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Stubbahúsin vinsælu
fyrir utanhúss reykingarnar.
Frábær hönnun, fást nú í 
3 stærðum.

Pöntunarsími: 564 1783 /
896 1783

Stubbahus.is

Ólafur Haukur Símonarson rithöfundar lítur yfir 
farinn veg og rifjar upp hvers vegna hann lagði fyrir 
sig skriftir í stað þess að sækja sjóinn.

Hjólreiðamaður í 
Illinois í Bandaríkjunum hefur 
verið ákærður fyrir ólöglegan 
vopnaburð eftir að hann skaut 
sjálfan sig í nárann í hjólreiða-
ferð. Byssan var í buxnastreng 
mannsins þegar skotið hljóp af, 
eftir því sem kemur fram á 
fréttavef dagblaðsins Chicago 
Tribune.

Dómari féllst á að hneppa 
hjólreiðamanninn, hinn nítján ára 
Patrick Jefferson, ekki í gæslu-
varðhald gegn sektartryggingu 
upp á fjórar milljónir króna. 
Jefferson gat sjálfur ekki verið 
viðstaddur í dómsalnum þar sem 
hann var á sjúkrahúsi. 

Ákærður fyrir 
að skjóta sig

 Neyðarástandi hefur 
verið lýst yfir í Grikklandi vegna 
mikilla skógarelda, einum í suður-
hluta landsins. Að minnsta kosti 
46 manns hafa látist af völdum 
eldanna, en óttast er að mun fleiri 
muni finnast látnir. 

Margir hinna látnu króuðust af í 
eldunum og að minnsta kosti níu 
manns brunnu inni í bílum sínum 
þegar þeir reyndu að flýja. 

Ríkisstjórn Grikklands hefur 
óskað eftir aðstoð Evrópusambands-
ins og í gær höfðu Frakkar, Þjóð-
verjar, Spánverjar og Hollendingar 
lofað aðstoð. Hermenn aðstoða 
slökkviliðið við störf en erfitt er að 
ráða niðurlögum eldsins vegna 
mikils hita og vinda.

Talið er að 170 eldar geisi víðs 
vegar um landið. Verst er ástandið 
á Pelopsskaga. Kostas Karamanlis, 

forsætisráðherra Grikklands,
sagði í gær að það gæti ekki verið 
tilviljun að svo margir eldar 
kviknuðu á sama tíma víðs vegar 
um landið. Grunur léki því á 
íkveikjum. Í gærkvöldi var svo 
tilkynnt að 65 ára gamall maður 
hefði verið handtekinn. Hann er 
grunaður um að hafa valdið skógar-
eldum í Areopolis á Pelopsskaga
sem urðu sex manns að bana.

Grunur leikur á íkveikju

 „Við höfum ákveðið að hætta 
leit og endurmeta stöðuna,“ segir 
Víðir Reynisson, fulltrúi ríkislög-
reglustjóra, sem haft hefur 
umsjón með leitinni að Matthiasi 
Hinz og Thomasi Grundt undan-
farna daga. Í dag munu fulltrúar 
Landsbjargar og lögreglunnar á 
Eskifirði funda með ríkis-
lögreglustjóra og ákveða hvert 
framhaldið verður. „Við ætlum að 
leggjast yfir gögnin okkar og fara 
yfir allar vísbendingar á ný til að 
tryggja að öllu hafi verið fylgt 
eftir,“ segir Víðir. 

Reyndustu fjallamenn björgunar-
sveitanna hafa leitað á svæðinu í 
kringum Svínafellsjökul og upp 
með Hvannadalshnjúk og Hrút-
fjallstindum undanfarna daga. Í 
gær voru á annað hundrað leitar-
menn á svæðinu og leituðu frá 
birtingu og fram í myrkur. Þyrla 
Landhelgisgæslunnar TF-Gná
ferjaði leitarhópa upp á jökulinn 
og sparaði leitarmönnum þar með 
dýrmætan tíma sem annars hefði 
farið í göngu. Leitað var í 23 hópum 

á og við jökulinn 
auk leitar úr 
þyrlunni.

Víðir segir að 
tekist hafi að 
leita á svæðinu 
eins vel og unnt 
er og því hafi 
verið ákveðið að 
hætta leit þegar 
fólkið kom niður 
af jöklinum í 
gærkvöld.

„Mannskapurinn er orðinn 
mjög þreyttur enda hafa margir 
verið lengi að. Nokkrir hafa farið 
fjóra daga í röð upp á jökulinn og 
gengið klukkustundum saman í 
mikilli hæð. Menn þurfa að hvíla 
sig áður en lengra er haldið,“ 
segir Víðir, sem útilokar ekki að 
leit hefjist aftur eftir helgi.

Ekkert hefur spurst til Thom-
asar og Matthiasar frá því um 
mánaðamót. Tjöld mannanna 
fundust á fimmtudag en síðan þá 
hafa engar haldbærar vísbend-
ingar komið fram.

Leitin að Þjóðverjunum hefur 
vakið spurningar um hvort ferða-
menn á fjöllum sýni nægjanlega 
fyrirhyggju. Ragnar Stefánsson, 
þjóðgarðsvörður í Skaftafelli og 
formaður björgunarsveitarinnar 
Kára í Öræfum, vill setja það sem 
skilyrði að ferðamenn sem leggi á 
Öræfajökul á eigin vegum láti 
vita af ferðum sínum. 

„Mörgum fjallamönnum þykir 
það mikil forræðishyggja en mér 
finnst þetta ákveðin kurteisi 
gagnvart björgunarsveitunum,“ 
segir Ragnar. 

Þjóðgarðurinn í Skaftafelli, 

Neyðarlínan, Landsbjörg og 
aðilar innan ferðaþjónustunnar 
undirbúa nú, að frumkvæði 
Ragnars, útgáfu bæklings sem 
fræðir ferðamenn um þær hættur 
sem felast í ferðalögum um 
Öræfajökul. Í bæklingnum verður 
mælt með því að menn leggi inn 
ferðaáætlun áður en þeir fari á 
jökulinn. Ragnari finnst eðlilegt 
að slík þjónusta sé í boði hjá 
Neyðarlínunni, sem er opin allan 
sólarhringinn.

Þórhallur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Neyðarlínunnar, 
segir mikilvægt að koma til-
kynningarþjónustu ferðamanna í 
fastar skorður og segir vel koma 
til greina að Neyðarlínan taki þátt 
í slíku starfi. Hann vill hins vegar 
ekki skylda ferðamenn til að láta 
vita af ferðum sínum.

Þjóðverjarnir sem leitað hefur 
verið að létu engan vita hvert þeir 
hygðust fara. Ekkert hafði spurst 
til þeirra í rúmar þrjár vikur 
þegar leit hófst.

Leit að Þjóðverjunum hætt
Björgunarsveitarmenn pökkuðu saman búnaði sínum í Freysnesi við Skaftafell í gærkvöldi og héldu 
heim. Skipulagðri leit að þýsku ferðamönnunum tveimur á og við Svínafellsjökul hefur verið hætt í bili.  
Þjóðgarðsvörðurinn í Skaftafelli vill skylda ferðamenn sem ferðast einir á Öræfajökul til að láta vita af sér.
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Lífið á 
landnámsöld

Alma, eru Ford-stelpurnar í 
góðu formi?

„Það eru alltaf um 
það bil fimmtán til tuttugu pör 
sem bíða eftir gjafaeggi, og biðin 
er löng,“ segir Þórður Óskarsson, 
læknir og sérfræðingur hjá 
tæknifrjóvgunarstofunni Art 
Medica.

Auglýst var eftir gjafaeggi í 
Fréttablaðinu í gær og eru nánari 
upplýsingar veittar hjá Art 
Medica.

Þórður segir að stundum þurfi 
fólk að bíða svo lengi að það óttist 
að verða komið af heppilegum 
aldri til að eignast börn þegar 
röðin komi loks að því. „Þá hefur 
komið fyrir að það grípi til sinna 
ráða og auglýsi sjálft eftir gjafa, 

slíkt hefur gerst um það bil sex 
sinnum síðustu sex ár,“ segir 
Þórður. 

Vegna skorts á gjafaeggjum 
segir Þórður stjórnendur Art 
Medica hafa rætt um að stofan 
sjálf annist auglýsingar eftir 
gjafaeggjum. „Þá gætum við 
boðið konum upp á að hafa sam-
band við okkur ef þær vildu 
kynna sér hvernig þetta fer 
fram.“

Þórður bendir á að mun meira 
mál sé að gefa egg en sæði og því 
hafi forráðamenn stofunnar 
áhuga á því að kanna hvort þeir 
gætu greitt gjöfum það sem hann 
kallar „óþægindagjald“ sem ætti 
að koma í veg fyrir að kona sem 
tilbúin væri að gefa egg yrði fyrir 
fjárhagslegu tapi.

 Fjölmiðlar í 
Norður-Kóreu hafa greint frá því 
að í það minnsta 600 manns séu 
látnir eða saknað eftir mikil flóð í 
ágúst. Áður hafði verið talið að 
um 300 manns hefðu látist í 
flóðunum.

Þá hafa þúsundir manna slasast 
og enn fleiri misst heimili sín. 
Stór hluti vega og lestarteina í 
landinu eru á kafi og því óstarf-
hæfir. 

Nú þegar hefur nágrannaríkið 
Suður-Kórea sent birgðir af mat 
og hreinu vatni yfir landamærin. 
Bæði Suður-Kórea og Rauði 
krossinn hafa heitið fjárhags-
aðstoð.

Að minnsta 
kosti 600 látnir

Flugdólgur, sem 
handtekinn var við komuna til 
Íslands í gærmorgun, er frjáls 
ferða sinna. Maðurinn var farþegi í 
vél þýska flugfélagsins Lufthansa 
sem var á leið frá Los Angeles í 
Bandaríkjunum til München í 
Þýskalandi.

Flugstjóri vélarinnar óskaði eftir 
því að fá að lenda í Keflavík vegna 
óláta mannsins, sem var þá mjög 
ölvaður og hafði áreitt flugfreyjur 
og slegið til farþega. 

Maðurinn var handtekinn við 
komuna til Keflavíkur. Að sögn 
lögreglu var hann yfirheyrður en 
honum síðan sleppt.

Flugdólgur 
áreitti farþega 
og flugfreyjur

 „Hún er að mjög litlu 
leyti á vegaáætlun,“ segir Gunnar 
Gunnarsson aðstoðarvegamála-
stjóri spurður um tvöföldun Suður-
landsvegar.

Kristján Möller samgönguráð-
herra kynnti nýlega hugmyndir 
sínar um að leggja svokallaðan 
2+2 veg, tvær akreinar í báðar 
áttir, alla 45 kílómetrana frá 
Reykjavík til Selfoss.

Alþingi hafði áður samþykkt að 
á árunum 2008 til 2010 ætti að 
setja 1,4 milljarða árlega í breikk-
un vegarins með „sérstakri fjár-
mögnun“.

Það þýðir að 
fjármögnunin
komi eftir 
öðrum leiðum 
en beint úr ríkis-
sjóði. Til dæmis 
gætu einka-
aðilar komið að 
málum eða að 
framkvæmdin
yrði fjármögnuð 
með lántöku. 

Liðurinn „sérstök fjármögnun“ 
hefur áður verið gagnrýndur af 
stjórnarandstöðu og kallaður 
„óútfylltur víxill“.

Gert var ráð fyrir alls 4,2 millj-
örðum á tímabilinu með sérstakri 
fjármögnun og gerði Vegagerðin 
þá ráð fyrir að vegurinn yrði 
lagður sem 2+1 vegur, þrjár 
akreinar alls. Þá var talað um 5,8 
milljarða kostnað.

Nú er ljóst að í samgönguráðu-
neytinu er stefnt á mun dýrari 
framkvæmd og hefur verið 
reiknað með minnst 13,5 milljörð-
um í veginn.

Aðstoðarvegamálastjóri segir 
að „augljóslega klárist verkið ekki 
á þessu tímabili“ miðað við þær 
fjárheimildir.

Gunnar Svavarsson, formaður 
fjárlaganefndar, tjáði Fréttablað-
inu að loknum fundi nefndarinnar 
á fimmtudag að ekki mætti hefja 
slíka framkvæmd á árinu nema 
hún væri sett inn í fjáraukalög. 

„Ekki nema kannski að það séu 
til heimildir um tilfærslur milli 
verka. Og það er einmitt það sem 
[Ríkisendurskoðun og fjármála-
ráðuneyti] eru að takast á um 
núna,“ sagði hann.

Ekki náðist í samgönguráðherra 
vegna fréttarinnar en í Fréttablað-
inu á föstudag sagði hann undir-
búning við framkvæmdina á 
„fleygiferð“.

Upplýsingafulltrúi samgöngu-
ráðuneytisins, Jóhannes Tómas-
son, segir að Vegagerðinni hafi 
verið falinn undirbúningur máls-
ins með bréfi frá Sturlu Böðvars-
syni, þáverandi samgönguráð-
herra, síðastliðið vor. Telur 
Jóhannes því að ráð hafi verið gert 
fyrir fjármunum til undirbúnings-
ins.

Suðurlandsvegur er 
ekki á vegaáætlun
Á vegaáætlun er gert ráð fyrir árlegum 1,4 milljörðum í 2+1 veg á Suðurlandi. 
Vegagerðin gerði ekki ráð fyrir 2+2 vegi, sem kostar 13,5 milljarða. Formaður 
fjárlaganefndar segir óheimilt að hefja framkvæmdir án samþykkis Alþingis.

Tveir menn særðust í 
skotárás í Liverpool á föstudags-
kvöld. Annar mannanna er 
lífshættulega slasaður en enginn 
hefur verið handtekinn vegna 
málsins. Þetta er önnur skotárásin 
á nokkrum dögum í borginni, en 
ellefu ára gamall drengur, Rhys 
Jones, var skotinn til bana á 
miðvikudagskvöld. Ekki er talið að 
skotárásirnar tvær tengist.

Alls hafa átta manns verið 
handteknir vegna morðsins á Rhys 
Jones á miðvikudag. Í gær handtók 
lögregla fimm unglinga, þrjá 
drengi og tvær stúlkur, vegna 
málsins.

Önnur skotárás 
í Liverpool

 Tveggja er saknað og 
að minnsta kosti tólf manns 
slösuðust þegar eldur kviknaði í 
loftbelg í Kanada á föstudag. Ekki 
er vitað hvað olli slysinu en 
aðstæður voru góðar á svæðinu 
og veður milt. 

Slysið varð á loftbelgjaleigu í 
nágrenni Vancouver. Loftbelgur-
inn hafði farið á loft en skömmu 
síðar varð hann nánast alelda. 
Hann hrapaði svo til jarðar í 
hjólhýsagarði nálægt leigunni og 
við það kviknaði í þremur 
hjólhýsum. Bæði farþegar í 
belgnum og fólk á jörðu niðri 
slösuðust alvarlega, en eru þó 
ekki í lífshættu.

Eldur kviknaði 
í loftbelg á flugi

Aron Pálmi Ágústsson, sem 
nýverið losnaði úr stofufangelsi í 
Bandaríkjunum, kemur til Íslands 
í dag.

Aron Pálmi, sem er 24 ára, var 
árið 1997 dæmdur í tíu ára 
fangelsi fyrir kynferðisbrot sem 
hann framdi þegar hann var 
þrettán ára. Mál hans vakti fyrst
athygli á Íslandi fyrir þremur 
árum þegar DV fjallaði um hagi 
hans og baráttu aðstandenda fyrir 
að hann fengi að afplána hluta 
dómsins hér á landi. Aron Pálmi 
ætlar að hefja nám á Íslandi í 
haust.

Kemur til 
Íslands í dag

 „Ef Sturla er að láta 
embætti forseta Alþingis þvælast 
fyrir sér ætti hann að segja því 
starfi lausu,“ segir Álfheiður Inga-
dóttir, þingmaður Vinstri grænna, 
um Sturlu Böðvarsson. Hún tjáði 
sig um málefni Grímseyjarferj-
unnar á Rás 1 í gærmorgun. „Hann 
segist ekki geta rætt þær alvarlegu 
athugasemdir sem gerðar hafa 
verið við hans störf og ráðuneyti, 
og mér finnst hann skjóta sér á 
bak við embættið með því,“ segir 
Álfheiður. Hún segir atvinnu 
Sturlu í dag ekki breyta neinu um 
þá pólitísku ábyrgð sem hann bar 
á málinu sem fagráðherra.

Þingflokksformenn Vinstri 
grænna, Samfylkingarinnar og 
Frjálslynda flokksins, sem Frétta-
blaðið ræddi við í gær, vilja allir að 
frekari upplýsingar um þátt og 
ábyrgð Sturlu í Grímseyjarferju-

málinu komi fram áður en þeir 
taka afstöðu til þess hvort honum 
beri að segja af sér embætti for-
seta þingsins. „Það er þó augljóst 
mál að hann geti ekki sinnt starfi 
sínu sem forseti þingsins ef hann 
ber ábyrgð á þessu sem ráðherra,“ 
segir Kristinn H. Gunnarsson, 

þingflokksformaður Frjálslynda 
flokksins. „Ég lít á þetta sem 
aðgreind mál, hans stöðu sem 
forseta þingsins annars vegar og 
hins vegar hans aðkomu að málinu 
sem samgönguráðherra,“ segir 
Ögmundur Jónasson, þingflokks-
formaður Vinstri grænna.

Bar ábyrgð sem fagráðherra
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The pursuit of perfection

Þegar Lexus IS 250 ber þig mjúklega eftir þjóðbraut-
inni og þú finnur aflið sem þér er gefið, verður þér ljóst 
hvers vegna Bandalag íslenskra bílablaðamanna
útnefndi þennan kjörgrip „Bíl ársins 2007“. Innrétting, 
munaðarþægindi, gæði, aksturseiginleikar og tækni-
búnaður í IS 250 eru fullkomin umgjörð um líf þeirra 
sem vilja skara fram úr, ekki aðeins í ár eða á næsta ári 
heldur um ókomna framtíð.

Sjáðu, snertu og prófaðu Lexus IS 250. Við erum 
sannfærðir um að niðurstaða þín verður í samræmi við
niðurstöðu dómnefndar BÍBB. Hún kom okkur 
reyndar ekki á óvart. Við gerum nefnilega sömu kröfur
til lúxusbíla og þú, sem og íslenskir bílablaðamenn. Við 
njótum þess að tvinna saman afl og hugvit í fullkomna
heild.   

Verð frá 4.200.000 kr.
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Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.

Magnús Þór Ásgeirsson, 
framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Eyjafjarðar, segir 
að margir hafi haft samband við 
félagið vegna starfa í aflþynnu-
verksmiðjunni sem taka á til starfa 
á Akureyri á næsta ári. Hann 
reiknar með að ráðið verði í fyrstu
stöðurnar á haustmánuðum.

„Fyrst er ráðið í störf verkstjóra 
og vaktstjóra og aðrar lykilstöður
og þeir starfsmenn verða sendir í 
þjálfun erlendis,“ segir Magnús. 

Þjálfunin tekur þrjá til fjóra 
mánuði og Akureyrarbær styrkir 
hvern starfsmann um 1.500 dali. 

Ráðið í fyrstu 
störfin í haustHlauparinn Birkir Árnason 

lauk í gærmorgun 86 kílómetra 
fjallahlaupi sem liggur hálfan 
hring um fjallið Mont Blanc á 
landamærum Frakklands og Ítalíu. 
Birkir hljóp á 18 klukkustundum
og 32 mínútum. 

Birkir hafnaði í 571. sæti af 
rúmlega 1.600 þátttakendum, sem 
má teljast góður árangur þar sem 
hann er ekki reyndur langhlaupari.

Tveir aðrir Íslendingar, þeir 
Börkur Árnason og Höskuldur 
Kristvinsson, fóru báðir heilan 
hring eða 163 kílómetra. Þeir voru 
ekki komnir í mark þegar Frétta-
blaðið fór í prentun.

86 kílómetrar 
á um 18 tímum

Allir fimm ára nemend-
ur leikskólans Glaðheima í 
Bolungarvík verða fluttir á nýja 
deild í Lambhaga nú í haust 
vegna húsnæðisvanda leikskól-
ans, sem hýsir um fimmtíu börn. 
Þetta var samþykkt á bæj-
arstjórnarfundi í síðustu viku og 
stefnt er að því að nýja deildin 
verði opnuð 17. september.

Flutningurinn er til reynslu og 
verður endurskoðaður næsta 
sumar en aðrar hugmyndir um 
lausn á vandanum hafa verið að 
stækka leikskólann, koma upp 
færanlegri kennslustofu eða 
flytja alla starfsemi leikskólans í 
Lambhaga.

Húsnæðið of 
lítið fyrir alla

 Notkun fingrafara-
lesara í mötuneytum sænskra 
grunnskóla hefur verið úrskurðuð
brot á persónuverndarlögum.
Fingrafaralesarar eru notaðir í 
mötuneytum tveggja grunnskóla í 
Hafnarfirði; Setbergsskóla og 
Víðistaðaskóla.

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir að leggja 
þurfi fram kvörtun til þess að 
hægt sé að úrskurða hvort notkun-
in á Íslandi brjóti gegn ákvæðum
persónuverndarlaga eða ekki. Til 
þess að fá efnislegt svar við þess-
ari spurningu þurfi að koma inn 
kvörtun frá hagsmunaaðila, til 
dæmis foreldri, segir hún.

Systurstofnun Persónuverndar
í Svíþjóð, Datainspektionen, hefur
úrskurðað í nokkrum málum varð-
andi lestur fingrafara í þarlendum
skólum, og hefur niðurstaðan allt-
af verið sú að notkunin brjóti gegn 
ákvæðum sænsku persónuvernd-
arlaganna.

Eitt málanna, vegna notkunar
fingrafaralesara í mötuneytum
grunnskóla í Uddevalla, fór fyrir 
rétt í Stokkhólmsléni árið 2005. 
Þar var úrskurður Datainspekti-
onen, um að notkunin bryti gegn 
persónuverndarlögum, staðfestur.

Sigrún segir persónuverndar-
stofnanirnar í Evrópu allar vinna 
eftir sömu evrópsku reglunum, og 
vegna mikils samráðs sé yfirleitt 
sambærileg framkvæmd á lögun-
um. „Mér sýnist vera mjög svipuð
framkvæmd innan Evrópu í 
úrskurðum varðandi notkun á 
fingraförum. Menn hafa verið 
tregari til að leyfa hana þegar 
börn eiga í hlut.“

Sláturfélag Suðurlands (SS) rekur
mötuneytin í Setbergsskóla og Víði-
staðaskóla, auk fleiri skóla um
landið. Stefnt er að því að fingrafara-
lesarar verði í öllum mötuneytun-
um sem fyrirtækið rekur.

Elín Einarsdóttir, deildarstjóri 
skólamötuneyta hjá SS, segir að 
beðið sé um samþykki foreldra 
barnanna fyrir fingrafaralestrin-

um og öllum sé frjálst að neita. Ef 
foreldrarnir vilji ekki láta lesa 
fingraför barnsins síns fái það að 
borga með korti í staðinn.

„Það hefur ekkert vandamál 
komið upp hjá okkur því foreldrar 
hafa ekki verið að kvarta,“ segir 
hún. „Það er enginn neyddur til að 
nota fingrafaralesarann.“

Börn kaupa mat með 
persónuupplýsingum
Fingrafaralesarar í mötuneytum grunnskóla hafa verið úrskurðaðir brot á per-
sónuverndarlögum í Svíþjóð. Slíkur búnaður er notaður í Hafnarfirði en ekki 
liggur fyrir hvort notkunin samrýmist íslenskum lögum um persónuvernd. 

„Við áttum ekki von á þessari miklu eftir-
spurn. Við fengum 330 fleiri umsóknir í ár en í fyrra,“ 
segir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri tómstunda-
mála hjá Reykjavíkurborg.

Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru
1.400 börn komin með pláss á frístundaheimilum
borgarinnar og 1.300 börn eru á biðlista. Enn vantar 
um 180 starfsmenn og þar af vantar 66 starfsmenn í 
stuðning. „Við miðum við að fólk sé búið að sækja 
um fyrir 1. apríl en margir eru að sækja um fram á 
síðasta dag. Við vorum komin með 2.400 umsóknir í 
maí og þær eru núna orðnar 2700 talsins.“

Soffía segist þó vera bjartsýn því annað gangi 
ekki upp. „Á næstu tveimur vikum gerist ofsalega 
mikið. Nemarnir sem við erum að ráða í vinnu eru
að fá stundatöflurnar sínar þessa dagana og þeir 
eru stór hluti af okkar starfskrafti. Þessi hópur er 
að skila sér til starfa á næstu tveimur vikum.“

Soffía segist vona að á næstu vikum verði hún 
með jákvæðari tölur. Hún segir mannekluna á frí-
stundaheimilunum fara eftir hverfum. „Við erum
alltaf betur sett í miðhluta borgarinnar en erfiðara 
er að manna í úthverfunum.“

Sauðfjárslátrun
byrjar óvenju seint í ár. Vegna 
þess hve miklir þurrkar voru í 
sumar og sprettan sein vilja 
bændur halda fé lengur á beit, 
auk þess sem ásókn í kjöt er ekki 
orðin mikil á þessum árstíma.

Fyrsta sumarslátrunin í ár var 
15. ágúst hjá Norðlenska á 
Akureyri og daginn eftir var 
fyrsta slátrun hjá Sláturfélagi 
Suðurlands. Á síðustu árum hefur  
slátrun hins vegar farið af stað í 
lok júlí, þó að venjulega fari hún 
hægt af stað.

Fé beitt lengur 
vegna þurrka 



Landsbanki Íslands óskar eftir umsóknum frá arkitektastofum sem hafa áhuga á að taka þátt

í tveggja þrepa boðskeppni um hönnun og framkvæmd nýbyggingar höfuðstöðva Landsbanka Íslands.

Um er að ræða fyrra þrep, þar sem fram komi hugmyndir að heildarskipulagi byggingarreits, tengingum við umhverfið og 
heildaryfirbragði bygginga. Styðjast skal við deiliskipulag hafnarsvæðis, vinningstillögu úr samkeppni um Kvosina og skipulags-
forsendur Reykjavíkurborgar. Í fyrra þrepi er aðeins gert ráð fyrir einföldum (skematískum) teikningum af innra fyrirkomulagi
og megintengingum, en áhersla er lögð á form, samhengi og yfirbragð bygginga sem myndi sterkt kennileiti.

Í síðara þrepi verði unnin útfærsla og nánari tillaga að byggingum út frá þarfagreiningu Landsbankans. Þá komi fram styrkur
bygginga hvað varðar form, hlutföll, fagurfræði og aðlögun að umhverfi. Horft verði til varanleika í efnisnotkun og að innra
fyrirkomulag verði einfalt og sveigjanlegt.

Umsóknum þurfa að fylgja almennar upplýsingar um
viðkomandi arkitektastofu, fyrri verkefni og árangur í 
samkeppnum, starfsmenn sem munu leiða verkefnið, fjölda
starfsmanna og samskiptahóp á Íslandi fyrir erlendar stofur. 

Verkið er umfangsmikið og kallar á mikinn mannskap.

Minni stofum sem taka þátt í forvali er bent á að geta um
samstarfsaðila ef þær vinna til fyrstu verðlauna og verða 
valdar til framkvæmdar.

Forvalsnefnd, skipuð þremur fulltrúum frá Landsbankanum, 
fer yfir umsóknirnar og velur allt að 12 stofur til að vinna 
að hugmynd sinni gegn greiðslu. Fulltrúi frá Arkitektafélagi
Íslands verður forvalsnefnd til ráðgjafar.

Keppendur sem skila umbeðnum gögnum í fyrra þrepi fá
€ 50.000 + vsk. greiddar fyrir vinnu sína. Að fyrra þrepi loknu 
velur 7 manna dómnefnd, skipuð fulltrúum Landsbankans 
og Arkitektafélags Íslands, allt að 5 tillögur til þátttöku í síðara
þrepi. Þar verður veglegt verðlaunafé í fyrstu og önnur 
verðlaun og aðrir keppendur fá greidda ákveðna upphæð fyrir 
þátttöku.

Umsóknum skal skila til Rekstrarsviðs Landsbankans, Austurstræti 11, eða
á tölvupóstfangið forval@landsbanki.is merktum „Forval Landsbankans” fyrir 
kl. 16:00 þann 7. september.

Nánari upplýsingar veitir Haukur Þór Haraldsson, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, í síma +354 410 7801 og +354 820 6400.

Stefnt er að því að forvalsnefnd ljúki störfum þann 18.09 nk. og hafi þá valið 
þær arkitektastofur sem boðið verður að taka þátt í síðara þrepi.

Gert er ráð fyrir að samkeppnin verði boðin út fyrir lok september nk. og fyrra
þrepi verði skilað fyrir lok nóvember. Miðað er við að síðara þrep hefjist fyrir
miðjan desember 2007 og ljúki með skilum fyrir miðjan febrúar 2008.

Samkeppnin verður framkvæmd í samstarfi við Arkitektafélag Íslands og
í samræmi við samkeppnisreglur þess. Í samkeppninni verður gætt nafnleyndar.

Forvalsnefnd leggur áherslu á eftirtalin atriði við val á keppendum:
• Mat á fyrri verkum
• Árangur í samkeppnum
• Starfshópur sem leiðir verkið og fjöldi starfsmanna
• Samskiptahópur á Íslandi fyrir erlendar stofur
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Forval í tveggja þrepa samkeppni um hönnun nýbyggingar
höfuðstöðva Landsbanka Íslands

Landsbankans
Nýjar höfuðstöðvar



Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
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Stigahlíð - Falleg eign.
Glæsileg 175,1 fm efri sérhæð
ásamt 26,1 fm bílskúr í fallegu
þríbýlishúsi. Eignin skiptist. And-
dyri, stigahús, hol, 4 svefnherb.,
tvö baðherb., þv.hús, geymsla,
eldhús, stofa og borðstofa. Eignin
hefur verið talsvert endurnýjuð
m.a. glæsilegt eldhús með gólf-
hita. Verð 46,9 millj.

Laugateigur - Aukaíbúð.
Nýtt á sölu. Opin og björt 4-5
herbergja 134,4 fm hæð ásamt
40,4 fm bílskúr (samtals 174,8 fm)
í hinu gróna og vinsæla laugar-
neshverfi. Búið er að útbúa íbúð
með tveimur svefnherbergjum í
bílskúr. Hæðin er vel skipulögð
og skiptist í rúmgott hol, þrjú
svefnherbergi, eldhús, baðher-
bergi og tvær samliggjandi stofur.
Tvennar svalir til austurs, frá
hjónaherbergi, og suðurs frá
stofu. Góðar geymslur fylgja
eigninni. Verð 41,5 millj.

Fallegt einbýlishús í
Hafnarfirði - laust strax
Skemmtilegt og kósý einbýlishús
á á einni hæð auk þvottahúss og
geymslu í kjallara á góðum stað í
Hafnarfirði. Húsið skiptist í for-
stofu, baðherbergi, eldhús, stofu,
hol og þrjú svefnherbergi. Rúm-
gott hjónaherbergi með útgangi
út í garð til austurs. Loft tekin upp
og hiti undir flísum. Parket og flís-
ar á gólfum. Verð 28,9 millj.

Vallarhús - Sérinng. Nýtt í
sölu, góð 126 fm enda íbúð á
tveimur hæðum (hæð og ris) með
sér inngangi í nýlega viðgerðu og
litlu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, þvottahús, hol, snyrtingu,
eldhús, stofu, borðstofu, baðher-
bergi og þrjú svefnherbergi. Góð-
ar svalir til suðurs frá stofu. Eign-
inni fylgir sér merkt bílastæði.
Verð 28,9 millj.

Furugrund - Kóp. Björt og
vel skipulögð 3ja herbergja 71 fm
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi
við Fossvoginn. Gegnheilt parket
á flestum gólfum, rúmgóð stofa
með útgang út á mjög stórar suð-
ursvalir. Hjónaherbergi með fata-
herbergi inn af og útgang út á
svalir. Eldhús með borðkrók við
glugga. Barnaherbergi með park-
eti og skáp. Verð 19,9 millj. (396)

Hraunbær - m/aukaherb.
Ný á sölu þessi skemmtilega 61,8
fm 2ja -3ja herb. íbúð sem er með
aukaherbergi í kjallara m/aðgangi að
snyrtingu sem gefur útleigumögu-
leika. Stofa er björt með svölum/út-
sýni, eldhús m/borðkrók v/glugga,
hjónaherb. m/skáp, baðherb. flísa-
lagt m/baðkari, anddyri m/skáp. Á
stofu og holi er parket. Á eldhúsgólfi
og herb. er dúkur. Sameign var mál-
uð sl. vetur. Húsið er allt Steniklætt
að utan. Góð íbúð m/möguleika á
útleigu. Verð 16,8 millj.

HÆÐ HÆÐ

3JA.

2JA.

HÆÐ

SÉRBÝLI

Er Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, heldur í 
opinbera heimsókn til Austur-
Asíu nú um helgina gæti staða 
hennar heima fyrir varla verið 
betri. Hún nýtur meiri vinsælda 
meðal þýskra kjósenda en nokkur 
annar kanslari frá því farið var 
að mæla þær, og ríkisfjármálin 
eru nú í fyrsta sinn komin í plús 
frá sameiningu landsins árið 
1990.

Í gær lauk tveggja daga sam-
ráðsfundi stjórnarflokkanna, 
kristilegra demókrata og jafnaðar-
manna, og fyrsti kvenleiðtogi 
Þýskalands virtist á góðri leið 
með að fylgja eftir þeim málefn-
um sem hafa hjálpað henni að afla 
sér þeirra vinsælda sem hún nú 
nýtur bæði heima og heiman. 

Það sem vegur þar einna þyngst 
er baráttan gegn hnattrænum 
loftslagsbreytingum, sem hún 
hefur verið í forystu fyrir ekki 
síst í nafni þýsku formennskunn-
ar í G8-hópi mestu iðnvelda heims 
og í Evrópusambandinu á fyrri 
helmingi þessa árs. 

Loftslagsmálin verða einnig 
ofarlega á baugi á fundum kansl-
arans með kínverskum ráða-
mönnum nú um og eftir helgina, 
og í Kyoto í Japan mun hún síðar 
í vikunni halda ræðu í tilefni af 
því að rétt tíu ár eru frá því 
Kyoto-bókunin við loftslagssátt-
mála Sameinuðu þjóðanna var 
gerð. Loftslagsráðstefnu SÞ í 
Kyoto sótti Merkel á sínum tíma 
sem umhverfisráðherra Þýska-
lands. Merkel berst fyrir því að 
þjóðir heims komi sér saman um 
nýjan bindandi sáttmála um að 

draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda eftir að Kyoto-sáttmál-
anum sleppir árið 2012. 

Í nýlegri könnun Emnid-stofn-
unarinnar mældist ánægja þýskra 
kjósenda með frammistöðu 
Merkel í embætti 76 prósent, en 
engin fordæmi eru fyrir svo 
miklum stuðningi við sitjandi 
kanslara þegar fram á mitt kjör-
tímabil er komið. 

Á sama tíma er efnahagsástandið 

í Þýskalandi sífellt að batna. Eftir 
margra ára basl við að halda fjár-
lagahallanum innan við þrjú pró-
sentustig, eins og kveðið er á um í 
stöðugleikasáttmála evrópska 
myntbandalagsins, var 1,2 millj-
arða evra afgangur af ríkisrekstr-
inum í þessu stærsta þjóðhag-
kerfi Evrópu á fyrri helmingi 
þessa árs, samkvæmt upplýsing-
um þýsku hagstofunnar. 

Vinsæll kanslari 
í loftslagsbaráttu
Angela Merkel, kanslari Þýskalands, nýtir velgengni sína heima og heiman til 
að berjast fyrir nýjum alþjóðaskuldbindingum gegn loftslagsbreytingum. Eng-
inn kanslari hefur mælst með meiri stuðning kjósenda frá því mælingar hófust.

„Reykjanes Express-
áætlunin eru hraðferðir með 
rútum frá Reykjanesbæ og 
Keilissvæðinu til menntastofnana 
á höfuðborgarsvæðinu,“ segir 
Ásmundur Friðriksson, verkefnis-
stjóri áætlunarinnar. 

Fargjaldið er 350 krónur hvora 
leið en rútukostnaðurinn er 
innifalinn í leiguverði þeirra sem 
búa á Keilissvæðinu.

Með áætluninni vilja yfirvöld á 
svæðinu auðvelda fólki sem 
stundar nám í Reykjavík, en býr í 
Reykjanesbæ, að komast á 
ódýran hátt til og frá borginni. 

Áætlunin hefst á mánudaginn.

Nemum auð-
velduð ferðalög

Góðir nágrannar geta komið 
sér vel, eins og Jóhanna María 
Finnbogadóttir sem býr á Vest-
mannabraut í Vestmannaeyjum 
komst að. 

Jóhanna, sem er komin af létt-
asta skeiði, byrjaði að mála húsið 
sitt í  gærmorgun en það er 
þriggja hæða og verkið því ekki 
auðvelt.
Nágrannar hennar, sem eru meðal 
annars lögfræðingur, lögreglu-
maður, fréttamaður, skipstjóri, 
lundakarl, starfsmaður heilsu-
gæslu og bjargveiðimaður, komu 
henni til aðstoðar og máluðu húsið, 
Jóhönnu til mikillar ánægju.

Náungakærleikur í Eyjum

 „Já, guð minn 
almáttugur, það er ekki skilyrði að 
menn taki þátt í starfsemi AA-
samtakanna,“ segir Þórarinn Tyrf-
ingsson, formaður SÁÁ og yfir-
læknir á Vogi.

Fyrirkomulag, ekki ólíkt því 
sem dómsmálaráðherra og lög-
reglustjórinn á höfuðborgarsvæð-
inu gerðu í vikunni við SÁÁ, hefur 
í sumum Bandaríkjanna tíðkast 
um árabil. Dómarar hafa þá boðið 
fólki, sem hefur til að mynda verið 
sakfellt fyrir að aka undir áhrif-
um áfengis, að sækja AA-fundi í 
stað þess að sitja í fangelsi eða 
greiða sekt. 

Árið 1998 komst áfrýjunardóm-
stóll í New York að þeirri niður-
stöðu að vegna trúarlegs eðlis 
AA-samtakanna teldist það 
stjórnarskrárbrot að neyða trú-

leysingja til þátttöku í þeim.
Þórarinn segir trúleysingja, 

sem aðra Íslendinga, velkomna á 
Vog. Þótt þar sé mælt með þátt-
töku í starfi AA-samtakanna, enda 
auki hún á árangur meðferðarinn-
ar, sé ekki hægt að skuldbinda 
neinn til hennar. 

Sjúklingar þurfi vissulega að 
sækja fræðslufundi og þar sé 
starfsemi samtakanna kynnt, en 
lengra nái það ekki.

„[Trúleysingi] fengi þá venju-
legu meðferð sem hér er. Það eru 
hópfundir og eftirfylgni, á okkar 
forsendum, allt upp í eitt ár,“ segir 
hann.

Á að rífa húsin við 
Laugaveg 4 og 6?

Snertir starfsmannaekla leik- og 
grunnskóla þína fjölskyldu?
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HVAÐ LANGAR ÞIG
AÐ LÆRA?

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2007 STENDUR YFIR!

Í krefjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt að búa yfir afburða færni og fjölbreyttri þekkingu. Markmið starfsnáms okkar 
er að styrkja einstaklinginn og þjálfa hann til verka og sjálfstæðra vinnubragða.

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

STARFSNÁM OG NÁMSBRAUTIR
Hnitmiðuð námskeið sem leggja áherslu á að 
styrkja einstaklinginn og þjálfa hann í verki og 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Nám sem eykur 
möguleika þína á vinnumarkaðnum. 

Skrifstofu- og tölvunám
258 stundir - Verð: 233.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september 

Fjármál og rekstur
132 stundir - Verð: 154.000.-
Morgunnámskeið byrjar 4. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 3. september

Sölu- og markaðsnám
264 stundir - Verð: 233.000.-
Morgunnámskeið byrjar 3. september 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Skrifstofunám & hönnun 
414  stundir - Verð: 389.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Sölunám & hönnun
420 stundir - Verð: 389.000.-
Morgunnámskeið byrjar 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Skrifstofu- og rekstrarnám
462 stundir - Verð: 449.000.-
2 morgunnámskeið byrja 3. september 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 
396 stundir - Verð: 366.000.- 
Morgunnámskeið byrjar 3. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 4. september

BÓKHALDSNÁM & NAVISION
Í bókhaldsnámi NTV er lögð rík áhersla á að kenna 
grunnhugtök og vinnubrögð við bókhald. Einnig 
er kennt á Navision tölvubókhaldskerfið sem mjög 
víða er notað. 

Grunnnám í bókhaldi
108 stundir - Verð: 105.000.-
Morgunnámskeið byrjar 10. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 10. september 

Navision viðbótarnám
24 stundir - Verð: 31.000.- pr. námskeið 
Launabókhald, sala og viðskiptamenn, 
fjárhagsbókhald frh. og birgða og tollakerfi. 

MARGMIÐLUN  OG GRAFÍK
Námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á margmiðlun 
og grafík og vilja starfa á því sviði.

Auglýsingatækni
156 stundir - Verð: 186.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 17. september 

Photoshop Expert 
72 stundir - Verð: 106.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 7. nóvember 

Photoshop grunnnám
30 stundir - Verð: 31.000.-
Morgunnámskeið byrjar 10. september
Kvöldnámskeið byrjar 5. september

Alvöru Vefsíðugerð
210 stundir - Verð: 199.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 18. september 

Myndbandavinnsla – Adobe Premiere
36 stundir - Verð: 39.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 18. september 

SÉRHÆFT NÁM & FORRITUN
NTV hefur frá stofnun skólans 1996 lagt mikla 
áherslu á sérhæft nám byggt á alþjóðlegum 
grunni.  Markmið okkar er að bjóða sérhæft nám 
sem hentar vinnumarkaðnum sem best.

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 105.000.- 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september 

MCP XP netstjórnun
108 stundir - Verð: 139.000.- 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 10. september

MCSA 2003 netstjórnun
150 stundir - Verð: 299.000.- 
Helgarnámskeið byrjar 8. september 

Kerfisstjórinn
180 stundir - Verð: 233.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september

Forritun og kerfisfræði
240 stundir - Verð: 286.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 11. september

MCDST DIPLOMANÁM
108 stundir - Verð: 139.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 2. október

ALMENNT TÖLVUNÁM
Tölvunám - fyrstu skrefin
30 stundir - Verð: 32.000.-
Morgunnámskeið byrjar 25. september
Kvöldnámskeið byrjar 24. september 

ECDL-tölvunám
78 stundir - Verð: 69.000.-
Morgunnámskeið byrjar 11. september
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 24. september



greinar@frettabladid.is

Bóknámi hefur löngum verið gert mun 
hærra undir höfði en verk- og listnámi 

hér á landi. Þrátt fyrir hástemmd loforð 
ráðamanna um að því verði að breyta, virð-
ist sú þróun afar hægfara og neikvætt við-
horf í garð listgreina skýtur enn upp koll-
inum.

F-listinn í borgarstjórn hefur ítrekað 
lagt það til á liðnum árum að gert verði 
verulegt átak í almenningssamgöngum 
með því að börn, unglingar að 18 ára aldri, 
aldraðir og öryrkjar fengju frítt í strætó í hálft ár. 
Ef það leiddi til þess að þessir hópar notuðu 
strætó meira, sem yrði örugglega raunin, ætti að 
fella fargjöldin niður til frambúðar. Það drægi úr 
einkabílanotkun og mengun af þeirra völdum og 
kostnaði vegna viðhalds gatna í borginni. Einnig 
myndi það vafalaust fækka slysum verulega.

Því var það mjög ánægjulegt þegar borgar-
stjórn lýsti því yfir í sumar að hafin væri fram-
leiðsla á kortum sem gerðu nemum í viðurkenndu 

framhalds- og/eða háskólanámi á 
höfuðborgarsvæðinu kleift að nota 
strætisvagna sér að kostnaðarlausu. Og 
rökin voru nákvæmlega þau sömu og við 
höfum beitt í okkar málflutningi. 

En þegar kom að útfærslu þessarar 
annars ágætu hugmyndar, lýsti Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
Umhverfisráðs Reykjavíkur, því yfir að 
einungis þeir nemar sem skráðir væru í 
menntaskóla eða háskóla samkvæmt 
lista frá menntamálaráðherra fengju 
frítt í strætó. 

Það getur ekki verið að Reykjavíkur-
borg ætli sér að undanskilja alla þá nemendur frá 
fríum strætó, sem stunda listnám í framhaldsskól-
um, bara af því að þeir eru ekki skráðir á lista 
menntamálaráðherra sem menntaskólanemar.

Undirrituð beinir þeim tilmælum eindregið til 
borgaryfirvalda að allir listnámsnemar á mennta-
skólaaldri og aðrir nemar á framhaldsstigi 
listnáms fái einnig frítt í strætó. Annað hlýtur að 
vera brot á jafnræðisreglu, eða hvað?

Höfundur er borgarfulltrúi F-lista. 

Frítt í strætó – fyrir suma

Hinn mjúkorði stjórnarsáttmáli 
nýrrar ríkisstjórnar er rýr í 

roði um málefni sveitarfélaganna. 
Nefnt er á einum stað að tekju- og 
verkaskipting ríkis og sveitarfé-
laga verði endurskoðuð með það að 
markmiði að efla sveitarstjórnar-
stigið. Frumlegt það. 

Athygli vekur að í umræðum 
undanfarinna vikna hafa stjórnars-
innar talað algjörlega út og suður 
um það, með hvaða hætti – og 
jafnvel hvort – þörf sé á að bæta 
stöðu sveitarfélaganna. Skoðanirn-
ar virðast enn sem komið er jafn 
margar innan stjórnarflokkanna 
og nemur fjölda þeirra sem hafa 
tjáð sig um málið. Þetta viðfangs-
efni ætti ekki að koma neinum í 
opna skjöldu, jafn mikið og rætt 
hefur verið og ritað, a.m.k. af hálfu 
undirritaðs og hans flokkssystkina, 
um þörfina á að styrkja fjárhag 
sveitarfélaganna. Sveitarfélögin 
hafa sl. 15 ár eða svo nær undan-
tekningarlaust verið gerð upp með 
halla og safnað skuldum á sama 
tíma og ríkissjóður hefur greitt 
niður skuldir, enda notið mikilla 
tekna af þenslu og viðskiptahalla 
og selt verðmætar eignir. 

Staða sveitarstjórnarstigsins er 
allt önnur og lakari en staða 
ríkisins og aukin verkefni hafa 
hlaðist á sveitarfélögin undanfarin 
ár án þess að tekjur hafi fylgt með. 
Því verður erfiðara með hverju 
árinu sem líður fyrir sveitarfélög-
in að sinna sínum lögbundnu 
skyldum og verkefnum. Afkoma 
sveitarfélaganna er vissulega 
mjög mismunandi og til eru þau 
sem komast prýðilega af, en að 
meðaltali er hún óviðunandi og 
tugir verst settu sveitarfélaganna 
eru meira og minna komnir í þrot. 
Almennt eiga sveitarfélög á 
landsbyggðinni í miklum erfiðleik-
um sem aftur er stór undirliggj-
andi orsakavaldur byggðaröskunar 
að mati okkar í VG.

Það sætir furðu að ný ríkisstjórn 
skuli, eins og berlega hefur komið 

á daginn, ekki hafa neina mótaða 
stefnu um það, hvort og þá með 
hvaða hætti skuli komið til móts 
við óviðunandi fjárhagsstöðu sveit-
arfélaganna vegna núverandi 
verkefna. Sveitarfélögin hafa bent 
á þann nærtæka kost, að þau fái 
hlutdeild í fjármagnstekjuskatti. 
Ljóst er að þeim einstaklingum fer 
fjölgandi sem taka allar sínar 
tekjur inn á því formi, borga 
hvorki tekjuskatt né útsvar og eru 
þ.a.l. hreinir þiggjendur þjónustu í 
sínum sveitarfélögum án þess að 
leggja af mörkum. Gegn hugmynd-
um um hlutdeild sveitarfélaga í 
fjármagnstekjuskatti hefur 
fjármálaráðherra snúist og í 
vikunni bættist honum liðsauki í 
þeim efnum frá félagsmála- og við-
skiptaráðherrum úr Samfylkingu. 

Viðbárurnar eru – sem undirrit-
aður leyfir sér að telja harla 
barnalegar – að fjármagnstekju-
skattur sé ekki heppilegur 
tekjustofn fyrir sveitarfélögin 
vegna þess að honum yrði misskipt 
milli þeirra. Nema hvað? Blasir 
ekki við að einfaldast væri að 
hlutdeild sveitarfélaganna í 
heildartekjum af fjármagnstekju-
skatti, t.d. fjórðungur, rynni til 
jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og 
gengi þar til tekju- og aðstöðujöfn-
unar á milli sveitarfélaganna í 
landinu? Það liggur hvort sem er 
fyrir að auknum tekjum til 
sveitarfélaganna verður að skila í 
verulegum mæli í gegnum 
jöfnunarkerfi þeirra til þess að 
þær komist þangað sem þörfin 
kallar. 

Sjálfsagt réttlætismál er að 
gera samtímis það sem undir-
ritaður hefur lagt til og flutt um 
frumvarp á Alþingi. Sem sagt, að 
þeim sem telja engar launatekjur 
fram, en hafa fjármagnstekjur 
svo nemur milljónatugum eða 
meira, sé gert að reikna sér 
endurgjald eins og um sjálfstætt 
starfandi atvinnurekendur væri 
að ræða. Með því móti koma
a.m.k. tekjur til sveitarfélaganna 
sem nemur útsvarshluta hins 
reiknaða endurgjalds. Þar fyrir 
utan er svo fullkomlega skiljan-
leg og réttlætanleg sú krafa 
sveitarfélaganna að þau fái 
einhverja hlutdeild í þeim 
vaxandi skattstofni sem fjár-
magnstekjurnar eru á tímum 
stóraukins ríkidæmis nýrrar 
auðstéttar, þ.e.a.s. að því marki 
sem þotuliðið borgar enn skatta 
sína hér á landi. 

Örugglega vill félagsmálaráðherra 
sveitarfélögunum vel. Þreytuleg 
var samt tuggan sem hún fór með í 
Kastljóssþætti Sjónvarpsins nú sl. 
þriðjudag, að ekki þýddi að horfa á 
einstaka tekjustofna eða einstaka 
liði aðgerða í því skyni að bæta 
fjárhagsstöðu sveitarfélaganna 
heldur á málið í heild sinni og taka 
með spurninguna um tilfærslu 
verkefna frá ríki til sveitarfélaga 
o.s.frv. o.s.frv. Ég segi þvert á 
móti: Áður en menn svo mikið sem 
ræða frekari tilfærslu verkefna 
frá ríki til sveitarfélaga verður að 
koma fjárhag þeirra í lag í ljósi 
þeirra verkefna og með hliðsjón af 
þeim skyldum sem þau hafa þegar 
með höndum. Vinstrihreyfingin – 
grænt framboð hefur metið það 
svo, að færa þurfi sveitarfélögun-
um tekjur upp á 3,5-5 milljarða 
króna gegn um jöfnunarkerfi 
þeirra, eingöngu vegna núverandi 
verkefna. Þá fyrst, að því gerðu, er 
hægt að ræða framhaldið. 

Höfundur er formaður Vinstri 
grænna.

Ríkið og sveitarfélöginE
ftir rúmt ár við stjórnvölinn á að vera komin nokkuð 
skýr mynd á hvert stefnir í stjórn Reykjavíkurborgar. 
Margt hefur verið þar ágætlega unnið svo sem verið 
hefur síðustu áratugi. Hitt hefur komið á óvart hvaða 
grunnpólitísku áherslur hafa orðið ofan á í stjórn 

sjálfstæðis- og framsóknarmanna í borginni. 
Fyrir utan borgarstjóra sjálfan er forystusveitin í borginni 

skipuð tiltölulega ungu fólki sem hefur í gegnum tíðina kennt 
sig við frjálslynd viðhorf og jafnvel harða frjálshyggju. Það 
er því afar merkilegt að sjá hvernig ára borgarstjórnar hefur 
smátt og smátt verið að mótast fyrst og fremst af gamaldags 
íhaldssömu stjórnlyndi, sem er í hrópandi mótsögn við þau 
viðhorf sem einkenna frjálslynt miðju- og hægrifólk.

Ef horft er til stjórnsýslunnar sjálfrar virðist sem horfið 
hafi verið frá þeirri þróun sem Reykjavíkurlistinn setti af stað 
að færa borgina frá gamla embættismannakerfinu til sveigjan-
legra kerfis með minni áherslu á formlegan virðuleika, en 
meiri á skilvirkni og lýðræðisvinnubrögð. Faglegt ráðningar-
ferli var liður í þessari vinnu og skilaði borginni metnaðar-
fullum ungum embættismönnum sem einn af öðrum hafa að 
undanförnu horfið til annarra starfa. 

Eitt af því sem verið hefur á undanhaldi er hvers kyns opin-
ber starfsemi í samkeppni við einkarekstur. Breið pólitísk 
samstaða hefur á undanförnum árum myndast um að ríkið eigi 
að draga sig úr samkeppni við einkaaðila. Um þetta eru allir 
flokkar sammála, nema Vinstri grænir sem eru fylgjandi mið-
stýrðu hagkerfi. Þetta er í það minnsta afstaðan í orði. 

Á borði blasir annað við. Furðuleg áhersla á að halda fisk-
vinnslu í Örfirisey. Áframhaldandi grimm samkeppni Orku-
veitunnar við einkaaðila, miðstýrð verðmyndun á byggingar-
lóðum og svo mætti lengi telja. Allt vitnisburður um fremur 
sósíalíska hugsun, sem ekki væri hægt að kvarta undan ef 
flokkar meirihlutans gæfu sig út fyrir þá hugmyndafræði.

Nýjasta útspil borgarstjóra, eftir aftengingu ísskápsins í 
Austurstræti, er að bjóða borgarbúum upp á tunnu undir dag-
blöð. Það er auðvitað virðingarvert í sjálfu sér að auðvelda 
borgarbúum að losna við sorp og úrgang. Vandinn er bara sá að 
þessi þjónusta er þegar í boði frá einkafyrirtæki. Umhverfis-
vitund og flokkun sorps er eitt þeirra verkefna sem yfirvöld 
eiga tvímælalaust að stuðla að. Það er tæpast best gert með 
því að hrekja út af markaðnum einkafyrirtæki sem tók frum-
kvæði í að spara borgarbúum sporin við að losna við endur-
vinnanlegt rusl. 

Í ljósi stjórnlyndis og miðstýringaráráttu borgarstjórnar 
á stuttum valdatíma er ekki nema von að margir spyrji hvað 
hafi orðið af sjónarmiðum þess unga og frjálslynda fólks sem 
kjósendur í Reykjavík héldu að þeir væru að kjósa til valda í 
síðustu sveitarstjórnarkosningum.

Þörfin til að 
þvælast í ruslinu

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir

löggiltur fasteignasali.

Mjög skemmtileg og góð íbúð í mikið endurn.
húsi alls 122,6 fm. 5 herb. íbúð á þessum vinsæla
stað við Framnesveg. Möguleiki á 4 svefnh. Hús-
ið er staðsett vestan við Hringbraut, alveg við
Lágholtsveg. Mjög eftirsóknaverð staðsetning. 
Verð 28,8 millj.

Nánari uppl. gefur Ingvar Ragnarsson
lögg. fast. 8227300.

FRAMNESVEGUR
VESTURBÆR – RVK.
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916 kr/kg, áður 1.527 kr/kg
Borgarness grísakótilettur

full búð af frábærum tilboðum

1.199 kr/kg, áður 1.998 kr/kg
Borgarness víkinga-lambalæri m/karrý og kókos

Goða lifrarpylsa, soðin, 369 kr/kg, áður 738 kr/kg
Goða blóðmör, soðinn, 299 kr/kg, áður 599 kr/kg

Casa Fiesta dagar

274 kr/kg, áður 609 kr/kg
Ísfugls kjúklingalæri m/legg

349 kr/pk, áður 499 kr/pk
Frechetta Italiano, 2 stk í pakka

50%
afsláttur

40%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur 55%

afsláttur

25% afsláttur

af öllum Casa Fiesta vörum



„Vegna þess sem ég gerði 
þegar ég var tíu ára þarf ég 

ekki að hafa áhyggjur af laun-
um og get tekið að mér verkefni 

vegna þess að ég vil það.“

Íslendingar sýna mikið frumkvæði

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Nikolína Jónsdóttir
sem lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sunnudaginn
19. ágúst, verður jarðsungin frá Langholtskirkju
miðvikudaginn 29. ágúst kl. 15.00.

Jón Gunnar Sigurjónsson Kristbjörg Jónsdóttir
Sigríður Sigurjónsdóttir         Heimir Bessason
Sigurjón Sigurjónsson          Kristín Ragnarsdóttir
Magnús Sigurjónsson          Margrét Þórólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingunn S. Jónsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum mánu-
daginn 20. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju,
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 15.00.

Jóna Gróa Sigurðardóttir    Guðmundur Jónsson
Mattína Sigurðardóttir    Sigurjón Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför eiginmanns, föður,
tengdaföður og afa,

Jónasar Jónssonar
frá Ystafelli.

Sigurveig Erlingsdóttir
Sigrún Jónasdóttir Björn Erling Johannessen
Helga Jónasdóttir Tómas Þór Tómasson
Jón Erlingur Jónasson Védís Jónsdóttir
Úlfhildur Jónasdóttir Þorsteinn S. Karlsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fá allir þeir sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
móðir minnar, ömmu okkar og
langömmu,

Ingu S. Jónsdóttur
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
áður til heimilis að Miklubraut 84.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunardeildar A2 á
Grund fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót.
Sjöfn Jóhannesdóttir
Inga og Íris Reynisdætur 
Jóhannes Reynisson   Marýna Lytvyn
Malena og Elísa Þórisdætur

Okkar ástkæri,

Þorgrímur Einarsson
offsetprentari,

sem andaðist þriðjudaginn 21. ágúst á Elliheimilinu
Grund, verður jarðsettur frá Fossvogskirkju þann
30. ágúst kl. 15.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og bróðir.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Ólsen
áður til heimilis að Hamarstíg 6,

andaðist föstudaginn 17. ágúst á Dvalarheimilinu Hlíð
á Akureyri. Jarðsungið verður mánudaginn 27. ágúst
frá Akureyrarkirkju kl. 13.30.

Jakob V. Kárason             Herborg Herbjörnsdóttir
Guðrún J. Káradóttir
Jóhannes Kárason            Sólveig B. Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

Í dag klukkan 14.00 verður haldin messa 
í Hlíðarendakirkju í Fljótshlíð þar sem 
þess er minnst að 115 ár eru liðin frá 
fæðingu listakonunnar Nínu Sæmunds-
son. „Nína fæddist í Nikulásarhúsum 
sem er nánast á Hlíðarendatorfunni þar 
sem kirkjan er en þar var árið 2000 vígð-
ur afar fallegur lundur sem er kenndur 
við hana og heitir Nínulundur,“ segir 
séra Önundur Björnsson sem predikar.

Ríkey Ríkharðsdóttir frænka Nínu 
stóð að sögn Önundar fyrir því að lund-
urinn var vígður og hefur haldið á lofti 
minningu listakonunnar. „Hún hefur 
staðið afskaplega vel að þessu og hefur 
virkjað fólk með sér en það var ein-
mitt hún sem óskaði eftir því við mig að 
hérna yrði messa í tilefni af þessum 115 
árum frá fæðingu Nínu. Þar mun Ríkey 
lesa ritningarlestur og ég mun minnast 
Nínu í ræðu, bæði örstutt sögulega og 
eins að minnast á kærleiksverkin henn-
ar eins og Móðurást, Sofandi dreng og 
Unga móður, en afsteypa af því verki er 
einmitt í Nínulundi. Verkin hennar voru 
afskaplega grípandi og falleg verk og til 
dæmis fátt fallegra sem manni dettur í 
hug en Móðurást,“ segir séra Önundur.

Í gær var opnuð sýning á verkum 
Nínu í Sögusetrinu á Hvolsvelli og til-
valið fyrir þá sem ætla í messuna að líta 
einnig þangað inn. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 550 5000.





Ólafur Haukur varð sextugur á 
föstudag. Þegar blaðamann bar að 
garði á heimili hans í Þingholtun-
um degi fyrr átti afmælisbarnið 
ekki von á mikilli breytingu. „Ég 
veit það svo sem ekki fyrr en á 
morgun,“ segir hann og hlær. „En 
hingað til hefur það ekki verið 
raunin. Þetta snýst allt um heils-
una. Ef maður er við góða heilsu 
þá er ekki nema gott að lifa.“ 

Þegar Ólafur Haukur lítur yfir 
farinn veg segir hann það helst 
standa upp úr að hann hefur verið 
lánsamur í lífinu. „Bæði með mín 
prívatmál og í starfi. Ég er í hópi 
fólks sem lét slag standa með að 
gerast atvinnurithöfundar á 
Íslandi. Í mínu tilfelli gerðist það 
samhliða því að leikhúsmenning 
efldist mjög; leikhópar komu til 
sögunnar upp úr 1970 og atvinnu-
leikhúsin urðu miklu öflugri. Það 
varð eftirspurn eftir íslenskum 
leikritum, sem varð þess valdandi 
að ég hef haldist við í þessari 
grein. Þróun okkar samfélags 
hefur verið þannig að atvinnu-
mennska í listum hefur náð að 
dafna svolítið og ég hef notið góðs 
af því.“ 

Ólafur á ættir að rekja til skip-
stjóra og útgerðarmanna og var 
sjálfur til sjós um tíma, áður en 
hann gekk menntaveginn. „Það 
hefði ef til vill legið beinast við að 
halda sig við sjóinn. Ég kunni vel 
við mig þar en það vildi svo til að 

ég var alltaf sjóveikur. Pabbi var á 
sjó í fimmtíu ár og alltaf sjóveikur 
og afi minn líka. Mér þótti ástæðu-
laust að framlengja það ástand.“

Fyrir Ólaf Hauk var næsti bær 
við einhvers konar listræn starf-
semi. Frá unga aldri hafði hann 
teiknað og málað og munaði litlu 
að hann legði fyrir sig myndlist-
ina. „Ég var eins og hver annar 
unglingur að þreifa fyrir mér. Mér 
datt í hug að fara til Danmerkur 
og læra innanhúsarkitektúr og 
hélst við í því í einhver ár. Síðan 
lenti ég í slagtogi með fólki sem 
var að fást við bókmenntir, leik-
hús og listir. Þetta er bara eins og 
lífið spilast; maður lendir alltaf 
einhvers staðar.“

Það var ekki síður þörfin til að láta 
rödd sína heyrast sem knúði Ólaf 
Hauk í að leggja fyrir sig skriftir. 
„Evrópskt samfélag var allt öðru-
vísi 1960-70, allt miklu pólitískara 
en það er í dag. Það var þörf á 
miklum breytingum þótt menn 
væru kannski ekki vissir um 
hvernig ætti að koma þeim til 
leiðar. Pólitísk róttækni lá í loftinu 
og maður smitaðist af ýmsum hug-
myndum sem voru uppi, til allrar 
hamingju, annars hefði maður 
verið steindauður. Hér heima og 
erlendis tók ungt fólk þátt í því að 
lofta út. Það var mikill órói og 
spenna. En mönnum kom að lokum 
saman um að semja einhvers 
konar félagsfrið og vinna saman 

frekar en að standa í átökum. Ungt 
fólk í dag virðist ekki gera sér 
grein fyrir því í dag að það lifir í 
evrópsku samfélagi sem er nýtt. 
Sumir virðast halda að það hafi 
alltaf verið leyfilegt að setja sig 
niður hvar sem er í Evrópu, flytja 
peninga á milli landa, stofna fyrir-
tæki, stunda nám og sækja um 
vinnu hvar sem er, og svo fram-
vegis. Þetta eru mikil lífsgæði 
sem við höfum fengið, þótt þau 
vitanlega kosti sitt eins og öll lífs-
gæði. En við höfum nú frelsi til að 
athafna okkur og vera til. Það er 
nýtt í sögunni og kom ekki sjálf-
krafa, menn þurftu að berjast 
fyrir því.“ 

Ólafur Haukur tók þátt í þessari 
baráttu í gegnum skáldskap og 
textasmíðar. Í verkum hans hefur 
iðulega mátt greina pólitískan og 
samfélagslegan brodd, jafnvel 
nokkrum áratugum síðar þegar 
samfélagið hefur tekið miklum 
stakkaskiptum. Hann játar enda 
að sér hugnist ekki allt sem hefur 
breyst. „Nei, það er heldur engin 
ástæða til þess að vera ánægður 
með allt. Þegar einhver ávinning-
ur verður tapast alltaf eitthvað 
annað á móti. Félagsleg samheldni 
hefur til dæmis minnkað og ég 
sakna hennar að vissu leyti. Pen-
ingamælikvarðinn er orðinn nán-
ast algildur á allt sem við gerum 
og peningahjalið orðið næstum 
yfirþyrmandi.

En það er auðvitað margt sem 
ég er ánægður með, mér finnst 
okkur hafa farið fram á mörgum 
sviðum. Það hefur orðið til mikil 
þekking hér á landi og ég hef ekki 
nokkrar áhyggjur af þjóðinni 
þannig, hún getur unnið vel fyrir 
sér. Ég held að leiðin til að bæta 
lífskjör enn meira sé að fólk legg-
ist bara í námssukk; að opna sem 
flesta háskóla, bæði sérhæfða og 
almenna.“

Á sama tíma og Ólafur Haukur 
var ungur og reiður róttæklingur 
fékk hann mikinn áhuga á barna-
menningu sem hefur skilað sér í 

leikritum, bókum, lögum og söng-
textum. „Tilviljun hugsa ég að hafi 
verið upphafið að því,“ segir 
hann.

„Þegar ég bjó í Kaupmanna-
höfn voru íslenskir námsmenn 
þar svolítið sér á parti vegna þess 
að þeir voru eiginlega eina náms-
fólkið í borginni sem átti börn; 
það þótti meira að segja nokkuð 
skrýtið. Það var því dágóður 
barnaskari í þessari Íslendinga-
nýlendu í Kaupmannahöfn og við 
ákváðum því að setja upp barna-
leikrit fyrir íslenska krakka í 
borginni.  Mitt fyrsta leikrit var 
því barnaleikrit og hét Blái fíll-
inn. Þá vantaði sönglög og texta, 
sem ég samdi, og þannig hefur 
teygst á þessu hjá mér í gegnum 
árin og áratugina. 

Öðrum þræði hef ég alltaf búið 
til barnaefni og mér finnst það 
mjög gott fyrir sjálfan mig að 
horfa á lífið frá sjónarhorni barns-
ins. Það er ekki hægt að plata 
þegar barnaefni er annars vegar. 
Annaðhvort lifir það eða deyr. 
Leikrit Thorbjorns Egner eru til 
dæmis klassík. Þau munu lifa með 
mannkyninu. Svo er það þetta 
dásamlega að sífellt koma ný börn, 
það er enginn hörgull á nýjum 
áhorfendum, sem er auðvitað kost-
ur fyrir höfunda.“ 

Listáhugi Ólafs Hauks kviknaði 
snemma. Hann ólst upp í Vestur-
bæ Reykjavíkur, á „ósköp venju-
legu, íslensku alþýðuheimili. Þar 
voru auðvitað til bækur þar eins 
og annars staðar, og ég las mjög 
mikið, en stóri áhrifavaldurinn í 
mínu lífi var útvarpið. Ég var 
algjör útvarpsfíkill, ég held ég 
hafi hlustað á það allar stundir 
sem ég kom því við. Þegar ég var 
að alast upp var gamla Gufan 
nokkurs konar alþýðuháskóli; 
samsetningin var svo merkileg. 
Það var leikin klassísk músík, leik-
rit af öllu tagi, framhaldssögur, 
þjóðsögur og þjóðfræði og yfir-
leitt erindi um allan fjárann. Og 
ég hlustaði á þetta allt. 

Ég hef þakkað útvarpinu 
umburðarlyndi mitt gagnvart 

ýmsu sem mörgum þykir frekar 
leiðinlegt, til dæmis sígildri músík. 
Ég hlustaði á alla músík sem 
krakki án þess að gera mér grein 
fyrir að sumt væri talið þyngra 
eða leiðinlegra en annað. Auðvitað 
hlustaði ég líka á dægurlagaþætt-
ina, en það var enginn greinar-
munur á þessu í kollinum á mér. 
Þetta var bara útvarpsefni og ég 
hlustaði á það allt. 

Þetta er eitt af því sem hefur 
breyst og ég sakna svolítið gamla 
tímans að þessu leyti. Í dag er 
þjóðfélagið orðið miklu básaðra; 
tónlistarsmekkur er bundinn við 
einhverja grein af rappi, ákveðna 
tegund af rokki eða sígildri músík. 
Ég er miklu hrifnari af því að 
þetta sé allt látið vaða yfir fólk í 
einni bylgju.“ 

Sá sem gerir skáldskapinn að ævi-
starfi þarf að vera sískrifandi og 
Ólafur Haukur er því alltaf með 
nokkur járn í eldinum. „Ég skrifa 
alltaf eitthvað á hverjum degi. Auð-
vitað koma tímabil þar sem maður 
vinnur þéttari og lengri vinnudag, 
og önnur þar sem er minna að gera. 
Það vill líka gleymast að það er 
heilmikið stúss í kringum lista-
starfsemi, sérstaklega leikhúsið 
sem ég skrifa mest fyrir. Og ég hef 
notað mikinn tíma í félagsstörf 
fyrir listamannafélög.“

Ólafur Haukur hefur mikinn 
áhuga á myndlist og þegar hann 
vill hvíla sig á skriftunum grípur 
hann stundum í pensilinn. „Það er 
afskaplega gott að mála því það 
tekur fljótt af, kannski ekki nema 
nokkra tíma, ólíkt leikritunum þar 
sem maður er að í marga mánuði 
og verkið kannski ómögulegt 
þegar upp er staðið,“ segir hann 
og hlær. 

Ólafur Haukur á að baki langan 
og farsælan feril og þótt hann sé 
kominn á virðulegan aldur bendir 
ekkert til að hann ætli að taka sér 
hlé frá skriftum í sjáanlegri fram-
tíð. „Mér finnst ég vera í fullu 
fjöri og engin ástæða til að hætta 
því sem ég geri. Ég er ennþá að 
læra og ætla mér að klóra í bakk-
ann eins lengi og ég get.“ 

Klóra í bakkann eins lengi og ég get
Gamla góðan Gufan var einn stærsti áhrifavaldurinn í lífi Ólafs Hauks Símonarsonar rithöfundar, sem stendur nú á sextugu. 
Í samtali við Bergstein Sigurðsson lítur Ólafur yfir farinn veg og rifjar upp hvers vegna hann lagði fyrir sig skriftir í stað þess 
að sækja sjóinn. 

Þegar ég var að alast 
upp var gamla Gufan 
nokkurs konar alþýðu-
háskóli, samsetningin 
var svo merkileg. Það 
var leikin klassísk 
músík, framhalds-
sögur, þjóðfræði og 
yfirleitt erindi um 
allan fjárann. Og ég 
hlustaði á þetta allt.



8-vikna námskeið fyrir konur
Hefst 3. september

Innifalið í 
námskeiðunum er 
eftirfarandi:

Margs konar námskeið í boði á öllum
tímum. Margar nýjungar.
Finndu út hvað hentar þér.

Allar nánari upplýsingar á www.hreyfing.is
eða í síma 414-4000.

Betra form – SEX
Frábær nýjung í Betra form námskeiðunum.
Fjölbreytt ,skemmtileg og árangursrík.

ZUMBA/Body Jam
Árangur 1-2-3
Súper MRL
Tæbóbrennsla
5&5
Líkamsmótun

Spennandi námskeið með öllu því nýjasta í 
líkamsræktinni. Þér leiðist ekki eina sekúndu!

Betra form – SEX
– síðustu 5 kílóin
Hefurðu verið að glíma við þessi síðustu 5 
kíló í langan tíma?  Hefurðu e.t.v. bætt á þig 
nokkrum kílóum í sumar sem þú vilt losna við?
Þá er þetta námskeið fyrir þig. Sérstök áhersla á 
að ná þessum síðustu 3-5 kílóum sem svo oft er
erfitt að losna við.
Áhrifaríkar æfingar, mikið aðhald og ítarlegar 
leiðbeiningar um breytt fæðuval til árangurs.

Tekist á við helstu neysluvenjur sem hindra 
árangur s.s. kvöldnart, mikla sætindisneyslu
freistingar í veislum og margt fleira.
Ráðgjöf við matarinnkaup, sérstaklega mikil 
fræðsla og eftirfylgni.

Betra form - SÚPERFORM
16 vikna námskeið
Viltu taka á þínum málum á varanlegan hátt? 
Viltu léttast, styrkjast, auka andlega og líkamlega 
vellíðan, fyllast orku og efla almenna heilsu þína 
til muna?
Þú lærir nýjar neysluvenjur, hvernig á að takast 
á við sykurþörfina og hvernig á að komast í 
varanlega kjörþyngd.

Tekist á við helstu neysluvenjur sem hindra 
árangur s.s. kvöldnart, mikla sætindisneyslu
freistingar í veislum og margt fleira.
Ráðgjöf við matarinnkaup, sérstaklega mikil 
fræðsla og eftirfylgni.

Betra form - líkami og sál
Nýtt námskeið þar sem áhersla er lögð á 
vaxtarmótandi æfingar með jóga-ívafi.

Styrktu líkamann og nærðu andann á þessu 
vandaða námskeiði. Leiðbeinandi er Jóhanna 
Jóhannsdóttir, íþrótta- og jógakennari.



Týndir í ríki Vatnajökuls
Þjóðverjarnir tveir sem lögðu á Svínafellsjökul 
í byrjun mánaðarins hafa ekki fundist þrátt 
fyrir umfangsmikla leit. Reyndustu fjallamenn 
björgunarsveitanna hafa leitað á svæðinu undan-
farna daga. Leitarsvæðið virðist ekki stórt sé það 
skoðað á landakorti en innan þess rúmast úfnir 
skriðjöklar, þverhníptir klettar, hyldjúpar sprungur 
og hæsti tindur landsins, Hvannadalshnúkur. 
Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, 
fylgdist með björgunaraðgerðum og fangaði á 
mynd smæð leitarmannanna í ríki jökulsins.





B
láberið, sem hefur glatt lítil 
hjörtu á hverju íslensku 
síðsumri í aldanna rás, er 
ein af fáum berjategundum 
sem vaxa villtar á Íslandi, 
en þau er líka að finna á 

Norðurlöndum, í Norður-Ameríku og í 
austurhluta Asíu. Þessi litlu fagurbláu 
ber eru ávextir lyngs af Vaccinium-ætt-
kvíslinni en tegundir eru nokkrar og vaxa 
á misháum runnum. Bláber eru sæt á 
bragðið þegar þau þroskast, en það gerist 
ekki fyrr en í ágúst hér á landi. Þroskuð 
verða þau skærblá, og eru reyndar ein af 
fáum matartegundum mannsins sem bera 
náttúrulegan bláan lit. Fyrir nokkrum 
árum var bláberið skilgreint sem „ofur-
fæða“ sem þýðir að það tilheyrir þeim 
fæðutegundum sem eru einstaklega ríkar 
af andoxunarefnum, næringu og heilsu-
bætandi efnum. 

Bláber og krækiber voru einu ávextir 
Íslendinga í aldaraðir og berjaskyr á síð-
sumri þótti og þykir enn hinn mesti herra-
mannsmatur. Einnig byrjuðu Íslendingar 
að nota bláber í sósur út á lambakjöt á 19. 
öld þegar byrjað var að steikja kjötið, en 
þau hafa eflaust verið notuð í pottrétti 
ásamt íslenskum jurtum þangað til. Blá-
ber voru mjög stór hluti af matarmenn-
ingu indjána Norður-Ameríku og eru enn 
í miklu uppáhaldi hjá bandarísku þjóð-
inni. Sætar bláberjabökur, bláberja-
pönnukökur og bláberjamuffur má telja 
til þjóðarrétta þar vestra. Bláberjasulta 
nýtur mikilla vinsælda og nú eru menn 
farnir að framleiða bláberjasaft á stærri 
markaði en áður og er hún farin að njóta 
töluverðra vinsælda. Ræktun á bláberj-
um byrjaði ekki fyrr en í byrjun 20. aldar 
en þau eru nú ræktuð meðal annars í stór-
um stíl í Suður-Ameríku. 

Bláber eru stútfull af andoxunarefnum 
sem kallast antósýanín og draga úr áhrif-
um sindurefna sem geta valdið krabba-
meini og öðrum hættulegum sjúkdómum. 
Næringarstofnun Tufts-háskóla í Boston í 
Massachusetts hefur rannsakað áhrif 
öldrunar á heila og hreyfifærni hjá 
músum, með ýmsum næringaraðferðum, 
þar á meðal með bláberjum. Þó ótrúlegt 
megi virðast hafa rannsóknir sýnt að mýs 
sem fengu aðeins bláber í fæði endur-
heimtu æskufjör og bættu minnið. Auk 
þess höfðu bláber jákvæð áhrif á streitu 
og virðast jafnvel sporna við áhrifum 
öldrunarsjúkdóma eins og Alzheimers. 
Efnin í bláberjum, sem gefa þeim þennan 
blárauða sterka lit, styrkja æðakerfi 

líkamans, auka C-vítamínflæði og hjálpa 
við frumubyggingu. Rannsóknir hafa 
sýnt að það er ekki hægt að stytta sér 
leiðir með því að innbyrða þessi efni í 
töfluformi heldur er nauðsynlegt að neyta 
fæðunnar sjálfrar. Rannsókn var einnig 
gerð til að ákvarða áhrif geymslutíma og 
hitastigs á andoxunarhæfileika og magni 
C-vítamíns í jarðarberjum, hindberjum 
og bláberjum. Niðurstöðurnar sýndu að 
andoxunarhæfileiki hjá bláberjum 
minnkar ekki eftir geymslu, heldur hækk-
ar ef eitthvað er.  

Rannsóknir á sprengjuflugmönnum í 
breska hernum (RAF) í síðari heims-
styrjöldinni sýndu að bláber stuðla að 
bættri sjón og þá sérstaklega nætursjón. 
Það er skemmtileg staðreynd að þeir 
hámuðu því mikið af bláberjasultu í sig 
áður en þeir lögðu af stað í hættulegar 
flugferðir. Rannsóknir í Ísrael og Aust-
ur-Evrópu hafa staðfestið það að bláber 
bæta sjón. Nýleg rannsókn í Japan hefur 
sannað vísindalega gagnsemi bláberja til 
að minnka augnþreytu, og í Japan eru 
litlar flöskur af bláberjasafa seldar 
gagngert í þessum tilgangi. Stærsta dag-
blað í Japan, Asahi Shibun, lét teikna  
skopteikningu til þess að hvetja þreytt 
skrifstofufólk til að neyta bláberja. Jap-
anska rannsóknin sýndi fram á að neysla 
bláberja minnkar augnþreytu og bætir 
slæma sjón. Flestir rannsakendurnir 
halda að efnið antósýanín í bláa lit blá-
berja sé ábyrgt fyrir þessum góðu áhrif-
um á augu og sjón. Eins og flestir vita 
hafa rannsóknir sýnt að rauðvín drukkið 
í hófi er gott fyrir hjartað. Bláber inni-
halda hins vegar 38 prósentum meira af 
andoxunarefnum og því er vín bruggað 
úr bláberjum mun hollara en rauðvín. 
Ný rannsókn á berjunum vestanhafs 
greindi efni sem kemur í veg fyrir þvag-
rásarsýkingu líkt og frændi blábersins, 
trönuberið. Verkunin orsakast ekki af 
sýrumyndandi eiginleikum bláberja 
heldur sérstakri efnasamsetningu sem 
kemur í veg fyrir að bakteríur loði við 
þekjufrumur þvagrásar. Bláber eiga 
einnig að geta orkað sem vörn gegn 
ýmsum tegundum krabbameins eins og 
ristilkrabbameini og krabbameini í legi 
og halda meltingarstarfseminni í góðu 
jafnvægi, og auk þess innihalda þau 
pektín, sem getur lækkað kólesteról í lík-
amanum. Þau eru einnig trefjarík og 
innihalda mikið magn mangans og K-vít-
amíns.  

(Blá) Ber allt árið
Nú blána hlíðar Íslands og allir fjölmenna á berjamó. En hver hefði trúað því að þessi agnarsmái ávöxtur gæti 
verið ein hollasta fæða heims? Anna Margrét Björnsson kynnti sér ofurkraft blábersins og bjó til bláan sunnu-
dagsbrönsj.

Þó ótrúlegt 
megi virð-
ast hafa 
rannsóknir 
sýnt að mýs 
sem nærð-
ust aðeins á 
bláberjum 
endurheimtu 
æskufjör og 
aukið minni.
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Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | www.tm-software.com

Við leitum að einstaklingum í eftirtalin störf:

• Microsoft CRM  
Ráðgjöf, greining, aðlögun og uppsetning Microsoft CRM fyrir viðskiptavini.

• Microsoft SharePoint Server 
Ráðgjöf, greining, þróun lausna, aðlögun og uppsetning SharePoint 
fyrir viðskiptavini. Unnið er með Microsoft SharePoint Server MOSS2007. 

• Microsoft Business Intelligence (Viðskiptagreind)
Ráðgjöf og greiningu á þörfum viðskiptavina á sviði viðskiptagreindar.
Umsjón með innleiðingu og uppsetningu á Microsoft BI greiningartólum.

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis-, verk- eða viðskiptafræði eða 
sambærileg menntun/reynsla. Við leitum að einstaklingum sem vilja takast 
á við ný og krefjandi verkefni í öflugum og framsæknum hópi. 

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir. 
Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon, starfsmannastjóri torfi@t.is
eða Stefán Þór Stefánsson, framkvæmdastjóri sts@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til Torfa Markússonar, starfsmannastjóra, 
torfi@t.is fyrir 10. september nk. 

Sérfræðingar á sviði 
Microsoft lausna
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
leitum við að góðum liðsmönnum 

Nýlega unnu verk okkar til verðlauna fyrir vefsvæði 

Icelandair árið 2006. Vefsvæðin voru valin í flokknum

„Best hannaða veflausn ársins“ á hinni alþjóðlegu 

ráðstefnu Technology for Marketing & Advertising.

Einnig hafa vefsvæðin hlotið verðlaunin sem Samtök

vefiðnaðarins og Ímark standa fyrir, „Besti íslenski

vefurinn“ og „Besti fyrirtækjavefurinn.“

„Best hannaða veflausn ársins“
„Besti íslenski vefurinn“
„Besti fyrirtækjavefurinn“

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
•  Símenntun í starfi og virka endur-

menntunarstefnu

• Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi
• Gott mötuneyti

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 280 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu. 





www.alcoa.is

Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn.
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska.

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd 
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og 
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða-
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði,
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð frá
vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, svo 
sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka
búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launa-
seðlinum fær starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að leigja
húsnæði. Starfsmenn fá flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum 
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 

Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 71000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Sérfræðingur
í innri endurskoðun

Landsbankinn er eitt stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða fjár-
málaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja
og stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða til sín
og hafa í sínum röðum framúrskarandi
starfsfólk og efla það í störfum sínum.
Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans 
er áhersla lögð á skemmtilegan vinnu-
stað, starfsánægju og gott starfsum-
hverfi, sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

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

Hlutverk endurskoðunardeildar Lands-
bankans er að veita óháða og hlutlæga
staðfestingu á virkni innra eftirlits,
áhættustýringar og stjórnskipulags
Landsbankans á samstæðugrunni.

Þar sem við á kemur endurskoðunardeild með
ábendingar til stjórnenda bankans um
innra eftirlit, áhættustjórnun og stjórn-
skipulag með það að markmiði að bæta
virkni þessara ferla. Starfsemi endur-
skoðunardeildar Landsbankans nær til 
allra starfseininga samstæðunnar, þar 
á meðal innlendra og erlendra útibúa og
dótturfélaga. Auk Reykjavíkur eru starfs-
menn endurskoðunardeildar Landsbankans
staðsettir í London, París og Lúxemborg.    

Óskum eftir að ráða til liðs við okkur kraftmikinn einstakling í endurskoðunardeild Landsbankans. Um er að ræða krefjandi
verkefni í alþjóðlegu umhverfi í öflugum hópi sérfræðinga sem vinna að innri endurskoðun bankans og dótturfélaga hans. 

Helstu verkefni:

• Úttektir sem tengjast virkni innra eftirlits,

      áhættustýringar og stjórnunaraðferða í fjárfestinga- 

      og viðskiptabankastarfsemi Landsbankans

• Reglubundnar endurskoðanir tengdar erlendum

      dótturfélögum bankans

• Úttektir á lykileftirlitsþáttum og fjárhagsendurskoðun 

      á samstæðugrundvelli

• Þátttaka í þróun starfsaðferða við innri endurskoðun

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði

      eða sambærilegt

• Frumkvæði í starfi, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

• Góð almenn tölvuþekking og góðir greiningarhæfileikar

• Færni í meðferð ritaðs máls, jafnt íslensku sem ensku

• Starfsreynsla á sviði endurskoðunar eða af starfi í

    fjármálafyrirtæki er kostur

Nánari upplýsingar veita Sigurjón G. Geirsson innri endurskoðandi Landsbankans í síma 410 4045
og Bergþóra Sigurðardóttir forstöðumaður á starfsmannasviði í síma 410 7907.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 6. september nk.





© 2007 KPMG hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi. Öll réttindi áskilin.

Ef þú hefur áhuga á viðskiptum, hefur 
frumkvæði og átt gott með að vinna með 
öðrum þá viljum við heyra í þér. Hafðu 
samband við Andrés Guðmundsson í síma 
545 6077 eða á netfanginu starf@kpmg.is.

www.kpmg.is/starf

Langar þig að...
starfa með hópi sérfræðinga

vinna með skemmtilegu fólki

auka þekkingu þína og hæfni

kynnast starfsemi fjölda fyrirtækja

vinna í sveigjanlegu vinnuumhverfi

Verðandi
endurskoðendur
og starfsfólk í 
reikningshaldi
Langar þig að breyta til?

Iðnskólinn í Reykjavík í samvinnu við Samorku bjóða upp á nám í fagáföngum 
rafveituvirkja. Nú er tækifæri til að ljúka náminu. Kennt verður samkvæmt 
námskrá rafveituvirkja frá 1994. Hefja á kennslu um miðjan september n.k 
með lotutengdu fyrirkomulagi. 

Fagáfangar verða kenndir sem hér segir:

SEPTEMBER Efnisfræði EFR202
OKTÓBER Vinnuvernd og öryggisfræði VVÖ102
NÓVEMBER Rafveitudreifikerfi RVK103
JANÚAR Rafveitudreifikerfi RVK203
FEBRÚAR Teikningar og skýrslur TES102
MARS Varnarbúnaður og mælingar VAM102
APRÍL Burður og verkfæri BUR102

Nánari upplýsingar um tímasetningar verða kynntar í upphafi kennslu.
Innritun fer fram hjá Iðnskólanum í Reykjavík og stendur fram til 7. september 2007.

Nám í rafveituvirkjun

Tískuverslunin NEXT í Kringlunni leitar að sölufólki í allar 
deildir verslunarinnar.

Starfið er krefjandi og skemmtilegt sölustarf á skemmtilegum vinnustað.
Í herradeild er um fullt starf að ræða og hlutastörf í öðrum deildum.

Starfsmenn eru ábyrgir fyrir að sýna fagmennsku í sölu, ráðgjöf og þjón-
ustu. Starfsmenn taka virkan þátt í verkefnum er snúa að útliti verslunar,
framsetningu vöru og vörumeðhöndlun almennt.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu sölu- og þjónustustarfi æskileg

Við leitum að árangursdrifnum og metnaðarfullum einstakling-
um með ríka þjónustugleði, jákvæð viðhorf og afburða hæfni 
í mannlegum samskiptum. Við leggjum áherslu á frumkvæði 
og hæfni til að axla ábyrgð og taka sjálfstæðar ákvarðanir.
Skipuleg og vönduð vinnubrögð eru mikilvæg til árangurs. 
Aldurstakmark 20 ára

Umsóknir með ferilskrá sendist á umsokn@next.is 
Umsóknarfrestur til og með 1. september 2007

SÖLUFÓLK



H
2

 h
ö

n
n

u
n

Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbankastarfsemi
fyrir sparisjóði, innlend sem erlend fjármálafyrirtæki og aðra stærri aðila. Bankinn starfar á
sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar og fjármögnunar í því skyni að veita
afmörkuðum hópi innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu. Með
sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn upp samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Mótuð hefur verið ný framtíðarsýn fyrir bankann til næstu fimm ára. Sú sýn felur í sér nýjar
áherslur og gildi, metnaðarfull markmið og breytingu á eignarhaldi.

Icebank leitar að öflugum sérfræðingum með brennandi áhuga á fjármálamarkaði til
að ganga til liðs við vaskan hóp karla og kvenna í fjárstýringu bankans. Um er að ræða
störf sem reyna á frumkvæði, áræði og snerpu þeirra sem veljast til starfsins, enda eru
verkefnin mörg og krefjandi.

Sérfræðingur á millibankaborði
Helstu verkefni:

• Dagleg lausafjárstýring bankans

• Umsjón með viðskiptum á millibankamarkaði með íslenskar
krónur

• Stýring á gjaldeyrisjöfnuði og framkvæmd gjaldeyrisviðskipta

• Önnur tilfallandi verkefni á millibankaborði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Helstu verkefni:

• Stöðutaka í hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum
fjármálaafurðum fyrir eigin reikning bankans

• Greining fjárfestingartækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni innan eigin viðskipta

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Sérfræðingur í eigin viðskiptum

Helstu verkefni:

• Miðlun

• Greining fjárfestingartækifæra

• Samskipti við fagfjárfesta

• Önnur tilfallandi verkefni á söluborði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Sérfræðingur í gjaldeyris- og afleiðumiðlun

Góð greiningarhæfni, færni í samskiptum, frumkvæði, áræði, snerpa og geta til að vinna undir álagi og með öðrum eru eiginleikar sem
við metum mikils.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Hansson, framkvæmdastjóri fjárstýringar, í síma 540 4140 eða tölvupósti, agnar@icebank.is.

Icebank leitast við að jafna hlut kynjanna í störfum innan bankans. Öll ofangreind störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknir sendist til Ernu Arnardóttur, mannauðsstjóra Icebank, erna@icebank.is. Umsóknarfrestur er til 2. september 2007. Farið verður
með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum svarað.



– markviss dreifing –

Hörgatúni 2, 210 Garðabæ, sími 412 7500, www.distica.is

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@distica.is).
Umsóknarfrestur er til 3. september nk. Umsóknum skal skilað á netfangið
eða til Distica hf., Hörgatúni 2, 210 Garðabæ.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

starf@distica.is

Viltþúslást íhópinn?

Distica hf. sérhæfir sig í innflutningi, vörustjórnun og
dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, dýraheilbrigðisvörum sem

og vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og rannsóknarstofur.
Fyrirtækið byggir á 50 ára reynslu í starfsemi sinni og eru

starfsmenn þess rúmlega 50 talsins.

Deildarstjóri viðskiptaþjónustu

Starfsmaður á afgreiðslulager

Verkstjóri í vöruhúsi

Deildarstjóri viðskiptaþjónustu hefur umsjón með pantanamóttöku Distica þar sem starfa þrír
starfsmenn auk deildarstjóra. Meðal verkefna deildarstjóra má nefna umsjón með
samskiptum við viðskiptamenn, gerð samninga og samræmingu á verkþáttum milli deilda
fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru vinna við vörumóttöku og samantekt og frágang pantana.
Vinnutími er að jafnaði 8-17 eða 10-19.

Góð almenn tölvukunnátta

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun
Þekking á markaðsfræði og þjónustustjórnun
Innsýn í vörustjórnun og starfsemi vöruhúsa
Reynsla af verkefnastýringu
Hæfni til skipulags og samræmingar
Stjórnunarhæfni
Rík þjónustulund
Mjög góðir samskiptahæfileikar

Starfið felst í umsjón með starfsemi vöruhúss fyrir aðrar vörur en lyf.

Verkstjóri er ábyrgur fyrir allri starfsemi vöruhússins, þ.e. vörumóttöku, lagerhaldi, samantekt
vöru, afgreiðslu, frágangi pantana, og gengur í öll tilfallandi störf. Í vöruhúsinu munu starfa
2-3 starfsmenn auk verkstjóra og ber hann stjórnunarlega ábyrgð gagnvart þeim. Að auki
skal verkstjóri annast samantekt á mælikvörðum á umfangi starfseminnar og skilvirkni.

Þjónustulund
Mjög góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og stjórnunarhæfni
Mjög góðir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsemi vöruhúsa

Samviskusemi
Vandvirkni og öguð vinnubrögð
Vilji til að læra og vinna sjálfstætt
Sveigjanleiki og þjónustulipurð
Reynsla af sambærilegum störfum kostur
Lyftarapróf er kostur

Hæfniskröfur:



Í starfinu felst:
   Sala, ráðgjöf og tilboðsgerð til fyrirtækja
   Eftirfylgni heimsókna

Hæfniskröfur:
   Frumkvæði og metnaður til árangurs
   Jákvætt viðmót, þjónustulipurð og hæfni 
   í mannlegum samkiptum.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á
ensku og reynslu af sölustörfum til fyrirtækja.
Háskólamenntun er kostur.

Umsóknir sendist til Alberts Þórs Magnússonar,
framkvæmdastjóra, albert@atlantsolia.is fyrir
föstudaginn 7. september. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.
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Sölustjóri
        óskast
Atlantsolía var stofnuð árið 2002 og hóf að selja
bensín 8. janúar 2004. Fyrirtækið rekur 10 bensín-
stöðvar ásamt því að veita verktökum og skipa-
útgerðum þjónustu í formi eldsneytis. Hjá
fyrirtækinu starfa 20 manns. 

Fyrirtækið leitar að metnaðarfullum og kröftugum
aðila til að taka þátt í uppbyggingu á ört vaxandi
fyrirtæki.

Atlantsolía Lónsbraut 2 / 220 Hafnarfirði / Sími 591 3100 / atlantsolia@atlantsolia.is / www.atlantsolia.is

Starfssvið:
Byggingar:
Hönnun og eftirlit á sviði burðarþols,
lagna og loftræstikerfa.
Verkefnastjórnun.

Samgöngur og veitur:
Gatnahönnun.
Hönnun veitukerfa.

Innkaupastjórnun:
Samskipti við Orkuveituna og eftirlitsmenn.
Gerð útboðsgagna og innkaupsbeiðna.
Yfirsýn yfir innkaup og birgðahald.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði

Upplýsingar:
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir,
starfsmannastjóri, í síma 422-3338.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu VGK-
Hönnunar, www.vgkhonnun.is.

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn á 8
starfsstöðvum. Fyrirtækið var stofnað 1963 og er
stærsta verkfræðistofa landsins.

Taktu þátt í
hönnun framtíðar

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200

VGK-Hönnun leggur áherslu á vellíðan starfsmanna, að búa þeim aðstöðu eins og hún gerist best, að
stuðla að því að starfsmenn nýti sem best hæfileika sína til þess að takast á við ný og krefjandi
verkefni og efla hæfni þeirra með þjálfun og endurmenntun.

Við leitum að starfsmönnum til starfa í
Reykjavík, á Austurlandi og
Selfossi

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla

áherslu á að starfsmenn
eigi þess kost að eflast

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 01. sept n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Spennandi
framtíðarstörf

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við  
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi



Nánari upplýsingar



www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 5. september nk. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel: www.marel.is. 
Nánari upplýsingar um starf fjármálastjóra veitir Kristján Þorsteinsson, framkvæmdastjóri fjármála, sími 
563 8000, kth@marel.is. Nánari upplýsingar um starf við samstæðureikningsskil veitir Guðríður 
Kristófersdóttir, forstöðumaður reikningshalds, sími 563 8000, gudridur@marel.is. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum,  þar af um 370 manns hjá 
Marel ehf á Íslandi

Fjármálastjóri Marel ehf
Marel ehf. óskar eftir að ráða fjármálastjóra félagsins í fjölbreytilegt, 
spennandi en jafnframt krefjandi starf til að bera ábyrgð á fjárreiðum 
Marel ehf.

Viðkomandi mun bera ábyrgð á:

• að fjárhagsbókhald félagsins sé í samræmi við góða bókhaldsvenju 
• að sjá um mánaðarleg uppgjör félagsins og skil til móður-   

fyrirtækisins, Marel Food Systems hf
• að fylgja eftir að veltufjárbinding sé lágmörkuð þannig að markmið   

innheimtu náist, bestu greiðslukjör fáist og að veltuhraði birgða sé   
hámarkaður

• að gera fjárhagsáætlanir fyrir Marel ehf. í samstarfi við stjórnendur   
félagsins 

• að sjá um hagtölugerð, þ.m.t. skil á mánaðarlegum upplýsingum um 
fjárhag

• rekstri húsnæðisins og umsjón með starfsmannamálum    
fjármáladeildar, um 20 manns

Menntunar - og hæfniskröfur: 

• menntun á sviði fjármála, s.s. viðskiptafræði 
• reynsla af gerð fjárhagsáætlana, uppgjöri og tengdum atriðum 
• reynsla af mannaforráðum 
• nákvæmni og geta til að vinna undir álagi 
• lipurð í samskiptum og gott sjálfstraust

Samstæðureikningsskil
Starfsmaður óskast til starfa við fjölbreytilegt og krefjandi starf við 
samstæðureikningsskil Marel Food Systems. Starfið krefst mikilla 
samskipta við dótturfélög sem eru víðs vegar um heiminn.

Viðkomandi mun:

• vinna við uppgjör móðurfélags
• vinna við krefjandi samstæðureikningsskil
• vinna við greiningar og árangursmat
• taka þátt í innleiðingu á nýju uppgjörskerfi samstæðunnar
• taka þátt í innleiðingu bókhaldskerfa hjá dótturfélögum

Menntunar og hæfniskröfur:

• vera endurskoðandi eða hafa reynslu af störfum á    
endurskoðunarskrifstofu

• hafa mikla reynslu af uppgjörsstörfum og er reynsla af samstæðu-
uppgjörum kostur

Fjármál!



www.malarvinnslan.is
Á skrifstofu

Launafulltrúi
• Starfsmannaskráning, tímaskráning og úrvinnsla tímaskráninga frá verkbókhaldi
• Launavinnsla, afstemming launa og launatengdra gjalda 
• Ýmis tölfræðileg úrvinnsla
Hæfniskröfur:
• Reynsla af launaútreikningum og þekking á kjarasamningum skilyrði 
• Mikill kostur ef viðkomandi hefur unnið með Navision 
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
Hjá Malarvinnslunni eru yfir 100 starfsmenn á launaskrá.

Gjaldkeri- og önnur skrifstofustörf
• Færa stakar greiðslur í Navision. Greiðslur og frágangur í greiðslumöppu
• Skrá flutninga. Sjá um sementsnótur. Afstemmingar við afreikninga
• Símsvörun og upplýsingagjöf
• Fara á pósthús, taka upp póst og ganga frá. Undirbúa greiðslubunka
• Versla inn fyrir skrifstofuna
• Starfsmaður Starfsmannafélagsins
Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum og símaþjónustu

Innheimta
• Sjá um innheimtumál fyrirtækisins
Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi í mannlegum samskiptum
• Þekking á innheimtu og reynsla af bókhaldi í Navision æskileg

Upplýsingar veitir Ragnheiður í síma 470 1520.

Smiðir - Byggingarvinna

Vantar vana smiði í bygginguna við Miðvang 6
Upplýsingar veitir Guðmundur Snorrason í síma 470 1503.

Einnig vantar okkur verkamenn í Einingaverksmiðjuna.
Upplýsingar veitir Magnús í síma 470 1504.

Vélamenn

Vantar vana vinnuvélastjórnendur á gröfur
Upplýsingar veitir Guðmundur Bjarni í síma 470 1516.

Bifvélavirkja

Vantar bifvélavirkja á vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið Miðási 37
Upplýsingar veitir Halldór í síma 470 1506.MALARVINNSLAN

Sími 470 1500

Miðási 11, 700 Egilsstöðum
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Malarvinnslan er alhliða
verktakafyrirtæki með áherslu 

á malbikun, klæðningu
og framleiðslu eininga 

fyrir iðnaðar- og 
íbúðarhúsnæði.

www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.
Umsóknarfrestur er til 3. september. Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma
570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingi sem er metnaðargjarn, samviskusamur 
og jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur í mannlegum samskiptum. Í boði
er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 
metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

óskar að ráða starfsmann við varahluti á verkstæði
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
- Afgreiðsla varahluta til verkstæða

Hæfniskröfur:
- Þekking á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni

Vinnutími: 09:00 – 17:00

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Konur og karlar óskast til starfa við

laugar- og baðvörslu og í afgreiðslu við
Sundlaug Kópavogs.
Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
Vildís Guðmundsdóttir í 
síma 5700 470, netfang

vildis@kopavogur.is

Viltu njóta 
þín til fulls? 

debenhams
S M Á R A L I N D

debenhams
S M Á R A L I N D

HAFNARFJÖRÐUR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Jói
Fel

Jóa Fel

joifel@joifel.is
893 0076

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hörðuvallaskóla
Óskum eftir að ráða

• umsjónarkennara á yngsta stigi 

100% störf

• starfsmenn í Dægradvöl 50% störf

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson í 
síma 570 4950 eða 868 4239, einnig á 

helgihall@kopavogur.is

Hvetjum konur jafnt 
sem karla að sækja 

um störfin.

Leitum að deildarstjóra  til starfa í nýrri verslun
sem opnuð verður á Egilsstöðum í haust

Hæfniskröfur:
Menntun sem blómaskreytir nauðsynleg eða góð reynsla
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta væri kostur

Starfssvið:
Dagleg umsjón með deildinni
Skipulagning á vinnutíma starfsmanna
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir á vörum
Önnur störf

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst og 
öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Óli í síma 
660 3066, thorsts@husa.is. Umsóknir berist til 
Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð á 
skrifstofu eða í verslunum okkar.
Hægt er að sækja um á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar, www.husa.is

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu 
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess 
virkan þátt í öflugu starfi samsteypunnar.

Deildarstjóri í nýrri Blómavalsverslun

á Egilsstöðum
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Við erum að leita að starfsfólki

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

líflegan vinnustað er að ræða. 

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

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

fyrir viðskiptavini.

Umsjón með ráðningu hefur 
Logi Liljendal Hilmarsson í síma 693 7176 

eða logi@worldclass.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Deildarstjórar og leikskólakennarar
óskast í leikskólann

Blásali, Brekknaás 4 í Selási

VILTU VINNA Í NÝRRI OG
SPENNANDI VERSLUN ?

Umsóknir berist til Elínar Björnsdóttur verslunarstjóra, elinb@egg.is.

www.egg.is

Við leitum að metnaðarfullum og hæfileikaríkum
einstaklingum til sölu- afgreiðslustarfa

Gólfefnadeild
Vegna aukinna umsvifa í gólfefndadeildinni þurfum við að bæta við starfskrafti

Aðalstarfssvið:

- Sala, ráðgjöf og þjónusta við  einstaklinga og verktaka

- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar

- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg

- Þekking á gólfefnum er kostur.

- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,

stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Raftækjadeild og ljósadeild verslunarinnar
- um er að ræða hlutastörf

Starfssvið:

- Sala, ráðgjöf og þjónusta við einstaklinga og verktaka

- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar

- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 

- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,

stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Afgreiðslumaður á kassa

Starfssvið:

- Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

- Umsjón með gjafavörusvæðinu við kassana, útstillingum  og verðmerkingum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 

- Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu

og færni í mannlegum samskiptum

Viljum einnig bæta við íhlaupastarfsmönnum sem eru tilbúnir
til að vinna seinni hluta dags á föstudögum og um helgar
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SPRON óskar eftir að ráða
öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra í útibú SPRON
í Ármúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og þjónustu-
leiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúlaútibúi,
í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 3. september nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Viðskiptastjóri

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





Garðavegur 15
220 Hafnarfjörður
Nýuppgerð neðri séhæð

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000

Remax Lind kynnir: Nýuppgerða fallega 81,9 fm neðri sérhæð við Víðistaðatún, besta stað í Hafnarfirði.   Eldhúsið
með  nýrri  eikarinnréttingu  og  nýjum  tækjum.  Baðherbergið  er  með  nýrri  fallegri  eikarinnréttingu,  nýjum  flísum
kringum  bað  og  nýjum  vask.  Hol,  gangur,  eldhús  og  bað  flísalagt  með  Mustang  náttúruflísum.  Þvottahús  og
geymsla inn í íbúðinni. Hjónaherbergið er rúmgott og bjart með skápum. Rúmgott herbergi er innaf stórri og bjartri
stofu.  Gluggar  nýjir  og  rafmagn  nýtt.  Nýtt  vandað  Eikarplastparket  á  stofu  og  svefnherbergjum.   Frábærlega
staðsett sérhæð á rólegum stað, stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 26. ÁGÚST KL: 15-15:30

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

699 5008

824 4031

Berjarimi 2
112 Reykjavík
Stutt í alla helstu þjónustu

Stærð: 113,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.410.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Komið er inn í forstofu með flísum á gólfum og fatahengi. Gott hol. Stofa er með eikarparketi og útgengi út
á  hellulagða  verönd.  Rúmgott  hjónaherbergi  með fataskápum og  eikarparketi.  Barnaherbergið  er  rúmott
með skápum, góðum gluggum og eikarparketi.  Baðherbergi er flísalagt í  hólf  og gólf.  Baðkar með sturtu
og góðri hvítri innréttingu. Eldhús er með eikar/hvítri innréttingu með flísum á milli skápa.  Eldhús er flísalag.
Þvottahús í íbúð. Skóli og leikskóli í göngufæri. 28 fm bílageymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 26.ágúst kl. 14:00-14:30

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

699 5008

824 4031

Drápuhlíð 40
105 Reykjavík
Rúmgóð 3 herbergja íbúð

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Komið er inn í flísalagða forstofu. Úr forstofu er gengið inn í miðjurými íbúðar - 2 góðir skápar. Eldhús með
náttúruflísum á  gólfi,  nýleg  eikarinnrétting  með  gaseldavél  og  veggofn.   Mjög  stórt  hjónaherbergi.   Mjög
rúmgott barnaherbergi. Stofan er á hægri hönd frá forstofu.  Baðherbergi með glugga er flísalagt, baðkar
m. sturtu. Fallegir loftlistar eru í loftum.  Nýjar yfirfelldar eikarhurðir. Gólfefni; eikarplastparket (2004) er á allri
íbúðinni nema eldhúsi og baði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 26 ÁGÚST KL:14-14:30

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

699 5008

864 0803

Garðavegur 15
220 Hafnarfjörður
Nýuppgerð neðri sérhæð

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Eldhúsið  með nýrri  eikarinnréttingu og nýjum tækjum.  Baðherbergið  er  með nýrri  fallegri  eikarinnréttingu,
nýjum flísum kringum bað og nýjum vask. Hol, gangur, eldhús og bað flísalagt með Mustang náttúruflísum.
Þvottahús og geymsla inn í íbúðinni. Hjónaherbergið er bjart með skápum. Rúmgott herbergi er innaf stórri
stofu.  Gluggar  nýjir  og  rafmagn  nýtt.  Nýtt  vandað  eikarplastparket  á  stofu  og  svefnherbergjum.
Frábærlega staðsett sérhæð á rólegum stað, stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN.26. ÁGÚST KL:15-15:30

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

699 5008

824 4031

Lækjasmári 21
201 Kópavogur
Góð eign

Stærð: 100,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Remax Lind kynnir í einkasölu bjarta 4 herbergja íbúð á góðum stað í Smárahverfinu í Kópavogi. Flísalagt
hol  með fataskáp.  2  barnaherbergi  með fataskáp og  dúk  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með stórum
fataskáp sem nær upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari m. sturtu. Stofan er björt og
opin með útgengi út á góðar suðursvalir. Eldhús með borðkrók og góðu skápaplássi. Þvottaherbergi er í
íbúðinni. Góð geymsla í sameign. Mjög stutt í leikskóla, skóla og allar verslanir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

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

669 1005

699 5008

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Stórt endaraðhús í Hlíðunum

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

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Remax Lind kynnir í einkasölu stórt endaraðhús á besta stað í Hlíðunum. Flísalögð forstofa með góðum fataskáp.
Inn af forstofu er flísalagt salerni með sturtu. Stofan og borðstofan eru samliggjandi með eikarparketi og fallegum
arni.  Eldhúsið er bjart og rúmgott með góðu skápaplássi og borðkrók.  Útgengt er úr stofu í fallegan og gróinn
garð  með útiarni,  fjarstýrðri  markísu  og  garðhúsi.   Garðurinn  liggur  einnig  meðfram húsinu  og  hægt  er  að  loka
með hliði.   Að framan hefur verið útbúin skemmtileg útiaðstaða í  suður með góðum skjólveggjum.   Efsta hæð:
Stofa  með  útgengi  út  á  svalir.   Stórt  hjónaherbergi  með  fataskápum  og  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfum.
Baðherbergið  er  sérlega rúmgott  og bæði  með baðkari  og  sturtu.  Baðinnréttingin  er  hvít  en  gólfið  og baðkarið
klætt með marmara.  Neðsta hæð:  Þrjú stór parketlögð svefnherbergi ásamt rúmgóðu þvottahúsi og geymslu.
Gervihnattadiskur  fylgir.  Sérstæður  upphitaður  bílskúr  með heitu  og  köldu  vatni.   Þrenn bílastæði  fylgja  húsinu.
Rólegt og gott hverfi þar sem örstutt er í fallegustu og vinsælustu útivistarsvæði höfuðborgarinnar, Nauthólsvík og
Öskjuhlíð.

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 í dag milli kl. 15:30-16:00

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

699 5008

669 1005



Ásakór 9-11
201 Kópavogur

Stærð: 85,8 fm2

Verð: 20.500.000
2ja Herbergja

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

s: 694 9900
gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

s: 699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

Stærð: 142,1 fm2

Verð: 32.900.000
4ra Herbergja

Stærð: 114,9 fm2

Verð: 26.700.000
3ja Herbergja

Stærð: 154,2 fm2

Verð: 35.700.000
5 Herbergja

RE/MAX LIND KYNNIR: Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu 
húsi við Ásakór 9-11 á fallegum stað í Kópavogi.

Stærð íbúða er frá 85fm - 158fm, 
2ja - 5 herbergja íbúðir.

Lóð afhent fullbúin.

Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.

Fataskápar eru HTH.

Eldhúsinnréttingar eru HTH.

Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án 
gólfefna en þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.

Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.

Sölusýning
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Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Glæsilegar íbúðir
í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!

w
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í dag 26. ágúst 

frá kl. 16:00-18:00

Ís í boði fyrir gesti
Dreginn verður úr einn heppinn 

gestur sem kom í opið hús og 

skráði sig í gestabók hjá okkur í 

Ásakór og mun hann hljóta ferð 

fyrir 4 til Evrópu



Framnesvegur 32
101 Reykjavík
Glæsileg og nýstandsett

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi,  beykiinnréttingu,
Zanuzzi tækjum, ísskáp og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf ásamt baðkari með sturtu.
Sjónvarpsherbergi  og  stofa  eru  með  gegnheilu  eikarparketi,  úr  stofunni  er  stigi  niður  í  herbergin.
Barnaherbergið er með eikarparketi og skáp. Hjónaherbergið er með plastparketi. Þvottahús er í sameign.
Útigeymsla fylgir. Sameiginlegur garður. Girt er i kringum húsið. Hiti í stæði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 26. ÁGÚST KL: 15-15:30

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

699 5008

694 9900

Grundargerði 1E
Akureyri
Laus nú þegar

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.408.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.000.000
Gengið  inn  í  flísalagða  forstofu.Eldhúsi  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.Stofa  og
gangur  með  parketti,loft  eru  panelklædd.Búið  er  að  skipta  um  gler  í  stofu.Baðherbergi  með  nýlega
sprautulakkaðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf, baðkar.Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum,parket á
gólfi.Innaf forstofu er gott þvottahús og geymsla með hillum.Að auki er geymsla í kjallara sem er sameign
húsanna.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Besta skíða svæði á landinu

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

895 5643

Hrafnhólar 6-8
Breiðholtið
Laus nú þegar 

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

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
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 í dag 26.08 kl. 18- 18,30 

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

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

Möguleiki á stuttum afhendingar tíma 

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

895 5643

Túngata 2
225 Álftanes
Komið og skoðið !!!

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 24.940.000

Bílskúr: Já

Verð: 43.300.000
Skemmtileg  eign  á  góðum  stað  á  Álftanesi.  Eignin  skiptist  í  4  svefnherbergi,  2  stofur,  2  baðherbergi,
eldhús, millirými, flottan garð og bílskúr sem má nýta sem vinnuaðstöðu. Teikningar af sólskála fylgja húsi.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán kl. 18.00-19.00

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

520 9400

697 8381

Ingólfsstræti 8
101 Reykjavík
Falleg risíbúð

Stærð: 57,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1907

Brunabótamat: 8.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Opin og falleg risíbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð í fallegu húsi við Ingólfsstræti. Komið er inn í stóra
forstofu með fatahengi. Tvö herbergi eru í íbúðinni, bæði undir súð. Baðherbergið er með baðkari. Eldhúsið
er  opið  með  góðu  skápaplássi  og  nýlegri  innréttingu  og  tækjum.  Gashelluborð  er í  eldhúsi.  Stofan  og
borðstofan eru samliggjandi. Geymsluloft fyrir ofan íbúð. Gengið er inn að aftanverðu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

SELD

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

694 4700

Hlíðarás 7
270 Mosfellsbær
Fallegt parhús

Stærð: 194,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30.660.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

Parhús  á  tveimur  hæðum  við  Hlíðarás  7  í  Mosfellsbæ.   Efri  hæð.  Gengið  er   inn  í  anddyri  flísalagt  með
náttúrusteinn.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi, parket á gólfi. Innfeld halogenlýsing er í stofurými. Eldhúsið er
með viðarinnréttingu, gufugleypi,  sjálfhreinsandi ofni  og  keramik helluborði.   Eldhús er með nattúrustein á gólfi.
Gestasalerni er á hæðinni.  Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni, rafmagnshurð. Neðri hæð. Hjónaherbergi
með  fataherbergi,  plastparket  á  gólfi.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi  bæði  með  skápum  og  plastparketi  á  gólfi.
Baðherbergi er flíslagt í hólf og gólf, nuddbaðkar og sturtuklefi.  Gott skápapláss. Geymsla undir stiga. Þvottahús
með hillum og snúrum. Stórt sjónvarpshol er á hæðinni og úr því er útgengt í stóran gróinn garð með verönd og
skjólvegg.  Garðurinn snýr í suð-vestur og úr honum er fallegt útsýni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  milli 18:00 og 18:30.

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

694 4700



Kleifarás 1
110 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað

Stærð: 410 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 45.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 92.500.000

Fallegt og vel skipulagt tvílyft einbýlishús með aukaíbúð á besta stað í Selásnum
í Reykjavík. Húsið stendur á hornlóð. Nánari lýsing: Efri hæð: Gengið er inn á efri
hæð hússins.  Forstofan er mjög rúmgóð með gestasalerni  innaf.  Innaf forstofu
er komið inn fallega arinstofu sem notað er einnig sem sjónvarshol. Til vinstri frá
arinstofunni  er  komið  inn  í  svefnherbergisgang  sem  skipist  niður  í  3  góð
svefnherbergi  og  stórt  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkeri.  Útfrá
svefnherbergisgangi  er  gengið  út  á  stórar  suð-vestur  svalir  með  stórkostlegu
útsýni  yfir  elliðarárdalinn.  Á efri  hæð er  einnig góð stofa,  rúmgóð borðstofa og
gott  eldhús  með  borðkrók.  Gólfefni  á  efri  hæð  er  parket,  flísar  og  dúkur.
Rúmgóður bílskúr er einnig á efri hæð. Neðri hæð: Neðri hæðin skiptist í séríbúð
með eldhúsi, stofu,  baðherbergi með sturtu og tveim herbergjum. Einnig á neðri
hæð  eru  tvö  stór  herbergi,  annað  notað  sem  leikherbergi  og  hitt  sem
svefnherbergi. Einnig er mjög stór geymsla á neðri hæð.Garðurinn: Að framan er
nýlega  búið  að  helluleggja  planið  fyrir  framan bílskúr  og  inngang.  Garðurinn  er
vel við haldin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD 27 ÁGÚST KL 18:00-18:30

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

699-4407

822 3702

Laufásvegur 48a
101 Reykjavík

Einbýlihús í Þingholtunum

Stærð: 127,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 64.900.000

RE/MAX  LIND  kynnir  glæsilegt  127,6  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt
útigeymslu á frábærum stað í Þingholtunum í Reykjavík. Húsið hefur mikið verið
endurnýjað á fallegan máta.  Meðal annars hefur verið skipt um glugga og gler,
lagnir,  rafmagn,  innréttingar  og  gólfefni.  Einnig  hefur  húsið  verið  einangrað  að
utan, múrað og málað. Efri hæðin skiptist sem hér segir: Flísalögð forstofa með
góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri  sprautulakkaðri  innréttingu,parketi  og
flísum á gólfi. Gestasalerni með parketi á gólfi. Samliggjandi stofa og borðstofa
með  parketi  á  gólfum.  Gengið  er  út  á  stórar  svalir  bæði  frá  eldhúsi  og  stofu.
Neðri  hæðin  skiptist  sem  hér  segir:  Sjónvarpsstofu.  Tvö  barnaherbergi.
Hjónaherbergi með fataherbergi.  Baðherbergi með baðkari, fallegri innréttingu.
Þvottahús  með  innréttingu.  Flísar  eru  á  allri  neðri  hæðinni  og  er  hiti  í  gólfinu.
Gengið er út á fallega verönd frá bæði hjónaherbergi og öðru barnaherberginu.
Góð  útigeymsla  fylgir  eigninni.  Bílastæði  er  vinstra  megin  við  húsið.   Þetta  er
glæsilegt  hús  og  einum  vinsælasta  stað  í  borginni.  Eign  sem  þú  verður  að
skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00-15:30

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

699-4407

822 3702



Bergþórugata 57
101 Reykjavík
Glæsileg 4ra herb íbúð

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög falleg og björt íbúð í miðborg Reykjavík. Búið er að endurnýja íbúðina töluvert m.a.  skolp,rafmagn,
neysluvatnslagnir og mestan hluta af gleri í íbúðinni að sögn eiganda. Íbúðin er á 1.hæð.  Eignin skiptist í:
forstofu með skáp og flísum á gólfi. Eldhús með fallegri innréttingu með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.
Þrjú  góð  svefnherbergi.  Fallegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  lítilli  innréttingu.  Stofa  og  borðstofa  eru
samliggjandi með parket á gólfi. Þvottahús í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30 

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

699-4407

822 3702

Bústaðavegur 65
108 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð

Stærð: 87,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 12.996.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög  falleg  og  mikið  endurnýjaða  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  í  góðu  fjórbýli  við  Bústaðaveg  í
Reykjavík. Eignin skiptist í flísalagða forstofu, tvö góð herbergi, rúmgóða stofu, eldhús, lítið vinnuherbergi,
eldhús  og  baðherbergi.  Sameiginlegt  þvottahús  er  í  sameign.  Sér  útigeymsla  fylgir.  Íbúðin  hefur  nýlega
verið endurnýjuð að innan á fallegan máta og m.a búið að skipta út öllum gólfefnum og endurnýja eldhús
og bað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00-17:30

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

699-4407

822 3702

Eskihlíð 35
101 Reykjavík
Sérhæð í hlíðunum

Stærð: 87,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 12.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
87,7 fm sérhæð með sérinngangi í Eskihlíð. Nýlega hefur  þak, gluggar og gler verið endurnýjað. Skolp og
dren endurnýjað 1998. Eignin skiptist í: Forstofu með flísum á gólfi. Herbergi innaf forstofu með parketi á
gólfi. Gang með skápum. Eldhús með upprunalegri innréttingu, eldri tækjum, borðkrók og parketi á gólfi.
Stofu með parketi á gólfi og útgengi út á svalir.  Baðherbergi með baðkari. Tvö herbergi með skápum og
með parketi á gólfum. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla eru í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL14:00-14:30

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

699-4407

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: 27.900.000
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

Opið
Hús

OPIÐ HÚS  27. ÁGÚST KL 19:00-19:30

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

699-4407

822 3702

Sólarsalir 4
201 Kópavogur
5 herbergja íbúð á góðum stað

Stærð: 137,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

Glæsilega 5 herbergja íbúð  á annari hæð í litlu fjölbýli á frábærum stað í Sólarsölum í Kópavogi.  Eignin skipist í
flísalagða  forstofu  með  skápum.  Gott  flísalagt  eldhús  með  góðum  mahogny  innréttingu  sem  ná  upp  í  loft.
þvottahús  innaf  eldhúsi.  Fjögur  góð  svefnherbergi  með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkeri  og  sturtu.
Samliggjandi sjónvarpshol, borðstofa og stofa með útgengi á stórar suð-vestur svalir. Sérgeymsla er á jarðhæð.
Einstaklega opin og vel skipulögð íbúð á besta stað í Kópavogi. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

822 3702

699-4407

Vesturgata 21
101 Reykjavík
Glæsileg íbúð í miðbænum

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 18.300.000

Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000

Glæsileg 103 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. og 4. hæð í  4ra hæða fjölbýlishúsi  á eftirsóttum stað í  101 Reykjavík.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara. Eignin afhendist fullbúin að utan sem innan með gólfefnum og öllum tækjum.
Fallegar  innréttingar,  ljóst  eikarparket  á  gólfum  nema  á  baðherbergi  en  þar  eru  flísar.  Ísskápur  með  stálútliti
(tvöfaldur  með  frysti  og  kæli  ca.  185  cm.  á  hæð),  þvottavél  og  þurrkari  ásamt  uppþvottavél  fylgja  kaupum
þessum. Mjög vandaðar frágangur. Öll tæki í eldhúsi frá Electrolux og þvottavél / þurrkari frá Zanussi. Fataskápar
og baðinnréttingar eru vandaðar og glæsilegar. Eldhúsinnréttingar eru með hvítlökkuðum hurðum, massífum eikar
viðarplötum, stál höldum og viðar ljósaköppum. Kókosteppi á stigagangi í  sameign. Vandað er til  rafmagns- og
fjarskiptalagna sem er í öllum herbergjum. Húsið er einangrað að utan, málað og fullfrágengið. Þakið er með lituðu
bárustáli.  Gluggar  og  útihurðir  eru  frá  BYKO,  vandaðir  áklæddir  gluggar.  Lóð  fullbúin  með  skógarbrúnum
miðaldarsteini, hita í stéttum, lýsingu, hlöðnum blómakerum og stuðlabergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:00-14:30

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

699-4407

822 3702



Flúðasel 76
109 Reykjavík
4ra - 5 herb. íbúð með bílskýli

Stærð: 148,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 21.420.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög snyrtileg og góð 4 - 5 herbergja íbúð á 1. hæð í nýlega klæddu fjölbýli í efra Breiðholtinu.  Íbúðin er
um  104  fm,  geymslan  8,6  fm  og  stæði  í  bílskýli  35,8,  samtals  148,2  fm.   Möguleiki  á  að  bæta  við  4.
svefnherberginu.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 15.00 - 15.30

896 2312

822 3702

Klukkuberg 17
220 Hafnarfjörður
Frábær fyrsta eign!

Stærð: 61,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 10.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Frábær  2ja  herb.  íbúð.  Andyri  er  flísalagt  og  með  tvöföldum  fataskáp.  Eldhús  með  parketi  á  gólfi,
viðarinnrétting  með  góðu  skápaplássi,  tengi  fyrir  uppþvottavél  og  borðkrók.  Herbergi  er  rúmgott  með
parketi  á  gólfi  og  góðum  skápum.  Baðherbergi  er  með  ljósri  innréttingu,  sturtu,  tengi  fyrir  þvottavél  og
þurrkara  og  flísalagt  með ljósum flísum.  Stofan  er  afar  björt  og  með útgegni  á  góðan  sólpall  sem snýr  í
suður. Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjarðarbæ. Stæði fylgir í bílageymslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 16:00 - 16:30

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

822 3702

694 2324

Lækjasmári 4
201 Kópavogur
Snyrtileg eign á góðum stað

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Forstofa er með flísum á gólfi, fatahengi og skáp. Stofa er björt með útgengi á suðaustur svalir. Eldhús er
með kirsuberjainnréttingu- t.f  uppþvottavél. Borðkrókur við glugga. Framan við eldhús er gott hol sem er
hægt að nýta fyrir síma og tölvuaðstöðu. Tvö barnaherbergi bæði með skápum. Hjónaherbergi er rúmgott
með miklu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, bæði með sturtuklefa og baðkari. Þvottahús
er innan íbúðar, flísar eru á gólfi. Sérgeymsla í kjallara

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

SELD

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

865 4039

822 3702

Norðurbraut 41
220 Hafnarfjörður
Mjög góð sérhæð í tvíbýli

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Mjög góð 141 fm sérhæð í  tvíbýli á  vinsælum stað í  Hafnarfirði.  Eignin  er  4ra  herbergja á  2.  hæð með
sérinngangi.  Baðherbergi  og eldhús nýlega tekin í  gegn. Eignin er  mjög björt  með gluggum í fjórar  áttir,
innst í botnlangagötu með góðri lóð í kring.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

sigsam@remax.is

thorarinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.isSELD

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

896 2312

822 3702

Straumsalir 4
201 Kópavogur
Glæsileg íbúð með bílskúr

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 26.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

Vönduð og glæsileg 4. herbergja, 162 fm íbúð með bílskúr á 3. og efstu hæð í fallegu 5 íbúða húsi í Salahverfinu í
Kópavogi.   Íbúðin  er  136,3 fm og bílskúrinn 25,6.   Innréttingar,  gólfefni  og tæki  fyrsta  flokks.  SJÓN ER SÖGU
RÍKARI!

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 17.00 - 17.30

896 2312

822 3702

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Einkar falleg eign í nýlegu húsi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Falleg 112 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á mjög góðum stað í hinu vinsæla
Sjálandshverfi í Garðabæ.  Suðursvalir. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum í dag en auðvelt að bæta
því þriðja við.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 16.00 - 16.30

896 2312

822 3702

Núpalind 6
201 Kópavogur
Góð íbúð fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 209,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 36.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
RE/MAX  Lind  kynnir  fallega 6  herbergja  íbúð á  efstu  hæð í  góðu  lyftuhúsi  ásamt  tveimur  stæðum  í
bílageymslu.  Eignin  skiptist í  forstofu  með  skáp.  Fimm  rúmgóð  svefnherbergi,  þar  af  rúmgott
hjónaherbergi með fataherbergi. Gestasnyrting er á gangi. Stofan og borðstofa eru samliggjandi með mikilli
lofthæð  og  útgengi  út á  suður-svalir.  Eldhúsið  er  rúmgott  með  góðu  borðplássi.  Baðherbergi  með
hornbaðkari, sturtuaðstöðu og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Sér geymsla er í sameign. Örstutt er í
alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

SELD

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

699 4407

822 3702



Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð með sér inngangi á besta stað í nálægð við Elliðavatn í kópavogi.   Forstofa: Komið er
inn um sér inngang í forstofu með náttúruflísum á gólfi og góðum skáp.  Eldhús: Falleg beyki innrétting frá HTH.
AEG  tæki  og  innbyggð  uppþvottavél.  Góður  borðkrókur  og  náttúruflísar  á  gólfi.  Þvottahús:  Þvottahús  er  innaf
íbúðinni og er einnig með náttúrusteini á gólfi, hillum og vaski.  Stofa: Mjög björt og falleg með stórum gluggum
og útgengi  útá  sér  verönd.  Barnaherbergi:  Barnaherbergi  eru  tvö,  bæði  mjög rúmgóð með góðum skápum og
parketi á gólfum. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum og góðum gluggum.  Baðherbergið: er sérlega
glæsilegt, flísalagt er í hólf og gólf með fallegri innréttingu,upphengdu klósetti og baðkari. Mjög rúmgott og með
glugga.  Geymslurými:  Góð geymsla í sameign. Þetta er mjög falleg og vel skipulögð íbúð sem vert er að skoða.
Mjög vel staðsett eign í friðsælu og fallegu umhverfi. Vatnsendaskóli í göngufjarlægð og frábærar gönguleiðir um
Elliðavatn.  Láttu þessa ekki framhjá þér fara!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 14-14:30 og mánud.17:30-18:00

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

692 3344

822 8283

Galtalind 17
200 Kópavogur
Falleg 4ra herbergja endaíbúð.

Stærð: 111,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: Verðtilboð
Falleg  4ra  herbergja  endaíbúð  á  þessum  eftirsótta  stað  í  Lindarhverfi  Kópavogs.  Öll  þjónusta  í  næsta
nágrenni.  Anddyrið  er  flísalagt  með góðum skáp.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  opið  rými.Parket  á
gólfum.  Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  með  fallegri  ljósri  innréttingu.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum
skáp  og  parketi  á  gólfi.  Barnaherbergin  eru  tvö  bæði   með   góðum  skápum.  Parket  á  gólfum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Laus fljótlega. Stutt í alla þjónustu. Óskað er eftir tilboði

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.16:30 - 17:00

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

692 3344

822 8283

Háteigsvegur 25
105 Reykjavík
Falleg sérhæð í miðbænum

Stærð: 80,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
Einkar góð 3-4ra herbergja sérhæð á frábærum stað í miðborginni. Töluvert endurnýjuð að innan og með
auka “útleigu” herbergi í  kjallara. Góðar leigutekjur. Komið er inn í rúmgott hol og úr því gengið inn í allar
vistarverur  íbúðarinnar.  Herbergin  er  tvö,  annað  með  parketi  á  gólfum  og  góðum  skáp  og  hitt  með
plastparketi.Eldhúsið  er  mjög  rúmgott  og  bjart  með  nýlegri  fallegri  innréttingu,  opið  inní  stofuna  sem  er
rúmgóð.Parket á gólfum.Baðherbergið er lítið með flísum á gólfi. Laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 18:30 - 19:00

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

692 3344

822 8283

Njörvasund 23
104 Reykjavík
Glæsileg eign í sundunum.

Stærð: 106,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Einstaklega björt og falleg 4ra herb. 106.2 m² sérhæð með sérinngangi í  Sundahverfi.    Komið er inn í  anddyri,
gengið upp teppalagðan stiga að holi, parket á gólfum, skápur, útgengi út á svalir. Eldhús með einkar sjarmerandi
upprunalegri innréttingu, korkur á gólfum. Stofan er mjög björt með parketi á gólfi og stórum fallegum gluggum,
opið  inn  í  Borðstofu/sjónvarpshol,  parket  á  gólfi.  Auðveldlega  væri  hægt  að  breyta  í  herbergi  þar  sem  að  sér
inngangur er inn í  borðstofuna einnig.  Hjónaherbergi  er  rúmgott,  góðir  skápar og parket á gólfi.  Barna herbergi
með skáp og  parketi  á  gólf.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með ljósum flísum,  hvít  innrétting  með halogen
lýsingu  og  baðkari.   Sér  geymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  í  kjallara.  Að  sögn  eiganda  er  húsið  í  góðu
ásigkomulagi,  hefur  verið  tekið  töluvert  í  gegn að  utan.  Endurbætur  að  sögn eiganda:  T.D Þakjárn  nýtt  2001 -
Gluggar og gler endurnýjaðir að mestu leiti. Nýtt teppi á stiga. Falleg eign á frábærum stað í sundunum. Sjón er
sögu ríkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 17:30 - 18:00

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

692 3344

822 8283

Norðurbrú 4
210 Garðabær
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.090.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000

Glæsileg  fjögurra  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  sjálandshverfi  í  Garðabæ.   Mjög  vönduð  og  falleg  fjögurra
herbergja íbúð í  lyftuhúsi  með stórum suðvestursvölum og stæði í  bílageymslu. Í  íbúðinni  eru þrjú svefnherbergi
með góðum skápum og  parketi á gólfum. Glæsilegt baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og baðkari
og fallegri  innréttingu með graníti  á  vaskaborði.  Allar  innréttingar  eru sérsmíðaðar úr  kirsuberjaviði  og hurðir  eru
allar  úr  sama við.  Stofa og borðstofa eru mjög bjartar  og liggja saman. Parket á gólfum. Eldhús er með fallegri
kirsuberja innréttingu og er rúmgott og vel skipulagt þvottahús innaf eldhúsi. Flísar á eldhúsi og þvottahúsi. Góður
borðkrókur er í eldhúsi og úr borðkróknum er gengið út á svalir. Stæði í bílageymslu og góð geymsla í sameign.
Þetta er glæsileg eign þar sem ekkert hefur verið til sparað. Fallegt hús og mjög sjarmerandi staðsetning. Sjón er
sögu ríkari.   Laus fljótlega.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 15:00-15:30 og mánud.18:30-19:00

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

692 3344

822 8283



Ásakór 1
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð með bílskúr

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

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Frábærar  fjölskylduíbúðir  í  Ásakór  1-3,  eingöngu  ein  4ra  herbergja  íbúð  eftir.   Öll  rými  eru  sérstaklega
rúmgóð. 3 stór herbergi og opið rými: eldhús og stofa, útgengt á mjög stórar svalir.  Barnaherbergin mjög
rúmgóð með skápum.  Íbúðir  afhentar  með gólfefnum frá  Harðviðarval.    LYFTUHÚS.    Barnvænt  hverfi
sem  verður  með  mikilli  þjónustu  og  skemmtilegum  gönguleiðum.  SÉRSTAKLEGA  HAGSTÆTT
FERMETRAVERÐ = 207.000 FM.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

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

863 0402

867 1516

864 9209

Ásakór 1
203 Kópavogur
5 herbergja íbúð með bílskúr

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Frábærar fjölskylduíbúðir í Ásakór 1-3, síðasta 5 herbergja íbúðin.  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. SÉRSTAKLEGA HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ = 203.000
FM.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30

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

863 0402

867 1516

864 9209

Fellahvarf 1
203 Kópavogur
Mjög glæsileg íbúð í 5 íbúða húsi

Stærð: 119,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Stórglæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  í  5  býli.   Núverandi  eigandi  gerði  töluverðar  breytingar  frá
upphaflegum  innréttingum  og  er  niðurstaðan  glæsileg  og  vönduð  íbúð.   Forstofa  með  parketi  og
hvítsprautulökkuðum  skápum.   Eldhús  er  stórglæsilegt,  hvítsprautulökkuð  innrétting  með  eyju,  granít  á
borðplötum, og opið inn í stofu, þaðan sem gengið er út á stórar svalir.   3 svefnherbergi eru í íbúðinni, öll
með parketi.  Baðherbergi er mjög fallegt.  Frábær eign þar sem ekkert var til sparað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

dagmar@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-15:30

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

863 0402

864 9209

867 1516

Furugerði 13
108 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð íbúð

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á einum vinsælasta hluta bæjarins.  Komið inn í
hol  með  parketi,  á  gangi  eru  fatahengi  og  fataskápur.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  bæði
baðkari  og  sturtuklefa.   Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  miklu  skápaplássi  og  parketi  á  gólfi.   2
barnaherbergi  með  parketi.   Stofan  er  rúmgóð  með  parketi  og  útgengt  á  stórar  svalir.   Eldhús  er  með
u-laga hvítri innréttingu og korkur á gólfi, þvottahús og búr innaf eldhúsi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

863 0402

Klettakór 1
Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Stærð: 175-177,7 fm
Fjöldi herbergja: 4ra-5

Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

Verð frá: 43-46 M.
Á 2. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nánari lýsing eignar: 4ra herbergja íbúð á 2. hæð merkt 0201
í  matshluta  01.  Hús  1.  Birt  stærð  íbúðarinnar  er  177,7  fm.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði  nr.  04  B01  í
bílageymsluhúsi.  Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu.
Íbúðunum  er  skilað  fullbúnum  án  gólfefna  en  með  flísalögðum  baðherbergis-  og  þvottahúsgólfum.
Afhending tveimur mánuðum eftir kaupsamning. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:00-19:00

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

864 9209

4ra herbergja

Logafold 69
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús með bílskúr

Stærð: 293,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 40.100.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Mjög fallegt og gott fjölskylduhús á 2 hæðum með mjög stórum innbyggðum bílskúr.  Húsið stendur ofan
götu  við  lítinn  botnlanga  með  fallegu  útsýni  frá  húsinu.  Neðri  hæð:  Rúmgóð  forstofa,  innangengt  í
bílskúrinn,  gestasalerni  með  flísum,  stórt  rými  sem  samanstendur  af  2  herbergjum  og  2  geymslum.  Efri
hæð: 4 svefnherbergi,  öll  ágætlega rúmgóð,  stórt  baðherbergi  með baðkari  og sturtuklefa.   Eldhús með
rúmgóðu þvottahúsi innaf.  Stór stofa með frábærri lofthæð, útgengt á svalir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

863 0402

Melabraut 15
170 Seltjarnarnes
Endurnýjuð 4ra herbergja sérhæð

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Mikið  endurnýjuð 4ra  herbergja  sérhæð með stórum sameiginlegum garði.   Sameiginlegur  inngangur  og
þaðan  komið  inn  á  flísalagðan  gang.   Nýlega  endurnýjað  eldhús  með  l-laga  innréttingu.   2  samliggjandi
stofur, möguleiki  á að breyta borðstofu í  3ja svefnherbergið, báðar stofur með góðum gluggum og mjög
bjartar.  2 svefnherbergi, bæði með parketi og skápum.  Baðherbergi nýlega endurnýjað, baðkar og stór
innrétting.  Þvottahús í sameign.  Stór gróinn garður.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

863 0402

Starengi 108
111 Reykjavík
Fallegt einbýlishús

Stærð: 176,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Komið er inn í forstofu með flísum og innb. fataskápum. Þaðan er innangengt í þvottahús og geymslu. Úr
forstofu er komið inn í stórt hol með parketi sem er samtengt stofu. Sólstofa er í húsinu og heitur pottur í
garðinum. Í húsinu er tvö barnaherbergi með dúk á gólfum en annað er nýtt sem sjónvarpsherbergi sem
stendur. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og dúk á gólfi. Á baðherbergi eru flísar á gólfi, sturta og
baðkar. Fallegt hús í góðu standi sem vert er að skoða.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

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

863 0402

867 1516



Réttarholtsvegur 77
108 Reykjavík
Rosa flott raðhús!

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 17.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 32.700.000
Algjörlega  endurnýjað  og  endurskipulagt  raðhús  á  þremur  hæðum.   Flott  flísalagt  baðherbergi  m/sturtu,
baðkari og þvottaaðstöðu. Glæsilegt eldhús/borðstofa m/ IKEA innréttingu og SMEG-tækjum. Á efri hæð
er stofa, fataherbergi og hjónaherbergi.  Í  kjallara er hol,  geymsla og nýútgrafið ca.20fm. flísalagt herbergi
(óskráð).  Fallegt  Pergo-hlynparket  á  öllum  gólfum.  Nýtt  rafmagn  og  tafla,  nýlegt  þak,  skólp,  hitalagnir,
gluggar og gler. Þetta er afar frumleg og flott útfærsla á annars klassísku raðhúsi

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

698 7695

Sólarsalir 9
201 Kópavogur
Fyrir kjarnafjölskylduna!

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.300.000
Falleg  og  vel  skipulögð  4-5  herbergja  íbúð  m/sérinngangi  á  frábærum  stað  í  Salahverfinu  í  Kópavogi.
Fallegt  útsýni.  Leikskólar,  skólar  og  sundlaug  í  göngufæri,  göngustígar  allt  um  kring  og  golfvöllurinn
skammt undan. Íbúðin skiptist í dag í  forstofu, rúmgott eldhús, stofu, 3 svefnherbergi, þvottahús og bað.
Auðvelt  að  bæta  við  4.  herberginu.  Svalir.  Á  gólfum  eru  parket  og  flísar.  Þetta  er  einstaklega  falleg  og
hentug íbúð fyrir fjölskyldufólk, enda hugsuð með þarfir fjölskyldunnar í huga.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

698 7695

Þórufell 8
111 Reykjavík
3ja herb.: Flott eldhús og bað!

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stóra stofu með
parketi á gólfi og útgengi á svalir, tvö svefnherbergi með dúk á gólfum, eldhús og baðherbergi, bæði alveg
endurnýjuð. Í  eldhúsi er falleg mahogny innrétting með miklum skápum og skúffum. Helluborð og ofn frá
Brandt.  Korkflísar  á gólfi.  Á baðherbergi  er  sturtuklefi,  upphengt klósett  og tengi  fyrir  þvottavél.  Sameign
fín. Sérgeymsla. Þessi er stiganna virði. Endilega skoða.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

698 7695

Tungusel 5
109 Reykjavík
Góð 3ja herbergja í Seljahverfi

Stærð: 88,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í barnvænu hverfi rétt við skóla og leikskóla í
Seljahverfinu. Nýtt eldhús, nýtt baðherbergi, ný gólfefni. Eldvarnarhurð í stigagangi og nýjar yfirfelldar hurðir
í  allri  íbúðinni.  Íbúðin  skiptist  í   stofu,  stórt  hjónaherbergi,  barnaherbergi,  eldhús  og  bað.  Í  sameign  er
sérgeymsla,  þvottahús  og  leikherbergi.  Þetta  er  góð  íbúð  og  hentar  einstaklega  vel  minnsta
fjölskylduforminu þar sem einn fjölskyldumeðlima sækir skóla eða leikskóla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

698 7695

Austurberg 10
111 Reykjavík
NÝTT ELDHÚS OG BAÐHERBERGI.

Stærð: 102,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 14,3
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
MIKIÐ  ENDURNÝJUÐ 4RA HERBERGJA 102,1  FM.  ÍBÚÐ Á  JARÐHÆÐ MEÐ SÉR GARÐI.   Stofa  með
útgengi út í sér  garð til suðurs með hellulagðri stétt.  Eldhús með nýrri mjög fallegri inréttingu úr hvíttaðri
Eik, nýjar flísar á milli skápa og á gólfi, hitalögn í gólfi. Tæki í eldhúsi eru ný. Baðherbergið er ný endurnýjað
með innréttingu og skáp úr  Birki,   flísar  á  veggum og á gólfi,  rafmagns hitalögn í  gólfi,  öll  tæki  ný.  Nýjar
Eikarhurðir. Stutt er í framhaldsskóla, skóla, leikskóla, sundlaug og verslun.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27-8 Frá KL.19:00 til 19:30

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

898 4596

Engjasel 52
109 Reykjavík
Góð eign í góðu fjölbýli.

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 19,9

Bílskúr: Já

Verð: 24,.900.000
STÓR 4RA HERBERGJA 125 FM. ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ. 21 FM. STÓRT AUKAHERBERGI Í KJALLARA. ÁSAMT
31,6 FM STÆÐI Í BÍLSKÝLI. AUSTUR SVALIR. Rúmgott hol. Stór og björt stofa. Eldhús með hvítlakkaðri
innréttingu og góðum tækjum.  Þvottahús og búr  er  innaf  eldhúsi.  Ljósar  flísar  á  stofu,  eldhúsi,  gangi  og
holi. Rúmgott hjónaherbergi með stórum skápum. Tvö barnaherb. Baðherbergið með innréttingu, hlaðinn
flísalagður sturtuklefi. Íbúðarherbergi í kjallara sérlega rúmgott. Stutt skóla, leikskóla og Mjóddina.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27-8 Frá KL. 18:00-18:30 

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

898 4596

Engjasel 63
109 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með góðu útsýni.

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 15,1
Bílskúr: Já

Verð: 20.500.000
GÓÐ 3JA HERBERGJA 93,5 FM. ÍBÚÐ Á  2.  HÆÐ ÁSAMT 36,6 FM. STÆÐI Í  BÍLSKÝLI.  MJÖG GOTT
ÚTSÝNI. Komið inn í stórt hol með lausum skáp. Stofa stór og rúmgóð með góðu útsýni til vesturs. Eldhús
með harðviðar  innréttingu,   öll  tæki  nýleg,  úr  borðkrók er  útgengi  út  á  góðar  austur  svalir.  Samfellt  plast
parket á Holi, Gangi, Stofu og Eldhúsi. Baðherbergi með nýrri innréttingu og nýjum dúk á gólfi, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Húsið er steniklætt að utan. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN.

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

898 4596

Hjaltabakki 30
109 Reykjavík
STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ.

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14,7
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Komið er inn í stórt hol með fataskáp. Stofa og borðstofa með útgengi út á suður svalir. Eldhús með eldri
innréttingu.  Hjónaherbergi  með  góðum  fataskápum.  Tvö  stór  barnaherbergi  með  góðu  skápaplássi.
Samfellt parket á allri íbúðinni nema baðherbergi. Baðherbergi með flísum á veggjum og gólfi og tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Mjög stutt er í  gott leiksvæði, skóla, leikskóla og i Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN

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

898 4596



Drekavellir 10 
221 Hafnarfjörður
4 herbergi - 2 baðherbergi

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gófli, fatahengi og mjög góðum fataskápum, anddyrið
er lokað með hurð. Eldhúsið er stórt með góðum innréttingum, gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp, keramik
helluborð, innbyggð uppþvottavél og flísar á gólfi. Borðstofa og stofa eru sameiginlegt rými. Stórar suður
svalir með rennihurð sem opnast mjög mikið. Í íbúðinni eru 4 rúmgóð herbergi með stórum fataskápum. 2
baðherbergi, annað með sturtu og hitt mað baðkari. Rúmgott þvottahús með flísum.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Hraunbær 10-12
Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat:

Bílskúr: Já

Verð:  tilboð
Húsið  er  fullbúið  að  utan,  stenað  með  fallegum  ljósum  steinsalla.  Þak  er  fullfrágengið  með  þakkanti  og
rennum, þak fulleinangrað. Viðhaldslitlir  ál  í  tré gluggar eru komnir í  og glerjaðir  með tvöföldu gleri.  Lóðin
verður  tyrfð  og  innkeyrsla  að  bílskúr  verður  steypt  með  hitalögn.  Gert  er  ráð  fyrir  þremur  til  fjórum
svefnherbergjum,  anddyri,  eldhúsi,  stofu,  borðstofu,  baðherbergi,  þvottahúsi.  Innangengt  er  í  bílskúr.
Upplýsingar um eignina og teikningar veita BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 14 til 16

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
Stór 4 herbergja íbúð ! 

Stærð: 127,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000

RE/MAX FASTEIGNIR BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 -  127,2 fm 4ja herbergja íbúð á 1 hæð með 25 fm
hornsvölum  í  fallegu  lyftuhúsi  við  Kirkjuvelli  3  í  Hafnarfirði.    Nánari  lýsing:  Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum
fataskápum úr eik frá .  Eldhúsið er mjög stórt með fallegri  Modula eikarinnréttingu, keramik helluborð, bakarofn
og  innbyggð uppþvottavél.  Stofa  og  borðstofa  eru  í  opnu  og  mjög  björtu  rými  sem býður  einnig  upp á  marga
möguleika.  Úr  stofunni  er  útgengt  út  á  tæplega  25  fm  suður  og  suðvestur  hornsvalir.   Herbergin  3  eru  mjög
rúmgóð með góðum eikarfataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari
og veglegri eikarinnréttingu. Mjög rúmgott þvottahús er inni í íbúðinni með flísum á gólfi.  Stutt er í skóla, leikskóla
og alla  þjónustu.    Komdu í  opið  hús  í  dag sunnudag milli  kl.  17.30 -  18.00 bjalla  merkt  103 Bóas sölumaður
verður á staðnum.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17.30 - 18.00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu fylgir

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  frá  Brúnás.  Eldhúsið  er  með  mjög  fallegri
eikarinnréttingu frá Brúnás og viftu, eldavél, innbyggðri uppþvottavél  og bakarofni frá AEG. Stofan er mjög
björt, útgengt út á suðaustur verönd. Herbergin 2 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í
loft sem eru einnig úr eik frá Brúnás. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kvistavellir 34 - 40 
221 Hafnarfjörður
Verð 28,9 - 29.900.000

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð.
Af  neðri  hæð  er  gengið  upp  steyptan  stiga  upp  á  efri  hæð.  Efri  hæð  skiptist  í  þrjú  herbergi,  stórt  og
rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í
garð. Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötu neðri hæðar og gólf neðri hæðar verða flotuð og tilbúin
undir gólfefni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í S. 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Látrasel 7
109 Reykjavík
4 herbergja sérhæð

Stærð: 157,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.400.000
Komið er inn í rúmgott anddyri með flísum á gólfi. Baðherbergi er með flísum á gólfi, baðkari með sturtu,
gert er ráð fyrir þvottavél og þurrkara inn á baðherbergi. Eldhúsið er með ljósri innréttingu og flísum á gólfi,
við enda eldhússins er góð borðstofa sem áður var notuð sem 1 herbergi, gengið er úr borðstofunni inn í
stofuna.  Herbergin  3  í  rúmgóð  og  öll  með  góðum  fataskápum.  Stofan  er  rúmgóð  og  með  góðu
sjónvarpsholi,útgengt er úr stofunni út í fallegan sérgarð.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Vesturberg 78
111 Reykjavík
ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ Í LYFTUHÚSI

Stærð: 63,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.400.000
Komið er inn í anddyri, skápur og korkur á gólfi. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu sem er upprunaleg,
borðkrókur.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  góðum  skáp  og  dúkur  á  gólfi.  Stofa  er  með  parket  á  gólfi.
Baðherbergi  er  með  snyrtilegri  innréttingu,  baðkar  og  þvottaaðstaða.  Góð  geymsla  er  í  kjallara,
sameiginlegt þvottahús er á hæðinni ásamt hjólageymslu. BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA
EIGNINA

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165



Barðastaðir 21
112 Reykjavík
Falleg eign !

Stærð: 141,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 21.650.000

Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
vönduð  íbúð  á  3.  hæð  með  4  svefnherbergjum  og  27.6  fm  bílskúr  með  millilofti.   Glæsilegt  útsýni.
Golfvöllur og friðuð náttúra á næsta leiti.  Íbúðin er teiknuð með 3. svefnherbergjum en 4. svefnherbergið
hefur  verið  tekið  af  stofunni,  auðvelt  að  breyta  aftur.  Opið  eldhús  með  vandaðri  eikarinnréttingu.
Eikarparket á gólfum. þvottahús innaf eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með baði og sturtu.  Vandaður bílskúr,
með heitu og köldu vatni, geymsluloft, bílskúrhuraðopnari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

sunnudag 14:00-14:30

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

663 3219

Hafnargata 18
230 Reykjanesbær

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1909

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000
Afar skemmtileg hæð í hjarta Reykjanesbæjar. Eina íbúðin í húsinu, en verslun er á neðrí hæð. Gengið er
inn í  flísalagða forstofu með fatahengi.  Svenherbergi,  parket.  Hjónaherbergi  með fataskáp, parket.  Falleg
baðherbergi, flísalagt, hornbaðkar, t.f. þvottavél. Rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, parket á stofu, flísar
á eldhúsi,  falleg hvít  og stál  innréttingu, flísalögð eldunareyja með gas eldavél.   Afar  björt  og skemmtileg
íbúð með mikla lofthæð. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:00-18:30 

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

663 3219

Sogavegur 172
108 Reykjavík
Eign með mikla möguleika

Stærð: 96,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Neðri sérhæð sem þarfnast endurbóta, frábær staðsetning. Eign með mikla möguleika.  Gengið er inn í hol
sem  er  flísalagt  með  náttúrusteinn.  Svefnherbergi  eru  þrjú,  eitt  hjónaherbergi  og  tvö  barnaherbergi.
Hjónaherbergi er parketlagt en dúkur á barnaherbergjum. Baðherbergi með baðkari og sturtuhengi. Stofa
er parketlögð. Nýlega eldhúsinnrétting er í eldhúsi, borðkrókur. Geymsla og þvottahús í kjallara.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 19:30-20:00

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

663 3219

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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

sunnudag 15:00-15:30

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

663 3219

Laugavegur 103
101 Reykjavík
Glæsileg ný íbúð

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 14.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000 kr.
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu: Ný glæsileg 46,2 fm. íbúð í 101. Íbúðin er anddyri með skápum, opið
rými  sem  er  stofa/borðstofa/eldhús,  falleg  eldhúsinnrétting  með  góðum  nýjum  tækjum,  svefnrými  með
góðum skápum, baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og innréttingu, og lokaðar svalir. Íbúðin er tilbúin
með  öllum  gólfefnum,  innfelldri  lýsingu,  þjófavarnarkerfi,  sprinklerkerfi,  sjónvarpskerfi  við  diska,  flísalegri
geymslu í kjallara, glæsileg sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Pantið skoðun

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

821 0654

899 8811

Laugavegur 103
101 Reykjavík
Ný tveggja herbergja

Stærð: 64,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.200.000 kr.
RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu: Ný og glæsileg tveggja herbergja íbúð í 101. Hún skiptist í anddyri og
gang  með  skápum,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  innréttingu,  þvottavél  og  þurrkara,  rúmgott
herbergi  með  skápum,  og  opið  rými  sem er  eldhús/borðstofa/stofa,  vönduð  eldhúsinnrétting  með öllum
tækjum nýjum,  eldavél,  ofn,  uppþvottavél,  ísskápur,  frystihólf.  Íbúðin  er  fullbúin  með  gólfefnum,  innfelldri
lýsingu, þjófavarnakerfi, sprinklerkerfi, sjónvarpskerfi við diska. Glæsileg sameign

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Pantið skoðun

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

821 0654

899 8811

Eskihlíð 16
105 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  hlíðunum.  Parketlagt  hol  með fatahengi.  Tvö svefnherbergi,  annað stórt
með útgengt út á svalir,  dúkur á gólfi.  Hitt  rúmgott með stórum skápum, einnig dúk á gólfi.  Eldhús með
viðarinnréttingu og góðum borðkrók. Baðherbergi með hvítri innréttingu, baðkari með sturtu. Flísalagt hólf í
gólf.  Stór  og  góð  parketlögð  stofa.  Herbergi  í  risi  með  góðum  leigutekjum.   Þetta  er  góð  eign  í  hjarta
Reykjavíkur, Stutt er í alla þjónustu sem og HÍ og HR.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18:00-18:30

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

822-5755

Orrahólar 5
111 Reykjavík
Skemmtileg eign á góðum stað

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Forstofa með skáp. Flísar og parket á gólfi. Hjónaherbergi
með  parketi  á  gólfi,  stórum  og  góðum  skáp.  Barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  með
glæsilegri  sturtu,  nýlega  endurnýjað,  flísalagt  hólf  í  gólf.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi,  góð  innrétting  með
nýlegri  eldavél  úr  stáli.  Þvottahús með flísum á gólfi.  Stofan er  rúmgóð og björt  með eikarparketi  á  gólfi.
Þetta er góð eign í góðu hverfi. Öll þjónusta í göngufæri. Láttu sjá þig

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl 19:00-19:30

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

822-5755



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

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 14:30 og 15:00

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

697 4881

Framnesvegur 61
107 Reykjavík
Vesturbærinn

Stærð: 116,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 15.800.000

Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

RE/MAX  Senter  og  Rúnar  S.697-4881  kynna:  RÚM-GÓÐA  OG  BJARTA  116,3  fm 4  HERBERGJA  ÍBÚÐ  í
Vesturbænum  Nánari lýsing: Um er að ræða 4 herbergja íbúð á Framnesvegi, sunnan Hringbrautar og snýr út á
Grandaveg.  Komið er  inn í  flísalagða forstofu  með góðum fataskáp.  Opin,  björt  og rúmgóð stofa  með stórum
gluggum  og  útsýni  til  suðurs.  Eldhús  er  með  nýlegri  hvítri  HTH  eldhúsinnréttingu  og  AEG  heimilistækjum.  Þrjú
svefnherbergi eru í íbúðinni, hjónaherbergi með stórum skápum og tvö minni herbergi með skápum. Inn af gangi
er  gluggalaust  herbergi  sem hægt  er  að  nota  sem geymslu  eða  búr.  Baðherbergið  er  með  nýlegri  innréttingu,
ásamt baðkari með sturtuhaus og snyrtilegum flísum á gólfi og veggjum. Á gólfum íbúðar er ljóst parket úr hlyni.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi og hjólageymslu. Stigagangur og hús lítur vel út
og var sprunguviðgert að utan og málað fyrir tveimur árum, nýlegt þak. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði.  Rúnar
Peters. s.697-4881 og e-mail runarp@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

SELD

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

697 4881

Hvítárskógar 1
320 Reykholt í Borgarfirði
Glæsilegt hönnunarhús

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000

RE/MAX Senter kynna: Glæsilegt Hönnunarhús í hjarta Húsafells um húsið: Afar glæsilegt og vel hannað 120 fm
sumarhús í hjarta Húsafells smiðað á Íslandi af traustum aðila með yfir 12ára reynslu og 35 manns í vinnu. Húsið
skilast fullbúið að utan með 150 fermetra palli  og heitum potti, að innan skilast húsið fullbúið án gólfefna. Húsið
skiptist í tvo hluta, svefnherbergisálmu og alrými þar sem eldhús og stofa eru. Húsið kemur fullbúið að innan með
gipsveggjum og liggjandi  parketi  út  Hlyn  eða  Eik á  völdum veggjum.  Utanhúsklæðning  er  úr  bandsagaðri  Furu
eða Greni.  Innfeld halógenlýsing er í  húsinu með hita í  gólfum. Húsin standa á leigulóð með 30ára hagstæðum
leigusamningi  sem  er  framlengjanlegur  um  5ára á  5ára  fresti.  Um  Húsafell:  Húsafell  er  einstök  náttúruperla  í
stórkostlegu  landslagi,  veðursæld,  umvafin  skógum,  heitum  laugum  og  sú  aðstaða  og  þjónusta  fyrir
sumarhúsafólk  sem  þar  hefur  risið  upp á  undan  förnum  árum,  laðar  til  sín  fjöldan  af  ferðamönnum  og
dvalargestum á hveru ári.  Allt í kring eru heillandi gönguleiðir og útivistasvæði þar sem alltaf ber eitthvað nýtt fyrir
augum.  Rúnar Peters. s.697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

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

697 4881

Vitastígur 18
101 Reykjavík
Tilboð óskast

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1905

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0

RE/MAX SENTER - Rúnar s. 697-4881 Óska eftir tilboði í Einbýlishús á eignarlóð í 101, hjarta Reykjavíkur. Nánari
lýsing:  Um  er  að  ræða  lítið  tveggja  hæða  einbýli  sem  er  77,7  fm  að  stærð  á  110,4  fm  eignalóð  í  miðbæ
Reykjavíkur. Ekki er gert ráð fyrir í deiliskipulagi að húsið verði rifið, heldur má byggja við það innan byggingarreits
að nýtingu 1,78 eða 196,5 fm. Flott tækifæri fyrir fólk sem langar að búa í miðbænum og smíða eftir sínu höfði
eða fyrir verktaka. Rúnar s.697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

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

697 4881



NJÁLSGATA 52c
101 Reykjavík
RÓMANTÍSKT PARHÚS

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 7.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Rómantískt  tveggja  hæða  parhús á  rólegum  stað í  miðbænum.  Húsið  og  íbúðin  hefur  að  mestu  verið
endurnýjað.  Komið  er  inn á  millipall  en  þaðan er  gengið  upp á efri  hæð sem er  eldhús  og  stofa. Á  efri
hæðinni hafa loft verið tekin niður og sett innfelld halogen lýsing.  Innrétting í eldhúsi er ný, klædd svörtum
viði og borðplöturnar eru háglans hvítar. Á neðri hæð er nýlegt  baðherbergi og tvö herbergi. Samkvæmt
Fasteignamati ríkisins er skráður gólfflötur 53.6 fm.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG KL 17:00 - 17:30

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

661 9261

SÓLVALLAGATA 60
101 Reykjavík
GLÆSLEG ÍBÚÐ

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 10.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000

Glæsileg 2-3 herbergja íbúð á á rólegum stað við
miðbæinn.
Íbúðin sem var í Innlit Útlit mars síðastliðinn.
Var  að  mestu  leiti  endurnýjuð í  byrjun  árs  2007.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG KL 16:00 - 16:30

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

661 9261

 Ný  gólfefni  úr  Harðviðarval
 Allt  nýtt í  Eldhúsi, vönduð  innrétting  og  Gram tæki
 Baðherbergi  hefur  verið  endurnýjað
 Rúmgott  svefnherbergi

Breiðavík 6
112 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð 

Stærð: 111 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000

RE/MAX  BORG  kynnir  sérstaklega  rúmgóða  3ja  herb.  endaíbúð  í  litlu  fjölbýli.  Íbúðin  er  á  jarðhæð  með
sérinngangi. Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Eldhús með Kirsuberjainnréttingu og góðum borðkrók.
Stofan stór og björt með teppi á gólfi  ,  norður svalir.  Sjónvarpshol með teppi. Mjög rúmgóð svefnherbergi með
skápum  og  útgengt  út  úr  hjónaherberginu  út  í  lítinn  sérgarð.  Baðherbergi  með  sturtu,  baðkari  og  opnalegum
glugga,  Kirsuberjainnrétting  og  flísar  í  hólf  og  golf.  Þvottahús  með  góðri  innréttingu  og  vaski.  Íbúðinni  fylgir
sérgeymsla  í  sameign  og  hlutdeild  í  sameiginlegri  hjóla  og  vagnageymslu.  Góð  leikaðstaða  fyrir  börn  og  í
göngufæri við spöngina.  Vel staðsett íbúð, stutt í skóla og verslunarkjarna. Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma
663-9009.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hildur@remax.is

Opið hús í dag milli kl.15:00 - 15:30

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

663 9009

Blikaás 27
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 85,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Ástand  og  staðhættir:  Eignin  skiptist í  forstofu,stofu,  eldhús 2  svefnherbergi,þvottarhús/geymsla  og
baðherbergi.  Eldhús  er  flísalagt  og  með  fallegri  innréttingu,  inn  af  eldhúsi  er  rúmgott  þvottahús  og
geymsla sem er flísalögð og með góðu hilluplássi. Stofan parketlögð með gegnheilu parketi og er útgengt
út á  rúmgóðar  svalir  með  góðu  útsýni.  Svefnherbergin  eru  rúmgóð  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Baðherbergið er flísalagt með fallegri innréttingu og baðkari með sturtu.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 18:00   - 18:30 

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

866-9954

699 4431

Hörgsholt 31
220 Hafnarfjörður
Falleg eign 

Stærð: 99,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.300.000
komið er inn á flísalagða forstofu með fataskáp, barnaherbergi er rúmgott með dúk á gólfi, hjónaherbergi
er með dúk á gólfi og góðum fataskáp. Mjög rúmgóð stofa með kirsuberjaparketi á gólfi  og útgengt út á
flísalagðar  svalir  með  góðu  útsýni.  Eldhús  er  flísalagt  og  er  opið í  gegn,  inn  af  eldhúsinu  er  þvottahús.
Baðherbergið er rúmgott og er bæði baðkar og sturtuaðstaða. Sameiginleg hjóla og vagna geymsla er á
jarðhæð ásamt sér geymslu.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30 

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

866-9954

699 4431

Reykjamörk 1
810 Hveragerði
Falleg 2. herbergja íbúð

Stærð: 39,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 6.740.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.500.000
Vorum  að  fá  í  sölu  fallega  2.  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  á  1.  hæð  í  Hveragerði.  Íbúðin  skiptist  í
forstofu,  baðherbergi, gott svefnherbergi og eldhús sem er opið inn í stofu . Öll íbúðin er flísalögð og mjög
snyrtileg.  Nýleg  snyrtileg  eldhúsinnrétting  með  góðum  skápum.  Forstofa  er  með  fatahengi  og  skáp.
Snyrtilegur  garður  er  meðfram húsinu  og  fyrir  aftan.  Dýr  eru  leyfð  í  húsinu.  Eign  sem vert  er  að  skoða  í
hjarta Hveragerðis.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Helga Lára
Sölufulltrúi

tt@remax.is

helgalara@remax.is

Ásgeir
Sölufulltrúi

asgeir@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG kl:15:00-15:30

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

659 9606

6591159

Laufengi 164
112 Reykjavík
Raðhús á frábærum stað!

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallegt  5  herbergja  raðhús  á  tveimur  hæðum  í  Grafarvoginum.   Á  neðri  hæð  eru
forstofa  með gestasnyrtingu  og  þvottahúsi,  eldhús  með sérhannaðri  innréttingu  og  björt  stofa  lögð  með
eikarparketi.  Aðgengt  er  út  í  garð  frá  stofu.  Á  efri  hæð  eru  3  barnaherbergi,  öll  með  skápum.
Hjónaherbergið  er  með  góðum  skáp  og  svölum  út  í  garð.  Baðherbergið  er  með  sturtubaðkari.   Skólar,
leikskólar og íþróttafélög nálægt. Falleg eign á einu mesta uppbyggingarsvæði höfuðborgarinnar.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 15:00-15:30

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

897 7744

699 7372



Ásgarður 22
108 Reykjavík
3ja herb. í fossvoginum

Stærð: 117,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 15.770.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  mjög  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  við  Fossvoginn.  Íbúðin  hefur  verið
smekklega endurnýjuð og býður upp á mikla möguleika með nýtingu rýmis.   Gengið er inn af sólpalli sem
er  fyrir  framan  íbúðina.  Tvö  stór  svefnherbergi,nýlega  endurnýjað  baðherbergi,opið  eldhús  tengt
stofurými,sjónvarpsrými/forstofa,borðstofa og stofa.Stofurýmin, eldhúsið og hjónaherbergið eru með mjög
fallegu lökkuðu eikarparketi en önnur rými eru með flísum á gólfi.  Mjög falleg íbúð í góðu hverfi.

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

Engihjalli 11
200 Kópavogur
Góð íbúð með flottu útsýni

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
114,2  fm,  þar  af  6,2  fm geymsla,  4ra  herbergja  íbúð á  fimmtu hæð í  fjölbýli  með lyftu.  Húsið  var  tekið  í
gegna  að  utan  sem  innan  fyrir  tveimur  árum.  Nánari  lýsing:  Rúmgóð  forstofa  með  góðum  skáp.
Hjónaherbergi og annað barnaherbergið eru stór með góðum skápum og plastparket. Þriðja herbergið er
með dúk og skápalaust.  Eldhúsið er  upprunalegt  að mestu með góðum borðkrók og er  mjög snyrtilegt.
Baðherbergið er með kork flísum, flísað að hluta í hólf og er með baðkari.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.17:00-17:30

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

699 7372

897 7744

Eyjabakki 5
109 Reykjavík
Góð 4ra herb. íbúð á 1. hæð

Stærð: 107,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.310.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
RE/MAX Borg kynnir 4. herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Bílskúr og einkastæði fylgja íbúð.  Viðarparket
er á gólfum í íbúðinni að baðherbergi frátöldu. Stofurými er bjart og af góðri stærð. Eldhús er með nýlegri
innréttingu parket á gólfi,  flísar milli  skápa og opið inn í  stofurými.  Hjónaherbergi  er af  ágætri  stærð með
góðum skápum. 2 Barnaherbergi án skápa. Baðherbergið er með sturtubaðkari, flísalagt í hólf og gólf og
með aðstöðu fyrir þvottavél. Góð íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 18:00-18:30

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

897 7744

699 7372

Lækjasmári 6
201 Kópavogur
Flott staðsetning

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
RE/MAX  Borg  kynnir  fallega  og  bjarta  96,9  fm  íbúð  á  þriðju  hæð  í  fjölbýli  með  lyftu  við  Smárann  í
Kópavogi.Komið  er  inn  í  parketlagða  forstofu  með  fatahengi.  Aðgengi  að  þvottahúsi  úr  forstofu.
Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  parketi  á  gólfum  og  stórum  innbyggðum  skáp.  Barnaherbergi  er
rúmgott með innbyggðum skáp. Parketlagður gangur úr forstofu liggur að sjónvarpsholi sem er opið inn í
eldhús og stofu. Eldhúsið er parketlagt og opið í gegn. Stofan er björt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.18:00-18:30

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

699 7372

897 7744

Langholtsvegur 93
104 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herb. kjallaraíbúð

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

Brunabótamat: 10.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
RE/MAX Borg kynnir til sölu nokkuð rúmgóða 2ja herbergja kjallaraíbúð.  Gengið er inn um sérinngang inn í
flísalagða  forstofu  af  góðri  stærð.  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. Eldhúsið
er rúmgott með dúk á gólfi og flísar milli skápa. Íbúðin er í góðu standi og er búið að fara yfir þak og lagnir
á undanförnum árum. Góð íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 19:00-19:30

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

897 7744

699 7372

Laufengi 3
112 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 15.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Komið  inn  í  gang  með  stórum  skáp.  Þaðan  er  svo  gengið  inn  í  hol.  Íbúðin  er  öll  með
eikarparketi.Barnaherbergið er bjart. Svefnherbergi er rúmgott og  einnig mjög bjart með góðum skápum
og útgengi á svalir. Eldhúsið er með borðkrók, nýlega málaðri upprunalegri innréttingu með flísum á milli.
Nýr ofn og ný vifta. Baðherbergi er með baðkari, sturtu, flísað í hólf og gólf og er granít plata yfir þvottavél
og þurrkara. Stofan og borðstofan liggja saman og þaðan er útgengt á svalir með fallegu útsýni.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.16:00-16:30

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

699 7372

897 7744

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Efsta hæð með bílskúr

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 19.330.000

Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
RE/MAX BORG kynnir glæsilega 109,8 fm íbúð, með 21,4 fm bílskúr, við Leitahverfið nálægt Kringlunni .
Tvö svefnherbergi,  vinnuherbergi/lítið barnah. og eitt  baðherbergi  á fjórðu hæð í  blokk. Íbúðin er opin og
björt og hafa eigendur unnið í íbúð til að losa um rými.Gengið er inn í rúma forstofu með þvottahús á vinstri
hönd.  Stofan  er  sérstaklega  opin  með  hvíttuðu  eikarparketi  sem nær  inn  í  eldhús.  Aðgangur  að  svölum
sem snúa í suður úr stofu. Eldhús er opið inn í stofu. Snyrtileg sameign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

699 7372

897 7744

Þórðarsveigur 11
113 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 51,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 11.555.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
RE/MAX BORG kynnir glæsilega 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk í Grafarholti. Vestursvalir með
góðu útsýni. Sérgeymsla og sérstæði í bílageymslu. Kirsuberjaparket og flísar á gólfum. Sameign snyrtileg.
Lánum verður aflýst af eign.  Tilvalin fyrsta íbúð! Hringið og skipuleggið skoðun í fylgd sölumanna RE/MAX
Borg.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.17:00-17:30

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

699 7372

897 7744



Álftamýri 22
108 Reykjavík

Stærð: 74,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg  og  nýlega  tekin  í  gegn  þriggja  herbergja  íbúð  á  fjórðu  hæð  í  Álftamýri.  Komið  er  inn  í  forstofu
íbúðarinnar sem er í senn miðrými hennar. Tvö góð herbergi eru í íbúðinni. Hjónaherbergið er með góðum
skápum. Stofan er rúmgóð og björt með útgengi á svalir. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, létt innrétting
og upphengt klósett. Eldhúsið er með nýrri innréttingu frá IKEA, flísar á gólfi. Nýlegt parket er í íbúðinni sem
og nýjar eikar hurðir. Geymsla og þvottahús í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

823-5050

895 8525

Miðbraut 24
170 Seltjarnarnes
Falleg íbúð á jarðhæð.

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Íbúð á jarðhæð í þriggja íbúða húsi. Sér inngangur. Komið er inn í forstofu sem er með flísum á gólfi. Inn af
forstofunni er eitt  herbergi  og geymsla. Úr forstofunni er komið inná parketlagðan gang. Þar eru tvö góð
svefnherbergi.  Eldhúsið  er  rúmgott,  eldri  innrétting  með  góðu  skápaplássi.  Borðkrókur  er  í  eldhúsinu.
Stofan og borðstofan eru mjög rúmgóðar og úr þeim er útgengt á góðan pall.   Baðherbergið er flísalagt
bæði gólf og veggir. Baðkar er á baðinu. Þvottahúsið er innan íbúðarinnar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

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

823-5050

895 8525

Þórðarsveigur 21
113 Reykjavík
Laus við kaupsamning !

Stærð: 113,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.755.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Íbúðin er með fallegum eikar innréttingum og hurðum. Anddyri með skápum og flísum á gólfi. Þrjú rúmgóð
herbergi  með  góðum  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  falleg  innrétting.  Sturtuklefi  og
baðkar eru á baðherberginu. Stofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel. Góð lofthæð í stofunni. Parket
er  á  stofu,  eldhúsi  og  herbergjum.  Þvottahús  og  geymsla  í  íbúð,  flísalagt  gólf.   Suður  svalir.  Stæði  í
bílageymslu. Íbúðin er á 3ju hæð. Gott útsýni. Ekki hefur verið búið í íbúðinni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

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

895 8525

823-5050

Djáknavegur 7
801 Selfoss
Úthlíð Biskupstungum

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Grunnflötur  aðalhússins  er  120  fm,  og  skiptist  í  forstofu,  stóra  stofu  og  eldhús,  þvottahús,  baðherbergi
með  útgengi  á  verönd,  þrjú  svefnherbergi  ásamt  mjög  góðu  svefnlofti,  grunnflötur  svefnlofts  er  60fm,
viðurkennt  30fm.Gestahús  er  skráð  24fm Alls  er  eignin  öll  skráð  174  fm.Húsið  er  á  steyptum grunni  og
hitalagnir  eru í  steyptri  gólfplötu,  bæði  heitt  og kalt  vatn og rafmagn er  til  staðar  en á eftir  að tengja.  Öll
inntaksgjöld eru greidd. Sumarhúsið er byggt úr 210 mm þykkum límtrésbjálkum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl16:00 til16:30

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

821 4644

Grundartjörn 9
800 Selfoss
Einbýli

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Fallegt 145 fm einbýlishús ásamt 42 fm bílskúr, alls 187 fm, á góðum stað í jaðri byggðar á Selfossi. Eignin
skiptist  í  rúmgóða  og  bjarta  stofu  með  aðgengi  í  fallegt  sólhús  og  þaðan  út  í  fallegan  og  gróinn  garð.
Eldhús er með nýlegri  kirsuberjainnréttingu frá Fagus, rúmgóður borðkrókur. Þrjú stór svefnherbergi með
skápum, möguleiki  að skipta einu þeirra  í  tvö herbergi.  Baðherbergi  með ljósri  innréttingu,  sturtubotn og
baðkar. Ágætt sjónvarpshol. Þvottahús með útgengi út í 40 fm bílskúr.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Skipti á minni eign á Selfossi eða RVK

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994

Kjarrhólmi 32
200 Kópavogur
Glæsilegt útsýni 

Stærð: 75,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Björt 3ja herb. íbúð á fjórðu hæð í Kjarrhólma. Íbúðin skiptist í flísalagt hol með skáp, eldhús með ágætri
eldri  innréttingu,  ísskápur og uppþvottavél  fylgja og borðkrókur er  við glugga.  Björt  parketlögð stofa,  tvö
herbergi,  útgengi  úr  öðru  herb.  út  á  stórar  svalir,  baðherbergi  með  baðkari  og  innréttingu  um  vask  og
flísalagt  þvottahús.  Í  sameign  er  stór  sér  geymsla  og  sameiginlegt  þurrkherbergi  og   hjólageymsla.
Sérstaklega fallegt útsýni er úr stofu og eldhúsi.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:00 til 17:30

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

869-8150

Hagamelur 45
107 Reykjavík
LAUS STRAX

Stærð: 95,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 12.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Vel  staðsett  4ra  herbergja  íbúð  á  1  hæð  með  útleiguherbergi  í  kjallara.  Nánari  lýsing:   Komið  er  inn  á
bjartan  gang með góðum skáp og  flísum á  gólfi.   Stofan  er  björt  með parketi.   Hjónaherbergið  er  mjög
rúmt og með góðu skápa plássi og parket á gólfi.  Barnaherbergið er gott og með skáp.  Eldhúsið er með
uppgerðri  innréttingu  með  miklu  skápa  plássi,  borðkrók  og  flísum  á  milli  skápa.   Baðherbergið  með
baðkari, hita í gólfi. Við hliðina á Vesturbæjarlauginni og Melabúðinni.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 18:00 -18:30

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

898 0066

Galtalind 19
201 Kópavogur
Stór og falleg íbúð við skóla

Stærð: 133,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.300.000
Stór og falleg íbúð við  hliðina á Lindaskóla. Lýsing íbúðar: Eldhús með spónalagðri innréttingu og parketi á
gólfi. Þvottahús innaf eldhúsi með innréttingu og vask. Stofan rúmgóð og björt með parketi á gólfi, útgengi
á flísalagðar svalir.  Baðherb með innréttingu, baðkari og sturtu, flísar á veggjum og gólfi.  Hjónaherb með
skápum og parketi á gólfi. 3 herb, eitt með parketi á gólfi og fataskáp og tvö á efrihæð með plastparketi á
gólfum og annað með flísalagðri snyrtingu innaf.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

arnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl: 17.00 - 17.30

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

692-8899



Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

VERÐ FRÁ 21,500.000.-

Stærð: 70,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0

Glæsilegar 2ja til 4ra herbergja 70,2fm til 144,7fm íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi í
hjarta Hafnarfjarðar.  Tvær lyftur  eru í  húsinu og fylgir  stæði í  bílageymslu öllum
íbúðum  hússins.  Húsið  er  byggt  með  forsteyptum  einingum  með  endanlegri
yfirborðsmeðhöndlun.  (kvarsi)  Húsið  er  þannig  úr  garði  gert  að  það  sé  sem
viðhaldsminnst.  Allir  gluggar  eru  smíðaðir  hérlendis  úr  stálrömmum  og  plasti
(PVC) það sama á við um útihurðir.  Lóð frágengin og bílastæði malbikuð með
hitalögn.  Um  það  bil  helmingur  íbúðanna  er  með  sér  inngangi  af  svalagangi.
Mynddyrasími fylgir öllum íbúðum. Þvottahús er í  öllum íbúðum, flísalagt ásamt
borði  og  skolvaski  og  geymsla  í  flestum,  þó  fylgja  nokkrum íbúðum geymsla  í
kjallara. Vagna-og hjólageymsla er í sameign.  Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án
gólfefna, þó er baðherbergið flísalagt í  hólf og gólf.  Bað og blöndunartæki eru
frá Sturta.is,  eldhúsinnréttingar eru HTH innréttingar frá Bræðrunum Ormsson.
Innihurðir og innréttingar eru úr eik. Uppþvottavél fylgir öllum íbúðum. Sameign
er öll með flísalögðum gólfum og frágangur á húseigninni glæsilegur.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 18:00

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

893-6001

820-8080

Blönduhlíð 2
105 Reykjavík
Frábær sem fyrsta íbúð

Stærð: 42,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 5.910.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.200.000
Skemmtileg og vel skipulögð 42 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð á góðum stað í bænum.Komið er inn í
flísalagða forstofu.  Úr forstofu er komið inn í opið rými með samliggjandi stofu og eldhúsi. Svefnherbergið
er rúmgott með skáp og afstúkuðu rými sem er nýtt sem svefnaðstaða fyrir börn.  Baðherbergið er með
sturtuklefa  og  dúk  á  gólfi.   Stofa,  eldhús  og  svefnherbergi  er  með  plastparketi  á  gólfum.   Íbúðin  er  vel
skipulögð og nýtist rýmið mjög vel. Sérinngangur er í íbúðina á hlið húsins.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14:00 - 14:30

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

893-6001

820-8080

Flétturimi 16
112 Reykjavík
Fjölskylduvænt hverfi

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Vel skipulögð 88,1 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð við Flétturima, með útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö
svefnherbergi,  eldhús,  baðherbergi,  stofu  og  borðstofu.  Forstofan  er  með  góðum  fataskáp.  Eldhúsið  er
með hvítri innréttingu og borðkrók. Stór borðstofa opin inn í stofu sem er björt með útgengi á suð-vestur
svalir.  Baðherbergið  er  með  baðkari,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  rúmgóð  og  annað  með
góðum skáp og skrifborði.  Eikarparket  er  á  stofu  og herbergjum.  Sér  geymsla,  hjóla  og vagnageymsla  í
kjallara.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00 - 15:30

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

893-6001

820-8080

Djúpivogur 22
Höfnum , Reykjanesbæ
Sveit í bæ !

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.600.000
Fallegt  og  fjölskylduvænt  einbýli.  Á  einum  besta  og  leyndasta  stað  landsins.  Hér  ertu  í  sveitinni  og  við
sjóinn . En örstutt er í bæina í kring með allri sinni þjónustu, borgina og á alþjóðlegan flugvöll. Í Höfnum er
kirkja,gott fólk ,fjölbreytt dýralíf og frítt í strætó. Húsið sem um ræðir telur fjögur herbergi, stofu, eldhús, búr
og þvottahús. Frábær nýr sólpallur með geymsluhúsi og stór lóð. Allt vel byggt og viðhaldið. Einnig er leyfi
fyrir byggingu bílskúrs. BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 848-8718

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Viltu frið og ró en stutt í fjörið ?

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

848-8718

861-2743

Fýlshólar 8
Reykjavík
Innst í götu.

Stærð: 273,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.400.000
Fallegt hús á sérlega skemmtilegum stað. Innst í botnlanga með eitt besta útsýni sem fæst í borginni. Efri
hæð telur stofu með arni og útgengi í  sólríkan garð, sérhannað eldhús, borðstofu, herbergi,þvottahús og
wc  .  Fallegt  stafaparket  og  flísar  eru  á  gólfum.  Á  neðri  hæð  eru  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi  ,
annað er innaf hjónaherbergi og geymsla. Innangegnt er í stóran bílskúr og auk hans er bílskýli.Garðurinn
er sérhannaður með tilliti til umhverfis.Þetta er sannkölluð sveit í borg!

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Við hlið útivistarsvæðis

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

848-8718

861-2743



Álfkonuhvarf m/sérgarði.
203 Kópavogur
Íbúðin er laus til afhendingar !!

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Remax  Lind  kynnir  mjög  skemmtilega  3ja  herbergja  íbúð  við  Álfkonuhvarf  í  Kópavogi.   Komið  er  inn  í
rúmgóða forstofu með skáp.  Svefnherbergin eru rúmgóð, bæði með skápum. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtu. Eldhúsið er með góðri L-innréttingu, keramikhelluborði og veggofni frá
AEG.  Stofan er rúmgóð og með útgengi í  sérgarð sem snýr til  suðurs. Allar innréttingar í  íbúðnni eru frá
HTH. Þvottahús innan íbúðar, sérgeymsla, þrif á sameign innif. í hússjóð. Laus strax !!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

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

663 3300

695 9500

Asparhvarf 5
203 Kópavogur
Glæsilegt endaraðhús

Stærð: 229,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 36.240.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.000.000

Glæsilegt 229,3 m2 endaraðhús á rólegum stað. Nánari lýsing : komið er inní anddyri á neðri hæð með stórum
fataskápur  með gler-rennihurðum og  hita  í  gólfi.  Úr  anddyri  er  innangengt  í  rúmgóðan flísalagðan  bílskúr  með
góðri  geymslu.  Úr anddyri  er  einnig gengið inn á baðherbergi  með innréttingu úr hnotu, vegghengdu salerni  og
hita í gólfi og innaf baðherbergi er þvottahús með innréttingu og vaski.  Eldhús er stórglæsilegt með hvítri háglans
innréttingu,  stórri  gaseldavél,  2  Miele  veggofnum  og  háf  úr  burstuðu  stáli.  Granítsteinn  er  í  öllum  borðplötum.
Miele uppþvottavél er innbyggð.  Stofa og borðstofa eru með parketi á gólfi og er útgengt úr borðstofu út í garð.
Stigi milli hæða er flísalagður og með handriðum úr gleri, halogenlýsingu bæði í lofti og niðri við þrepin. Á efri hæð
eru  3  rúmgóð  barnaherbergi,  rúmgott  hjónaherbergi  og  inn  af  því  er  fataherbergi.   Einnig  er  stórt
sjónvarpsherbergi og þaðan er útgengt á 30 m2 svalir með útsýni yfir Elliðaárvetn og víðar. Á efri hæð er einnig
stórt baðherbergi, flísalagt í  hólf og gólf,  með glæsilegum innréttingum. Öll  lýsing er hönnuð að Lúmex. Gólfefni
eru hvíttað eikarperket og flísar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 18.00 - 18.30

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

663 3300

695 9500

Brekkugata 26  3-4 herb.
Í miðbæ Hafnarfjarðar.
Laus við kaupsamning!

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 20.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallega  110,3  m2  efri  sérhæð  ásamt  23,2  m2  bílskúr  í  miðbæ  Hafnarfjarðar.
Sérinngangur  og  gott  útsýni,  öll  þjónusta  í  göngufæri.  Forstofa  m/flísum  og  fatahengi,  þvottahús  með
flísum  (tæki  fylgja),  flísalagt  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu,  glugga  og  sturtuklefa.  Eldhúsið  er  með
fallegri  hvítri  innréttingu  með  gaseldavél,  ofni  og  háf  (stáltæki),  opið  er  inn  í  borðstofu.  Stór  stofa  með
parketi, herbergi með parketi og skápum. Bílskúr með hita og rafmagni, sérgeymslur í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

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

663 3300

695 9500

Holtabyggð 8
220 Hafnarfjörður
Stutt á golfvöllinn !

Stærð: 97,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Mjög falleg 97,6 fm fjögurra herbergja íbúð í fallegu fjórbýlishúsi á góðum stað í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í
þrjú  svefnherbergi,  stofu,  baðherbergi,  eldhús  og  geymslu.   Stofan  er  björt  og  rúmgóð  með  góðum
gluggum og parketi á gólfi.  Öll svefnherbergin eru rúmgóð með parketi á gólfi og góðum skápum.  Eldhús
er með fallegri innréttingu og góðum borðkrók, flísar á gólfi.  Baðherbergi með fallegri innréttingu og flísum í
hólf og gólf.  Tengi er fyrir þvottavél á baði.  Stórar svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30

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

663 3300

695 9500

Kleppsvegur 42
104 Reykjavík
Frábært útsýni !

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 15.500.000

Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Glæsileg  íbúð á  efstu  hæð með stórkostlegu útsýni.  Íbúðin  skiptist  í  anddyri  með skápum,  baðherbergi,
eldhús með fallegri innréttingu, rúmgóða stofu og borðstofu með fallegum arni. Á svefnherbergisgangi eru
hjónaherbergi með miklum skápum, lítið baðherbergi, barnaherbergi með skáp. Mjög auðvelt er að stúka
af 3ja barnaherbergið. Allar innréttingar eru úr Zebra við. Nýtt eikarparket er á allri íbúðinni. Hér er um að
ræða mjög snyrtilega og vel um gengna eign. Hús nýlega viðgert að utan og málað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30

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

663 3300

695 9500

Sumarhús 67 m2
Tilbúin til flutnings
Til sýnis í Mosfellsbæ

Stærð: 67 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 7.600.000
Remax Lind kynnir : 67 fm heilsárshús ásamt millilofti, tilbúin til flutnings.  Húsin verða afhent tilbúin að utan
með kúptri  vatnsklæðningu,  búið  verður  að  setja  í  glugga,  gler  og  hurðir  og  þakkantur  frágenginn.    Að
innan er úthringur fulleinangraður og plastaður, gólf frágengið og sperrur fyrir milliloft klárar. Allar teikningar
fylgja  með.  Húsin  eru  staðsett  í  Mosfellsbæ  og  verða  afhent  tilbúin  til  flutning  hvert  á  land  sem  er.
Byggingaraðili með áratuga reynslu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Bókaðu skoðun !

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

663 3300

695 9500

Teigasel 9
109 Reykjavík
Frábært verð, laus fljótlega.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Snyrtileg  sameign.  Forstofa  með  góðu  skápaplássi,  plastparket  á  gólfi.  Opið  eldhús  með  æðislegu
útsýni,ljósri innréttingu og borðkrók. Mjög björt plastparketlögð stofa. Rúmgóðar suðvestur svalir sem snúa
að leiksvæði og fótbóltavöll. Gott plastparketlagt svefnherbergi með föstum skáp.  Hjónaherbergið er mjög
rúmgott, fínt skápapláss og flott útsýni.  Baðherbergi með fínni innréttinu, baðkari,  dúk á gólfi  og flísum á
vegg. Sér geymsla í sameign, sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudaginn 27/08 18:30-19:00

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

898 8889

692 9532



Helgugrund 6
116 Kjalarnes
Glæsilegt einbýli.

Stærð: 195,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.700.000
Tvær  stofur  ásamt  borðstofu  með  flísum  á  gólfi.Inní  betri  stofuna  er  gengið  niður  eina  tröppu  úr
forstofu.Eldhús opið inn í borðstofu.Góður borðkrókur er í eldhúsi.Tvö góð barnaherbergi og hjónaherbergi
með  fataherbergi.Mjög  fallegt  baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hita  í  gólfi
Flísalagt eldhús og borðstofa.Baðherbergi flísalögð. Stór bílskúr.Húsið er klætt með múrsteinum að utan.
Upphitað plan. Þetta er fallegt hús á rólegum og góðum stað á Kjalarnesi.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.27 ágúst Kl:19-19:30.

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

865 6565

Kóngsbakki 9
109 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja á 3. hæð

Stærð: 99,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
Komið er inn í forstofu þar sem opið er inn í borðstofu og stofu. Fallegt eldhús sem opið er í báða enda.Inn
af  forstofu  á  hægri  hönd  er   svefngangur  og  eru  þar  þrjú  góð  herbergi  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með
góðum innfelldum skáp.  Baðherbergið er flísalagt í hólf og golf með fallegri innréttingu. Góðar svalir Allar
innréttingar,  hurðir,gólfefni,  tæki  og  bað  voru  endurnýjuð  fyrir  4  árum.  Húsið  allt  nýmálað.Garðurinn  og
umhverfi fengu verðlaun 2006 hjá RVK.Sameignin sérlega snyrtileg.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag.27 ágúst Kl:18-18:30

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

865 6565

Traðir 2
801 Selfoss
Heimili/ Frístundarhús

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Re/Max Heimili og jarðir kynna: Fallegt einbýli ásamt bílskúr á  fallegum stað í Laugarási í bláskógabyggð. Eignin
telur: Eldhús, búr, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, forstofu, 4 svefnherbergi, þvottarhús, geymslu og
hol. Nýleg eldúsinnrétting úr kirsuberjavið. Innaf eldhúsi er búr með góðum hillum. Innangengt í bílskúr af gangi.
Dýragarðurinn Slakki  er  í  göngufæri.  Mjög barnvænt allstaðar  í  kringum húsið og í  nágrenni.    Eignin  stendur  á
2075 fm lóð og mjög fallegt útsýni allt í kring. Vert að skoð þessa því hún er á flottum stað og á góðu verði ! Ekki
missa  af  þessari!  Allar  nánari  upplýsingar  er  að  fá  á  skrifstofu  Re/Max  Heimili  og  Jarðir  eða  hjá  Drífu  Björk
Kristjánsdóttir Sölufulltrúa í síma 869 1078

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Friðsæl staðsetning og ótrúlegt verð!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

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.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG  KL 19:30 - 20:00

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

692 4700

Krókamýri 14
210 Garðabær
PARHÚS Á BESTA STAÐ Í GARÐABÆ

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
**PARHÚS Í GRÓNU OG VINSÆLU HVERFI Í GARÐABÆ.** GÓLFFLÖTUR 106.3 fm HJÁ FMR, EN ER Í
RAUN MUN MEIRA  EÐA  c.a.150  fm.   EFRI  HÆÐ ER  UNDIR  SÚÐ,  ÞAR  ERU 3  SVEFNHERBERGI  OG
RÚMGOTT  BAÐ.  AÐALHÆÐIN  SKIPTIST  Í  FORSTOFU  MEÐ  GESTASN.  OG  GEYMSLU.  RÚMGÓÐA
STOFU  MEÐ  SAMLIGGJANDI  BORÐSTOFU.  ELDHÚS  MEÐ  STÓRU  ÞVOTTAHERBERGI  INNAF.  NÝ
SVALAHURÐ  ÚT  Í  FALLEGNA  GARÐ  MEÐ  PALLI.   NÝTT  HLYNPARKET.  ALLAR  INNIHURÐIR  ERU
NÝJAR.  SKEMMTILEG EIGN SEM BÝÐUR UPP Á FULLT AF MÖGULEIKUM.

Torg

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL 16:00-17:00

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

692 4700

Grettisgata 46
101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2-3 herbergja

Stærð: 87 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000

Falleg  og  mikið  endurnýjuð  2-3  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  miðbænum.  Komið  er  inn  í  rými/gang  með
náttúruflísum á gólfi. Flott ný-uppgert eldhús einnig með náttúruflísum á gólfi, nýrri innréttingu og gaseldavél.  Stór
borðstofa og stofa með suðursvölum sem liggja að lokuðum garði.  Gegnheilt eikarparket er á stofugólfum. Einfalt
er að útbúa aukaherbergi innan stofu eða borðstofu ef óskast. Svefnherbergi er rúmgott með nýlegum skáp og
eikarparketi.  Baðherbergið  hefur  allt  verið  endurnýjað  og  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  stórri  hlaðinni  sturtu.
Þvottaaðstaða  er  innan  íbúðar.  Rafmagn  innan  íbúðar  er  nýlegt  og  þak  á  húsinu  var  endurnýjað  í  fyrrasumar.
Komdu og skoðaðu, það er heitt á könnunni!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ragnar Helgi
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

rhr@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17 og 17:30

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

695 9331



Framnesvegur 2
101 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
RE/MAX ESJA kynnir: Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 159,1fm íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi.
Gengið er inn í opna forstofu, og innaf alrými er stofa, borðstofa og eldhús.  Lítið baðherbergi er á efri hæð.
Fallegt, gegnheilt parket er á allri íbúðinni.  Á neðri hæð eru 2 svefnherbergi, stórt baðherbergi, þvottahús
og gott sjónvarpshol. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, frá 16:30 - 17:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

692 1065

896 4146

Vættaborgir 68
112 Reykjavík
Glæsilegt parhús

Stærð: 194,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 34.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
MJÖG FALLEGT PARHÚS MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI, Í BORGARHVERFI Í GRAFARVOGI. Á efri hæð er
eldhús, borðstofa og sjónvarpsstofa.  Á neðri hæð eru 2 rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi með
góðu fataherbergi.  Baðherbergi með sturtuklefa, upphengdu klósetti og handklæðaofni.  Þvottaherbergið
er rúmgott með góðri innréttingu.  Sameiginlegur inngangur er úr þvottaherbergi inn í 50 fm aukaíbúð, sem
er ekki skráð hjá fmr.is.  Góðar leigutekjur.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27/8, milli 18:00-18:30

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

692 1065

896 4146

Vættaborgir 80
112 Reykjavík
Glæsilegt endaraðhús með útsýni

Stærð: 221,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 30.1
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Eignin  er  mjög  björt  og  falleg  með  mikilli  lofthæð  í  stofu  og  borðstofu  með  innfelldri  halogenlýsingu,
borðstofa,  stofa  og  tvö  svefnherbergi  eru  parketlögð  með  gegnheilum  við,  eldhús  flísalagt  með  ljósum
flísum  og   hjónaherbergi,  forstofa  og  gestasalerni  eru  flísalögð  með  fallega  mórauðum  flísum.   Nánari
upplýsingar veita Júlíus 896-4146 jrj@remax.is og Björn 692-1065 bka@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27. milli kl 18:30  - 19:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

896 4146

692 1065

Hafnargata 9
825 Stokkseyri
Góð vinnustofa listmálara!!!

Stærð: 109,6 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 8.170.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.500.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Um er að ræða 109,8 fm vinnustofu, á 3. hæð, í gamla frystihúsinu
á  Stokkseyri.  Eitt  stórt  rými  sem  er  bjart  og  opið,  allt  parketlagt  og  er  allt  að  4.30  cm  lofthæð.  Inn  af
aðalrýminu er salernis- og eldhúsaðstaða. Mikil starfsemi er í húsinu, m.a. Draugasetrið og listgallerí, því er
mikil umferð í kringum húsnæðið. Gluggar snúa út á aðalgötu Stokkseyrar. Mjög hentug vinnuaðstaða fyrir
alla listaiðju.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 820-9610.

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

Junkaragerði
 233   Reykjanesbær
Hafnir

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.000.000
REMAX  Esja  kynnir  gott  tækifæri  fyrir  fólk  sem  vill  njóta  kyrrðar  og  fegurðar  með  sjóinn  nánast  í
bakgarðinum. Hvað er betra en að sitja við stofugluggan og halla sér aftur og njóta  náttúrufegurðar.  Til
sölu er  Einbýlishúsið Junkaragerði  í nágrenni  við Hafnir (Reykjarnesbæ) Húsið er 166 fermetra timburhús,
hæð og ris á steyptum kjallara. Húsið hefur meira og minna allt verið endurbyggt.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Bókaðu Skoðun í síma 659 0034

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

659 0034

Stekkjarberg 2
221 Hafnarfjörður
Góð eign fyrir fjölskyldufólk

Stærð: 98,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Fjögurra herbergja björt og þægileg íbúð í Setbergshverfi í Hafnarfirði.  Í íbúðinni er rúmgott svefnherbergi
og tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi er flísalagt á gólfi og veggjum, snyrtileg og smekkleg innrétting er á
baði og hiti á gólfum, baðkar er á baði. Íbúðin er sérstaklega hentug fyrir fjölskyldufólk. Tveir leikskólar eru í
gönguleið,  grunnskóli  og  menntaskóli.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Friðbjörn  í  síma  867  5796  eða
foe@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Friðbjörn
Sölufulltrúi

tp@remax.is

foe@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8675796

Fellsmúli 6
Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 118,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Góð  fimm  herbergja  íbúð  á  fjórðu  hæð.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi,  3  svefnherbergi,
rúmgóða stofu og sérgeymslu.Tenging er fyrir þvottavél á baði. Eldhús er með ágætri innréttingu og góðu
skápaplássi.Hjónaherbergi er mjög rúmgott,þaðan er útgengt á suðursvalir. Gott barnaherbergi og annað
unglingaherbergi sem hefur verið sameinað úr tveim herbergjum.Stofan er björt með stórum gluggum og
er útgengt þaðan á suður svalir. GÓÐ ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ.FERMETERVERÐ AÐEINS KR. 193.000

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Pantaðu skoðun í síma 8937806

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8937806

Freyjubrunnur 2-6
Úlfarsfell
Glæsilega hönnuð raðhús

Stærð: 192,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Glæsilegt  rúmlega  fokhelt  raðhús  í  Úlfarfellslandi   Um  er  að  ræða  raðhús  á  tveimur  hæðum  byggt  úr
steyptum einingum.  Húsin  eru  frá  198  fm.með  innbyggðum bílskúr.   Efri  hæð  skiptist  í  bílskúr,  forstofu,
gestasalerni, hol,eldhús og stofu með útgangi útá 22 fm svalir.   Neðri hæð skiptist í  geymslu,þvottahús,
baðherbergi,2  barnarherbergi  og hjónaherbergi  með baðherbergi  og fataherbergi  innaf,  útgangur  útá  lóð
frá hjónaherbergi.  Húsið stendur á mjög skemmtilegum stað í suðurhlíðum Úlfarsfells

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá kl.17:30-18.00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8937806



Birkihlíð 20
105 Reykjavík
Ein besta staðsetning í Reykjavík.

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 24.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
4ra herbergja endaraðhús með bílskúr á besta stað í Reykjavík. Á neðri hæð er stofa og borðstofa aðskilin
með eikar  parketi  við fallega franska glugga.  Nýlega uppgert  gestabað og eldhús.  Í  eldhúsi  er  rúmgóður
borðkrókur  og  falleg  kirsuberjainnrétting  með  innbyggðri  uppþvottavél.  Á  efri  hæð  er  stórt  baðherbergi
með  góðri  hvítri  og  bæði  sturtuklefa  og  baðkari.  Þrjú  svefnherbergi  eru  á  hæðinni  og  gott  vinnuhorn.
Bílskúr er frístandandi fyrir framan húsið.

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

Bjarkarás 7
210 Garðabær
Falleg neðri sérhæð.

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0
Glæsilegt tvíbýlishús í Ásahverfi Garðabæjar. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson. Um er að ræða neðri
sérhæð  með  sérinngangi  og  góðri  lofthæð.  Íbúðin  skilast  með  vönduðum  innréttingum  frá  HTH,  AEG
tækjum og flísalögðu baðherbergi og þvottahúsgólfi  en án gólfefna að öðru leyti..  Svefnherbergin eru tvö
og eru þau sérstaklega rúmgóð. Vandaðir fataskápar verða í öðrum herbergjum. Baðherbergið er rúmgott
með glugga og skilast með baðkari og upphengdu salerni. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

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

Flúðasel 63
109 Reykjavík
Frábært barnvænt umhverfi. 

Stærð: 96,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Snyrtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað í Breiðholtinu. Eignin er á 1.hæð, eða gengið beint inn af götu.
Komið er inn í rúmgott hol með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Opið er að hluta inn í stofuna frá holinu
og er  stofan með parketi  á  gólfi  og útgengt  á  svalir  sem snúa út  í  bakgarðinn.  Eldhús er  snyrtilegt  með
góðum efri og neðri skápum ásamt góðum borðkrók í enda. Þrjú svefnherbergi eru í eigninni. Baðherbergi
er flísalagt með baðkari og tengi fyrir þvottavél. Stæði í bílageymslu fylgir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli 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.18:30-19:00

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

694 4000

895 6107

Gunnarsbraut 28
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

Falleg  og  hlýleg  eign  á  frábærum  stað  í  Reykjavík.   Íbúðin  er  rúmgóð  með  stórum  herbergjum  og  talsvert
endurnýjuð.  Eldhús með nýlegri innréttingu, glæsilegt ný endurnýjað baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi og
tvær rúmgóðar stofur. Góðar svalir með tröppum niðri í  fallegan garð.  Stór geymsla sem hægt er að nýta sem
vinnuherbergi. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:30 til 20:00

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

862 5999

Kaldasel 12
109 Reykjavík
Gott hús með aukaíbúð

Stærð: 297,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.800.000

Gullið  tækifæri  til  að  gera  góð  kaup.   Stórt  og  gott  235,1  fm  raðhús  með  62,5  fm  aukaíbúð  sem er  í  útleigu,
samtals 297,6 fm.  Þetta er gott hús á góðum stað með spennandi tækifærum.  Hægstætt verð og möguleiki á
góðum  leigutekjum.  4  stór  svefnherbergi,  stofa,  borðstofa,  sjónvarpshorn,  gestasnyrting,  stórt  bað,  bílskúr,
þvotthús og góð geymsla auk 2ja herbergja íbúðar. Þetta er tækifæri sem þú verður að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:30 til 19:00

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

862 5999



Ásbúðartröð 3
Hafnarfjörður
Útsýni yfir höfnina

Stærð: 81,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
REMAX  LIND  kynnir  4  herbergja  íbúð  í  risi  á  frábærum  stað  í  Hafnarfirði.  Sameiginlegur  inngangur  er  í
íbúðina.  Þetta er  íbúð sem nýtist  mjög vel  og er gott  útýni  yfir  höfnina.  Þrjú svefnherbergi  og eru þau öll
með plastparketi og eru tvö þeirra með skápum. Stofan er með plastparketi og er möguleiki á að stækka
hana.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  er  dúkur  á  gólfi.  Eldhúsið  er  sérstaklega  rúmgott  með  miklu
skápaplássi og borðkróki.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27/8 milli kl 19-19.30

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

6934085

861 9300

Fannahvarf 4
Kópavogur
Flott eign á góðum stað

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
REMAX  LIND  kynnir  sérlega  glæsilega  eign  á  vinsælum  stað  við  Elliðavatn.Komið  er  inn  í  forstofu  með
náttúruflísum á gólfi  og góðum skáp.Þvottahús og geymsla er  innan íbúðar  og eru flísar  á  gólfi  þar.  Þrjú
svefnherbergi  eru  í  íbúðinni  og  eru  öll  með  skápum  og  parketi  á  gólfum  (  hlynur  ).  Eldhúsið  er  með
nátturuflísum á gólfi  og fallegri  eikarinnréttingu. Baðherbergið er glæsilegt með upphengdu wc sturtu og
baði.Útgengt er úr stofu á hellulagða verönd með skjólveggjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27/8 milli kl 18-18.30

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

6934085

861 9300

Fléttuvellir 32
Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
RE/MAX LIND kynnir:Sérlega fallega hannað einbýli  á friðsælum stað á völlunum.Húsið er 214,4 fm með
bílskúr  sem er  49  fm.  Nánari  lýsing:Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi,  4  svefnherbergjum,  2  baðherbergjum,
stofu, borðstofu, sjónvarpsholi, þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu
sem er 290 cm og bílskúrinn sérlega rúmgóður og þar er mjög góð lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan
og að innan tilbúið til innréttingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27/8 milli kl 18-18.30

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

6934085

861 9300

Háabarð 8
Hafnarfjörður
Bókið skoðun s. 6934085

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.700.000
Einbýlishús  á  góðum  og  rólegum  stað  í  Hafnarfirði.Góður  suðurgarður  með  heitum  potti  og
verönd.Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplássi.Þrjú svefnherbergi eru í húsinu tvö þeirra eru
með  parketi   á  gólfum  og  skápum  en  eitt  með  dúk  á  gólfi.Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf(baðkar).Stofan og borðstofa er með parketi á gólfi og  er útgegnt í garðhús úr stofu.Þvottahús er innaf
eldhúsi og er útgegnt út í garð úr þvottahúsi.Fínn bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í s. 6934085

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

6934085

861 9300

Klapparstígur 7
Reykjavík
Jarðhæð á Völundarhúsalóð

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
Virkilega  falleg  2.  herb.  72,8fm  íbúð  á  jarðhæð  auk  stæðis  í  bílageymslu  í  hjarta  borgarinnar.  Flísalögð
forstofa með fataskáp. Parketlagt hol. Parketlagt svefnherbergi með stórum fataskáp.  Rúmgott parketlagt
eldhús, viðarinnrétting m/sprautulökkuðum hurðum, vönduð tæki, uppþvottavél. Skenkur milli  eldhúss og
stofu. Björt parketlögð stofa með útgengi út á hellulagða austurverönd. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
baðkar. Þvottahús á hæðinni. Húsvörður. Stæði í bílageymslu. Lán á 4,15@ vxt.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 28. ágúst kl: 19.00

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

861 0444 

Langamýri 28
Garðabær
Sér inngangur - endaíbúð

Stærð: 85,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RE/MAX  Torg  kynnir  virkilega  fallega  3.  herbergja  85fm  íbúð  með  sérinngangi  á  þessum  vinsæla  stað  í
Garðabæ.  Forstofa  með  flísum á  gólfi  og  fataskáp.  Parketlagt  hol.  Tvö  parketlögð  svefnherbergi,  annað
m/fataskáp.  Flísalagt  baðherbergi  með  innréttingu,   baðkar  og  sturtuklefi.  Rúmgott  eldhús,  flísar  á  milli
skápa,  Gaggenau  tæki.  Góður  borðkrókur  sem er  opinn  yfir  í  stofu.  Innaf  eldhúsi  er  þvottaherbergi/búr.
Parketlögð stofa með útgengi út á góða hellulagða verönd. Stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

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

861 0444 

Vallargerði 34
Kópavogur
Íbúð með bílskúr

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 17.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Frábærlega  staðsett  80,8fm  nýlega  uppgerð  3.  herb.  íbúð  á  2.  hæð  ásamt  24,7fm   bílskúr  í  þríbýli.
Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Flísalagt  eldhús  með  viðarinnréttingu  og  góðum  borðkrók.  Björt  og
rúmgóð stofa með frábæru útsýni, útgengt út á vestur svalir. Rúmgott flísalagt hjónaherbergi með stórum
fataskáp. Annað herbergi með innbyggðum fataskáp, pergó parket. Baðherbergi flísalagt í hólf of gólf, nett
innrétting, upphengt wc, baðkar. Gróinn garður. Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27 ágúst kl:18:00

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

861 0444 

Brekkusel 6
109 Reykjavík
Raðhús með auka íbúð

Stærð: 269,7 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 34.660.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.500.000
RE/MAX  Senter  kynnir:  Stórt  og  gott  raðhús  með  bílskúr  og  auka  íbúð.  Á  fyrstu  hæð  er  stórt  anddyri,
þvottahús, og stórt herbergi með útgang út í  sér garð. Miðhæðin skiptist í tvær góðar parketlagðar stofur
með  útgang  á  svalir,  flísalagða  gesta  snyrtingu,  parketlagt  svefnherbegi  og  stórt  eldhús  með  borðkrók.
Efstu hæðinni er skipt niður í hjónaherbergi með góðum skápum og stórum svölum, tvö minni herbergi og
flísalagða snyrtingu með baðkari og sturtu. Eignin hefur haft góðar leigutekjur.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 27/8 milli 18.00 -18.30

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

899-9493

8983023



Eyjatún við Meðalfellsvatn
270 Mosfellsbær

Glæsilegir bústaðir í Kjósahreppi

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Húsin skiptast í  eftirfarandi.  Neðri  hæð: geymsla,  forstofa,  hol,baðherbergi,  tvö
svefnherbergi, eldhús, sjónvarpsstofa. Efrihæð: hol, tvö svefnherbergi, arinstofa,
tölvuafdrep/sjónvarpshol, yfirbyggðar svalir.  Innréttingar eru sérsmíðaðar úr eik
en  allar  borðplötur  eru  granít.  Náttúrusteinn  er  á  neðri  hæð  en  eikarparket  á
efrihæð. Innihurðir eru fulningarhurðir úr furu. Loftaefni er furupanill og einangrun
í loftum 8" steinull.  Öll lýsing er halogen úti og inni. Húsin eru bjálkahús smíðuð
úr 18*18 cm límtrésbjálkum (rakastig 14@ )  en límtrésbjálkarnir  eru mjög stapílt
efni,  springa  ekki,  vinda  sig  ekki,  og  rýrna  aðeins  um 1@  (hefðbundnir  bjálkar
rýrna  um  4@ )  Við  reisningu  húsanna  verður  samvinna  höfð  við  Íslenska
verkfræðinga  til  að  tryggja  að  allar  þéttingar  og  frágangur  falli  að  íslenskum
aðstæðum  og  byggingarstöðlum  en  húsin  munu  fá  vottun  frá
Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins.  Fyrir  framan er 90fm2 sólpallur og á
efri hæð er 25m2 yfirbyggðar svalir með glæsilegu útsýni yfir Meðalfellsvatn! (og
Snæfellsjökul) Mögulegt að kaupa tilbúið undir tréverk eða fullklárað.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús á Sunnudag frá 16 - 18
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Faxabraut 38c
230 Reykjanesbær
Verið Velkomin í Opið Hús

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 14.770.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
3ja-4ja herbergja  78,5 fm. íbúð á annari hæð auk c.a 30 fm í risi, og 35 fm bílskúr, alls eru þar um 140
fm.við Faxabraut í Reykjanesbæ. Eldhús með Glæsilegri nýrri innréttingu efri og neðri skápum ásamt nýjum
tækjum, náttúruflísar á gólfi og einnig á vegg fyrir ofan eldavél, hiti í gólfi. Stofa með nýju ljósu parketi sem
búið er að kalka. Rúmgóð og björt og er auðvelt að loka og gera íbúð 3ja herbergja. Hjónaherbergi með
góðu skápaplássi. Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með sturtu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús á Mánudag frá 17.30 - 18.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is
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693 2080

8440040

Norðfjörðsgata 6
230 Reykjanesbær
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 152 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 20.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.600.000
Húsið hefur allt verið nýlega tekið í gegn. Ris er nýlega standsett, nýlegar innréttingar í allt húsið og nýleg
gólfefni. Húsið er ný málað að utan. Falleg næturlýsing í stiga að innan. Lítill. Búið að draga nýtt rafmagn,
skipta  um  tengla  og  nýjar  töflu  í  kjallara  og  miðhæð.  Sökkull  á  húsinu  er  nýr.  Allar  lagnir,  skolp,
neyslulagnir, og miðstöðvalagnir eru nýjar. Hiti í gólfum á neðstu hæð. Teikningar fylgja sem sýna allt sem
hefur verið gert. Mögulegt er að byggja bílskúr.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Nýuppgert einbýli í gamla bænum

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is
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Norðurtún 9
245 Sandgerði
Glæsilegt hús innst í botnlanga

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 32.020.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Komin tími  til  að skipta  út  íbúðinni  fyrir  drauma einbýlishúsið  aðeins 30 min frá  höfuðborginni!!.  Húsið  er
með tvöföldum bílskúr og stór verönd ásamt heitum potti. Innréttingar í eldhúsi og hurðir eru nýlegar og úr
kirsuberjavið.  Eldhús  er  rúmgott  með  flísum  á  gólfi  fallegar  innréttingar,  ofn,  spanhelluborð,  vifta  og
uppvöskunarvél  fylgir.  Inngengt  frá  eldhúsi  í  þvottahús og þaðan út  á  snúrur.  Tvö salerni  eru  í  húsinu.  4
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum. Tvískipt stofa.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Getur verið laust fljótlega

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is
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Brekkustígur 42
Reykjanesbær
Iðnaðarhúsnæði og rekstur.

Stærð: 990 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 49.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: upplýs. á skrifst.
Tæplega  1.000  ferm.   iðnaðarhúsnæði  að  Brekkustíg  42  í  Reykjanesbæ.   Fasteignin  skiptist  í  tvo
eignarhluta,  annars  vegar  740  ferm.  iðnaðarhúsnæði  og  hinsvegar  fullkomna  sjálfvirka  250  ferm.
bílaþvottastöð  sem  er  í  fullum  rekstri.  Eignin  er  mjög  vel  staðsett  miðsvæðis  í  Reykjanesbæ.  Fasteignin
selst í einu lagi með rekstrinum. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Remax í Reykjanesbæ.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is

Opið hús?..

4200800



Fjóluvellir 11 og 13
221 Hafnarfjörður
Flott einbýlishús á góðum stað

Stærð: 219 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: ókomið

Bílskúr: Já

Verð: 37,0 og 37,5 mi

Einstaklega vel staðsett einbýlishús að Fjóluvöllum 11 og 13, Hafnarfirði, í enda botnlanga og við opið og ósnortið
útvistarsvæði, með gott útsýni, einkum til suðurs og vesturs. Húsin eru 219 fm samtals á einni hæð með 44 fm
innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan, sallað með ljósum marmarasalla að meginefni á
útveggjum,  með  ómáluðu  aluzinki  á  þaki  og  fullkláruðum  þakkanti  og  rennum,  og  jafnaðri  lóð.   Húsin  eru
óinnréttuð  eða  fokheld  að  innan,  sem gefur  kaupendum gott  svigrúm til  að  innrétta  þessi  bráðfallegu  hús  eftir
eigin  höfði.  Lofthæðin  er  mikil.  Fyrirliggjandi  eru  teikningar,  sem  gera  ráð  fyrir  innkomu  í  forstofu  og  hol  með
eldhúsi  næst  við  inngang,  sjónvarpsrými,  stofu  og  borðstofu,  tveimur  barnaherbergjum,  hjónaherbergi,  tveimur
baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, auk áðurnefnds bílskúrs. Gert er ráð fyrir að hitalögn verði í gólfum. Húsin
eru nánast tilbúin til afhendingar. Pantið tíma í skoðun og fáið frekari upplýsingar og teikningar hjá  Árna í s: 893
4416 eða með tölvupósti arnilar@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðun í s: 893 4416, og fáið teikningar.

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

893 4416

Háholt 4
210 Garðabær
Einbýli í sérflokki, mikið útsýni

Stærð: 342 fm
Fjöldi herbergja: 7-8

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 50.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 90.000.000

Einstaklega skemmtilegt og sérstakt einbýlishús, 342 m2 að meðtöldum tvöföldum 47 m2 innbyggðum bílskúr.
Frá húsinu er óviðjafnanlegt útsýni og sjónarspil kvöldsólarinnar nýtur sín hvergi betur. Hönnun og skipulag þessa
húss er í algerum sérflokki enda er smekkvísi, fyrirhyggja og alúð öllum augljós, sem húsið skoða. Húsið, sem er
staðsteypt, er einangrað að utan og klætt viðhalds auðveldri/lítilli, bandsagaðri klæðningu úr gæðaviðnum cetrusi.
Húsið er í  óaðfinnalegu ástandi enda hefur viðhaldi þess verið þannig háttað, að húsið er eins og nýtt, bæði að
utan sem innan. Skipulag hússins er einkar skemmtilegt, stofan er með mikilli lofthæð og stór, fimm stór herbergi,
sjónvarpshol með arni, garðskáli, salerni, baðherbergi, þvottaherbergi, bílskúr og geymslur, allt með fyrsta flokks
innréttingum og gólfefnum, náttúruflísar og parketi.  Skipulag húsins leyfir  á auðveldan hátt  að innrétta litla íbúð.
Auk þess er  ómælt,  óinnréttað rými  yfir  hluta hússins.  Vinsamlega bókið tíma til  skoðunar í  síma 893 4416,  en
húsið  verður  til  sýnis  þriðjudaginn 28.  n.k.  í  samráði  við  sölufulltrúa,  Árna Ólaf,  sem tekur  þá á  móti  og sýnir  á
bókuðum tíma.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðunartíma s: 893-4416. Húsið sýnt þriðjudag

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Sóltún 13
105 Reykjavík
Frábær og einstök, efsta hæð

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 28.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.500.000

Frábær og glæsileg, vönduð, vel skipulögð og björt 135 m2, 4ra herbergja íbúð á 6. (efstu) hæð að Sóltúni 13 í
Reykjavík (bláa ÍAV-húsið), ásamt geymsluherbergi og stóru bílastæði í kjallara. Innréttingar eru teiknaðar af Finni
P.  Fróðasyni  innanhússarkitekt  FHI.  Allt  yfirbragð  íbúðarinnar  og  frágangur  ber  vott  um  einstaka  natni  og
smekkvísi,  auk vandvirkni  og útsjónarsemi  við  innréttingu hennar.  Innréttingar  og hurðir  eru  úr  kirsjuberjaviði  en
parket  gólfa  er  krosslímt,  niðurlímt  úr  millidökkum  harðvið.  Mjög  góðar  og  stórar  suð-suðvestursvalir  eru  út  af
stofu  og  snúa  þær  að  sólríkum,  fallega  hönnuðum,  skjólgóðum  sameiginlegum  stórum  garði,  sem  myndar
rúmgott, opið rými milli  húsa. Gerð og frágangur garðsins er einstakur og virkar afar sterkt til  að móta léttleika í
umhverfinu. Útsýni frá íbúðinni er gott, þ.m.t. til sjávar. Allt húsið og sameign þess er afar glæsileg og augljóslega
er metnaður lagður í að hafa ásýnd þess og útlit sem best. Íbúðin verður sýnd áhugasömum á mánudag 27. þ.m.
milli kl 18.00 og 19.00 og tekur sölufulltrúi á móti bókunum um skoðun í síma 893 4416.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Bókið skoðun, opið hús mánudag 18.00 til 19.00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Unnarbraut 7
170 Seltjarnarnes
Miðhæð í þríbýlishúsi, flott eign

Stærð: 168 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 20.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

Mjög  góð  og  skemmtileg  136,3  fm  íbúð  á  fyrstu  hæð  auk  31,3  fm  bílskúrs  í  þríbýlishúsinu  Unnarbraut  7,
Seltjarnarnesi.   Íbúðin  hefur  sérinngang.  Úr  anddyri  er  gengið  inn  í  stóra  stofu,  eldhús  er  á  vinstri  hönd  og
svefnherbergisgangur á hægri hönd. Úr anddyri er hurð inn í eitt herbergjanna en einnig er gengið niður í kjallara
úr anddyrinu, Marbau viðarparket er á íbúðinni nema í hjónaherbergi, en þar er plastparket með sömu áferð. Gólf
og hluti veggja baðherbergis er flísalagt auk gólfs eldhúss. Í eldhúsi er ljós innrétting. Íbúðin er afar vel skipulögð
og rúmgóð og gefur mikla möguleika. Tvennar svalir, til suð-austurs og suð-vesturs Í kjallara er stórt og rúmgott,
sameiginlegt  þvottahús,  auk  sérgeymsla,  sem ekki  er  meðtalið  í  flatarmáli  íbúðar.  Stórt  jarðvegsskipt  plan  er  á
lóðinni framan við bílskúra, sem standa innst í lóð. Þetta er aðlaðandi eign með mikla möguleika, sem vert er að
skoða. Pantið tíma í skoðun og fáið frekari upplýsingar hjá  Árna Ólafi Lárussyni í s: 893 4416 eða með tölvupósti
arnilar@remax.is. Opið hús sunnudag 26. þ.m. kl. 16.00 til 17.00.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Bókið skoðun, opið hús sunnudag 16.00 til 17.00

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

www.kopavogur.is - www.job.is

Frístundaheimilið
Kraftverk

• Íþrótta- og tómstundaráð Kópavogs

óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í 30-

50% starf við frístundaheimilið Kraftverk.

Frístundaheimilið er ætlað börnum og
unglingum í 5.-10. bekk með sérþarfir eftir
að skóladegi lýkur. Möguleiki er að ráða
í allt að 100% stöðuhlutfall með tengingu
við félagsmiðstöðina Igló. Um er að
ræða gefandi starf og hafir þú áhuga og
ánægju af mannlegum samskiptum þá er
þetta starf fyrir þig. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst n.k.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Lára
Finnsdóttir, forstöðumaður Igló, í síma 6961621
og 5641132.

Netfang: ragnhildur@itk.is

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.



Jói
Fel

joifel@joifel.is
863 7579

Við leitum að duglegu, skapgóðu og
þjónustulunduðu fólki í eftirtalin störf:

• Afgreiðsla
• Barnagæsla

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar
í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Sölufulltrúi

Markaðs- og sölufulltrúi
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota á Íslandi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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óskar að ráða verkefnastjóra á markaðssvið 
TOYOTA Á ÍSLANDI

Starfssvið:
- Verkefnastjórn og umsjón með viðburðum,

s.s. bílasýningum, menningar- og 
íþróttaviðburðum.

- Daglegt markaðsstarf og stuðningur við 
vörumerkjastjórnun Toyota og Lexus.

- Umsjón með gjafavöru, styrktarbeiðnum og 
myndefni.

- Vinnsla við bæklinga og markaðsefni fyrir 
Toyota og Lexus.

Toyota á Íslandi óskar eftir metnaðargjörnum, samviskusömum og jákvæðum 
einstaklingi í starf verkefnastjóra.

Hæfniskröfur:
- Öguð og vönduð vinnubrögð.
- Góð íslensku- og enskukunnátta. 
- Þekking á helstu hönnunarforritum, s.s. 

Photoshop, Illustrator og InDesign er mikill 
kostur.

- Góð Word- og Excel-kunnátta nauðsynleg.
- Menntun á sviði verkefna- og/eða 

vörumerkjastjórnunar mikill kostur.
- Reynsla af markaðsstörfum mikill kostur. 

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is ásamt ferilskrá, merkt „Verkefnastjóri.“ Umsóknarfrestur er til 3. september. 

Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

STARFSFÓLK ÓSKAST

ARKÍS er framsækið alhliða hönnunar-
og ráðgjafafyrirtæki sem hefur starfað 
frá árinu 1997. Arkís leggur áherslu á
vönduð og traust vinnubrögð.

Starfsmenn ARKÍS eru 45 í Reykjavík
og á Egilsstöðum. Auk þess er Arkís
einn af stofnendum arkitekta- og verk-
fræðistofunnar ARSO í Vilnius þar sem 

grunni.

þar helst nefna hönnun verslunar-

stofu- og atvinnuhúsnæðis, skipulags-
verkefna auk annara verkefna fyrir
sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

www.ark.is

ARKITEKTAR & BYGGINGAFRÆÐINGAR
Leitum að arkitektum og byggingafræðingum sem 
geta starfað sjálfstætt og stýrt verkefnum fyrir hönd
fyrirtækisins.

Einnig leitum við að arkitektum og byggingafræð-
ingum til að starfa við almenna hönnun. 

Vegna aukinna verkefna framundan leitum við að
áhugasömum einstaklingum til starfa.

Gestamóttaka (Næturvörður)
Vinnutíminn er frá 19:00 – 07:00

Hæfniskröfur:
-Almenn tölvukunnátta 

-Íslenska, enska og helst eitt
norðurlandamál

-Hæfni í mannlegum samskiptum.
-Viðkomandi þarf að vera 25 eða eldri 

Umsóknir skulu sendast Sigurði á
netfangið sigurdurs@hotel-ork.is

og veitir hann nánari upplýsingar í 
síma 483-4700 eða 864-3122 

Hótel Örk - Atvinna



Starfsmaður óskast
á næturvaktir
Við leitum að duglegum, jákvæðum og samviskusömum 
starfsmanni á næturvaktir. 
Unnið er virka daga frá kl. 22 - 08 
og um helgar frá kl. 20 - 08, viku í senn.

Mikil þjónustulund er skilyrði
Góð tungumálakunnátta
Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur

Frumkvæði og ábyrgð
í vinnubrögðum

Umsóknir og ferilsskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 1.september 2007.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, 
verkefnastjóri, í síma 525 9811.
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VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001

a eftir
f i kj



Fyr ir tækja skrá 
rík is skatt stjóra

Rík is skatt stjóri leit ar að kraft mikl um og jákvæð -
um ein stakl ingi til starfa við afgreiðslu við skipta -
vina í fyr irtækja skrá. Starf ið felst meðal ann ars í
mót töku og yfir ferð gagna, úrvinnslu og skrán -
ingu,  reikn inga gerð  og sím svör un. 

Starf ið krefst lip urð ar í sam skipt um, nákvæmni í vinnu   -
brögð um og frum kvæð is. Æski legt er að við kom andi hafi
reynslu af sam bæri leg um störf um, reynslu af  vinnu við
tölv ur og  hafi lokið stúd ents prófi. Laun taka mið af kjara -
samn ingi rík is ins við SFR. Umsækj andi þarf að geta hafið
störf  sem  fyrst.

Umsókn ir er  hafi að geyma ítar leg ar upp lýs ing ar m. a.
um mennt un, fyrri störf, með mæl end ur og  annað er
máli skipt ir, send ist til ríkis skatt stjóra á tölvu póst fang ið
umsokn ir@ rsk. is eða með bréfi til RSK, Lauga vegi 166,
150 Reykja vík,  merkt starfs manna stjóra, eigi síðar en
10. sept emb er 2007.

Upp lýs ing ar  um starf ið  gefur  Inga  Hanna 
Guð munds dótt ir starfs manna stjóri  RSK  í  síma 
563 1202.  Öllum  umsóknum verð ur svarað  þegar
ákvörð un  hefur  verið  tekin  um ráðn ingu.

Upp lýs ing ar um emb ætt ið má  finna  á vef síðu  þess www.rsk. is.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Þjónustufulltrúi
• Kópavogsbær auglýsir laust til

umsóknar nýtt starf þjónustufulltrúa á

þjónustuborði bæjarins. Þjónustufulltrúi
þarf að hafa ríka þjónustulund, hafa góða
almenna tölvukunnáttu, tala gott íslenskt
mál, hafa góða skipulagshæfileika og þá
menntun og reynslu sem best kemur að
notum í starfi hans.

Starfssvið:
• Verkstjórn þjónustuborðsins
•  Samskipti, upplýsingagjöf og þjónusta við

viðskiptavini
•  Símavarsla
•  Uppfærsla þjónustuhandbókar
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur verkefni sem tengjast afgreiðslu og

móttöku

Hæfniskröfur: 
•  Þjónustulund og samskiptahæfni 
•  Geta til að vinna undir álagi
•  Reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum 
• Almenn tölvufærni 
•  Háskólamenntun kostur

Um 100% starfshlutfall er að ræða.   Starfsmaður
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfið hentar körlum jafnt sem konum.
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 1. september
n.k. á bæjarskrifstofu Kópavogs, Fannborg 2,
4.hæð.

Frekari upplýsingar veitir 
Páll Magnússon bæjarritari

í síma 570 1500.



Laus staða í Norræna húsinu
Húsvörður/tækjamaður (100% starf)
Norræna húsið stendur frammi fyrir miklum 
breytingum og spennandi þróun á næstu árum. Við 
leitum að ábyrgum, þjónustuliprum og jákvæðum 
starfsmanni með skýra framtíðarsýn til að taka þátt í 
þessu ferli.
Húsvörður/tækjamaður ber m.a. ábyrgð á, í samstarfi 
við yfirhúsvörð:
- tæknilegum rekstri hússins
- að dagskrá hússins geti farið fram á sem bestan hátt
- eftirliti, viðgerðum og viðhaldi hússins
- að taka þátt í tæknilegri þróun hússins
- aðstoð við notkun tækja á ráðstefnum o.þ.h.

Störfin krefjast kunnáttu í íslensku sem og í einu 
norrænu máli. Ráðningarnar eru samkvæmt 
fyrirmælum Norrænu ráðherranefndarinnar 
tímabundnar í fjögur ár, með möguleika á 
framlengingu í fjögur ár til viðbótar.
Ráðningarskilmálar byggjast á kjarasamningum 
hlutaðeigandi stéttarfélaga og lúta íslenskum lögum. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Norræna hússins, 
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík eða í tölvupósti á

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Árnason á 
oli@nordice.is og í síma 5517030.

Umsóknarfrestur er til 3 september 2007.

oli@nordice.is

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
• Aðstoð í eldhús 75%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100% sem fyrst
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi
• Aðstoð í eldhús 80-100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Yfirmaður
fjölskyldudeildar

• Kópavogsbær óskar eftir að ráða í stöðu

yfirmanns fjölskyldudeildar.

Fjölskyldudeild er ein af sjö deildum
Félagsþjónustu Kópavogs. Næsti yfirmaður
er félagsmálastjóri.

Yfirmaður fjölskyldudeildar starfar sam-
kvæmt lögum um félagsþjónustu sveitar-
félaga nr. 40/1991, 
barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalög-
um nr. 76/2003.

Yfirmaður fjölskyldudeildar ber faglega,
stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð á
verkefnum fjölskyldudeildar, sem lúta að
barnaverndarmálum og félagslegri þjón-
ustu. Hann gerir starfs- og fjárhagsáætlanir
fyrir þá málaflokka, sem undir hann heyra og
undirbýr ráðningu nýrra starfsmanna. 

Yfirmaður fjölskyldudeildar hefur yfirumsjón
með innra starfi deildarinnar, þ.m.t. ráðgjöf
til starfsmanna, ráðningum stuðningsaðila í 
barnaverndarmálum, umsýslu barnavernd-
arúrræða og eftirfylgd ákvarðana félags-
málaráðs. Hann hefur auk þess yfirumsjón
með tölfræðilegum upplýsingum deildarinn-
ar og annast ýmis konar skýrslugerð.

Yfirmaður fjölskyldudeildar situr fundi
félagsmálaráðs í tilheyrandi málaflokkum og
kemur einnig að úthlutun á félagslegu hús-
næði.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stétt-
arfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Félagsráðgjöf eða sambærileg háskóla-

menntun

• Reynsla af barnaverndarstarfi æskileg

• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórn-

un æskileg

• Góð tölvukunnátta og færni í rituðu máli

• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Sigfús-
son, félagsmálastjóri, eða Rannveig María
Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri, í síma 570-
1400. Umsóknir sendist ásamt fylgigögn-
um til Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, 200
Kópavogi, fyrir 19. september n.k.

Hvetjum karla jafnt
sem konur til að sækja

um starfið.



Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is merkt 
Ljósaverslun 7898 fyrir 30. ágúst.

LJÓSAVERSLUN
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

INNFLUTNINGUR-PANTANIR
Traustann starfsmann í pantanir, innflutning, 
tollskýrslugerð, verðútreikninga o.fl.

AFGREIÐSLUSTARF
Traustann starfsmann til almennra 
verslunarstarfa.

LAGERSTARF
Lagerstarfsmann til almennra lagerstarfa.

- vi› rá›um

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

Verkefnisstjóri fjáröflunar

Rau›i kross Íslands óskar eftir a› rá›a verkefnisstjóra fjáröflunar
á landsskrifstofu félagsins í Reykjavík.

Starfssvi›
Fjáröflun og sala.
Fyrirtækjasamstarf.
Samskipti, fljónusta og rá›gjöf vi›
deildir félagsins.
fiátttaka í mótun hugmynda.
Áætlanager› og eftirfylgni.

Hæfniskröfur
Reynsla og/e›a menntun á svi›i sölu
og fjáröflunar.
Hugmyndaau›gi og frumkvæ›i.
Samstarfshæfni.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf fyrir
drífandi a›ila sem vill vinna a› fjölbreyttum
verkefnum hjá félagasamtökum.

Rau›i kross Íslands er sjálfbo›ali›ahreyfing
19 flúsund félagsmanna og 1500 virkra
sjálfbo›ali›a sem starfa í 50 deildum um
allt land. Rau›i kross Íslands bregst vi›
ney› jafnt innanlands sem utan og veitir
a›sto› er gerir fólk hæfara til a› takast á
vi› erfi›leika og breg›ast vi› áföllum.
Félagi› stendur vör› um mannréttindi,
heilbrig›i og vir›ingu einstaklinga.

Nánari uppl‡singar um Rau›a krossinn
er a› finna á heimasí›u félagsins:

www.redcross.is

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
3. september nk.
Númer starfs er 6970.

Nánari uppl‡singar um starfi›
veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

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

www.grunnskoli.is

Skólaskjól  Starfsfólk óskast til almennra starfa
og til að vinna með börnum með sérþarfir.

Upplýsingar/umsókn:
Rut Bjarna forstöðumaður Skólaskjóls í síma

5959 200 eða 822 9123,
rutbj@seltjarnarnes.is

Náttúrufræði Kennsla í náttúrufræði á elsta
stigi, 8 kennslustundir á viku.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

baldur@seltjarnarnes.is
Sími 5959 250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-stæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.
Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur í 1. til 4.
bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Sérkennsla Starf þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Skólaliðar óskast til starfa m.a. til aðstoðar í
mötuneyti.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,

sími 822 9120.



Skrifstofuhúsnæði óskast til leigu
Norðurál óskar að taka á leigu 120 til 160 fermetra skrifstofuhúsnæði í Reykjavík eða Kópavogi.

Einungis vandað húsnæði með snyrtilegri aðkomu og umhverfi kemur til greina.

Upplýsingar sendist Ágústi Hafberg á netfangið agust@nordural.is. Hann veitir jafnframt frekari
upplýsingar í síma 696 9508.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafvirkjun, eða 

rafvélavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir 
að hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú 
hófst?

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 18. 

“Ertu í stuði?” er tilraunaverkefni sem ætlað er að finna
leiðir til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað 
sér í námi og starfi. 
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu

rafiðnaðarins
www.rafis.is/fsr

eða í  síma 580 5252 

Vélavörður
Samherji hf óskar eftir 
vélaverði, á 
Þorvarð Lárusson 
SH-129.

Menntun og hæfniskröfur

• Lágmarksréttindi VV

Samherji er eitt
ugasta sjávarút-

vegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.  
Samherji hf hefur
á að skipa hæfu og
framtakssömu starfs-
fólki og stjórnendum,

ota,
aheimild-

um og fullkomnum
verksmiðjum í landi.

Upplýsingar um 
ð gefur 

Sigurður Ólafur 
Þorvarðarson
skipstjóri
Sími 854-5675 
og 660-8445

SAMHERJI hf

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofa Kópavogs:
• Þjónustufulltrúi
 Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður þjónustudeildar
• Félagsráðgjafar
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Félagsmiðstöðvar ÍTK:
• Starfsmenn við Kraftverk 30-50%

Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúi
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla
• Heimilisfræðikennari 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



O P I N  H Ú S  Í  D A G  –  S U N N U D A G
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Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

OPIÐ HÚS KL14:00 - 14:30
Hlíðarhjalli 76 3ja herb. 200 Kópavogur

Um er að ræða snyrtilega 3ja
herbergja íbúð með bílskúr á
góðum stað í Kópavogi.
Íbúðin er vel staðsett og er
mjög gott útsýni af svölum.

Magnús Ninni tekur á
móti áhugasömum.

Ve
rð

: 2
8,9

 m
illj

.

St
ærð

: 1
28

 fm

OPIÐ HÚS KL14:00 – 14:30
Álfhólsvegur 125 – 200 Kópavogur

Snyrtileg 4ra herb. íbúð á
jarðhæð, í grónu og barn-
vænu hverfi. Stór og lokaður
sameiginlegur garður. Íbúðin
er rúmgóð og telur 3 svefn-
herb. Baðh. og eldhús í góðu
ástandi. Stofan er björt og
með útgengi á litlar svalir.

Valdimar Örn tekur á móti áhugasömum

Ver
ð: 2

5,9
millj

.

St
ærð

: 9
6,5

fm
.

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Fífusel 37 5 herb. 109 Reykjavík

4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ
STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. For-
stofa, stofa og gangur með
ljósu plastparketi, dúkur á
herb. Í eldhúsi er hvít innrétt-
ing, ný eldav. Baðh. með
dúk, þar er nýtt baðkar,

vaskur og salerni. Þv.hús. Íbúðinni tilheyrir herb. í sameign.

Júlíus tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,5
millj

.

St
ærð

: 1
43

,3
fm

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Gautavík 25 3ja herb. 112 Reykjavík

3ja herb. íbúð með bílskúr á
góðum stað. Forstofu með
fatasáp, inn af forstofu er
þv.hús. Eldhús með mahón-
íinnréttingu, stofa með ljósu
eikarparketi og svalir sem

snúa í suður. Tvö svefnh. með mahóní fataskápum, á baðher-
bergi er mahóníinnr. og baðk. Bílskúr er stór og góður.

Valdimar Örn tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

8,5
millj

.

St
ærð

: 1
41

fm

OPIÐ HÚS KL14:00 - 14:30
Álakvísl 31 4ra herb. 110 Reykjavík

Sérhæð í þríbýlishúsi, með
sérgarði og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús, geymslu,
rúmgóða stofu með útgengi
út á verönd, 3 svefnherb.,
stórt og gott baðherbergi og

þvottahús. Nýbúið er að taka húsið í gegn að utan.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,9
millj

.

St
ærð

: 1
44

,5
fm

OPIÐ HÚS KL15:00 - 16:00
Tröllakór 12 - 16 Nokkrar íbúðir eftir. 203 Kóp.

Fallegar og rúmg. 3ja og 4ra
herb. íbúðir í góðu lyftuhúsi
við Vatnsenda. Sérinng. af
svölum. Íbúðirnar skilast
fullb., án gólfefna en baðh.
og þv.hús skilast þó flís-
alögð. Sérþv.hús í öllum
íbúðum.

Sölumenn Stórborgar taka á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

4,9
- 31

,9
m.

St
ærð

: 9
8 - 12

2 fm

OPIÐ HÚS KL16:30 - 17:00
Leirubakki 10 íb 102, 109 Reykjavík

Íbúðin er öll nýtekin í gegn og
var húsið klætt að utan fyrir
stuttu með viðhaldsfríu efni,
gluggar og gler er einnig ný-
legt. Í kj. eru 2 herb.   auk 7 fm
geymslu. Eldhús með nýrri

eikarinnr. frá InnX og tæki frá AEG. Þvottahús. Suðursvalir. Sjón-
varpstenglar eru í öllum herbergjum. Allir rofar og tenglar nýjir.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,9
millj

.

St
ærð

: 1
27

,8
fm

OPIÐ HÚS KL17:00 - 17:30
Árbakki 7 - 800 Selfoss

Fallegt einbýli klætt hvítum
múrstein á góðum stað.
Snyrtilegur garður og einfald-
ur, pallur sem gengið er útá úr
stofu. Gólfefni eru Mustang
náttúrusteinn og dökkt plast-
parket. Gólfhiti er í öllum gólf-

um. Halogen lýsing er í stofu, eldhúsi og baðh.

Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 3

4,5
millj

St
ærð

: 1
88

,9
fm

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Mávahlíð 4 105 Reykjavík

Sérlega skemmtileg ca 111
fm 3-4ra herb. neðri sérhæð
í þríbýlishúsi. Ný tæki í eld-
húsi. Nýtt parket á gólfi.
Húsinu hefur alltaf verið
haldið. Sérhæð sem stoppar
stutt. Afhending eftir sam-
komulagi.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 3

3,8
millj

.

St
ærð

: 1
10

,4
fm

DV LEITAR AÐ SÖLUMANNI
Í AUGLÝSINGASÖLU

Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila.

Æskilegir eiginleikar:
::: Vilji til að ná árangri og verða

góður sölumaður
::: Heiðarleiki og stundvísi 

Nánari upplýsingar fást hjá 
Ingu Huld Hermóðsdóttur
starfsmannastjóra í síma
515 5500 eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is

DV hefur verið í mikilli sókn undanfarna mánuði
og nú vantar fleiri sölumenn auglýsinga.
Við leitum að kröftugum og duglegum einstaklingi.
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-16
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐUM - VERIÐ VELKOMIN

2. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 74,8 fm 

upp í 94,5 fm.

Verð er frá 

29.550.000 kr. 

3. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 75,0 fm 

upp í 94,5 fm

Verð er frá 

31.900.000 kr. 

4. HÆÐ

ÖLL SELD

Mjög vandaðar, 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
á 2. og 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í hjarta borgarinnar. 

Íbúðirnar eru fullbúnar, með vönduðum eikarinnréttingum og fataskápum. Eikarparket á gólfum.  Bað-
herbergisgólf og veggir eru lögð marmarasteini og með vönduðum tækjum frá Phillipe Starck og Dura-
vit.  Innfelldir speglaskápar eru í baðherbergjum.  Í eldhúsum íbúðanna eru gæða tæki frá AEG úr
burstuðu stáli, þ.e. ísskápur með frysti, uppþvottavél og bökunarofn með keramikhelluborði. Hiti er í
gólfum og gólfsíðir gluggar eru í stofum. Svalir eru á öllum íbúðum. Sér bílastæði fylgir hverri íbúð.
Aukin hljóðeinangrun er í gólfum og veggjum. Dyrasími með myndavélakerfi í hverri íbúð. Sameign
hússins er afar glæsileg, lögð svörtu graníti.

ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING

Fr
u

m

LAUGAVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGING ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16

HAGALAND 6 MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS MILLI KL. 17:00 OG 18:00 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Fr
um

Gullfalleg 122 fm efri sérhæð auk 31 fm bílskúr í mjög fallegu húsi á góðum
stað í Mosfellsbæ. Í íbúð eru þrjú góð svefnherbergi, björt stofa með mikilli
lofthæð. Stórar svalir með fallegu útsýni. Eldhús með hvítri U-laga innréttingu.
Þvottahús með innréttingu. Fallegt baðherbergi. Góður garður.

V. 35,8 millj.
Auður tekur á móti gestum

frá kl. 17 -18 í dag. Sími:   896 8086.

Um er að ræða íbúð á efstu hæð í litlu
fimm íbúða húsi sem stendur innst í
botnlanga, íbúðin er 4ra herbergja
119,1 fm og er vel skipulögð, björt og
rúmgóð með fallegu útsýni.

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

GALTALIND 12, ÍBÚÐ 302. 
GLÆSILEG EIGN Á BESTA STAÐ Í LINDARHVERFINU Í

KÓPAVOGI. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. STUTT Í SKÓLA OG ALLA
ÞJÓNUSTU. EIGNIN GETUR VERIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX.

Fr
um



Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-17

Fjölnisvegur 16 - 101 Reykjavík 
Glæsileg eign á tveimur hæðum með
sér inngangi.  Efri hæðin er skráð
samkvæmt FMR 99,4 fm en neðri
hæðin er skráð 49,8 fm. Neðri hæðin
er ca 48 fm stærri þar sem hún er
undir allri efri hæðinni. Báðar hæðirnar
eru þá samtals ca: 200 fm. Húsið er
byggt 1936  og er steinsteypt.
Eigninni fylgir 35 fm bílskúr,
innréttaður sem herbergi. Efri hæð.
Forstofa, hol, gang, herbergi, þrjár
samliggjandi stofur og eldhús. Frá
borðstofu er útgengi í fallegan garð. Á
gólfum er gegnheilt parket, en á eldhúsi eru flísar. Neðri hæð. Gengið  er niður léttan
viðarstiga inn á hol. Við holið eru tvö herbergi og baðherbergi. Baðherbergið er nýlega
standsett. Parket er á herbergjum. Á neðri hæðinni er einnig búið að útbúa sér íbúð sem
skiptist í mjög stóra stofu, .svefnherbergi og baðherbergi. Sér inngangur er á neðri hæðina.
V-79millj. (5075)

Sölumaður verður á staðnum.

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs,
samtals 224 fm. að stærð. Húsið er afar vel staðsett innst í
lokuðum botnlanga. Stór timburverönd mót suðri með skjól-
veggjum. Húsið var teiknað að Vífli Magnússyni arkitekt og
byggt árið 1989 Verð kr. 62.900.000.

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 14 OG 15 

BÆJARGIL 23, GARÐABÆR.

Gott tveggja hæða einbýlishús auk serbyggðsbílskúrs/bíl-
skýlis, samtals 176 fm. að stærð. Í húsinu erufimm svefnher-
bergi. Eldhús hefur verið endurnýjað. Húsiðstendur á hornlóð
á afar rólegum stað. Fallegur garður. Verð 42.500.000.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.14
OG 15KEILUFELL

43,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 108 fm og vel innrétt-
uð 4ra herb. íbúð á 5. hæð
ÍBÚÐ MERKT 0505.
ásamt stæði í bílageymslu
og sér geymslu í kjallara í
þessu eftirsótta lyftuhúsi í
miðborginni. Íbúðin skiptist
m.a. í samliggjandi stofur, opið eldhús, 3 herbergi og bað-
herbergi. Í upphafi var vandað sérstaklega til allra innréttinga
í íbúðinni og grágrýti er í gluggakistum. Gott útsýni er yfir
höfnina og sundin. Suðvestursvalir út af borðstofu sem snúa
inn í skjólgóðan húsagarð. Húsvörður. Verð 38,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Bjalla merkt 0505 - Verið velkomin.

Fr
um

Ásholt 2 
Góð 4ra herb. útsýnisíbúð í miðborginni

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14 - 14:30 ÍBÚÐ 0102

AUSTURBRÚN 37 

Um er að ræða 3ja herbergja rúmlega
112 fm. sérhæð á annari hæð með
sérinngangi í 3ja hæða húsi við
Austurbrún. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Hol. Komið
inn í gott hol með flísum á gólfi og fataskáp. Úr holi er gengið í allar
vistaverur íbúðarinar. Eldhús með  parketi á gólfi og nýlegri hvítri innréttingu
og góðum borðkrók. Baðherbergið er ný tekið í gegn með flísum á gólfi og
flísaplötum á veggjum baðkar og sturtuaðstöðu. Hjónaherbergið er með
dúk á gólfi og fataskáp úgengt er út á svalir frá hjónaherbergi,
barnaherbergið er með parketi á gólfi. Stofan og borðstofan eru
samliggjandi (tvær stofur) með teppum á gólfi. Bílskúrinn er stór og góður
40,5 fm með heitu og köldu vatni  og rafmagni. Á fyrstu hæð hússins er
þvottaherbergi og stór sér geymsla. Ásett verð: 34,9
Svavar Hrafn af fasteignasölunni tekur á móti gestum 6961388

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 15 - 15:30 ÍBÚÐ 0203

DVERGABORGIR 8

Snyrtileg 2ja herbergja  íbúð á 2 hæð í
fjölbýlishúsi með sér inngang. Íbúðin er
björt og snyrtileg og vel skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í
leikskóla og skóla.  Góður þjónustukjarni er í hverfinu.Nánari lýsing á
íbúðinni sem er 61,7 fm: Komið er inn í forstofu með fatahengi og skáp og
flísum á gólfi innaf forstofu er stór búr skápur,  Úr fostofu er herbergishol
með rúmgóðu hjónaherbergi með góðum skápum og parket á gólfi.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og  borðkrók parket á gólfi.  Stofan er björt
og rúmgóð með parket á gólfi, Útgengt er út á suður svalir frá stofu.
Baðherbergið er  með viðar innréttingu nuddbaðkari og sturtuklefa flísar á
gólfi. Þvottaaðstaða er inn á baðherbergi.sér geymsla er í sameign og
sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Ásett verð: 17,1 millj.
Svavar Hrafn af fasteignasölunni tekur á móti gestum 6961388

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Fulbright-stofnunin auglýsir: 

Námsstyrki:

WWW.FULBRIGHT.IS

Auglýsing um styrki vegna 
námskostnaðar og verkfæra- 

og tækjakaupa fatlaðra.
Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, 
Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á Vesturlandi vekja 
athygli á rétti fólks til að sækja um styrki  skv. 27. grein laga 
nr. 59/1992 um málefni fatlaðra  og reglugerðar nr. 550/1994 
um styrki vegna  námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa 
fatlaðra.

Skv. reglugerðinni er heimilt  að veita  styrk til greiðslu nám-
skostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra 

Einnig er heimilt að veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til 
verkfæra- og tækjakaupa  í sambandi við heimavinnu eða sjálf-
stæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg 

að skapa sér atvinnu. 

Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði 
félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð, til svæðisskrifstofa í 
hverju umdæmi en þar er einnig hægt að fá umsóknareyðublöð 
og allar nánari upplýsingar.  

Umsóknarfrestur er til 17. september.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 
39b, 700  Egilsstöðum sími: 470 0100

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13, 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 
Reykjavík sími 533 1388

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Eyrarvegi 67, 
800 Selfoss sími: 482 1922 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 
400 Ísafjörður sími: 456 5224 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 
310 Borgarnesi, sími: 433 1700
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Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Þorsteinn Jakobsson
Sölufulltrúi
GSM: 899 7145
steini@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.isSkipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSI 
Á EINNI HÆÐ 

Í FOSSVOGINUM EÐA 
Á ARNARNESINU FYRIR
FJÁRSTERKAN AÐILA. 
GÓÐAR GREIÐSLUR 
FYRIR RÉTTA EIGN.

Opið hús í dag milli kl. 16:00 og 16:30 
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir í einkasölu glæsilegt einbýli við verðlaunagötu í Hafnarfirði Möguleiki 
á aukaíbúð í kjallara. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um er að ræða 270 fm glæsilegt einbýlishús á 
tveimur hæðum í Hafnarfirði. Um er að ræða eign sem er á mjög eftirsóknarverðum stað. Forstofa með 
flísum. Hol með flísum og stóru sjónvarpsholi með glerrennihurð út í garð. Eldhús, þv.hús og búr. Hátt 
er til lofts í stofu. Halogen ljós. Arinn í stofu, útgengt úr stofu út á suðursvalir. Svefnherbergisálma með 
3. herb. + baðh. með baðkari og sturtu. Góð innrétting á baði flísalagt í hólf og gólf. Eikarskápar og 
hurðar. Stofa með parketi. Lóðin er í fallegu hraunuðu umhverfi. Hellulagt svæði fyrir framan bílskúr.

Stærð

270 fm

Byggt

1979

Brunabótamat

36,5 millj.

Sævangur 42 Verð: Lækkað verð 69,9 millj.

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag milli kl. 17:00-17:30
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR fjögurra herbergja íbúð í fjölbýli á vinsælum stað í Hvassaleitinu ásamt 
bílskúr. Nýlega búið að klæða húsið og mála. Flísalögð forstofa með eikarskáp. Eldhús með gráum 
flísum á gólfi. Eldhúsinnréttingin er með hvítri glansáferð. Nýleg tæki, ísskápur og uppþvottavél fylgja 
með. Borðkrókur er í eldhúsi. Rúmgóð stofa og borðstofa með stórum gluggum til suð-vestur og svalir. 
Eikarparket er á stofu og borðstofu. Hjónaherbergi og tvö barnaherbergi eru með eikarparketi á gólfi og 
eikarskáp. Baðherbergi er nýlega endurnýjað. Aðstaða er fyrir þvottavél.

Stærð:

116 fm

Byggt

1960

Brunab.mat

17.990.000

Hvassaleiti  6 Verð 27 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14:00-14:30
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR gullfallega tveggja herbergja íbúð við Þrastarás í Hafnarfirði. 
Um er að ræða bjarta og vel skipulagða 2ja  herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í Áslandinu í 
Hafnarfirði. Komið er inní forstofu með ljósum flísum á gólfi og góðum fataskáp. Á hægri hönd er gott 
þvottahús. Baðherbergið er flísalagt og er með hvítri innréttingu og glæsilegri sturtu.  Svefnherbergið 
er rúmgott með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Eldhús er opið inn í stofu sem er rúmgóð með 
útgengi á stórar og rúmgóðar svalir til suðurs með glæsilegu útsýni. Stutt er í skóla og leikskóla.

Stærð:

67,8 fm

Byggt

2001

Brunab.mat

11.800.000

Þrastarás 18 Verð 18,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 15.00 - 15.30

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR 
3ja herbergja fallega íbúð í litlu fjölbýli á frábærum stað rétt við Sundlaug Hafnarfjarðar. Parket á öllum 
gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt í topp. Nýleg blöndunartæki. Stofa og eldhús í opnu rými, tvö 
rúmgóð svefnherbergi með góðum skápum. Þvottahús innan íbúðar. Hellulögð verönd í suður.
Upplýsingar gefur Steini í síma 899 7145

Stærð:

81,6 fm

Byggt

1995

Brunab.mat

14.000.000

Suðurbraut 2 A - Hafnarfirði Verð 21,4 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 - 14.30 bjalla 603

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR 
Vorum að fá í sölu stórglæsiega útsýnis íbúð á 6 hæð vestast í Vallarhverfinu. Allar innréttingar tæki og 
gólfefni af vönduðustu gerð. V-svalir óvenju stórar með einstöku útsýni til suðurs og vesturs. Íbúðin er 
skráð 4ra herbergja en tvö herbergi hafa verið sameinuð í eitt stórt (auðvelt að breyta aftur)
Upplýsingar gefur Steini í síma 899 7145

Stærð:

126.6 fm

Byggt

2006

Brunab.mat

21.550.000

Kirkjuvellir 3 - Hafnarfirði Verð 29,5 millj.

ÓKEYPIS FLUTNINGSÞRIF 
FYLGJA ÖLLUM 

EIGNUM SEM ERU SKRÁÐAR 
OG SELDAR 

FRÁ ÁGÚST MÁNUÐI TIL 
ÁRAMÓTA ! 

HAFÐU SAMBAND NÚNA!

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 15:30
LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN KYNNIR í einkasölu þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri við Hjallahraun í 
Hafnarfirði. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Um er að ræða bjarta og fallega 2 herb. íbúð á jarðhæð þar 
sem öll þjónusta er til staðar. Í íbúðinni eru öryggishnappar tengdir Securitas, í svefnherbergi og baði. 
Sérgeymsla er í kjallara. Mötuneyti er í sameign og salur sem íbúar geta pantað til veisluhalda einnig er 
hárgreiðslustofa, nuddstofa fótaaðgerðarstofa ofl í sameign. EINUNGIS MÁ RÁÐSTAFA ÍBÚÐINNI TIL 
EINSTAKLINGA SEM ERU 60 ÁRA EÐA ELDRI OG ÁTT HAFA LÖGHEIMILI Í HAFNARFIRÐI A.M.K. 3 
ÁR, EÐA HJÓNA ÞAR SEM ANNAR AÐILI UPPFYLLIR OFANGREIND SKILYRÐI. 

Stærð:

71 fm

Byggt

1989

Brunab.mat

13.750.000

Hjallabraut 33 Verð 22,9 millj.



Lengi hef ég furðað mig 
á orðskrípinu „kyn-
skiptingur“ því sam-
kvæmt mínum bókum 

er kyn það eina sem ekki 
er hægt að skipta um. 
Manneskja getur skipt 

um nánast allt; nafn, háralit, 
föt, vinnu, fjölskyldu, heimili, land, 
heimsálfu – en að skipta um kyn... 
það er ekki hægt. Kynlíki væri því 
öllu betra nafn – sambærilegt við 
smjörlíki.

Karl verður ekki að konu við það 
eitt að líta út eins og kona og ég 
verð ekki ljóshærð þó ég afliti, því 
undir litnum er ég skolhærð.

Karl sem fer í kynlíkingaraðgerð 
á ekki eftir að fara á blæðingar 
einu sinni í mánuði. Hann mun 

aldrei verða óléttur og aldrei ala 
barn við brjóst sitt. 

Nútímakynjafræðingar kunna nú 
að gnísta tönnum og heimspeking-
ar spyrja kannski hvað geri konu 
að konu og karl að karli en þann 
mun tel ég ekki sérlega flókinn. Ég 
er fyrst og fremst kvenleg af því ég 
er með leg en þeir ekki. Ég get gert 
næstum allt sem karlar geta og 
karlar geta næstum allt sem ég get 
– nema að fæða börn. Kannski mun 
sá dagur renna upp að karlar geti 
orðið óléttir en enn sem komið er 
verða þeir að láta Þórbergsóléttuna 
duga.

Ef vísindamenn finna upp svo 
öflugt hormónalyf að karlar geti 
tekið það með þeim afleiðingum að 
það vaxi í þeim frjósamt leg, þá 

skal ég skrifa undir að hægt sé að 
breyta um kyn, en fram að því kýs 
ég að kalla þetta kynlíki. 

Skipti það karl sköpum að hafa 
sköp og brjóst, eða konu að hafa lim 
og skegg, þá hlýtur þeim í það 
minnsta að líða betur með að líta 
þannig út – en þau verða samt alltaf 
eftirlíkingar. 

Nýskapaður kynlíkingur með 
sköp kemst í betra skap og skapar 
sér skárri framtíð. Orðanördið ég 
kemst líka í betra skap þegar fyrir-
bærin heita sínum réttu nöfnum. 
Já, svei mér þá... og til öryggis tek 
ég það fram að ég tel kynlíkinga 
eiga jafnan rétt á virðingu og aðra 
og bið því formúluher þann er 
kenndur er við PC að hafa sig 
hægan.

Útsala

Söngmenn óskast!

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR

Karlakórinn Fóstbræður getur bætt við sig
efnilegum söngmönnum.

Upplýsingar veita Smári S. Sigurðsson formaður í síma 8633247

og Þráinn Sigurðsson varaformaður í síma 8202151.

Allra
 síð

ustu
 sæ

tin!

Þú bókar og tryggir 
þér sæti og 4 dögum 
fyrir brottför færðu að 

vita hvar þú gistir.

Súpersól til Salou
Í ágúst og september

frá  kr. 29.995

Kr. 29.995
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í viku. Súpersól tilboð 31. ágúst og 
7. september.

Kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í viku. 
Súpersól tilboð 31. ágúst og 7. september.
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Einni af eftirtektarverðustu sýn-
ingum ársins, Magma/ Kvika, 
lýkur í kvöld. Ríflega tuttugu þús-
und gestir hafa komið á Kjarvals-
staði frá því að sýningin var opnuð 
um miðjan maí og upplifað íslenska 
hönnun í fremstu röð eftir rúm-
lega áttatíu hönnuði. Hönnunar-
sýningar af þessari stærðargráðu 
eru fágætar á Íslandi en á sýning-
unni var lögð áhersla á að varpa 
ljósi á samtímahönnun auk þess að 
skapa vettvang fyrir opna umræðu 
um stöðu íslenskrar hönnunar hér-
lendis og í alþjóðlegu samhengi. 
Listasafn Reykjavíkur hefur 
þannig staðið fyrir fínni dagskrá í 
tengslum við sýninguna; sýningar-
stjóraspjalli, málþingi auk fjórtán 
hádegisleiðsagna hönnuða sem 

tugir gesta hafa sótt og kunnað að 
meta.

Sýningin er frumraun hönnuðar-
ins Guðrúnar Lilju Gunnlaugs-

dóttur sem sýningarstjóra. Sýn-
ingin hefur notið mikillar athygli 
bæði hérlendis og erlendis og full-
trúar erlendra hönnunartímarita 
hafa komið til landsins vegna 
hennar og sýnt henni eða einstaka 
hönnuðum sérstakan áhuga. Sú 
umfjöllun sem þegar hefur birst 
og búast má við á næstunni í tíma-
ritum á borð við bandaríska hönn-
unartímaritið Surface Magazine 
mun því enn auka hróður íslenskr-
ar hönnunar á alþjóðavettvangi. 

Aðalstyrktaraðili sýningarinnar 
er Straumur - Burðarás, en sýning-
in er einnig styrkt af iðnaðarráðu-
neytinu. Hún er unnin í samvinnu 
við Hönnunarvettvang og var jafn-
framt á dagskrá Listahátíðar í 
Reykjavíkur árið 2007.

Síðasti dagur Kviku

Menningargnægð

Norræna húsið 
18. – 26. ágúst 2007

Sunnudagur 26. ágúst

Glerskáli:

Norræna húsið:

Listsýningar alla daga á 

meðan á hátíðinni stendur:

Hönnunarsýning frá 

Álandseyjum

Ljósmyndasýning um 

arkitektúr

Ljósmyndasýning

Rebekku Guðleisfdóttur

Global Village Heimsþorp

“Sköpun úr rusli” og

ljósmyndasýning

Vinnuskóla Reykjavíkur

Sýning á verkum 

leikskólabarna

Kl. 13:00 

Mosskóga-markaðurinn og

íslenskar heilsu- og

náttúruvörur

Danssýningar:

Kl. 13:00 Bollywood

dans fyrir börn

Kl. 14:00 

Nýtt dansverk eftir

Helenu Jónsdóttur

Kl. 16:00 

Flamencodans

Minerva Iglesias

Tónleikar:

Kl. 15:00 Vox Borealis

Kl. 17:00

Alan Jones frá X - Factor

Kl. 19:00 Narodna Musika

Kl. 21:00 Andrea Gylfa og 

tríó Björns Thoroddsen

Kl. 22:30 KK og tríó

Kl. 14:00 og 16:00 

Leiðsögn um Norræna 

húsið með Guju Dögg

Kl. 14:45 

Möguleikhúsið sýnir 

barnaleikritið Landið

viftra

Kl. 18:00 Med andra ord 

Sirkussýning

www.nordice.is www.reyfi.is
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Þrátt fyrir að bera sömu 
upphafsstafina er margt 
ólíkt með hasarmynda-
hetjunum Jason Bourne og 
James Bond. En hvor ætli sé 
flottari, Bourne eða Bond?

Matt Damon fer með hlutverk 
Bourne, sem er hugarfóstur spennu-
sagnahöfundarins Roberts Ludlum. 
Lokamyndin í þríleiknum um 
Bourne, The Bourne Ultimatum, er 
nýkomin í bíó og þar svífst kappinn 
einskis við að komast að því hver 
hann er og hvers vegna bandaríska 
leyniþjónustan, CIA, vill hann feig-
an. Bond hefur aftur á móti haft sex 
andlit í gegnum árin og er Sean 
Connery af mörgum talinn sá besti 
hingað til. Engu að síður þykir sá 
nýjasti, Daniel Craig, hafa allt sem 
til þarf í hlutverkið og gæti hann 
jafnvel velt Connery úr sessi á 
næstu árum. 

Þegar Jason Bourne kom fram á 
sjónarsviðið í byrjun áratugarins 
var hann umsvifalaust sagður 

nútímaleg útgáfa James Bond. 
Báðir eru einfarar sem eiga upp-
runa sinn í leyniþjónustunni. Þeir 
eiga í litlum erfiðleikum með að 
drepa þá sem í vegi þeirra verða og 
yfir þeim er ákveðin fágun sem fáir 
hafa yfir að ráða. Þar endar saman-
burðurinn aftur á móti því þegar 
vel er að gáð er um tvær gjörólíkar 
persónur að ræða.

Bourne er hátæknivæddur töffari 
með slagsmálakunnáttu á við Bruce 
Lee, sem er nokkuð sem Bond hefur 
ekki verið alltof þekktur fyrir í 
gegnum tíðina. Bond reiðir sig á 
tæknikunnáttu Q í baráttunni við 
vondu karlanna á meðan Bourne 
treystir alfarið á sjálfan sig.

Á meðan Bourne klæðir sig hvers-
dagslega og virkar ósköp venjuleg-
ur náungi á yfirborðinu klæðist 
Bond glerfínum jakkafötum, drekk-
ur martini og stundar fjárhættu-
spil. Á sama tíma bragðar Bourne 
varla áfengi og eina áhættan sem 
hann tekur er þegar hann leggur 
sitt eigið líf undir.

Bond er konungur hnyttinna til-
svara á meðan Bourne er satt best 
að segja of upptekinn við að bjarga 
eigin skinni til að spjalla eða grínast 
yfirhöfuð. Bond veður einnig í kven-
fólki á meðan Bourne varla svo 
mikið sem kyssir konur í myndun-
um sínum. Pussy Galore, Vesper 
Lynd, Xenia Onatopp og Mary Good-
night eru á meðal vinkvenna Bond á 
meðan Bourne þarf að láta sér 
nægja venjulegar stúlkur eins og 
Nicky, sem Julia Stiles lék í fyrstu 
myndinni, The Bourne Identity.

Bourne á aðeins einn andstæðing, 
CIA, á meðan Bond berst við nýtt 
illmenni í hverri mynd og er hvert 
og eitt þeirra sérviturt í meira lagi.

Að auki á Bond miklu flottari bíla 
en Bourne. 007 ekur um á Aston 
Martin á sama tíma og Bourne ekur 
því sem hendi er næst. Skiptir þá 
engu hvort um rauðan Mini eða VW 
Golf sé að ræða.

Þá er bara að gera upp hug sinn. 
Hvor stendur uppi sem sigurveg-
ari, Jason Bourne eða James 
Bond?

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SKOPPA & SKRÍTLA kl. 2 - 3 500 kr
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE kl. 4 - 6 - 8 - 10 enskt / 2 - 4 - 6 ísl. tal
RUSH HOUR 3 kl. 1.30 -3.45 - 5.50-8-10.10
DIE HARD 4.0 kl. 8 *Síðustu sýningar
DEATH PROOF kl. 10.45 *Síðustu sýn.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 3 For Your Consideration / Deliver Us From Evil**
Goya´s Ghosts** / Curse Of The Golden Flower**

KL. 5.30 Sicko / Away From Her / Zoo** / Fuck**
KL. 8  The Bridge** / Cocaine Cowboys / Die Falscher**
KL. 10.30 Death Of A President** / Shortbus / Goodbye
 Bafana / Going To Pieces

SÝNINGARTÍMAR BÍÓDAGA GRÆNA LJÓSSINS
14
12

14
16

14
12

BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 8 - 10
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 8 -10
THE SIMPSONS MYNDIN ÍSL. TAL kl. 6

14
12

ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 3 - 5.30 - 8 -10.30

DAGSKRÁ OG MIÐASALA  Á WWW.MIDI.IS
ALLAR UPPLÝSINGAR
Á GRAENALJOSID.IS

SICKO
með íslenskum texta

með íslenskum texta

Aukasýning
Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

Aukasýning

AWAY
FROM HER

DIE
FALSCHER

ZOO FUCK GOING
TO PIECES

SHORTBUS

DEATH OF
A PRESIDENT

COCAINE
COWBOYS

FROM EVIL
DELIVER US

CURSE OF

FLOWER
THE GOLDEN

CONSIDERATIONFOR YOUR
GOYA´S
GHOSTS

THE
BRIDGE

GOOBYE
BAFANA

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

SKOPPA & SKRÍTLA MÆTA

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20-POWER 14
RUSH HOUR 3 kl. 2, 3.45, 6, 8 og 10 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30 og 3.45 L
TRANSFORMERS kl. 7 og 10 10
SIMPSONS íslenskt tal kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
Íslensk tal

www.SAMbio.is 575 8900

ÞEIRRA STRÍÐ. OKKAR HEIMUR

FRÁ MICHAEL BAY OG STEVEN SPIELBERG

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

KRINGLUNNI

S. 482 3007SELFOSSI

KEFLAVÍKE

AKUREYRIA

ÁLFABAKKAÁ

VIP

VIP

DIGITAL

DIGITAL
DIGITAL

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10:10
RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

RATATOUILLE  ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5 - 8 - 10:40 10

TRANSFORMERS kl. 2 - 5 
NANCY DREW kl. 6 7

GEORGIA RULES kl. 8 7

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 - 3 - 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3 L

OCEAN´S 13 kl. 10:30 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl.2-3-5:30 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl. 10:20 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 - 10 L

SHREK 3 ÍSL TAL kl. 2 L

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

RATATOUILLE ENSKT TAL kl. 8 L

TRANSFORMERS kl.  10:15 10

RUSH HOUR 3 kl. 1:30 - 8 - 10 12

ASTRÓPÍÁ kl. 3:30 - 8 - 10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

TRANSFORMERS kl. 5:30 10

ASTRÓPÍA kl. 2 - 6 - 8 - 10 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:30 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl.1:30 -3:40 -5:50 L

NANCY DREW kl. 4 7

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

SHREK 3 MEÐ ÍSLENSKU TALI
KL. 1 Í ÁLFABAKKA OG 2 Á AKUREYRI

RATATOUILLE- KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA M/ ENSKU OG ÍSL TALI
KL. 1:30 ÍKEFLAVÍK  - KL. 1:30 Á SELFOSSI  - KL. 2 Á AKUREYRI (ÍSL  TAL)

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY



Hasarmyndaleikarinn Jet Li vill 
halda væntingum áhorfenda í 
lágmarki fyrir hasaratriðin í 
væntanlegri mynd sinni og Jackie 
Chan, The Forbidden Kingdom, 
sem kemur út næsta vor. 

Hann segir að aldurinn sé farinn 
að færast yfir þá félaga og þeir 
geti ekki endalaust skilað sínu í 
hasarnum. „Þegar ég og Jackie 
Chan vildum fyrst vinna saman 
fyrir fimmtán árum var ástríða 
okkar í hámarki. Við vildum 
sárlega ná langt í kvikmynda-
bransanum,“ sagði Li, sem er 44 
ára. „Núna þegar við horfum á The 
Forbidden Kingdom grínumst við 
með það að samanlagður aldur 
okkar sé hundrað ár.“

Samanlagt 
hundrað ára

Hollywood-hjónakornin Katie Holmes og 
Tom Cruise sofa nú hvort í sínu herberginu 
á heimili sínu í Los Angeles. Ástæðan mun 
þó ekki vera ágreiningur á milli þeirra, 
heldur munu hrotur Toms gera Katie lífið 
leitt. Vinir stjörnuparsins segja að Katie 
geti hreinlega ekki sofið við hlið Toms, svo 
hátt rýti hann í sínum fastasvefni. 

„Þau sofa gjarnan hvort í sínu herberg-
inu og eru bæði sátt við það fyrirkomulag,“ 
segir vinurinn, en þetta ástand mun hafa 
staðið yfir allt frá því að þau kynntust árið 
2005. Komið hefur til tals að senda Tom í 
aðgerð vegna „kvillans“ en hefur þó ekkert 
verið endanlega ákveðið í þeim efnum. 

Katie flýr hrot-
urnar í Cruise



Vil ekki spila með Öster á næsta tímabili

 Gylfi Gylfason, leik-
maður Wilhelmshaven, skoraði
fimm mörk í sigurleik gegn 
Minden í gær en þá fór þýska
úrvalsdeildin af stað með fjórum 
leikjum. Gylfi var markahæstur í 
Wilhelmshaven ásamt tveimur 
öðrum leikmönnum en liðið vann 
leikinn, 28-22. Einar Örn Jónsson 
skoraði eitt mark fyrir Minden.

Birkir Ívar Guðmundsson 
varði mark Lübbecke sem tapaði 
stórt á heimavelli sínum fyrir 
Flensburg, 34-22. Einar Hólm-
geirsson lék sinn fyrsta leik fyrir 
Flensburg en skoraði ekki mark.
Hann fékk þó tveggja mínútna 
brottvísun í leiknum.

Logi Geirsson náði heldur ekki

að skora þegar lið hans, Lemgo, 
vann fjögurra marka sigur á 
Göppingen, 27-23. Jaliesky
Garcia lék ekki með Göppingen 
vegna meiðsla. Þá unnu 
Þýskalandsmeistarar Kiel stóran 
sigur á Melsungen, 39-29. Vid 
Kavticnik skoraði níu mörk fyrir 
Kiel og Kim Andersson átta.

Næstu leikir í deildinni fara 
fram á þriðjudaginn kemur en þá 
munu Halldór Sigfússon og 
félagar í Tusem Essen taka á móti 
Grosswallstadt. Essen var fyrir 
tveimur árum dæmt niður um 
tvær deildir vegna fjárhags-
örðugleika en liðið fór rakleitt
beint aftur upp í úrvalsdeildina.

Gylfi skoraði fimm í sigurleik

 Íslenska karlalandslið-
ið tapaði í gær fyrir Finnum, 85-
66, ytra í B-deild Evrópumótsins. 
Þar með situr Ísland enn í 
næstneðsta sæti riðilsins.

Íslenska liðið náði sér aldrei 
almennilega á strik í leiknum en 
átti þó ágæta spretti í upphafi ann-
ars og þriðja leikhluta. Finnar 
gerðu einfaldlega það sem til 
þurfti og keyrði svo yfir íslenska
liðið í fjórða leikhluta.

Varnarleikurinn var í fyrirrúmi 
í upphafi leiks en fyrsta karfan
kom ekki fyrr en tvær mínútur 
voru liðnar. Það var í eina skiptið
sem Ísland komst yfir í leiknum
en Finnar skoruðu næstu þrettán 
stig. Sjö stiga munur var í lok
fyrsta leikhluta en þökk sé góðri 
vörn íslenska liðsins í upphafi 
annars leikhluta tókst því að 
minnka muninn í þrjú stig. 

Það dugði skammt því fjara fór 
undan íslenska liðinu og Finnar 
gengu á lagið og komu sér aftur í 
meira en tíu stiga forskot.

Skothittni íslenska liðsins var 
alls ekki góð, sér í lagi af vítalín-
unni. Finnar voru án tveggja af 
sínum sterkustu leikmönnum,
þeirra Möttölä og Ranniko, en 
Ísland saknaði einnig nokkurra
góðra leikmanna, svo sem Jóns 
Arnórs Stefánssonar og Hlyns 
Bæringssonar.

Íslendingar byrjuðu þriðja 
leikhluta með því að vinna 
upphafsmínúturnar 7-2. En aftur 
gaf íslenska vörnin eftir og Finnar 
náðu aftur öruggu forskoti og gáfu 
það aldrei eftir. Strax í upphafi 
fjórða leikhluta keyrðu þeir 
finnsku yfir íslenska liðið og úrslit 
leiksins ráðin. 

„Þetta var ekki eins og við vild-
um hafa það,“ sagði Sigurður Ingi-
mundarson landsliðsþjálfari eftir 
leik. „Við eigum ýmislegt inni í 
sóknarleik okkar en þrátt fyrir 
það lékum við ágætlega inni á 
milli. En við gerðum mistök og 
nýttum til dæmis fjöldamörg opin 
skot illa.“

Þegar liðið náði sér á strik náðu 
Finnarnir alltaf að stöðva áhlaup 
Íslendinga. „Þegar við vorum að 
nálgast fórum við að missa boltann 
of mikið og þá gengu þeir á lagið. 
En það verður ekki tekið af 
strákunum að þeir lögðu sig alla 
fram. Það hefði þó ýmislegt þurft 
að fara betur til að við ynnum 
leikinn.“

Stig Íslands: Brenton Birming-
ham 16, Páll Axel Vilbergsson 13, 
Helgi Magnússon 12, Fannar 
Ólafsson 10, Logi Gunnarsson 7, 
Jakob Sigurðarson 4, Friðrik Stef-
ánsson 2, Kristinn Jónasson 2.

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði í gær 
fyrir Finnum á útivelli, 85-66, í B-deild Evrópumóts-
ins. Íslenska liðið náði sér nánast aldrei á strik.





 Fjórtánda umferð Lands-
bankadeildar karla fer öll fram í 
dag og óhætt að segja að mikil 
spenna verði á öllum vígstöðvum í 
kvöld. Fréttablaðið fékk Gunnar 
Oddsson, þjálfara 1. deildarliðs 
Þróttar, til að velta fyrir sér viður-
eignum dagsins.

Gunnar segist vel fylgjast með 
þótt leikjadagskráin sé þétt í 1. 
deildinni. „Það er meiri spenna nú 
fyrir lokasprettinn en hefur verið 
síðustu ár. Það er auðvitað jákvætt. 
Það hefur þó komið mér á óvart 
hversu mikið Keflvíkingar hafa 
gefið eftir nú í seinni umferðinni. 
Ég bjóst við að þeir myndu ásamt 
Valsmönnum veita FH-ingum 
harða keppni um titilinn.“

Þessi tvö lið, Keflavík og Valur, 
mætast einmitt suður með sjó í 
kvöld. „Það er hellingur undir í 
þessum leik þar sem Valsmenn eru 
enn að reyna að halda í við FH og 
Keflvíkingar að berjast um Evr-
ópusæti. Ég gæti trúað því að Kefl-
víkingar myndu bíta verulega frá 
sér í þessum leik og ná sér á strik 
aftur. Valsararnir eru þó með 
hörkuleik og má því búast við góðri 
skemmtun fyrir áhorfendur.“

Í Árbænum mæta meistararnir 
í heimsókn til Fylkis. FH hefur 
gefið eftir en síðustu tveimur 
leikjum liðsins hefur lyktað með 
jafntefli.

„Þetta verður erfiður leikur 
fyrir FH. Liðið þarf á stigunum að 
halda eftir að hafa klúðrað þeim 
möguleika að ná sér í gott forskot. 
Það gefur þó hinum liðinum byr 
undir báða vængi og sjá þau nú 
möguleika á móti FH. Fylkismenn-
irnir eru líka með gott lið og á 
góðum degi geta þeir unnið hvaða 
andstæðing sem er.“

Botnslagurinn er afar harður en 
aðeins eitt lið fellur úr deildinni. 
Fjögur lið berjast nú um að halda 
sér í deildinni en tvö þeirra mæt-
ast í kvöld, nýliðarnir Fram og 
HK.

„Þetta verður svakalegur leik-
ur,“ sagði Gunnar. „Með sigri 
getur HK tryggt sér tilverurétt 
sinn í deildinni en það virðist að 
sama skapi komið líf í Framara í 
síðustu leikjum og þeir byrjaðir 
að skora. Allir svona innbyrðis 

leikir eru lykilleikir upp á fram-
haldið en þótt Fram tapi er samt 
ekki öll nótt úti enn fyrir þá.“

Víkingar eru einnig í mikilli fall-
hættu og fara í heimsókn til Blika 
sem hafa verið heitir nú upp á síð-
kastið. „Víkingar liggja mikið til 
baka en Blikarnir vilja sækja. Það 
mun þó reyna vel á Víkinga en þó 
gæti það hentað þeim að spila á 
móti svona liði. Ef Breiðablik 
skorar hins vegar snemma gæti 
þetta orðið veisla fyrir Blikana.“

Að síðustu ber að nefna stór-
veldisslag KR og ÍA. Öllum er 
kunnugt um hrakfarir KR-inga en 
Gunnar hefur trú á að þeir komi 
sér á rétta braut í kvöld. „KR 
hefur verið á uppleið en Skaga-
menn eru komnir með það sem 
þeir voru að sækjast eftir. Þeir 
hafa fest sig í sessi og komnir með 
fleiri stig á þessum tímapunkti en 
spekingarnir bjuggust við fyrir 
mót. KR-ingar eru auðvitað með 
mannskap sem á að skila liðinu 
miklu hærra í töflunni en ég hef 
trú á þeim í þessum leik.“

Spurður um hans tilfinningu 
fyrir lokastöðu deildarinnar segir 
hann að FH muni verja titilinn. 
„Ég er samt ekki tilbúinn að spá 
um hvaða lið fellur. Það er ekki 
tímabært enn sem komið er. En ég 
gæti trúað því að Fram þyrfti að 
minnsta kosti sjö stig í viðbót til 
að bjarga sér.“

Gunnar Oddsson, þjálfari 1. deildarliðs Þróttar, hefur trú á því að KR-ingar rétti úr kútnum í kvöld og inn-
byrði sigur gegn Skagamönnum á heimavelli. Heil umferð fer fram í Landsbankadeildinni í kvöld.

Samkvæmt spænskum 
fjölmiðlum í gær hefur Galata-
saray frá Tyrklandi sýnt Eiði 
Smára Guðjohnsen áhuga. 
Barcelona er sagt reiðubúið að 
selja kappann á tíu milljónir evra 
og mun Galatasaray vera tilbúið 
að reiða þá upphæð fram.

Hins vegar hafa meiðsli Eiðs 
Smára sett strik í reikninginn en 
hann er meiddur á hné og enn 
óljóst hve lengi hann verður frá.

Frönsku meistararnir í Lyon 
spurðust fyrir um Eið Smára en 
ákváðu að bjóða ekki í hann 
vegna meiðslanna.

Galatasaray 
sýnir áhuga



Fr
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VILTU BÆTAST Í STÓRAN HÓP ÍSLENDINGA

SEM HAFA KEYPT EIGNIR Í BÚLGARÍU?

Í boði eru eignir í VILLA KAREN sem glæsilegt 24 íbúða
fjölbýli með 2ja herbergja íbúðum sem skiptist í þrjár bygg-
ingar. Tvær sex íbúða og eina átta íbúða byggingu. Sundlaug
og pottur, grillaðstaða. Stutt á strönd.
VERÐ frá 74.000 g

ELINOR II sérlega fallegt 8 íbúða hús á besta stað alveg við
ströndina, sundlaug og afgirt svæði. Stórglæsilegt hús á
þremur hæðum í hinum skemmtilega bæ Budjaka við
Sozopol. Húsið er hannað í Nessebar stíl sem er
þjóðlegur búlgarskur byggingastíll og er mjög hátt
metin í Búlgaríu. Það er mjög stutt niður á hvíta strönd frá
húsunum og 3-5 mín akstur niður í miðbæ Sozopol. Stutt í
alla þjónustu og á veitingastaði.
VERÐ frá 77.000 g

VILLA FIORD – Tíu sérlega falleg raðhús á frábærum stað
- 142 fm raðhús á 3.hæðum – 2 íbúðir í hverju húsi! ÚTSÝNI
ÚT Á SVARTA HAFIÐ

1. hæð stofa, eldhús, salerni og verönd.
2. hæð tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi inn

af hvoru þeirra. Tvennar svalir.
3. hæð er hönnuð sem íbúð með eldhúsi, stofu,

baðherbergi, svefnherbergi. Tvennar svalir.
VERÐ frá 150.000 g

Hafið samband við Eirík Hilmarsson s. 822 7303 eða Ingvar Ragnarsson s. 822 7300 
til að fá nánari upplýsingar.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

3 daga skoðunarferð verður

um mánaðarmótin ágúst – september

3 daga skoðunarferð verður seinnpart september

Ferðin er endurgreidd ef eign er keypt af PROXIMA.

PROXIMA er rekið af íslenskum aðilum sem eru
að byggja vandaðar eignir á einum eftirsóttasta
stað í Búlgaríu. Fallegar íbúðir og raðhús
við Svartahafið. 
20 mín á alþjóðaflugvöll
20 mín til borgarinnar Bourgas sem liggur við
Svartahafið, þægileg og skemmtileg borg. 
1 klst. til Tyrklands. Budjaka „svæðið“ sem
er byggt á er alveg við einn af frægari bæjum í
Búlgaríu Sozopol yndislegur bær með fjölbreyttu
og skemmtilegu mannlífi. Þetta er eitt af eftirsóttari
svæðum og má aðeins byggja á 20% af landinu
og aðeins upp á þrjár hæðir. Öruggt og rólegt
svæði sem býður upp á góða fjárfestingu.

Nú þegar eru seldar 14 íbúðir.

Aðeins þrjár íbúðir eftir! AÐEINS 4 hús eftir!



Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

 Brasilíumaðurinn Felipe 
Massa verður fremstur á ráspól 
þegar tyrkneski kappaksturinn
verður ræstur í dag í Formúlu 1. 
Massa hafði betur en Lewis Ham-
ilton í æsispennandi tímatökum í 
gær en Kimi Räikkönen varð þriðji 
og Fernando Alonso fjórði.

Massa er neðstur af þessum fjór-
um í stigakeppni ökuþóra en gæti 
lagað stöðu sína verulega með sigri 
í Tyrklandi í dag.

Kappaksturinn í dag er sá fyrsti 
síðan keppnin í Ungverjalandi fór 
fram fyrir þremur vikum. Þá bar 
hæst innanbúðarágreining þeirra 
Hamilton og Alonso en sá síð-
arnefndi virtist brjóta á hinum í 
tímatökunum.

Á þessum tíma virðast Hamilton 
og Alonso hafa grafið stríðsöxina 

en um leið er alveg ljóst að enginn 
kærleikur er á milli þeirra. 
Ökumennirnir höfðu hvor sitt 
teymi á viðgerðarsvæðinu til að 
koma í veg fyrir árekstra. 

Massa virðist líka vel við braut-
ina í Tyrklandi því hann bar sigur 
úr býtum á mótinu þar í fyrra. 
„Þetta var mjög erfitt og mjög 
naumt,“ sagði Massa. „Þetta var 
mikill slagur allra fjögurra öku-
mannanna. En ég náði frábærum
hring og er mjög stoltur af því, sér-
staklega eftir slæma frammistöðu
í Ungverjalandi. Við áttum þetta 
skilið,“ bætti hann við. Í síðustu 
keppni lenti Massa í miklu basli og 
náði aðeins fjórtánda sæti í tíma-
tökunum þar. 

Alonso freistaði gæfunnar með 
því að skipta yfir í hörð dekk fyrir 
lokalotu tímatökunnar en hann náði 
sér af þeim sökum ekki almenni-
lega á strik. 

Ökuþórar BMW, þeir Robert 
Kubica og Nick Heidfeld, komu 
næstir í tímatökunum. BMW held-
ur því áfram að ná þeim góða 
árangri sem hefur skilað liðinu 71 
stigi í keppni bílasmiða og dágóðri 
forystu á önnur lið, fyrir utan topp-
lið McLaren og Ferrari sem eru 
vitaskuld í sérflokki í ár. Toyota og 
Honda eru sem fyrr í tómu basli 
með sína bíla en síðarnefnda liðið 
hefur aðeins náð einu stigi í öllum 
mótum ársins.

Felipe Massa sá við 
meistaraefnunum

 Manchester City lét topp-
sætið í ensku úrvalsdeildinni af 
hendi þegar liðið tapaði, 1-0, fyrir 
Arsenal á útivelli. Markið skoraði 
Cesc Fabregas þegar tíu mínútur 
voru eftir af leiknum. 

City fékk þó tækifæri til að gera 
út um leikinn en þeir Martin Pet-
rov og Emile Mpenza fengu frá-
bær markfæri í leiknum. Kasper 
Schmeichel varði meira að segja 
vítaspyrnu Robin van Persie en 
allt kom fyrir ekki.

Þetta var fyrsta markið sem 
City og Schmeichel fá á sig en 
Kasper komst mjög nálægt því að 
jafna met Peters, föður síns, sem 
hélt hreinu í fyrstu fjórum leikj-
um sínum með Manchester United 
á sínum tíma. 

Vítið var dæmt þegar Micah 
Richards braut á Aleksandr Hleb.  
Schmeichel var svo meira að segja 
nærri því búinn að skora sjálfur á 
lokamínútum leiksins þegar hann 
brá sér í sóknina og átti kröftugan 
skalla sem Manuel Almunia varði 
með tilþrifum. 

„Ég vissi að við myndum berj-
ast fram á síðustu sekúndu,“ sagði 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal. 
„Mér fannst alltaf eins og við 
myndum skora en City er með gott 
lið. Við stóðum okkur vel í dag.“

Sven-Göran Eriksson hefur 
þaggað niður í gagnrýnendum 
sínum með öflugri byrjun City í 
deildinni. Hann varð þó fyrir von-
brigðum með tapið í gær. „Við 
sköpuðum þó nokkur góð færi. Við 
þurfum ekki að hengja haus – lífið 
heldur áfram. Strákarnir stóðu sig 
vel þrátt fyrir að við töpuðum.“

Hann sagðist líta jákvæðum 
augum á framtíðina. „Maður 

verður að sætta sig við það að eitt 
lið vinnur ekki alla leikina í úrvals-
deildinni. Það er aldrei gott að 
tapa en það er gott að koma hingað 
og sjá að við getum vel haldið í við 
Arsenal.“

City er í öðru sæti deildarinnar 
eftir gærdaginn en Arsenal hopp-
aði upp í sjötta sætið og á enn einn 
leik til góða.

Fabregas stöðvaði Sven-Göran

Liverpool gerði góða ferð 
til Sunderland í hádegisleiknum í 
ensku úrvalsdeildinni í gær. Liðið 
vann, 2-0, með mörkum Mohamed 
Sissoko og Andriy Voronin. Sá 
síðarnefndi lagði reyndar upp 
markið fyrir Sissoko.

Hefði ekki verið fyrir mark-
vörð Sunderland, Craig Gordon, 
hefðu úrslit leiksins verið önnur. 
Hann varði oft stórkostlega en 
bæði Voronin og Fernando Torres, 
framherjar Liverpool, voru mjög 
öflugir í leiknum.

„Liverpool á góða möguleika á 
að vinna deildina,“ sagði Roy 
Keane, stjóri Sunderland, eftir 
leik. „Við sáum í dag hversu 
sterkt lið Liverpool er. Ég var 
annars ánægður með mitt lið, við 
lékum ágætlega en þetta var ekki 
okkar dagur.“

Voronin stimpl-
aði sig inn

 Fylkir kom sér í gær úr 
botnsæti Landsbankadeildar 
kvenna með 2-1 sigri á Fjölni. 
Þetta var fyrsti sigur Fylkis-
manna í deildinni í sumar.

Fjölnir komst yfir með marki 
Guðnýjar Jónsdóttur á 55. mínútu 
en Ásta Huld Guðmundsdóttir 
skoraði tvívegis með mínútu 
millibili örskömmu síðar og dugði 
það til sigurs.

Fjölnir er enn í þriðja neðsta 
sætinu með sjö stig en Fylkir 
kemur næst með sex stig. ÍR er 
nú á botninum með fjögur stig.

Fylkir vann 
sinn fyrsta sigur

Grindavík hélt toppsæti 
1. deildar karla eftir 3-0 sigur á 
Þórsurum á heimavelli í gær. Orri 
Freyr Hjaltalín, Andri Steinn 
Birgisson og Eysteinn Húni 
Hauksson skoruðu mörk Grinda-
víkur. 

Fátt virðist geta komið í veg 
fyrir að Grindavík og Þróttur fari 
upp um deild og þá er staða 
Fjölnis einnig góð. 

Grindavík enn 
á toppnum



Enska úrvalsdeildin

England - C-deild

Ítalía - Serie A

Spænska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

Skoska úrvalsdeildin

Norska úrvalsdeildin

Hollenska úrvalsdeildin

Sænska úrvalsdeildin
fim. 30. ágúst  kl. 18:00   Þór/KA – KR
fim. 30. ágúst  kl. 18:30   ÍR – Fjölnir
fim. 30. ágúst  kl. 18:30  Stjarnan – Fylkir
fös. 31. ágúst   kl. 18:30  Valur – Breiðablik

14. UMFERÐ

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

LANDSBANKADEILD KVENNA

sun. 26. ágúst   kl. 18:00   Keflavík – Valur
sun. 26. ágúst   kl. 18:00   KR – ÍA
sun. 26. ágúst   kl. 18:00   Breiðablik – Víkingur
sun. 26. ágúst   kl. 18:00   Fylkir – FH
sun. 26. ágúst   kl. 20:00   Fram – HK

LANDSBANKADEILD KARLA

14. UMFERÐ

 Chelsea komst í gær á 
topp ensku úrvalsdeildarinnar 
þegar liðið vann Hermann 
Hreiðarsson og félaga í Ports-
mouth, 1-0, með marki Frank 
Lampard. Þetta var fyrsta tap 
Portsmouth á leiktíðinni.

Íslendingaliðið West Ham tapaði 
dýrmætum stigum þegar liðið 
gerði 1-1 jafntefli við Wigan en 
Bolton vann aftur á móti sinn 
fyrsta sigur á leiktíðinni þegar 
það vann Reading, 3-0. 

Claudio Pizarro hefði átt að 
koma Chelsea yfir snemma í 
leiknum en hann fékk tvö góð færi 
áður en Lampard skoraði mark 
Chelsea eftir undirbúning Didier 
Drogba. Portsmouth fékk aftur á 
móti sín tækifæri í leiknum og 
þurfti meðal annars Ashley Cole 
að hreinsa frá marklínu eftir 
skalla Hermanns, sem lék allan 
leikinn að vanda með Portsmouth.

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, 
hældi Lampard eftir leikinn. 
„Frank skoraði á móti Reading og 
Liverpool og hefur því skorað í 
fjórum leikjum í röð með Chelsea 
og enska landsliðinu. Fyrir okkur 
voru mörkin afskaplega þýðingar-

mikil. Þetta kemur mér þó ekki á 
óvart því Lampard er bara 
Lampard og hann á þetta skilið,“ 
sagði Mourinho með sínu sérstaka 
orðalagi. „Þegar hann spilar er 
hann sá besti á vellinum og ef 
ekki, þá annar eða þriðji besti. 
Hann er frábær leikmaður.“

Eggert Magnússon, stjórnar-
formaður West Ham, virtist allt 
annað en sáttur við sína menn, 
sem máttu þakka fyrir 1-1 jafntefli 
við Wigan á heimavelli. Paul 
Scharner kom gestunum yfir seint 
í leiknum með laglegri bakfalls-
spyrnu. Lee Bowyer náði hins 
vegar að jafna metin fyrir West 
Ham áður en leiktíminn rann út.

„Við erum pínulítið súrir að hafa 
aðeins náð jafntefli en ætli við 
megum ekki vera ánægðir með að 
hafa þó fengið eitthvað eftir að 
hafa lent undir svo seint í 
leiknum,“ sagði Alan Curbishley, 
stjóri West Ham. „Jafntefli voru 
sennilega sanngjörn úrslit og ég 
er ánægður með að Lee skoraði. 
Það er að mínu mati það eina sem 
hefur vantað hjá honum.“

Nicolas Anelka og El-Hadji 
Diouf voru mennirnir á bak við 3-0 
sigur Bolton á Reading. Þeir 
skoruðu hvor sitt mark en vara-
maðurinn Daniel Braaten bætti 
við því þriðja undir lok leiksins. 

Þetta var fyrsti sigur Bolton 
undir stjórn Sammy Lee og um 
leið fyrstu stig liðsins á tíma-
bilinu.

Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson léku allan 
leikinn fyrir Reading en Heiðar 
Helguson var ekki í leikmannahópi 
Bolton.

„Ég hélt ró minni þegar við 
töpuðum fyrstu þremur leikjunum 

á tímabilinu og ég ætla að halda ró 
minni nú,“ sagði Lee eftir leik. „Ég 
hef áður sagt að ef við yrðum 
áfram jákvæðir færu hlutirnir að 
falla okkur í hag en við þurftum 
nauðsynlega á því að halda hreinu 
í dag.“

Aston Villa lenti marki undir á 
heimavelli gegn Fulham snemma 
leiks en þökk sé sjálfsmarki og 
sigurmarki Shaun Maloney hirti 
liðið öll þrjú stigin sem í boði voru. 
Martin O‘Neill, stjóri Aston Villa, 
að það hefði verið afar ósanngjarnt 
ef hans menn hefðu ekki staðið 
uppi sem sigurvegarar í lok leiks. 
Lawrie Sanchez, stjóri Fulham, 

kenndi óheppni og lélegri varnar-
vinnu í sigurmarkinu um tapið.

Þá vann Birmingham 2-1 
útisigur á Derby með tveimur 
mörkum frá Cameron Jerome, því 
fyrra eftir aðeins 32 sekúndur. 

Tveir leikir fara fram í ensku 
úrvalsdeildinni í dag. Manchester 
United mætir Tottenham og 
Middlesbrough tekur á móti 
Newcastle. Athyglisvert er að 
skoða töflu ensku úrvalsdeildar-
innar en grannliðin í Manchester 
eru hvort við sinn enda á töflunni; 
City í öðru sæti en United í því 
nítjánda.

Portsmouth tapaði sínum fyrsta leik á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið laut í lægra hald fyrir 
Chelsea. Bolton vann mikilvægan 3-0 sigur á Reading en West Ham gerði 1-1 jafntefli við Wigan.



Rich fjölskyldan í vanda



skemmtilegri

BLÓÐUGAR ÁSTIR 
HINRIKS VIII
STÓRFENGLEG ÞÁTTARÖÐ Í ANDA ROME
THE TUDORS – FYRSTI ÞÁTTUR Í KVÖLD KL. 21:20

ÁSKRIFT: 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE



Skipulagsleysi helsti veikleikinn

„Ég er feykilega ánægður og þakklátur fyrir undir-
tektirnar hjá landanum,“ segir rokkstjarnan Magni 
Ásgeirsson, sem hefur selt sína fyrstu sólóplötu í 
rúmlega tvö þúsund eintökum. 

Rétt rúmar þrjár vikur eru síðan platan fór í sölu 
og verður þetta því að teljast dágóður árangur á svo 
skömmum tíma, auk þess sem sumarvertíðin hefur 
ekki alltaf verið gjöful í plötusölu. „Það er sumar og 
allt upp fyrir 1.500 er frábært. Þetta lýtur ekki sömu 
lögmálum og jólin. Á sumrin er fólk að kaupa plötur 
til að kaupa plötur en það er svolítið öðruvísi fyrir 
jólin þegar fólk er að kaupa til að gefa börnum sínum 
og barnabörnum,“ segir Magni.

Platan er í fyrsta sæti á Tónlistanum auk þess sem 
If I Promised You the World er mest spilaða lagið á 
landinu. „Ég er gífurlega sáttur og núna erum við 
bara að velta fyrir okkur hvað við setjum næst í spil-
un. Ég er mjög glaður með að þetta sé mest spilaða 
lagið á Íslandi og ég lít á það sem hól að það héldu 
allir að þetta væri „cover“-lag,“ segir Magni og hlær. 
„Fólk hélt greinilega að ég gæti ekki samið svona 
lag.“

Magni söng nýverið á Miklatúni á Menningarnótt 
ásamt hljómsveit sinni Á móti sól og tróð eftir það 
upp á Gauki á Stöng. „Miklatúnið var frábært og 

Gaukurinn ekki síðri. Að syngja fyrir 31 þúsund 
manns á einu kvöldi var ekki leiðinlegt.“

Tvö þúsund á þremur vikum

„Þetta er hræðilegur atburður 
en það ætti frekar að refsa 
foreldrunum en þeim 
sem gerðu þetta. Ef byssu-
menningin í Bandaríkjunum
er komin til Bretlands þyrftu 
Bretar að endurskoða sín mál 
rétt eins og Bandaríkjamenn.“

„Þetta er heill heimur,“ segir 
Magnús Scheving þegar hann 
gefur sér smá tíma fyrir stutt 
spjall eftir að hafa sýnt nokkur 
brögð á dansgólfi Listdansskóla 
Íslands við Engjateig. Heill 
dagur hefur farið í að kynna 
Latabæ fyrir nýjum Íþróttaálfum 
til að gera þeim grein fyrir að 
þetta er ekki bara einhver 
sjónvarpsþáttur frá litlu landi í 
Norður-Atlantshafi heldur miklu 
meira. Fréttablaðið fékk að 
fylgjast með æfingabúðum 
nýrra Íþróttaálfa, sem að sjálf-
sögðu var stjórnað af Magnúsi 
sjálfum.

Magnús Scheving hefur í fjórtán 
ár stjórnað fyrirtækinu á bak 
við Latabæ með þrotlausri vinnu, 
byggt það nánast upp frá grunni 
og ekkert verk var svo ómögulegt 
að hann gæti ekki hlaupið í það. 
Samfara því hefur hann klæðst 
nánast ómanneskjulega heitum 
búningi Íþróttaálfsins og hoppað 
og skoppað heimsálfa á milli en 
jafnframt gefið sér tíma til að  
skrifa undir milljónasjónvarps-
samninga við stórfyrirtæki og 
sjónvarpsrisa á borð við BBC. 
Nú er Latibær orðinn það stór að 
Magnús verður stíga niður úr 
hlutverki sínu sem Íþrótta-
álfurinn og einbeita sér enn 

frekar að vexti Latabæjar. Og 
láta aðra garpa um að fræða 
börn um mikilvægi hollrar 
hreyfingar og næringar. Honum 
er það augljóslega mikið í mun 
að þeir sem taki við af honum 
séu ekki bara einhverjir Pétur 
og Páll heldur gerir kröfur til 
þeirra.

Þeir Julian frá Bretlandi og 
James Royce Edwards frá Banda-
ríkjunum horfa agndofa á 
Magnús sem hann hleypur úr 
einu herbergi í annað í höfuð-
stöðvum Latabæjar í Garðabæ. 
Julian á að leika Íþróttaálfinn á 
Latabæjarsýningu sem sett 
verður upp á West End en James 

verður hins vegar sérlegur 
Íþróttaálfur í Bandaríkjunum. 
Magnús útskýrir fyrir þeim 
hvert hlutverk hans er í fram-
leiðslunni. „Hér leikstýri ég 

þáttunum, hleyp upp þennan 
stiga [sem er mjög brattur] til að 
skoða atriðið, fer síðan og klippi 
þá, tala inn á og fæ mér að borða 
um leið. Og síðan er það 
náttúrlega að stjórna fyrir-
tækinu,“ segir Magnús og þeim 
Julian og James er augljóslega 
létt að þeir eigi „eingöngu“ að 
leika Íþróttaálfinn en ekki vera 
Magnús í heilan dag. 

Og þrátt fyrir að nú liggi fyrir 
að sýna síðustu þáttaröðina í 
sjónvarpi í yfir hundrað löndum 
stendur ekki til að loka sjoppunni. 
Síður en svo. Nú þegar er 

Latabæjarsýning sýnd fyrir 
fullu húsi í nokkrum löndum 
Suður-Ameríku og áðurnefnd 
sýning á West End í London er á 
næstu grösum en Latibær nýtur 
mikilla vinsælda þar í landi.

Síðast en ekki síst er það stóra 
trompið, kvikmynd í fullri lengd. 
Magnús vildi lítið gefa upp um 
myndina en áætlað er að tökur 
hefjist á næsta ári. „Við erum að 
klára fjármögnunina núna og því 
vil ég lítið tjá mig um stöðu 
mála.“ Heimildir Fréttablaðsins 
herma að fjölmargir stórlaxar 
úr Hollywood hafi sýnt þessu 
mikinn áhuga og að þetta verði 
mun stærra og umfangsmeira en 
þættirnir sjálfir.

Og þegar Magnús stígur inn á 
dansgólfið í Engjateigi er greini-
legt að hann ætlar ekki að sleppa 
hendinni af Íþróttaálfinum fyrr 
en hann er alveg sáttur. Hann 
stígur sporið með hinum nýju 
Íþróttaálfum við metsölulagið 
Bing Bang og fylgist vel með í 
speglinum hvort arftakarnir geti 
ekki örugglega leikið þetta eftir. 
Dagurinn, sem hófst um leið og 
sólin fór á loft, er bara rétt að 
byrja og fram undan eru þrot-
lausar æfingar þannig að hlut-
verki Íþróttaálfsins sé alveg 
örugglega komið í réttar 
hendur. 
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LUCA Sjónvarpsskenkur
Stærð:180x45x50
Útsöluverð: 45.000 kr.

SCHOTS hægindastóll úr leðri
Útsöluverð: 29.400 kr.

Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is

Allar mottur:
20% afsláttur

LUCA borðstofuborð,
stærð 200x100 sm,
og 6 ARYAN stólar
Útsöluverð: 83.400 kr.

LUCA skápur
með glerhurðum
Útsöluverð: 58.800 kr.

LUCA sófaborð *130x70x45
Útsöluverð: 19.800 kr.

ÖLL LUCA HÚSGAGNALÍNAN
MEÐ 40% AFSLÆTTI!

AMORE leðursófi
Litur: Dökkbrúnn * Svartur
Útsöluverð: 3ja sæta 97.300 kr.

LUCA skenkur
Útsöluverð: 47.400 kr.

Fjölbreytt úrval af
smávöru:
40% afsláttur



Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Budget borgar sig!

Bókaðu bílaleigubílinn á 

www.icelandexpress.is/bilaleiga

og tryggðu þér besta verðið

www.icelandexpress.is/afangastadir

Leiktu þér út um 
alla Evrópu!

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, Sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

A›ra lei› me› sköttum.

VER‹ FRÁ:

7.995 kr. 50%
BÖRN:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, fá 
helmingsafslátt af verði fyrir skatta og gjöld.

NÝIR ÁFANGASTAÐIR

BARCELONA

 LÚXEMBORG
L

Barcelona og Lúxemborg eru nýir og spennandi áfangastaðir Iceland 
Express nú í haust og vetur og sem fyrr er daglega flogið til London og
Kaupmannahafnar. Billund, Berlín, Alicante og Friedrichshafen opna 
Evrópu enn frekar. Hvort sem þú vilt taka eina góða helgarskreppu til 
upplyftingar eða leggja í hann til lengri tíma er um að gera að nýta sér
hagstætt fargjald með Iceland Express.

Barcelona, Lúxemborg og gjörvöll Evrópa 
framundan í allan vetur

Handhafar Mastercard ferðaávísunar geta
lækkað fargjaldið sitt enn frekar með henni.

Bókaðu ódýrt fargjald til Evrópu á
www.icelandexpress.is, hagstæðustu gistinguna
á www.icelandexpress.is/hotel að ógleymdum
bílnum á www.icelandexpress.is/bilaleiga

OMXI15 var 8.348,73, þegar ég 
hoppaði hæð mína í loft upp í 

morgun, og Dow Jones var 
13.236,13 þegar ég kom aftur niður 
á gólf í stjórnarherbergi Sjálfs-
mínbanka og fann að ég var 750 
milljónum króna ríkari en á 
fimmtudag. Ég er djíníuss! Ég var 
einn í stjórnarherberginu. Þegar 
ég hafði fullvissað mig um að var 
enginn í móttökunni, leyfði ég mér 
að dansa eins og indjánahöfðing-
inn „Óstöðugur vindur“ hring eftir 
hring í kringum 12 fermetra 
fundarborðið, fórna höndum og 
hrópa í sífellu af léttgeggjaðri 
hrifningu: Djíníuss! Djíníuss! 

er rílí sommþinng að verða 
750 milljónum verðmætari á 
tveimur sólarhringum og hafa átt 
stærstan hlut í því sjálfur með 
sínu eigin meðfædda kríeitivvítí. 
Íslendingar hneigja sig dýpra fyrir 
manni sem á 750 milljónum meira 
í dag en í gær. Íslendingar dýrka 
stundargróða. Íslenskur almenn-
ingur hefur jafnvel nautn af að 
láta sér blæða út svo að aðrir geti 
orðið ríkir á nó tæm. Hann er ökón-
ómískur masókisti.

var svo einfalt að græða 
þessar 750 milljónir að ég trúi því 
varla ennþá sem stendur í bók-
haldinu. Ég lét Sjálfsmínbanka 
selja sjálfum mér hlutabréf í sjálf-
um sér, þegar gengið var í botni, 
og síðan, í morgun, lét ég sjálfan 
mig selja Sjálfsmínbanka bréfin, 
sem hann hafði áður átt í sjálfum 
sér, þegar gengið hafði hækkað 
margfalt eins og allir sáu fyrir að 
það mundi gera. Bingó! 750 millj-
ónir í vasann. Þetta slær öllu við 
sem Háskólinn í Reykjavík er að 
kenna fólki í MBA-námi.

lífrænt samanherpt 
vinstri-græn voru að fetta fingur 
út í þetta í dag. Svo var hann tuða, 
hluthafinn í eyðimörkinni sem er 
eilíflega að bera fyrir sig lög um 
hlutafélög eins og þau séu einhver 
lög. Þjóðin hlustar ekki á þetta. 
Hún elskar menn sem eru glúrnir 
að bjarga sér. 

Moore var að reka á 
eftir mér að velja sætisáklæði í 
þotuna. Ég þarf að gera upp við 
mig hvort ég kaupi Aston Villa eða 
Sunderland. Er líka að skoða nýtt 
tilboð í mömmu. Svo var Baddi að 
suða í mér út af Sparisjóði 
Blöndæla. Stofnfjáreigendur séu 
fimm, tvö karltetur, hrútur, 
brúnskjótt meri og hundur með 
staurlöpp: Þeir séu til í að verða 
„spariþjófar“ gegn þúsundföldu 
nafnvirði. Ekki vit í öðru en að við 
Baddi förum út í sjóðbullandi 
„seðlaprentun“ eins og hinir. Er að 
sannast á Íslandi að peningar geta 
vaxið á trjám. Skoða þetta á morg-
un. Gæti þegið kaldan bjór ef 
Ylhýri-Villi hefði ekki bannað að 
kæla hann hérna í miðbænum. 
Borgarstjórinn er svo stór í snið-
um; hann hugsar ekki í stykkja-
tali.

Billjónsdagbók 
26.8

Auglýsingasími

– Mest lesið


