 33,2 millj.

Uppl. Ingvar Ragnarsson 
lögg.fast. 822 7300.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Hamarsbraut 8
Hafnarfjörður
Eign sem býður uppá möguleika

Stærð: 291 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 26.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 78.000.000
Lýsing  eignar:   3  íbúðir  voru  í  húsinu  um  tíma  og  því  ýmsir  möguleikar  til  breytinga  fyrir  áhugasama.
Byggingarár 1947, í góðu ásigkomulagi og í upphaflegri gerð. Húsið er 240 fm. (grunnflötur er 88 fm. en
hluti efstu hæðar er undir súð). Að auki 51 fm. vönduð bifreiðageymsla byggð 1952. Lóðin er 725 fm. vel
skipulögð eignarlóð.   Umhverfi og staðsetning:  Um er að ræða frábæra staðsetingu í fáfarinni götu með
útsýn yfir Hafnarfjarðarhöfn og miðbæ Hafnarfjarðar.

Stjarnan

Rúnar S.Gíslason
Lögg. fast. hdl.

runar@remax.is

Pantið skoðun í síma: 895-6300 Rúnar

895-6300

Heiðvangur 11
Hafnarfjörður
Vel viðhaldin eign á góðum stað

Stærð: 271 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 37.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.800.000
Lýsing  eignar:  Fallegt  og  velviðhaldið  hús  sérhannað  á  lóð  í  enda  botnlanga  með  auka  íbúð  og  tvöf.
bifreiðageymslu. Rúmgott eldhús með hvítri innréttingu og miklu borðplássi. Myndir af eldhúsinnréttingunni
og  stofunni  auk  lýsingar  á  húsinu  voru  birt  í  Hús  og  Hýbýli  á  árinu  1990.  Stofan  er  stór  og  björt.
Sérsmíðaður  arin  með  Drápuhlíðar  grjóti  auk  sökkuls  undir  leður  hornsófa.  Rúmgóð  svefnherbergi.
Sérsvalir út frá hjónaherbergi. Sána á neðrið hæð. Bifreiðageymslan er með gryfju.

Stjarnan

Rúnar S.Gíslason
Lögg. fast. hdl.

runar@remax.is

Pantið skoðun í síma: 895-6300 Rúnar

895-6300

Glæsilegar útsýnisíbúðir
í Norðlingaholti

Helluvað 7-21
Vandaðar 67 – 150 fermetra 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
Tilbúnar til afhendingar fljótlega.

Verð frá 17 milljónum kr.
2ja herbergja íbúðir frá 67 fm.    Verð frá 18.4 milljónum.
3ja herbergja þakíbúðir frá 85 fm.  Verð frá 27.3 milljónum.
4ja herbergja íbúðir frá 105 - 116 fm.  Verð frá 26.5 milljónum.
5ja herbergja þakíbúðir frá 141 - 150 fm.  Verð frá 43.9 milljónum.

Í Norðlingaholti rís nú glæsileg byggð þar sem allt er til alls. Íbúðirnar 
sem um ræðir eru örstutt frá leik- og grunnskóla hverfisins og má 
segja að Norðlingaholt sé lítill smábær í borginni. Þaðan er fallegt 
útsýni, m.a að Bláfjöllum, Elliðavatni, Esjunni og Rauðavatni. Gróin 
útivistarsvæði eru við Rauðavatn, Rauðhóla og í Heiðmörkinni. 
Mjög barnvænt umhverfi sem er að slá í gegn.

 Uppþvottavél og ísskápur fylgja öllum íbúðum. 
 Mynddyrasími í öllum íbúðum.
  Fjögur lyftuhús í hvoru húsi sem tengjast bílageymslu.
 Suðursvalir fylgja öllum íbúðum.
 Aðstaða fyrir heitan pott á svölum efstu hæðar.
 Granít á eldhúsborðum. Viðurkennd eldhústæki frá Bosch.
  Stæði með öllum íbúðum í lokaðri bílageymslu auk útistæða.
  Þvottastæði í bílageymslu.

Dæmi um fjármögnun 4ra herbergja íbúðar:
Verð: kr. 26.500.000.
Útborgun 10%:   kr.  2.650.000

Íbúðarlán í boði allt að 80%:  kr. 21.200.000

Lán í boði frá seljanda 10%:  kr. 2.650.000

Samtals: kr. 26.500.000

Allar íbúðir eru vel útbúnar:

Teikningar og frekari upplýsingar á kjoreign.is og eykt.isArkitektar: T. Ark, Brautarholt 

sími 533 4040

14 íbúðiróseldar



Neil Gallagher er hálf-íslensk-
ur hönnuður sem vinnur fyrir 
Liz Claiborne fataveldið í New 
York. Hanna Björk Valsdóttir
hitti hann í verslunarferð í 
miðbæ Reykjavíkur. 

Neil Gallagher lítur kannski ekki út fyrir að 
vera hönnuður í einu stærsta tískuveldi 
Bandaríkjanna. Hann er alltaf eins klædd-
ur, í hermannaklossum, hermannabuxum, 
mismunandi á litinn, stuttermabolum og 
hettupeysum.

„Fólk í vinnunni minni eyðir brjálæðis-
legum peningum í að kaupa föt eftir hönn-
uði og á varla fyrir leigunni. Mér finnst það 
fáránlegt. Mér finnst gaman að hanna föt en 
ég eyði engum peningum í föt á sjálfan mig. 
Mér líður best eins og ég er klæddur og vil 
bara að föt séu þægileg,“ segir Neil þegar 
hann er spurður um klæðaburðinn. 

„Flestir sem ég vinn með eru algjörlega 
óþolandi og líta mjög stórt á sig. Það eru 
stereótýpur í tískubransanum eins og ann-
ars staðar. Fólk sem gengur í dýrum merkj-
um í vinnunni og eyðir öllum sínum pening-
um í Chanel,“ bætir hann við hneykslaður.

„Ég lít kannski ekki út fyrir að liggja yfir 
tískublöðum en ég geri það samt. Ég skoða 
myndirnar og ríf þær úr ef mér líst á eitt-
hvað. Ég er reyndar ekki alveg týpískur 
fatahönnuður af því að ég nenni voðalega 
lítið að pæla í hvaða hönnuðir eru frægastir 
og þekkja þá. En ég á mér samt uppáhalds-
hönnuð og það er Alexander McQueen.“

Auður Valtýsdóttir, mamma Neils er íslensk 
í húð og hár en Neil ólst upp í Fíladelfíu í 
Bandaríkjunum. Hann heldur góðu sam-
bandi við fjölskylduna á Íslandi og kom 
núna til að vera viðstaddur brúðkaup 
frænku sinnar í Stykkishólmi. „Það var frá-
bært. Veislan var úti á bát á Breiðafirði og 
ég fékk skelfisk og ígulker beint úr sjónum 
sem þeir veiddu um borð. Ég gat reyndar 
ekki haldið í við partíið í Stykkishólmi um 
kvöldið. Það var sannkallað sveitaball og 

frábær hljómsveit sem var kölluð Stuð-
bandið. Fólk dansaði eins og brjálæðingar 
og húsið hristist. Ég dansaði úti á götu við 
Footloose. Það var auðvitað mjög fyndið. 
Ungt fólk, foreldrar, ömmur og afar og ein-
staka sjóari að reyna að ná sér í stelpu. Ég 
hef aldrei upplifað annað eins,“ útskýrði 
Neil í vægu menningarsjokki.

Neil eyddi mörgum sumrum á Patreksfirði 
sem krakki. „Amma mín bjó á Patreksfirði 
og við heimsóttum hana oft. Það var ekkert 
að gera þar. Við þurftum að nota ímyndun-
araflið til að leika okkur. Ég held ég hafi 
haft mjög gott af því. Meðan ég var að borða 
svið og skjóta systur mína með sviða-
kjamma voru vinir mínir í Ameríku að horfa 
á sjónvarpið. Það er kannski ástæðan fyrir 
því að fólk er ekki mjög skapandi í Amer-
íku. Oft áður en ég byrja að hanna einhverja 
flík þá hugsa ég til Patreksfjarðar og sé 
fyrir mér fjallið. Þegar ég var þar þurfti ég 
að láta mér detta eitthvað í hug. Það var 
engin tilbúin skemmtun í boði. Þó það sé 
klisja þá held ég að þetta hafi allt áhrif.“

Neil hefur áhuga á öllu sem er íslenskt og 
hefur sökkt sér í upprunann og söguna. 
Spurning hvort hann hafi meiri áhuga á vík-
ingum af því að hann ólst ekki upp á Íslandi? 
„Já, ég held það séu ekki margir Íslending-
ar með Ísland tattúverað á upphandlegg-

inn,“ segir hann hlæjandi og sýnir víkinga-
tattúið.

„Bandaríkjamenn eiga enga sameigin-
lega sögu og engan uppruna. Nema kannski 
indíánarnir en við drápum þá alla. Það er 
örugglega þess vegna sem ég leitaði í 
íslenska upprunann. En ég hef líka mikinn 
áhuga á listum og hefðum í ólíkum þjóðfé-
lögum. Ég hef jafn mikið stúderað forna 
japanska list eins og víkingalistina og sæki 
áhrif í bæði.“

Í eigin hönnun hefur Neil unnið mikið 
með alls kyns loðskinn, leður, og málm og 
teiknar oft út frá víkingamynstrum. „Ég 
hanna oftast einfaldar, stílhreinar flíkur og 
nota smáatriði til að skapa einkenni. Þá nota 
ég skinn og málm til að gefa flíkinni smá 
brodd og gera þær sterkari. Kannski með 
smá pönk áhrifum. Ég hef til dæmis mjög 
gaman af litlum grófum vestum yfir ein-
faldari flíkur.“ 

Neil byrjaði upp úr tvítugu að sauma sjálfur 
á sig fötin á saumavél mömmu sinnar. „Fljót-
lega eignaðist ég kærustu sem gaf mér 
saumavél og fór að biðja mig um að sauma á 
sig. Þá fór ég að sauma kjóla og pils og komst 
að því að það var miklu skemmtilegra að 
sauma stelpuföt. Það er miklu meira pláss 
til að gera alls konar hluti þegar maður 
hannar á kvenfólk. Þessi stelpa fékk mig til 
að sækja um í FIT (Fashion Institute of 
Technology) í New York og ég komst inn.“

Neil hafði enga reynslu af hönnun og 
þurfti að byrja á því að læra að teikna og 
búa til snið þegar hann kom í skólann. „Þegar 
ég byrjaði að læra fatahönnun voru margir 
vinir mínir sem héldu að ég væri að koma út 
úr skápnum. Hlutfallið í skólanum er sirka 
80 prósent stelpur, 19 prósent samkyn-
hneigðir karlmenn og 1 prósent gangkyn-
hneigðir karlmenn. Kennararnir reyndu að 
fá mig til að hanna karlmannsföt af því að ég 
var ekki hommi. En á endanum tóku þeir 
mig í sátt og ég fékk að hanna kvenfatnað 
þrátt fyrir að vera „streit.““

Tískubransinn í New York er harður heimur 
og þykir gott að koma fætinum inn um dyrn-
ar. „Það er nauðsynlegt að þekkja einhvern 

sem kemur þér inn,“ segir Neil en hann byrj-
aði að vinna fyrir Liz Claiborne meðan hann 
var ennþá í skólanum og var síðan ráðinn 
eftir útskrift. 

Hjá tískuveldi Liz Claiborne starfa um 
17.000 manns um allan heim og vörumerkin 
eru yfir 40. Helstu merkin eru Liz Claiborne, 
Mexx, Lucky Brand Jeans, Juicy Couture, 
Narciso Rodriguez, Monet og Kenneth Cole. 

„Ég hef verið í að hanna fylgihluti í vinn-
unni, hef mest hannað belti, handtöskur og 
skartgripi. Flest öll fata-
merki í dag framleiða líka 
fylgihluti og ilmvötn 
vegna þess að þar er 
mesti gróðinn. Í dag eru 
til dæmis handtöskur 
gullnáma, þar er mesti 
peningurinn. Fólk borgar 
hvaða upphæð sem er 
fyrir eina handtösku. Það 
er ekki langt síðan sú 
þróun varð.“

Hefurðu einhverja 
skýringu á því?

„Ég held það sé vegna 
þess að fólk er oft í ein-
faldari fatnaði í dag og 
stílhreinni og þá notar 
það fylgihluti til að skapa 
karakter. Handtaskan 
klárar dressið, setur 
punktinn yfir i-ið,“ útskýr-
ir hann. 

Þó að Neil hafi alltaf unnið í sömu bygg-
ingunni við Times Square hefur hann flakk-
að á milli Liz Claiborne, Lucky Brand, Ken-
neth Cole Jewelry og svo aftur til Lucky 
núna sem sérstakur beltahönnuður.

„Lucky er stílað inn á yngra fólk og sækir 
áhrif í „vintage“-fatnað. Það hentar mér vel 
og mér finnst fínt að hanna fylgihluti í vinn-
unni, þá hef ég næga orku eftir til að hanna 
mín eigin föt þegar ég kem heim. Ef þú ert 
með einhverja ákveðna sýn þá er hún tekin 
og tónuð niður til að falla að línunni sem 
fyrirtækið er að framleiða. Það skapar mik-
inn pirring en á endanum er hönnuðunum 
sama vegna þess að þetta er ekki þeirra 
nafn. Ég stefni á mína eigin framleiðslu 
mjög fljótlega með japönskum vini mínum. 
Við erum að leita að húsnæði núna. En það 
er auðvitað draumur allra hönnuða að stofna 
eigið fyrirtæki.“

Tískudrottningin Liz Claiborne lést í júní á 
þessu ári 78 ára að aldri en hún var löngu 
hætt störfum. „Fyrirtækinu er núna stjórn-
að af markaðsfólkinu og söludeildin ræður 
öllu,“ segir Neil. „Ég hitti Liz fyrir ári síðan 
og hún sagðist oft skammast sín þegar hún 
sér fatnað með nafninu hennar í búðum í 
dag. Hún tók allar lokaákvarðanir meðan 

hún var við stjórn og þá var fyrirtækinu 
stjórnað af hönnuðum. Í dag er því stjórnað 
af viðskiptafræðingum eins og svo algengt 
er með svona risafyrirtæki á almennum 
markaði. Ég hanna einhvern hlut og svo er 
haldinn fundur og ég þarf að eyða löngum 
tíma í að sannfæra söludeildina um að setja 
þetta í framleiðslu. Það er rosalega mikil 
vinna sem liggur á bak við hvert einasta 
stykki. Maður þarf að vera tilbúinn að vinna 
lengi fram eftir næstum á hverju kvöldi. En 
það þykir bara eðlilegt í New York.“ 

Neil hefur verið að þramma verslanirnar í 
Reykjavík í þessari heimsókn og er mjög 
hrifinn af þeirri miklu grósku sem er í 
íslenskri fatahönnun í dag. „Það eru miklu 
betri hlutir í gangi hér heldur en ég sé í 
New York. Þegar ég skoða íslenska hönnun 
sé ég að það hefur verið sett mikil orka og 
tími í hverja einustu flík eða hlut. Það er 
allt úthugsað og mjög vandað til verks. 
Hönnuðir koma greinilega fram með eigin 
hugmyndir sem eru nýjar, í staðinn fyrir 
að reyna endurhanna eitthvað sem þeir 
hafa séð,“ segir Neil og bætir við að hann 
sé sérstaklega hrifinn af íslenskum skart-
gripum, enda nýbúinn að kaupa sér silfur-
hring með hraunmola á litla fingur.

„Þegar ég byrjaði að læra fatahönnun voru 
margir vinir mínir sem héldu að ég væri að 
koma út úr skápnum.“

Skemmtilegt að 
sauma stelpuföt
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Smáréttahlaðborð
Danbrauð

Þrátt fyrir að hafa alla 
tíð búið á Seltjarnar-
nesi er ég alin upp 
sem KR-ingur. 

Ég man eftir sjálfri 
mér í stúkunni, líklega 
ekki meira en fimm 

eða sex ára, að segja fólki hver 
væri uppáhaldsleikmaðurinn 
minn. Níu ára fór ég í pössun 
til frændfólks og fór á fótbolta-
námskeið hjá Fram í nokkra daga 
með frænda mínum. Ég mætti í 
KR-galla alla dagana meðvituð um 
afleiðingarnar – en það skyldi sko 
enginn halda að ég væri einhver 
Framari. Fyrsta netfangið sem 
ég stofnaði á sínum tíma endaði á 
tölunni ellefu – því átrúnaðargoðið 
Gummi Ben var númer ellefu. Og 

þegar ljóst var að KR-ingar yrðu 
Íslandsmeistarar í knattspyrnu í 
fyrsta skipti í 31 ár, grét ég, já grét. 

Það er ekki fyrir alla að vera 
KR-ingar. Það getur oft á tíðum 
tekið mikið á, og er að mörgu leyti 
erfitt hlutskipti. Þegar vel gengur 
samgleðst manni enginn. Þegar 
illa gengur njóta allir þess í botn 
og gera óspart grín að manni. 
Sjáið bara allt plássið á netinu og í 
blöðunum sem eytt er í umfjöllun 
um slæmt gengi. Fólk sem ekki 
heldur með KR hatar félagið 
nefnilega. Það er samt bara hluti 
af sjarmanum við félagið.

Að öllu þessu sögðu er ég, eins 
og fleiri, oft ósátt við liðið mitt. 
Mér finnst margt mega betur 
fara. Þetta á að sjálfsögðu við um 

karlaliðið. Kvennaliðið stendur 
yfirleitt undir væntingum. Það má 
ekki gleymast í þessari umræðu. 

En aftur að karlaliðinu. Þetta 
er svipað og með fjölskyldu eða 
aðra ástvini. Stundum skilur 
maður ekki hvað þeir eru að gera. 
Stundum er bara allt á aftur-
fótunum. Oft finnst manni líka að 
maður viti svo miklu, miklu betur 
hvernig annað fólk á að haga lífi 
sínu. Maður getur reynt og reynt 
að laga ástandið fyrir fólkið sem 
manni þykir vænt um, en það 
hefur ekkert upp á sig. Maður 
verður einfaldlega að bíða þangað 
til það áttar sig á hlutunum sjálft. 
Og þangað til það gerist er ekkert 
annað í stöðunni en að styðja við 
bakið á því. Það sama gildir um KR. 
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allt í matinn á einum stað

Kjötsels grill lambakótilettur

1.759 kr/kg. áður 2.199 kr/kg

20%
afsláttur

Veruleg verðlækkun

Full búð af frábærum tilboðum

393

599996

Frábært verð!

1.679

20%
afsláttur

49199

149 149

Frábært verð!



SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MOVIE LÚXUS kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl. 2- 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2- 5 - 8 - 10.45

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 6.30 - 8.30 - 10.30
DEATH PROOF kl. 2.45- 5.20- 8-10.40
TAXI 4   kl. 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 2.45-5.20 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3 - 5.4514

16
14
14

16
16

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.  4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8
EVAN ALMIGHTY kl. 2
DEATH PROOF kl. 10

16

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10 
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL       kl. 4 - 6 - 8
DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 10

SIMPSONS enskt tal kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L
DEATH PROOF kl. 7.30 og 10 16
1408 kl. 8 og 10 16
SHREK 3 íslenskt tal kl. 2, 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA
EVAN ALMIGHTY kl. 2 - 4 - 6 L

BLIND DATING  kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 - 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 10:30 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

NANCY DREW kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl.1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
DIGITAL
VIP

KRINGLUNNI
GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10

AKUREYRI
NANCY DREW kl. 8 7

GEORGIA RULES kl.  8 - 10:20 7

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl.  6 L

KEFLAVÍK
SIMPSONS ENSKT TAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

NANCY DREW kl. 8 7

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

HARRY POTTER 5 kl. 5 - 10 10

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

 Á SÝNINGAR merktar 
með appelsínugulu

UPPREISNIN ER HAFIN

Debbie Harry úr Blondie 
er aftur farin að baða sig í 
sviðsljósinu. Þegar gamlar 
og nýjar myndir af henni 
eru skoðaðar sést að hún er 
fæddur töffari.

Ný plata frá gamla töffaranum 
Debbie Harry, söngkonu hljóm-
sveitarinnar Blondie, er væntan-
leg í september og nefnist hún 
Necessary Evil. Debbie hefur að 
því tilefni komið fram á mörgum 
tónleikum að undanförnu og er 

aftur orðin ljóshærð eins og heim-
urinn vill hafa hana. Á tónleikun-
um hefur hún oftar en ekki 
skartað hvítum Ray Ban 
Wayfarer-sólgleraugum og rokk-
aralegum fötum enda er hún 
fæddur töffari. 

Hún er af mörgum kölluð tísku-
drottning og var sú langflottasta 
í tónlistarbransanum þegar hún 
var á hápunkti ferils síns með 
hljómsveitinni Blondie og hefur 
eflaust veitt mörgum tískuhönn-
uðum innblástur. „Ég var ekki í 
neitt sérstaklega skrítnum fötum. 
Það leit bara út þannig vegna 

þess að meginstraumsstíllinn var 
algjör andstæða míns stíls og 
mér var alveg sama,“ sagði 
Debbie í viðtali. „Að mínu mati er 
mikilvægt að tjá sig í gegnum 
fötin sem maður klæðist. Minn 
stíll var undir áhrifum frá sjö-
unda áratugnum, popp menning-
unni og rokki og róli. Auk þess 
var ég ansi blönk þegar ég byrj-
aði í hljómsveitinni svo ég keypti 
mér gömul ódýr föt og breytti 
þeim.“ Fréttablaðið tók saman 
myndir af hinum ýmsu stílum 
gamla töffarans í gegnum árin. 

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag 

www.SAMbio.is

HARRY POTTER 5 - KL.1 OG 2 Í ÁLFABAKKA,
2:30 Í KRINGLUNNI OG KL 2 Á AKUREYRI

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 1 OG 2 Í ÁLFABAKKA,
OG KL. 2 Í KRINGLUNNI, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

EVAN ALMIGHTY KL. 2 OG 4 Í ÁLFABAKKA

SparBíó 450krSparBíó 450kr



Söngkonan Britney Spears er búin 
að reka aðstoðarmanneskju sína, 
Shannon Funk. Einhverjir kynnu 
að halda að hér væri um gamla 
frétt að ræða en svo er ekki því 
þetta er annar aðstoðarmaðurinn 
sem Britney rekur í mánuðinum. 
Shannon hafði aðeins starfað í 
þrjár vikur fyrir Britney en sagt 
er að ástæða uppsagnarinnar sé sú 
að Shannon hafi látið poppdívuna 
líta illa út. Vinur Britneyjar segir 
að hún hafi fengið það á tilfinning-
una að Shannon talaði illa um sig 
auk þess sem hún hafði hana grun-
aða um að svara ekki viðskipta-
tengdum tölvupóstum. 

Britney rekur aðstoð-
armann númer tvö

lúxusferð
Heppinn félagi í Bíóklúbbi MasterCard vinnur fimm daga lúxusferð fyrir 2 til 
London og fær að fylgja stjörnunum eftir rauða dreglinum og sjá stórmynd-
ina The Bourne Ultimatum með stjörnunum 15. ágúst.

Einnig vinna 150 félagar í klúbbnum tvo miða á sérstaka MasterCard forsýn-
ingu á myndinni á Íslandi 16. ágúst, 6 dögum fyrir frumsýningu.

Skráðu þig í Bíóklúbb MasterCard á www.mastercard.is/bio og notaðu 
MasterCard kortið!

Drögum úr öllum færslum félaga í Bíóklúbbnum föstudaginn 3. ágúst 2007. 

www.mastercard.is/bio

á rauða dregilinn í London 15. ágúst?

Vinnur þú

F
ru

m

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

ÓTTUHÆÐ 5 - GARÐABÆ Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr alls 237 fm. Stendur á frábærum útsýnisstað, við litla lokaða götu. Vandað og
vel skipulögð eign. Öll rými eru sérlega rúmgóð.  Efri hæð er opin og björt með mikilli lofthæð,
stórir gluggar og tvennar svalir. Gólfhiti í öllu húsinu. Afgirt sólverönd og hellulögð upphituð
bílastæði. Um er að ræða viðhaldslitla vandaða eign sem vert er að skoða. Verð 94,9 millj.

Dan Wiium verður á staðnum og tekur á móti áhugasömum 
sunnudag og mánudag milli kl. 16 - 18.

OPIÐ HÚS sunnud. og mánud. frá kl. 16-18
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

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

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

Opin hús sunnudag og mánudag

Fr
um

Til sölu tvö 70 fm heilsárshús á eignarlóðum í Miðengi í
Grímsnesi. Verð frá 12,9 millj. fer eftir byggingarstigi. Opin hús
verða sunnudag frá 14 til 15 og mánudag frá 17 til 18.

Skilti, merkt Saga fasteignir, vísar veginn.
Frekari upplýsingar Markús í síma 897 1200 

eða á Saga fasteignir sími 414 8800

Þessi maður er í úrvalsdeildarklassa

Landsbankadeild karla

  Matthías Vilhjálmsson 
var í skýjunum með 3-1 sigurinn 
á Keflavík í gær. „Ég er ánægð-
ur, mjög ánægður. Við sögðum í 
hálfleik að það kæmi ekkert 
annað til greina en að vinna 
þennan leik,“ sagði Matthías sem 
hefur verið að spila vel með FH

„Ég er að spila ágætlega, já. 
En ef liðið spilar vel og við erum 
að vinna er mér alveg sama. Nú 
leggjum við þetta til hliðar og 
einbeitum okkur aðeins að 
Meistaradeildinni,“ sagði 
Matthías, hógværðin uppmáluð 
eftir góðan leik í gær.

Kom ekki til greina að tapa

 Eftir ellefu umferðir í 
Landsbankadeild karla er FH 
aftur komið með góða stöðu á 
toppi deildarinnar. Eftir 3-2 sigur 
á Keflavík í gær hefur FH fimm 
stiga forystu á Val.

Fyrri hálfleikur var fjörugur í 
meira lagi. Baldur Sigurðsson 
skoraði fyrsta markið með falleg-
um skalla eftir sendingu Jónasar 
Guðna. Aðeins rúmri mínútu síðar 
skoraði Sigurvin Ólafsson stór-
kostlegt mark með bakfallsspyrnu
við vítateigslínuna og gleði Kefl-
víkinga því skammvinn.

Matthías Vilhjálmsson kom FH 
svo yfir þegar hann tók frákasti af 
eigin skalla sem Bjarki varði eftir 
glæsilega sendingu Guðmundar 
Sævarssonar. Sverrir Garðarsson 
fékk svo sitt annað gula spjald 
fyrir ljóta tæklingu en áður hafði 
hann fengið heimskulegt spjald 
fyrir kjaftbrúk.

Fjörinu í fyrri hálfleik var ekki 
lokið því við brotthvarf Sverris 
galopnaðist vörn FH samstundis 
og eftir misskilning þar komst 
Hallgrímur einn gegn Daða mark-
manni sem braut á honum innan 
teigs. Marco Kotilainen skoraði 
örugglega úr vítaspyrnunni og 
staðan í einum allra skemmtileg-
asta hálfleik sumarsins fram að 
þessu var jöfn, 2-2.

Jafnræði var með liðunum í síð-
ari hálfleik en hann var alls ekki 
jafn líflegur og sá fyrri. Varnar-
tröllið Freyr Bjarnason skoraði 
eina mark hans eftir hornspyrnu 
með skoti sem Bjarki markmaður 
átti að verja.

Keflvíkingar reyndu að sækja 
en FH spilaði þétta og góða vörn. 
FH-ingar skiluðu hlutverki sínu 
með miklum sóma og sýndu kar-
akter í því að koma til baka og 
vinna leikinn.

Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflvíkinga, segir að tapið þýði að 
liðið eigi ekki lengur neina von um 
að verða meistari. „Við byrjuðum 

ágætlega og fylgum því sem við 
settum upp. Við ætluðum að sækja 
á þá og uppskera mark sem við 
gerðum en svo hvarf það og við 
náðum aldrei okkar eðlilega leik. 
Rautt spjald breytir alltaf leikjum 
en við ætluðum bara áfram að 
halda boltanum og sækja á vörn-
ina þeirra sem gaf mjög oft eftir. 
Okkur tókst að opna hana oft en 
það sem klikkaði voru sendingarn-
ar. Mínir menn höfðu ekki fulla 
trú á því að þeir myndu vinna leik-
inn.

Ég get ekki tekið neitt jákvætt 
út úr þessu. Við erum úr leik í bar-
áttunni um titilinn, það er ljóst,“ 
sagði Kristján.

Kollegi hans hjá FH, Ólafur 
Jóhannesson, var að vonum 
brosmildur í leikslok. „Við vorum 
einum færri stóran hluta leiksins 
og auðvitað var þetta erfitt fyrir 
okkur. Mér fannst við betri allan 
tímann, þrátt fyrir að við værum 
einum færri og ég er gríðarlega 
ánægður með liðið. Ég sagði við 
mína menn í hálfleik að það lið 
sem er einum færri efldist oft við 
það og nú væri lag á að snúa þessu 
þannig. Það tókst, við vorum bara 
betri í seinni hálfleik þó svo að 
þeir hafi verið meira með boltann 
og fengið nokkur hálffæri. Markið 
okkar kom kannski ekki úr opnu 
færi heldur en ég er geysilega 
ánægður með mína menn,“ sagði 
Ólafur vígreifur að leik loknum. 

Tíu leikmönnum FH tókst að bera sigurorð af Keflavík í skemmtilegum leik í 
gær. FH er þar með komið aftur í vænlega stöðu á toppnum en þjálfari Keflvík-
inga segir titilvonir liðsins orðnar að engu. FH var einum færri í 56 mínútur.



Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele
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30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
 Nína Björk Geirsdóttir hefur 

þriggja högga forystu í kvenna-
flokki fyrir lokadaginn á Íslands-
mótinu í golfi. Nína lék ágætt golf 
í gær, á þremur höggum yfir pari 
og er samtals á níu höggum yfir 

pari Hvaleyrarvallarins. Tinna 
Jóhannsdóttir kemur henni næst 
á þrettán yfir pari eftir að hafa 
leikið hringinn í gær á 72 höggum, 
best allra kvennakylfinganna.

Tinna kvaðst vera nokkuð sátt 
við hringinn þegar Fréttablaðið 
ræddi við hana í gær. „Maður er 
alltaf fúll að fá skolla en þetta var 
fínt. Púttin voru farin að ganga 
betur, það hjálpar auðvitað alltaf 
helling og það var eiginlega það 
sem stóð upp úr,“ sagði Tinna sem 
tók fram að veðrið hefi sett örlítið 
strik í reikninginn. „Hvaleyrar-
rokið ákvað að sýna sitt rétta 
andlit.“

Mikil spenna er fyrir lokadaginn 
en Ragnhildur Sigurðardóttir er 
aðeins þremur höggum á eftir 
Tinnu. „Ragga er stutt á eftir en 
þetta verður spennandi. Ég ætla 
klárlega að þjarma að Nínu á 
toppnum og ég held að það þýði 
ekkert annað en að sækja. Ég hef 
engu að tapa,“ sagði Tinna.

Sótt að Nínu í dag

 Björgvin Sigurbergsson er 
enn í forystu á Íslandsmótinu í 
golfi sem lýkur í dag. Björgvin er 
með tveggja högga forskot á þrjá 
kylfinga en hann fór illa að ráði 
sínu á lokaholunni í gær. Þá sló 
hann í vatn og tapaði tveimur 
höggum og missti þar með niður 
gott forskot. Björgvin spilaði á 75 
höggum í gær og er samtals á pari 
vallarins.

Þrír kylfingar anda ofan í háls-
málið á heimamanninum á tveim-
ur höggum yfir pari. Þetta eru 
þeir Heiðar Davíð Bragason, Örn 
Ævar Hjartarson og Ólafur Már 
Sigurðsson. Hlynur Geir Hjartar-
son er svo á þremur höggum yfir 
pari og Björn Guðmundsson, sá 
sem lék best allra í gær á þremur 
höggum undir pari, kemur þar á 
eftir. Birgir Leifur Hafþórsson er 
svo á sex höggum yfir pari og þarf 
að sækja verulega á ætli hann sér 
titilinn.

Heiðar Davíð segir að mikið rok 
hafi sett svip sinn á mótið. „Þetta 
hafa verið erfiðir þrír dagar. Ég 
heyrði í útvarpinu á leiðinni hing-
að að veðrið hefði leikið við kylf-
inga hérna en það er ekki alveg 
rétt. Það hefur verið strekkings-
vindur hérna og þetta hefur verið 
frekar erfitt. Völlurinn er mikil 
áskorun fyrir keppendur sem er 
auðvitað bara frábært,“ sagði 
Heiðar léttur í dúr.

„Ég hef ekki fengið marga fugla 
í mótinu enda gerði ég alls ekki 
ráð fyrir því miðað við hvernig ég 

hef verið að slá. Maður er seigur í 
að redda sér samt. Þetta hefur 
verið  reddingargolf þessa þrjá 
daga en ég er orðinn vanur því,“ 
sagði Heiðar sem horfir spenntur 
til lokahringsins í dag.

„Þetta verður mjög gaman. Það 
er gaman að við fáum að verða 
vitni að svona spennandi lands-
móti. Ég ætla ekki að breyta neinu. 
Ég spila bara mitt golf og ef ég 
spila vel þá get ég alveg unnið 
þetta eins og hver annar,“ sagði 
Heiðar.

Björgvin fór illa að 
ráði sínu undir lokin
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Auglýsingasími

– Mest lesið



Fyrsta sólóplata Guðmundar R. 
Gíslasonar, Íslensk tónlist, kemur 
út í næsta mánuði. Guðmundur, 
sem er forseti bæjarstjórnar í 
Fjarðabyggð og liðsmaður Súellen, 
segir að poppið og pólitíkin fari 
mjög vel saman. „Maður þarf 
mikið að koma fram í báðum hlut-
verkum, þannig að þetta hjálpar 
hvort öðru,“ segir Guðmundur. 
„Fólk er kannski ekki mikið vant 
því að menn séu bæði í poppinu og 
pólitíkinni en það eru samt dæmi 
um þetta eins og Eyþór Arnalds og 
Árni Johnsen.“ 

Guðmundur er þó ekki eini for-
seti bæjarstjórnar sem er þekktur 
poppari því Karl Tómasson, fyrr-
um trommari Gildrunnar, gegnir 
sama starfi í Mosfellsbæ. „Fólk er 
vant því að ég sé í músíkinni en 
það er kannski frekar undrandi á 
því að ég sé í pólitíkinni,“ segir 
hann og hlær. „Ég er samt búinn 
að vera í bæjarstjórn meira og 
minna síðan ég var tvítugur.“

Guðmundur byrjaði að vinna að 
plötunni fyrir um ári síðan með 
trúbadornum Halla Reynis, sem á 
tvö lög á plötunni. Einnig syngur 
Guðmundur lag Bubba Morthens, 
Augun mín, sem kom út á níunda 

áratugnum á plötunni Frelsi til 
sölu. Gestasöngvari í laginu er 
enginn annar en rokkstjarnan 
Magni Ásgeirsson.

Útgáfutónleikar Guðmundar í 
tilefni plötunnar verða haldnir 

föstudagskvöldið 3. ágúst í Egils-
búð í Neskaupstað. Einnig ætlar 
hann að spila á Blómstrandi dögum 
í Hveragerði auk þess sem tón-
leikaferð um Austurland er fyrir-
huguð í september.

Stjórnmálamaður með sólóplötu

Ísfirðingarnir Sigurður Jónsson 
og Rúnar Karlsson hafa í sumar 
boðið ferðamönnum upp á ævin-
týraferðir sem eiga engan sinn 
líka hér á landi og þótt víðar væri 
leitað. Þeir keyptu 60 feta skútu af 
breskum aðalsmanni, sigldu henni 
heim til Íslands á tíu dögum og 
hafa í sumar boðið upp á frumleg-
ar ferðir undir nafninu Borea 
Adventures. Skútan ætti að þola 
flest því henni hefur verið siglt 
fjórum sinnum í kringum hnött-
inn. „Ég veit ekki til þess að neinn 
annar blandi saman siglingum og 
annarri skemmtun á þennan hátt,“ 
segir Sigurður. „Það má segja að 
þetta sé eins og færanlegur 
sumarbústaður. Fólk býr um borð 
í bátnum og svo er hann bara færð-
ur á milli staða.“

Ferðirnar eru ýmiss konar og 
sjaldnast styttri en fimm dagar. 
„Ég hef verið að sigla alveg frá 
því ég var smápúki,“ segir Sigurð-
ur. „Þetta umhverfi hefur verið 
leiksvæði okkar Rúnars alla tíð. 
Við höfum siglt hér, skíðað og 
klifrað í fjöllunum. Okkur datt í 
hug að athuga hvort ekki væru 
fleiri sem vildu prófa að blanda 
þessu saman.“ Svo reyndist vera 
því uppselt var í allar skíðaferðir 
vorsins þar sem Sigurður og 
Rúnar sigldu með ferðamenn milli 
fjarða í Jökulfjörðum og skíðuðu á 
hverjum stað.

Ævintýrið hófst fyrir tveimur 

árum, nánast fyrir tilviljun. „Eig-
andi skútunnar, Sir Robin Knox-
Johnston, var staddur á henni hér 
á Ísafirði,“ segir Sigurður en 
Robin er heimsfrægur siglinga-
maður sem varð fyrstur manna til 
þess að sigla einn umhverfis heim-
inn í einni beit árið 1969. „Robin 
var á leið til Grænlands og við 
vorum að reyna að telja hann á að 
leyfa okkur að passa bátinn. Hann 
vildi miklu heldur selja okkur 

hann og við slógum til.“ Sem fyrr 
segir hefur skútunni verið siglt 
fjórum sinnum umhverfis hnött-
inn. Sigurður segist ekki stefna á 
að sigla henni sjálfur í fimmta 
skiptið. „Nei, við viljum miklu 
heldur vera hérna á norðurslóð-
um.“

Áhugasamir geta leitað sér nán-
ari upplýsinga á www.boreaa-
dventures.com.

„Þetta hundsmál er nú frekar 
skondið. Maður veit náttúrulega 
ekkert hvað er satt í þessu en 
hundurinn fannst að minnsta 
kosti lifandi. Ég held að fólk eigi 
að fara varlega í sakirnar þegar 
þeir ásaka menn um eitthvað 
ef þeir hafa ekki 100 prósent 
heimildir fyrir því.“
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

Þykir leiðinlegast að skipta um bíl
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FYRIR BÖRNIN 
*meðan birgðir endast
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Leikir á allar leikjavélar
PC - Playstation 2 - PSP - Xbox - Nintendo

BOND
allar eldri
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2CD

klassík - jazz 
Íslensk tónlist - erlend tónlist 
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OMXI15 var 9.021,40, þegar ég 
tékkaði út af Hilton við Park 

Lane og mundi eftir ættarmótinu, 
og Dow Jones var 13.567,20 þegar 
þotan hans Jóa í Víti Energy hóf sig 
til flugs yfir London. Ég var þarna í 
fínum selskap með fjórum múltí-
milljörðum, pólskum, rússneskum 
og tveimur arabískum sem Jói var 
að bjóða í mikið sukk og svolitla 
laxveiði heima á Íslandi. Ég virkaði 
svolítið blankur við hliðina á þeim 
en ég kom því samt að eftir kampa-
vín og kavíar að ég hefði ekki enn 
ákveðið hvort ég ætti að kaupa 
Gulfstream 450 eða 550.

Jói hittumst í morgun yfir 
morgunverði á Hilton út af hugsan-
legu láni frá Sjálfsmínbanka til 
Vítis Energy. Jóa er heitt í hamsi og 
dreymir um að eignast allar hita-
veitur, rafveitur og vatnsaflsvirkj-
anir á norðausturlandi. Hann vant-
ar einhverja tugi af milljörðum. Ég 
sagði að Sjálfsmínbanki væri 
pósitífur gegn því að fá gott eignar-
hald. Jói sagði að megavött væru 
ávísun á megagróða. Fólk þyrfti 
orku hvað sem hún kostaði. Ein-
hverjir milljarðar í startkostnað 
væru pínötts í samanburði við gull-
tryggar gígatekjur. Jói sagðist áður 
hafa haft mesta trú á meðulum, pill-
um og ólæknandi sjúkdómum en 
núna væri hann sannfærður um að 
orkugeirinn á Íslandi væri málið ef 
staðið væri með heilbrigðum hætti 
að einkavæðingunni. 

bauð mér far til Íslands þegar 
hann fékk grun um að ég hefði átt 
að vera kominn í gærkvöld á ættar-
mót í Flóanum. Hann hefur nó dát 
heyrt óminn úr farsímanum þegar 
Mallí hringdi í miðjum morgun-
verði og við Jói vorum komnir í 45 
milljarða og með orkuveitur á Vest-
fjörðum í sigtinu líka. Mallí hellti 
sér yfir mig. Ég hafði lofað að láta 
ættarmótið ganga fyrir bissnessdíl-
um. Hún sagðist ekki þola að vera 
ein stundinni lengur innan um allan 
þennan staurblanka pöbul sem væri 
sífellt að monta sig af að hafa mig í 
ættinni og gerði svo ekki annað en 
að spyrja með öfundarhæðni hvort 
„Nonni litli“ væri búinn að fá sér 
einkaþotu.

fatta ekki þessa neikvæðu 
afstöðu. Ég kom hingað á ættarmót-
ið núna síðdegis og verð að segja að 
fólkið var ósköp almennilegt við 
mig. Þessir bræður mínir og systur, 
frændar og frænkur eru ovv kors 
þetta venjulega íslenska skóda-
oktavíulið en ég skynja samt ein-
hvern sameiginlegan uppruna. Það 
er notaleg tilfinning. Þegar ég gekk 
inn í salinn í félagsheimilinu í kvöld 
rifjaðist einmitt upp fyrir mér 
þegar við Mallí komum í fyrsta 
skipti inn í górilluhúsið í London Sú 
og ég sagði við hana: „Það er alveg 
ótrúlegt hvað þeir eru líkir okkur.“

Biljónsdagbók 
29.7.2007

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


