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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Mary Ellen Mark um sýninguna Undra-
börn í Þjóðminjasafninu     

Nýr þáttur hefur göngu 
sína á leiðarasíðu Fréttablaðsins í 
dag sem verður á dagskrá alla 
sunnudaga. Í honum reifa Illugi 
Gunnarsson alþingismaður og 
Svandís Svavarsdóttir borgarfull-
trúi skoðanir sínar á málum sem 
þau telja rétt að taka til umræðu. 
Skiptast þau á að varpa fram 
spurningu um viðkomandi mál og 
svara bæði. 

Illugi ríður á vaðið og spyr: Á 
Orkuveita Reykjavíkur að vera 
hlutafélag? Illugi er jákvæður 
gagnvart hlutafélagavæðingu en 
telur að um leið eigi að skipta 
félaginu milli almannaþjónustu 
og samkeppnisreksturs. Svandís 
telur betra að Orkuveitan verði 
áfram sameign. 

Svandís og 
Illugi takast á 

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók á fjórða 
tug manna aðfararnótt laugar-
dags. Tuttugu þeirra voru hand-
teknir í miðborginni vegna brota 
gegn lögreglusamþykkt. Til dæmis 
fyrir að kasta af sér vatni á 
almanna færi, brjóta flöskur og 
sýna aðra ósæmilega hegðun. Það 
sem af er þessu ári hafa 200 manns 
verið handteknir vegna slíkra 
brota en í fyrra voru brotin aðeins 
60.

„Þetta undirstrikar að það er 
verið að taka á þessum málum 
með skipulegri hætti en áður,“ 
segir Stefán Eiríksson lögreglu-

stjóri sem stóð vaktina í mið-
borginni í fyrrinótt - fyrstu nótt-
ina þar sem sérsveitarmenn 
ríkislögreglustjóra taka þátt í 
eftirliti.

Stefán segir að almenningur 
hafi tekið sýnileika lögreglunnar 
vel og boðar hertar aðgerðir í mið-
borginni. Hann segir of mikið um 
að skemmtistaðir leyfi gestum 
sínum að bera út áfengi í hvers 
kyns ílátum en það er brot á áfeng-
islögum. Stefán segir að lögreglan 
hafi fulla lagaheimild til að loka 
skemmtistöðum sem brjóta þess-
ar reglur ítrekað. 

Söfnun og meðferð 
upplýsinga hjá greiningardeild 
ríkislögreglustjóra byggir á 
almennt orðuðu reglugerðar-
ákvæði og á sér ekki lagastoð. 
Þetta er skýrt brot á stjórnarskrá 
landsins og mannréttindasáttmála 
Evrópu, segir Jóhannes Rúnar 
Jóhannsson hæstaréttarlögmað-
ur.

Hann telur auk þess heimild rík-
islögreglustjóra til að halda gagna-
grunn um einstaklinga, fyrirtæki 
og aðra sem tengist fíkniefnamál-

um, barnaklámi, hryðjuverkum, 
mansali og fleiru, byggða á mjög 
hæpnum lagagrunni og vel sé 
mögulegt að þar sé einnig brotið 
gegn stjórnarskrárvörðum rétti 
til friðhelgi einkalífs.

Bæði þessi atriði byggja á nýleg-
um reglugerðum frá dómsmála-
ráðuneytinu. Reglugerð um grein-
ingardeild tók gildi í maí 
síðastliðnum, en heimild ríkislög-
reglustjóra til að halda sérstakan 
gagnagrunn kom ný inn í eldri 
reglugerð árið 2004.

„Ég fæ ekki séð að upplýsinga-
söfnun greiningardeildar ríkislög-
reglustjóra sé í samræmi við lög. 
Hún brýtur þar að auki gegn 
mannréttindum þeirra sem í hlut 
eiga og þar með 71. grein stjórnar-
skrárinnar,“ segir Jóhannes 
Rúnar.

„Ég legg í sjálfu sér ekki mat á 
það hvort það sé þörf á þessari 
starfsemi. Sjálfum finnst mér að 
það geti vel verið lögmætt mark-
mið að safna upplýsingum af 
þessu tagi, eins og reynslan hefur 

sýnt í nágrannalöndunum. Mín 
gagnrýni lýtur eingöngu að því að 
það skorti lagaheimild fyrir þess-
ari starfsemi,“ segir Jóhannes 
Rúnar.

Þorsteinn Geirsson, ráðuneytis-
stjóri dómsmálaráðuneytisins, 
vildi í gær ekki svara spurningum 
um málið án þess að kanna það 
nánar. Ekki náðist í ríkislögreglu-
stjóra, aðstoðarríkislögreglu-
stjóra eða dómsmálaráðherra 
vegna málsins í gær.

Heimild greiningardeildar 
sögð brjóta gegn stjórnarskrá
Söfnun persónuupplýsinga hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra á sér ekki lagastoð og brýtur gegn stjórn-
arskrá segir hæstaréttarlögmaður. Gagnagrunnur ríkislögreglustjóra byggi einnig á hæpnum lagagrunni.

Íslendingar og Spánverj-
ar skildu jafnir eftir leik liðanna 
í undankeppni EM í fótbolta á 
Laugardalsvelli í gærkvöldi. 
Staðan var eitt mark gegn einu í 
leikslok.

Íslendingar léku betur í fyrri 
hálfleik og á fertugustu mínútu 
leiksins skoraði Emil Hallfreðs-
son fyrsta mark leiksins með 
glæsilegum skalla. Í seinni 
hálfleik sóttu Spánverjar af 
krafti og á síðustu mínútum 
leiksins slapp Andrés Iniesta inn 
fyrir vörnina og jafnaði metin. 

Íslendingar voru manni fleiri 
mestan leiktímann en Spánverj-
inn Xabi Alonso var rekinn af 
velli á nítjándu mínútu. 

Spánverjar eru í þriðja sæti 
riðilsins eftir leikinn en aðeins 
tvö efstu liðin fá þátttökurétt í 
Evrópumeistaramótinu á næsta 
ári. Íslendingar eru í næst neðsta 
sæti riðilsins, einu stigi fyrir 
ofan Liechtenstein. 

Á miðvikudag mæta Íslending-
ar Norður-Írum í Laugardalnum. 

Jafntefli á 
Laugardalsvelli
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Lífið á 
landnámsöld

Guðrún, var einhver rúsína í 
pylsuendanum í tilefni dags-
ins?

 Fjöldi sumarbústaða við 
Þingvallavatn hefur vaxið mjög á 
síðustu árum og viðvera í þeim 
lengst. Gísli Már Gíslason, vatna-
líffræðingur og prófessor við 
Háskóla Íslands, segir að í raun 
megi líkja ástandinu við 200 til 300 
manna þorp við vatnið. „Þar fer 
nær allt skólp óhreinsað út í vatn-
ið, utan þess að lífrænar leifar eru 
látnar rotna,“ segir Gísli. 
Gísli segir að köfnunarefni sem 
berist í vatnið með saur og þvagi 
auki framleiðni þess og geti rask-
að líffríki þess. Gísli segir nauð-
synlegt að marka skýrari stefnu 
um framtíð vatnsins. Ekki aðeins 
innan verndarsvæðis Þingvalla 
heldur allt umhverfis vatnið. 

Sigurður K. Oddsson þjóðgarðs-
vörður segir að við eldri bústaði 
við vatnið megi margt betur fara 
að því er varðar frágang skolp-
lagna.

Það segir hann þó horfa til betri 
vegar og vísar til reglugerðar um 
framkvæmd verndunar vatna-
sviðs og lífríkis Þingvallavatns, 
sem sett var í fyrra. Í henni er 
kveðið á um að við hreinsun skólps 
frá íbúðarhúsnæði, frístundahús-
um og húsnæði tengdu ferðaþjón-
ustu skuli beita tveggja þrepa 
hreinsun og gæta þess að mengun-
arefni í skólpi sem Þingvallavatn 
er talið viðkvæmt fyrir séu hreins-
uð ítarlega til að koma í veg fyrir 
saurmengun. Sækja þurfi um leyfi 
til heilbrigðisnefndar Suðurlands 
fyrir losun skolps við vatnið. Til 
að uppfylla þessi skilyrði er frest-
ur veittur til ársins 2011. 

Gísli telur þá hreinsun sem 
kveðið er á um í reglugerðinni 

ekki nægilega miðað við hve stór 
byggðin við Þingvallavatn er orðin 
auk þess sem sveitarfélögin í 
kring geri nú þegar ráð fyrir um 
200 sumarbústaðalóðum við vatn-
ið til viðbótar. Segir hann nauð-

synlegt að koma upp lokuðum rot-
þróm við vatnið, þannig að allt 
innihald þeirra yrði tekið með 
haugsugum og flutt út fyrir vatna-
sviðið. Slíkar rotþrær séu notaðar 
sumstaðar í nágrannalöndum 
Íslands og eðlilegt að sú leið sé 
farin á jafn viðkvæmu svæði og 
við Þingvallavatn, en það fyrir-
komulag er nú aðeins fyrir hendi 
inni á hluta verndarsvæðis Þing-
valla. Skýrari stefnumörkun þurfi 
um framtíð Þingvalla.

Skólp gæti skaðað 
lífríki Þingvallavatns
Sumarbústaðir umhverfis Þingvallavatn eru um þúsund. Efni úr saur og þvagi 
sem renna í Þingvallavatn eru líkleg til að skaða lífríki þess. Nauðsynlegt er að 
setja upp lokaðar rotþrær við vatnið að sögn prófessors við Háskóla Íslands. 

Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu var kölluð 
að húsi í Garðabæ á föstudags-
kvöld til að stöðva unglingateiti 
sem hafði farið úr böndunum. 

Unglingspilturinn á heimilinu 
hafði boðið vinum sínum í partí 
þar sem foreldrarnir voru 
erlendis en fljótlega fylltist húsið 
af óboðnum gestum. 

Haukur Ásmundsson, aðalvarð-
stjóri lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu, segir að pilturinn hafi 
brugðist hárrétt við með því að 
hafa samband við lögreglu en 
þegar hana bar að garði höfðu 
boðflennurnar meðal annars 
brotið upp svalahurð til þess að 
komast í gleðskapinn.

Boðflennur 
brutust inn

Þar fer nær allt skólp 
óhreinsað út í vatnið, 

utan þess að lífrænar leifar eru 
látnar rotna

 Viðar Már Matthíasson, 
formaður yfirtökunefndar, segist 
ekki vita til þess að yfirtöku-
skylda hafi 
myndast í 
Icelandic Group 
með ráðningu 
Guðmundar
Davíðssonar sem 
forstjóra
starfsemi
Eimskips á 
Íslandi. Með því 
urðu þrír af 
fimm stjórnar-
mönnum
Icelandic Group, og þar með 
meirihluti, nátengdir Eimskipafé-
lagi Íslands.

„Ég veit ekki til þess að 
skilyrðum um yfirtökuskyldu hafi 
verið fullnægt með þessu,“ segir 
Viðar. „Við höfum ekki fengið 
tilefni til þess að athuga þetta 
mál, en ef okkur gefst slíkt tilefni 
þá munum við gera það.“ 

Ekki útlit fyrir 
yfirtökuskyldu

Hin 65 ára gamla 
Barbara Skapa ætlaði að kaupa 
vínflöskur í matvöruverslun en 
þurfti frá að hverfa eftir að henni 
var neitað um afgreiðslu því hún 
gat ekki framvísað skilríkjum 
sem sýndu að hún hefði aldur til 
að kaupa áfengi. Skapa hugðist þá 
biðja vin sinn um að kaupa fyrir 
sig flöskurnar. Afgreiðslumaður-
inn leyfði það þó ekki því það 
væri álitið kaup Skapa „gegnum 
þriðja aðila.“

Talskona verslunarinnar segir 
reglur kveða á um að biðja eigi 
alla um skilríki sem líti út fyrir 
að vera yngri en 45 ára.

65 ára beðin 
um skilríki

 Portúgalska lögreglan 
hefur boðið Kate McCann, móður 
Madeleine litlu, vægan dóm gegn 
játningu. Litlu stúlkunnar hefur 
verið leitað ákaft frá því 3. maí á 
meðan foreldrar hennar sátu til 
borðs um hundrað metra frá hótel-
inu þar sem hún lá sofandi ásamt 
tveimur yngri systkinum sínum. 

Foreldrar stúlkunnar hafa leit-
að hennar með hjálp fjölmiðla og 
almennings. Málið hefur nú tekið 
stakkaskiptum og er móðir stúlk-
unnar grunuð um að hafa orðið 
henni að bana. Lögreglan segir að 
ef hún játi þurfi hún ekki að sitja 
lengur í fangelsi en í tvö ár eða 
skemur. 

Blóðblettir sem fundust í bíl 
sem McCann-hjónin tóku á leigu 
um þremur vikum eftir hvarf dótt-
urinnar eru sagðir hafa kveikt 
grunsemdir lögreglunnar. 

Aðstandendur Kate og Gerry 
McCann segja ásakanirnar fárán-
legar. Útilokað sé að þau hafi getað 
gert barninu mein. Hafi það þó 
svo ólíklega óvart gerst sé fráleitt 
að þau hafi falið lík hennar, því 
næst fangað athygli fjölmiðla um 
allan heim og 25 dögum síðar ekið 
líki hennar um í bílaleigubíl eins 
og lögreglan heldur fram. 

Hjónin segjast vilja fara frá 
Portúgal og til Bretlands eins 
fljótt og mögulegt er. Skömmu 

áður en Kate fékk stöðu grunaðs 
ásökuðu þau lögregluna fyrir að 
hafa klúðrað rannsókninni á hvarfi 
dóttur sinnar.

Vægur dómur gegn játningu 

Óperustjarnan Lucia-
no Pavarotti var borinn til grafar 
í gær. 

Athöfnin fór fram í dómkirkju 
heimabæjar Pavarottis í Modena 
á Ítalíu. Um áttahundruð manns 
sóttu athöfnina. Meðal þeirra 
voru Kofi Annan, aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna, Romano Prodi, 
forsætisráðherra Ítalíu og Bono, 
söngvari U2. Óperusöngvarinn 
Andrea Bocelli söng við athöfn-
ina auk þess sem upptaka Pavar-
ottis af Nessun Dorma var leik-
in.

Pavarotti var elskaður og dáður 
af fólki um allan heim og þúsund-
ir söfnuðust saman fyrir utan 
kirkjuna til að fylgjast með og 
votta Pavarotti hinstu virðingu 
sína.

Þúsundir vott-
uðu Pavarotti 
virðingu sína

 „Það sem skiptir máli er að við erum öll á lífi,“ 
segir Arna Arnarsdóttir íbúi við Brekkustíg 31 í 
Njarðvík. Þriggja hæða raðhúsaíbúð Örnu og fjöl-
skyldu hennar skemmdist mikið í bruna í fyrrinótt. 

„Við sátum og vorum að horfa á sjónvarpið þegar 
ég heyri eins og umgang uppi. Ég bið manninn minn 
um að fara og athuga hvort strákurinn okkar sem 
svaf uppi væri vaknaður. Á leiðinni upp stigann fór 
reykskynjarinn í gang og þegar við komum upp á 
millihæðina var allt í eldi og reyk,“ segir Arna. Þau 
hjónin hlupu strax út með drenginn, sem er fjögurra 
ára, hringdu í neyðarlínuna og létu nágrannana vita. 
Sex íbúðir eru í raðhúsalengjunni og voru þær allar 
rýmdar. 

Arna segir að flestar eigur fjölskyldunnar hafi 
eyðilagst en það sem var á jarðhæðinni hafi þó slopp-
ið ágætlega. „Það er skelfilegt að horfa upp á allt sitt 
brenna en sem betur fer varð okkur ekki meint af,“ 
segir Arna en viðurkennir að sálartetrið sé svolítið 
lemstrað.

Arna og fjölskylda hennar dvöldu hjá ættingjum í 
gær en þeim hefur nú verið útveguð íbúð til bráða-
birgða. „Við höfum fundið mikinn samhug og fólk 

hefur fært okkur fatnað og ýmsa muni. Við erum 
ákaflega þakklát,“ segir Arna.

Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar upptök elds-
ins.





Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna.  Kynntar
eru helstu reglur er varða innflutning, innflutnings-
takmarkanir og undanþágur. Farið er yfir fylgiskjöl með 
vörusendingum og hvaða tilgangi þau þjóna við innflutning 
og gerð tollskýrslna. Farið er m.a. yfir myndun tollverðs
og útreikning aðflutningsgjalda. Kynntir eru fríverslunar-
samningar og notkun tollskrárinnar.
Lengd: 21 std. og er boðið uppá morgun- 
og kvöldnámskeið. 
Verð: 28.000.- Sérútbúin kennslubók og ítarefni 
innifalið.

Hefst 11. september 
og lýkur 20. september.
Morgunnámskeið þriðjudaga 
og fimmtudaga kl 8:30 - 12:00
Kvöldnámskeið þriðjudaga 
og fimmtudaga kl 18:30 - 21:30

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Ráðist á fimmt-
án ára pilt

Piltur á sextánda 
ári var fluttur á sjúkrahúsið á 
Selfossi eftir líkamsárás fyrir 
utan skemmtistaðinn Kaffi Krús 
aðfararnótt laugardags.

Í fyrstu var talið að um slys 
hefði verið að ræða. Við nánari 
eftirgrennslan kom í ljós að 
piltinum hafði verið hrint og að 
sögn vitna hafði sá sem hrinti 
honum sparkað í hann liggjandi. 

Pilturinn hlaut áverka á höfði 
en fékk að fara heim eftir að gert 
hafði verið að sárum hans. 
Lögregla á von á að lögð verði 
fram kæra vegna málsins. 
Meintur gerandi er 19 ára.  

Fjórir voru fluttir á slysa-
deild eftir harðan árekstur tveggja 
bíla á gatnamótum Hringbrautar 
og Birkimels seint á föstudags-
kvöld.

Tildrög slyssins eru enn á reiki 
en að sögn sjónarvotta var annar 
bíllinn á mikilli ferð. Báðir bílarn-
ir eru ónýtir eftir áreksturinn og 
þurfti að flytja þá af vettvangi 
með kranabíl. Einnig þurfti að 
kalla út starfsmenn borgarinnar 
til þess að laga grindverk og 
umferðarskilti sem skemmdust 
við áreksturinn og sköguðu út í 
götuna. Meiðsli fólksins voru ekki 
alvarleg.

Fjórir fluttir á 
slysadeild

Söfnun persónuupp-
lýsinga hjá greiningardeild ríkis-
lögreglustjóra (RLS) brýtur gegn 
stjórnarskrá og mannréttinda-
sáttmála Evrópu, segir Jóhannes 
Rúnar Jóhannsson hæstaréttar-
lögmaður. Hann segir heimild 
ríkislögreglustjóra til að halda 
gagnagrunn með persónuupplýs-
ingum auk þess styðjast við afar 
hæpnar lagaheimildir. 

„Ég fæ ekki séð að upplýsinga-
söfnun greiningardeildar ríkis-
lögreglustjóra sé í samræmi við 
lög. Hún brýtur þar að auki gegn 
mannréttindum þeirra sem í hlut 
eiga og þar með 71. grein stjórn-
arskrárinnar,“ segir Jóhannes 
Rúnar.

Hann flutti erindi um persónu-
vernd og rannsókn sakamála á 
málþingi Lögmannafélags Íslands 
og Dómarafélags Íslands sem 
haldið var á föstudag.

Stjórnarskráin tryggir rétt 
manna til friðhelgi einkalífs, en 
skerða má friðhelgina að upp-
fylltum þremur skilyrðum: Ef lög 
mæla fyrir um það, ef brýna 
nauðsyn ber til, og ef það er gert 
í málefnalegum tilgangi.

Jóhannes Rúnar segir söfnun 
og meðferð upplýsinga innan 
greiningardeildar RLS byggjast 
á almennt orðuðu ákvæði í reglu-
gerð. Reglugerðin vísi í afar 
almennt orðaðar heimildir í lög-

reglulögum, sem séu engan vegin 
nægilega skýrar til að heimila að 
brotið sé gegn friðhelgi einkalífs 
einstaklinga. 

„Ég gef mér að þær upplýsing-
ar sem greiningardeildin er að 
safna séu þess eðlis að þær geti 
skert friðhelgi einkalífs þeirra 
sem upplýsingarnar varða,“ segir 
Jóhannes Rúnar. 

Hann setur einnig spurninga-
merki við gagnagrunn hjá emb-
ætti RLS. Í reglugerð um með-
ferð persónuupplýsinga hjá 
lögreglu er RLS heimilt að halda 
gagnagrunn með upplýsingum 
um einstaklinga, hópa, félög eða 
fyrirtæki sem tengist brotaflokk-
um á borð við fíkniefnum, barna-
klámi, hryðjuverkum eða man-
sali.

Þessi heimild byggir á lög-
reglulögum, og vísar í ákvæði 
sem heimilar lögreglu að halda 
ýmsar skrár, svo sem málaskrá, 
dagbók og skrá yfir handtekna 
menn. Þar er einnig heimild til að 
halda aðrar skrár sem nauðsyn-
legar eru í þágu löggæsluhags-
muna til að afstýra yfirvofandi 
hættu eða sporna við afbrotum. 

„Þetta er mjög opin og lítt 
afmörkuð heimild,“ segir Jóhann-
es Rúnar. Svo almennt orðuð lög 
geti ekki orðið heimild fyrir því 
að brjóta gegn friðhelgi einkalífs 
fólks. Því sé vel mögulegt að hér 
sé einnig um stjórnarskrárbrot 
að ræða. Nær hefði verið að setja 
þessa grein reglugerðarinnar 
beint inn í lög.

Ekki náðist í ríkislögreglu-
stjóra, aðstoðarríkislögreglu-
stjóra eða dómsmálaráðherra við 
vinnslu fréttarinnar. Þorsteinn 
Geirsson, ráðuneytisstjóri dóms-
málaráðuneytisins, vildi ekki tjá 
sig um málið án þess að kanna 
það nánar.

Gagnrýnir reglugerðir um RLS
Hæstaréttarlögmaður segir heimildir skorta til að skerða friðhelgi einkalífsins með söfnun lögreglu á persónu-
upplýsingum. Um er að ræða upplýsingaöflun greiningardeildar og gagnagrunn ríkislögreglustjóra. 

Hannes Hlífar Stefánsson, 
varð Íslandsmeistari í níunda 
sinn á tíu árum á Skákþingi 
Íslands sem lauk í gærkvöldi. 
Tekið skal fram að eitt árið tók 
Hannes ekki þátt í Íslandsmeist-
aramótinu.

Enginn skákmaður hefur sigrað 
jafnoft á Íslandsmóti og Hannes. 

Í kvennaflokki varð jafntefli 
milli Hallgerðar Helgu Þorsteins-
dóttur og Guðlaugar Þorsteins-
dóttur. Þær munu því tefla 
fjögurra skáka einvígi innan 
skamms.

Í opna flokknum sem Hannes 
sigraði var verðlaunaféð 200 
þúsund krónur en í kvennaflokkn-
um 50 þúsund. Harpa Ingólfsdótt-
ir, gjaldkeri Skáksambandsins, 
segir ástæðuna vera þá að opni 
flokkurinn er ekki kynjaskiptur 
þar sem líkamlegur styrkleiki 
skiptir ekki máli í skák. Aðeins 
ein kona hafi komist í opna 
flokkinn enda tefli mun færri 
konur.

Enginn unnið 
titilinn jafn oft 

Ég gef mér að þær 
upplýsingar sem grein-

ingardeildin er að safna séu þess 
eðlis að þær geti skert friðhelgi 
einkalífs þeirra sem upplýsing-
arnar varða.
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Menningarsjóður Glitnis styrkir verkefni Þjóðminjasafns Íslands, Undrabörn, líf og starf 
fatlaðra barna á Íslandi. Ljósmyndarinn Mary Ellen Mark og kvikmyndagerðarmaðurinn 
Martin Bell fylgdust með fötluðum börnum á Íslandi við leik og störf haustið 2006. 
Afraksturinn er heimildarkvikmynd og ljósmyndasýning sem opnuð verður í Þjóðminja-
safninu í dag, 9. september. Sýningin er sett upp í samstarfi við skólana, foreldrana og 
börnin sjálf.

Nánari upplýsingar um sýninguna er að finna á www.thjodminjasafn.is.

GLITNIR STYRKIR VERKEFNIÐ UNDRABÖRN



 Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu mun loka þeim skemmtistöðum 
sem leyfa ítrekað gestum sínum að bera út 
áfengi í hvers kyns ílátum, þar sem það er 

brot á áfengislögum. 
Þetta segir Stefán 
Eiríksson lögreglu-
stjóri á höfuðborgar-
svæðinu. Hann segir 
heimildir til laga um 
þessi efni skýrar og 
góðar og lögreglan 
hafi fullan stuðning 

dómsmálaráðuneytis til slíkra aðgerða.
Lögreglustjóri gekk vakt með lögreglu-

mönnum á höfuðborgarsvæðinu og úr sér-
sveit ríkislögreglustjóra fram á fimmta 
tímann í fyrrinótt. Hann segir almenning í 
miðborginni hafa tekið verulega aukinni og 
sýnilegri löggæslu mjög vel. Hins vegar 
hafi talsvert borið á ölvuðu fólki og rusli á 
götum um nóttina. Betri bragur í miðborg-
inni snúi ekki einungis að hertri löggæslu, 
heldur þrifum þar, veitingastöðum og fleiri 
atriðum.

„En við tökum á þessum brotum,“ segir 
lögreglustjóri og minnir á tilraunaverkefni 
sem verið hefur í gangi í sumar, þar sem 
lögfræðingur er til staðar að næturlagi um 

helgar og gengur frá lögreglustjórasátt við 
þá sem brotið hafa minni háttar gegn lög-
reglusamþykkt. Viðkomandi þarf þá að 
greiða sekt að lágmarki tíu þúsund krónur.

„Ég var að fá tölur um fjölda brota gegn 
lögreglusamþykkt það sem af er þessu ári. 
Nú eru þau orðin 200 talsins en voru 60 í 
fyrra,“ segir Stefán. „Bara í fyrrinótt tók 
lögreglan 20 manns sem voru sektaðir, sem 
er þriðjungur fjöldans á öllu síðasta ári. 
Þetta undirstrikar að það er verið að taka á 
þessum málum með skipulegri hætti heldur 
en áður.“

Lögreglustjóri nefnir sem dæmi um slíkt 
brot að ung stúlka sást henda frá sér kókdós 
í götuna í fyrrinótt. 

„Þetta gerði stúlkan á röngum stað, á 
röngum tíma og fyrir framan ranga menn,“ 
bætir hann við. „Hún tók afskiptum lög-
reglu mjög vel, en þetta kostaði hana tíu 
þúsund krónur.“

„Lögreglan var mjög öflug og við byrjuð-
um fljótlega eftir miðnætti að taka þá sem 
voru til óþurftar,“ segir Geir Jón Þórisson 
yfirlögregluþjónn sem einnig gekk vaktina 
í fyrrinótt. „Fólk sá að það komst ekki upp 
með neitt. Dyraverðir á veitingastöðum 
sögðu okkur að það væri allt annar bragur í 
miðborginni nú heldur en oft áður um helg-

ar. Og svona verður þetta þar til búið verður 
að koma skikki á hlutina í borginni.“

Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglu-
stjóri var einnig á vaktinni aðfararnótt 
laugardagsins. „Ástandið var svipað og 
verið hefur í sumar. Meginþorri fólks hagar 
sér vel en það er viss hópur sem er með 
dólgslæti og hann virðist fara stækkandi,“ 
segir Hörður. Hann segir virðingarleysi 
fólks gangvart sjálfu sér og umhverfinu 
áberandi og undrast að sjá ungar stúlkur 
girða niður um sig á fjölförnum götum í 
miðborginni til þess að pissa á gangstétt-
arnar. 

Flestir þeirra tuttugu einstaklinga sem 
handteknir voru fyrir brot á lögreglusam-
þykkt gerðust einmitt sekir um að kasta af 
sér vatni á almannafæri og einn þeirra var 
svo ósvífinn að míga á miðju Lækjartorgi.  
Þá var piltur handtekinn fyrir að reyna að 
stela lögregluhúfu Harðar. „Hann var mikið 
ölvaður og fann sér skemmtun í því að 
hlaupa aftan að mér og kippa af mér pott-
lokinu,“ segir Hörður og bætir því við að 
það sé ekki óalgengt að lögreglumenn verði 
fyrir slíku aðkasti í miðborginni. 

Aukinni löggæslu vel tekið
Tuttugu einstaklingar voru sektaðir fyrir brot á lögreglusamþykkt í miðborginni í fyrrinótt.  Slíkar 
sektir voru 60 talsins allt árið í fyrra.  Lögreglustjóri segir of marga skemmtistaði brjóta áfengislög.  

Fólk sá að 
það komst 

ekki upp með 
neitt.
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   Einkenni góðrar hljómsveitar er geta leikið jafnt á
hæsta styrk sem ofurhljótt. Það er FL Group mikill heiður að
vera aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem býður
magnaða og margbrotna tónlistarupplifun í allan vetur.

* Styrkleikatákn í tónlist: Mjög lágt.
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Gerir gott betra
Það er góð ákvörðun hjá borgarstjóranum að gera 

Orkuveitu Reykjavíkur að hlutafélagi. Hlutafé-
lagaformið hentar Orkuveitunni ágætlega og ég er 
sannfærður um að þessi ákvörðun muni verða 
fyrirtækinu til framdráttar; gott fyrirtæki ætti að 
verða enn betra. Rekstrarformið, hlutafélag, 
sameignarfélag eða hvaða form sem það nú er, 
ákvarðast fyrst og síðast út frá hagsmunum 
fyrirtæksins. Sú skoðun, að hlutafélagavæðing 
Orkuveitunnar jafngildi því að einkavæðing sé 
hafin, stenst ekki. Ef vilji er til þess að selja 
Orkuveituna þá er hægt að gera það án þess að 
breyta henni í hlutafélag, það er vel hægt að selja 
fyrirtækið í núverandi mynd og láta nýjum eigend-
um eftir að setja það í hlutafélag. Það stendur bara 
ekki til að selja fyrirtækið, rekstrarformið breytir 
þar engu um. Fulltrúar meirihlutans hafa verið 
alveg skýrir í því máli.

Mín skoðun er sú að hlutafélagsformið geri Orku-
veitunni ekki kleift að haga sér eins og fyrirtækið sé 
í einkaeigu. Um fyrirtækið gilda lög og hluti af þeirri 
þjónustu sem fyrirtækið veitir er lögbundið að 
sveitarfélagið sinni. Það getur alls ekki gengið að 
Orkuveitan líti nú svo á að fyrirtækið geti til dæmis 
tekið þátt í áhættusömum fjárfestingum erlendis eða 
að fyrirtækið geti keypt hitaveitur úti um allar 
koppagrundir. Við Reykvíkingar berum áfram 
fjárhagslega ábyrgð á fyrirtækinu, þrátt fyrir 
hlutafélagaformið. Sést það best á því hvað myndi 
gerast ef hlutaféð tapaðist allt í áhættufjárfesting-
um. Reykjavíkurborg væri enn skyldug samkvæmt 
lögum til að útvega íbúunum heitt og kalt vatn og 
yrði því að halda áfram rekstri fyrirtækisins í hvaða 
mynd sem það væri.

Ég tel því að rétt sé að skipta Orkuveitunni í tvö 
fyrirtæki. Annað fyrirtækið sinnti almannaþjónust-
unni og væri áfram í eigu Reykjavíkurborgar. Erfitt 
er að koma við virkri samkeppni á þeim markaði og 
því eðlilegt að eignarhaldið sé hjá okkur íbúunum. 
Hitt fyrirtækið ætti þá samninga sem gerðir hafa 
verið við stóriðju og tæki þátt í slíkum samningum í 
framtíðinni. Einnig gæti það fyrirtæki auðveldlega 
tekið þátt í útrás orkuiðnaðarins á erlendri grund. 
Það fyrirtæki ætti borgin að selja, því það er engin 
ástæða fyrir okkur útsvargreiðendur í Reykjavík að 
taka þátt í stóriðju eða öðrum fjárfestingaævintýr-
um, hversu ábatasöm sem þau kynnu annars að 
vera. Reykjavíkurborg gæti áfram átt þær orkulind-
ir sem nú eru nýttar af Orkuveitunni og leigt báðum 
þessum fyrirtækjum aðgang að þeim. Söluandvirðið 
mætti nota til að greiða niður skuldir borgarinnar 
sem ruku upp í tíð R-listans og lækka síðan álögur á 
borgarbúa í kjölfarið. 

Sýndarrök
Orkuveita Reykjavíkur á áfram að vera sameign-

arfyrirtæki. Það hefur gefist afar vel og öll rök 
sem styðja hlutafélagsvæðingu fyrirtækisins eru að 
mínu mati sýndarrök. Lítum nánar á meginrök 
meirihlutans.

Fyrstu rökin eru þau að borgarsjóður losni undan 
ábyrgð lána en svo er alls ekki í raun, nema fyrirtæk-
ið verði selt. Borgin sem eigandi mun áfram bera 
fulla ábyrgð á rekstrinum ef lán gjaldfalla eða 
fyrirtækið lendir í rekstrarerfiðleikum. Fyrirtækið 
sinnir meðal annars samfélagslegum verkefnum sem 
ekki eru í samkeppni, – eru lögboðin verkefni 
sveitarfélaga. Ábyrgð borgarinnar verður því áfram í 
reynd á starfsemi fyrirtækisins. Lánshæfismat 
fyrirtækisins mun þó óumdeilanlega versna og getur 
lítilsháttar breyting þar á numið gríðarlegum 
upphæðum. Engin óháð úttekt liggur hins vegar fyrir 
um það og borgarstjórnarmeirihlutinn virðist ekki 
hafa áhyggjur af þeim kostnaði. 

Þá er fullyrt að skattgreiðslur Orkuveitunnar minnki 
með breytingu í hlutafélag þar sem tekjuskattshlutfall 
hlutafélaga sé 18% en 26% hjá sameignarfyrirtækinu. 
Það er jákvætt að stöndugt fyrirtæki í eigu borgarbúa 
leggi myndarlega til samfélagsins og engin ástæða til 
að telja það eftir. Hins vegar eru arðgreiðslur sam-
eignarfyrirtækis til eigendanna skattfrjálsar meðan 
arðgreiðslur hlutafélags bera 10% fjármagnstekju-
skatt. Engar faglegar greinargerðir eða úttektir liggja 
fyrir um þessi mál, aðeins fullyrðingar borgarstjóra 
og annarra forystumanna meirihlutans. 

Því næst er sagt að hlutafélagaformið auðveldi útrás 
orkufyrirtækjanna í verkefnum erlendis. Orkuveitan 
hefur lengi tekið virkan þátt í útrásarverkefnum víða 
um heim í gegnum dótturfyrirtæki og hefur alla 
burði til að halda því áfram. Núverandi rekstrarform 
hefur á engan hátt truflað fyrirtækið í útrás nema 
síður sé. 
Loks er talað um athugasemdir ESA vegna ójafnrar 
samkeppnisstöðu. Því er jafnvel haldið fram að ESA 
hafi gert athugasemd við rekstrarform og eignar-
hald. Hið rétta er að athugasemdirnar snúast um að 
tryggt sé að einokunar- eða fákeppnisstaða sé ekki 
nýtt til að hindra eðlilega samkeppni. Því verður að 
skilja að í rekstrinum þá starfsemi sem fyrirtækið 
hefur einkarétt á og er ekki í samkeppni, og þá 
starfsemi sem lýtur samkeppni. Ýmsar leiðir eru til 
þess aðrar en að breyta rekstrarformi. 
Allt eru þetta sýndarrök og í mínum huga leikur 
enginn vafi á að breytingin snýst um einkavæðingu 
fyrirtækisins. Enda er yfirlýst og samþykkt stefna 
Sjálfstæðisflokksins að stuðla að einkavæðingu 
orkufyrirtækja. Öflug umræða mun leiða hið 
raunverulega markmið í ljós.

Á Orkuveita Reykjavíkur að vera hlutafélag? Skiptar skoðanir eru um tillögu stjórnar Orkuveitu 
Reykjavíkur um að breyta fyrirtækinu í hlutafélag. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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venn ummæli í vikunni beindu sjónum manna enn 
á ný að einni mikilvægustu rökræðu samfélagsins. 
Rökræðunni um framtíðargjaldmiðilinn. Yfirlýsing 
Seðlabanka um „fáránleika“ hugmynda um einhliða 
upptöku evru og yfirlýsing stjórnarformanns Kaup-

þings um að bankinn hverfi frá uppgjöri og skráningu hluta-
bréfa í krónum og taki upp evru.

Yfirlýsing Sigurðar Einarssonar kom engum á óvart sem 
fylgst hefur með þróun viðskiptalífsins undanfarin ár. Kaup-
þing hefur verið í fararbroddi íslenskra fjármálafyrirtækja 
og framsýni stjórnenda bankans hefur leitt til þess að burðug-
ur alþjóðlegur banki hefur nú höfuðstöðvar sínar í Reykjavík. 
Banki, hvers eignir eru hátt í sjöföld landsframleiðsla eða um 
6.600 milljarðar og eigið fé bankans nemur um tvöföldum fjár-
lögum.

Það segir sig sjálft að vægi íslenska hagkerfisins er næsta 
smátt í slíku samhengi og fer hraðminnkandi. Stjórnend-
ur bankans væru því að vanrækja skyldu sína við hluthafa 
bankans ef þeir horfðu ekki til þess að skapa stöðugleika um 
efnahagsreikning bankans með stærri og traustari gjaldmiðli 
en krónunni. Framtíðarvöxtur bankans mun byggja á frekari 
erlendri fjárfestingu sem mun gera kröfu um skráningu bréfa 
og uppgjör í evrum.

Mörg önnur fyrirtæki eru á þessari leið. Ástæðan er einföld 
krónan stendur ekki undir þeim kröfum sem gerðar eru um stöð-
ugleika starfrækslumynta fyrirtækja í alþjóðlegri samkeppni. 

Ein helstu rökin gegn upptöku evru eru hversu ólík hagsveifla 
hér á landi er hagsveiflu meginlands Evrópu. Þar hefur mestu 
ráðið að við höfum reitt okkur í efnahagslegu tilliti á gjafir sjáv-
ar og sveiflur náttúrunnar því valdið efnahagssveiflum hér sem 
ekki hefur gætt í Evrópu. Þar við bætist að risafjárfestingar 
eins og Kárahnjúkavirkjun hafa haft mikil áhrif. 

Spurningin nú lýtur ekki að fyrri hagsveiflum, heldur þeim 
sem framtíðin ber í skauti sér. Fjármálaþjónusta er sem hlut-
fall landsframleiðslu orðin stærri atvinnugrein en sjávarútveg-
urinn. Sú grein sækir stöðugt á sem útflutningsgrein einnig. 
Hagsveifla í nágrannalöndunum mun því í framtíðinni hafa 
meiri áhrif hér en áður. Þar fyrir utan bendir margt til þess að 
ákveðin aðlögun verði við það eitt að taka upp evru.

Fylgi við evruna fer vaxandi nú um stundir og líklegt er að 
fylgið vaxi hratt ef lending efnahagslífsins verður hörð með 
veikingu krónunnar. Efnahagslegt umhverfi okkar hefur breyst 
með þeim hraða að engan óraði fyrir því fyrir áratug. Við eigum 
ekki að útiloka sjónarmið í rökræðu um framtíðargjaldmiðilinn 
með skammsýnum hlátrasköllum. Markmið Seðlabankans er 
stöðugleiki verðlags og fjármálakerfis. Sá stöðugleiki er efna-
hagslífinu jafn mikilvægur og stöðugleiki hugar og tilfinninga 
er manninum. Seðlabankinn hlýtur, eins og upplýst rökræða 
hagfræðinga bankans bendir til, að horfa vítt og af viti á leiðir 
að því höfuðmarkmiði sínu. Jafnvel þótt slík umræða æri á köfl-
um óstöðugan.

Framtíðin er lík-
lega önnur mynt



*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. ágúst 2007 skv. sjodir.is
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.

Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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Bahamas eða Viðey?
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra peninga-

markaðssjóða á Íslandi síðustu 12 mánuði eða 15,4%*.

Enginn annar íslenskur peningamarkaðssjóður náði yfir 15% á sama tímabili*.

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið að ná 

góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki

taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður fylgir 

því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Það skiptir máli að spara á réttum stað.



AFMÆLI

„Mér er ekki tiltakanlega gefið um 
smábörn. Ég hef svosem ekkert á 

móti þeim í fjórar mínútur, en það 
er mitt hámarks þol. Eftir það fæ 
ég ekki skilið um hvað fjaðrafok-

ið snýst.“

Mary Stuart krýnd drottning

Á föstudag var fyrsti vinnudagur Guðmundar P. Davíðsson-
ar í forstjórastóli Eimskips á Íslandi og leggst nýja starfið 
vel í Guðmund.

„Ég hlakka til að takast á við þetta verkefni og fjölskyld-
an er sátt. Hún veit að ég hef gaman að störfum við flutn-
inga og að Eimskip er öflugt og gott félag með góðu starfs-
fólki,“ segir Guðmundur, með fjórtán ára bakgrunn í flutn-
ingastarfsemi hjá Samskipum.

„Ég vann lengst af sem stjórnandi hjá einum keppi-
nauta Eimskips og byggði upp erlendu starfsemi Samskipa 
í Rotterdam. Þaðan fór ég til SÍF þar sem ég var fyrst yfir 
rekstrarsviði þeirra á Íslandi en síðar framkvæmdastjóri í 
Frakklandi og hafði samskipti við bæði íslensku skipafélög-
in, en síðustu fjögur ár hef ég starfað hjá Landsbankanum,“ 
segir Guðmundur sem í apríl hóf verkefnavinnu fyrir fjár-
festingarfélögin Gretti og Hansa, í eigu Björgólfsfeðga, en 
Grettir á 34 prósenta hlut í Eimskipi.

„Ég komst að því hve gaman mér þótti af þessu starfi sem 
ég þekki svo vel þegar ég fór að velta fyrir mér þeim mögu-
leika að fara aftur í flutninga. Ég tel mig hafa góðan grunn 
til að veita Eimskipi og íslenskum viðskiptavinum þess 
þann styrk sem þarf til að takast á við úrvals þjónustu,“ 
segir Guðmundur, sem ól ekki með sér draum um skip og 
skipstjórn í bernsku.

„Ég er enginn sérfræðingur í skipum og sá þetta nú ekki 
fyrir mér. Eimskip er orðið 93 ára og skilgreinir sig ekki 
lengur sem skipafélag heldur flutningafyrirtæki sem flyt-
ur vörur yfir hafið, sinnir vörudreifingu, innanlandsflutn-
ingum, geymslum og vöruhóteli, ásamt flutningum og vöru-
dreifingu á meginlandinu. Uppistaða starfseminnar er því 
samskipti við viðskiptavini og að láta allt ganga eftir áætl-
un,“ segir Guðmundur, sem nýtur þess að leysa dagleg verk-
efni og vandamál sem tengjast flutningum og þjónustu.

„Það sem breytist með minni aðkomu að félaginu er að 
Eimskip vill setja Ísland í meiri brennidepil. Eimskip hefur 
vaxið gríðarlega og veltan tífaldast á síðustu þremur árum. 
Starfsmenn voru þá um 1.200 en eru nú 14.500 í yfir þrjátíu 
löndum. Íslenski markaðurinn er mjög mikilvægur. Hér er 
grunnurinn okkar; hér byrjuðum við og viljum að viðskipta-
menn heima hafi þá sýn að stjórnendur einbeiti sér að því 
sem hér gerist,“ segir Guðmundur og bætir við að hann hafi 
ekki fyrirfram ákveðnar áherslur á sínum fyrsta degi.

„Í flutningum þarf að takast á við síbreytilegan heim. 
Það sem er í dag er ekki endilega á morgun. Við þurfum 
að fylgja þróun og Íslendingar eru hraðhugsandi, óþolin-
móðir og vilja fá allt í gær. Það er auðvitað göfugt að taka 
aftur upp strandflutninga, en það tekur viku að sigla hring-
inn í kringum landið á meðan það tekur fimm tíma að koma 
vöru beint úr skipi í Reykjavík til Akureyrar. Víst eru vegir 
landsins ekki að valda þessum þungaflutningum, en í því 
samhengi mætti laga vegakerfið til samræmis við breytta 
heimsmynd. Við erum í viðskiptum til að þéna peninga og 
þurfum alltaf að vega og meta hvað er best fyrir þau við-
skipti,“ segir Guðmundur sem nú er orðinn forstjóri þúsund 
manna starfsliðs.

„Það verður kannski erfitt að vera í persónulegum sam-
skiptum við alla, en okkar starfsfólki þarf að finnast það 

vera hluti af sömu heild þar sem allir eru á leið í sömu átt 
til að uppfylla sömu markmið. Allir eru jafn mikilvægir í 
þeirri keðju en forstjóri er sá sem reynir að hafa sýnina 
skýra svo ferðalagið sé ljóst,“ segir Guðmundur, og finnst 
erfitt að dæma sjálfan sig sem yfirmann.

„Fólk hefur oft skoðun á sjálfu sér, og svo eru aðrir sem 
sjá mann. Ég verð að láta verkin tala og heiminn dæma. 
Forstjóri þarf að vera alþýðlegur, sýnilegur og taka þátt 
í því sem lið hans er að fást við,“ segir Guðmundur, sem 
gleðst yfir því að taka þátt í störfum hérlendis eftir áratuga 
starf í útlöndum.

„Í tíu ár er ég búinn að lifa og starfa í Hollandi, Þýska-
landi og Frakklandi, en hvað mig varðar er Ísland besta 
landið til að búa á. Hér er stutt í allar áttir; hér er mín þjóð 
og mín tunga. Ég er búinn að fara í víking og er kominn 
heim. Hér líður mér best.“

MOSAIK

Blessi ykkur allt það góða á lífsins vegi,
sem gáfuð okkur styrk, einlæga samúð og
heiðruðuð minningu eiginmanns míns,

Jóns Þóris Einarssonar
sjómanns, Vesturbergi 28.

Hjúkrunarfólki á deild 11-E Landspítala og L-5
Landakoti þökkum við af hjarta ykkar kærleiksríku
hjálp.

Guðbjörg Jóna Sigurðardóttir
systkini og aðrir ástvinir.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson
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Þorbergur
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Kaffitári í 
Þjóðminja-
safninu situr 
ljósmyndar-
inn heims-
frægi, Mary 

Ellen Mark að spjalli við 
eiginmann sinn Martin Bell 
og Einar Fal, ljósmyndara 
og myndstjóra Morgun-
blaðsins. Mary Ellen er auð-
þekkjanleg strax í fjarska. 
Hún er lágvaxin og lítur út 
eins og indíánakona. Hár 
hennar er bundið í tvær 
svartar fléttur og hún er 
klædd þjóðlegum fötum. Á 
úlniðunum ber hún hrúgur 
af allskyns dularfullum 
armböndum. Þegar ég kynni 
mig sprettur hún upp frá 
salatdisknum sínum og 
heilsar innilega með handa-
bandi. Hún leiðir mig inn i 
sýningarsalinn. Mary Ellen 
Mark, sem er nærri sjötug 
að aldri, hefur nokkrum 
sinnum heimsótt Ísland og 
hefur tvisvar sýnt verk sín 
á Kjarvalstöðum. Ég spyr 
hana hvers vegna hún hafi 
haft áhuga á að mynda fötl-
uð börn á Íslandi. „ Það er 
dásamlegt að hafa getað 
verið hluti af þessu verk-
efni. Algerlega frábært,“ 
segir hún og ljómar. „ Þetta 
byrjaði allt með því að Einar 
Falur hjálpaði mér til þess 
að fá að eyða einum degi í 
Öskjuhlíðarskóla til að 
mynda börnin. Fyrirgefðu, 
hvernig berðu þetta aftur 
fram? Öskjuhlíðarskóli? 
Var þetta rétt hjá mér?“ 

Mary Ellen útskýrir að í 
kjölfarið hafi hún fylgst 
með fötluðum krökkum í 
Safamýrarskóla, á Lyngási 
og í Öskjuhlíðarskóla í heil-
an mánuð og myndað þau 
fyrir þessa stóru sýningu 
sem nú er að opna í safninu. 
„Fyrsta daginn sem ég 
myndaði í Öskjuhlíðarskóla 
heillaðist ég af þessum fal-
lega og sérstaka dreng sem 
heitir Alexander og tók 
margar myndir af honum. 
Síðar á ferð minni til Íslands 
hitti ég móður hans Stein-
unni (Sigurðardóttir, fata-
hönnuð) undir allt öðrum 
kringumstæðum og var að 
lýsa þessum dreng fyrir 
henni. „ Þetta er strákurinn 
minn,“ sagði hún stolt. 
Hugsaðu þér hvað það var 
mikil tilviljun? Og svo 
fannst Margréti ( Hall-
grímsdóttur, þjóðminja-
verði) það frábær hugmynd 
að halda sýningu um þessi 
börn.“ Ferill Mary Ellen 
Mark er afar fjölbreyttur 
en meðal þekktustu mynd-
efna hennar eru sirkusar á 
Indlandi, heimilislausir 
unglingar í Seattle, geðdeild 
kvenna í Oregon, líknar-
stofnun móður Teresu í 
Kolkata og vændiskonur í 

Bombay. „Það má segja að 
ég hafi unnið mikið með 
fötlun. Bæði með myndum 
mínum í Kolkata og svo hef 
ég líka myndað blind börn 
fyrir tímarit. Að þessu leyti 
er verkefnið tengt því sem 
ég hef verið að fást við, að 
sýna það sem oft er hulið 
almenningi. En kerfið hér á 
Íslandi er svo miklu betra 
en í Bandaríkjunum. Þar 
þarftu að borga hundrað 
þúsund dollara til þess að 
koma fötluðu barni í sér-
skóla. Ef þú ert fátækur og 
fatlaður í Bandaríkjunum 
áttu ekki séns í lífinu.“ Hún 
verður þögul um stund. 
„Sjáðu þessa stúlku,“ segir 
hún svo og bendir brosandi 
á mynd af ungri stúlku. „Ég 
elska þessa stelpu. Hún er 
svo sæt.“ 

Í Öskjuhlíðarskóla eru 
þroskaheft og fjölfötluð 
börn á grunnskólaaldri en í 
Safamýrarskóla eru krakk-
ar sem eiga við sérlega 
alvarlega fötlun að stríða. 
„Það er svo mikilvægt að til 
séu svona sérstakir skólar 
fyrir sérstök börn í stað 
þess að setja þau í almenna 
skóla. Og þrátt fyrir að 
aðstæður séu ekki kjörnar í 
skólunum þá er starfsfólkið 
alveg dásamlegt. Það er 
bæði afskaplega fagmann-
legt en líka svo tengt inn á 
tilfinningasvið barnanna. 
Börnin eru virt fyrir það 
sem þau eru og allir eru 
fullir af ást og hlýju. Börn 
með mismunandi fötlun eru 
saman í skólanum. Alexand-
er til dæmis er mjög fatlað-
ur en hann getur þó komið 
sér áfram í hjólastól. Hann 
er í Öskjuhlíðarskóla og það 
er gott fyrir hann að vera 
þar og vera líka með minna 
fötluðum börnum. Hann 
lærir af þeim. Ég varð mjög 
hænd að þessum börnum, 
mér þykir vænt um þau. 
Sérstaklega Alexander en 
það er vegna þess að ég 
þekki hann best þeirra allra. 
Hann er svo sterkur karakt-
er. Hann er gömul sál. Við 
erum í miklu sambandi og 
við mamma hans erum vin-
konur.“ Hún tekur í hand-
legginn á mér. „Ertu búin að 
sjá myndina um hann? Þú 
verður að sjá myndina! Hún 
er frábær.“  Eiginmaður 
Mary Ellen Mark er hinn 
þekkti kvikmyndaleikstjóri 
Martin Bell en hann gerði 
heimildarmynd um líf Alex-
anders í fyrra sem einnig er 
sýnd í Þjóðminjasafninu. 
Þar að auki eru sýndar 
myndir Ívars Brynjólfsson-
ar en hann fangar umhverfi 
barnanna í innanhússljós-
myndum af skólunum. Mary 
Ellen segist vona að sýning-
in veki fólk til umhugsunar 
um börnin, líf þeirra og 
aðstöðu, en næst fara ljós-

myndirnar á sýningu í New 
York og svo til Skandinavíu. 
Mary Ellen Mark þykir 
áhrifamesti kvenljósmynd-
ari samtímans og ég spyr 
hana hvers vegna hún haldi 
að myndir hennar hreyfi 
svona við fólki. Hún verður 
hugsi. „Ég vona að þær geri 
það. Ég vil snerta við fólki. 
Það er tilgangur minn. 
Meira að segja þegar ég 
mynda auglýsingar, sem ég 
verð að gera til þess að hafa 
eitthvað lifibrauð, þá geri 
ég mitt besta þar líka til að 
hreyfa við fólki.“

„Fötlun snertir svo marga. 
Það hefði verið ómögulegt í 
flestum tilfellum þessara 
barna að vita að nokkuð 

hefði verið að þeim í móður-
kviði,“ segir Mary Ellen. „En 
ég fann sterkt fyrir því að 
það er einhver dýpri tilgang-
ur með lífi þessara barna. 
Þau eru svo einstök og fal-
leg.“  Ég stöðvast við mynd 
af tveimur börnum. Annað 
er í pollagalla og virðist vera 
um sex ára gamalt og er að 
keyra mun eldra barn um 
skólalóðina í hjólastól. Vin-
áttan og samhugurinn skína 
svo sterkt úr myndinni að ég 
get ekki orða bundist. „Já, 
ég veit, þetta er það sem er 
svo sterkt í þessum skólum. 
Krakkarnir eiga svo góða 
vini. Þau eru öll svo ólík en 
mynda svo sterk bönd. En 
sjáðu þessa stúlku.“  Hún 
bendir á mynd af lítilli stelpu 
sem öskrar af hræðilegri 
angist, ein úti á skólalóð. 

„Hún er einhverf. En sjáðu 
svo þessa mynd af henni.“ 
Nú bendir hún á sömu stúlku 
sem liggur kyrrlát eins og 
engill og starir út í loftið. 
„Hér er hún, föst í sínum 
innri heimi.“ Margar mynd-
anna eru teknar í sundlaug-
inni í Safamýrarskóla en þar 
njóta þau sín einna best segir 
Mary Ellen. „Þar eru þau 
frjálsari. Sjáðu þetta er Kar-
olis. Hann er skellihlæjandi. 
Hann elskar vatnið. Og sjáðu 
þessa stúlku. Hún er svo 
fögur, svo rómantísk. Hún 
getur hvorki talað né gengið. 
Og sjáðu, hér er lítill dreng-
ur með heilalömun. Hann er 
hlæjandi í vatninu. Og þetta 
er Eyjólfur. Hann er ein-
hverfur og er að fela sig inni 
í teppi.“  Við þegjum stutta 
stund. Svo segir hún alvar-
leg í bragði. „Veistu, ég vissi 
að ég yrði að vera hörð. Ég 
vissi að myndirnar yrðu að 
vera sterkar. Þetta var mjög 
erfitt en þetta var það sem 
þurfti að gera. Ég var að 
reyna að sýna allar hliðar lit-
rófsins. Gleði og sorg. Ég er 
svo hamingjusöm að mér 
var falið þetta verkefni og 
að njóta þeirrar gæfu að 
kynnast þessum yndislegu 
mannverum.“ 

Sýningin Undrabörn stend-
ur til 27. janúar og vegleg 
ljósmyndabók með sama 
heiti er komin út.

Ég vil snerta við fólki
Í dag verður sýningin Undrabörn/Extraordinary Child með myndum hins heimsþekkta bandaríska ljósmyndara Mary Ellen Mark 
opnuð í Þjóðminjasafninu. Ljósmyndirnar sýna veruleika fatlaðra barna á Íslandi í dag. Anna Margrét Björnsson skoðaði sýning-
una ásamt Mary Ellen Mark og ræddi við hana um verkefnið. 

ég fann sterkt 
fyrir því að 
það er einhver 
dýpri tilgangur 
með lífi þessara 
barna. Þau eru 
svo einstök og 
falleg.
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Þ
að er stundum sagt að 
ef þig langi annað 
hvort að setjast niður 
með aðalpersónunni í 
bíómynd og drekka 
með henni kaffi eða 

fara með henni upp í rúm og gera 
eitthvað allt annað en að drekka 
kaffi þá sé myndin að virka. Ég 
held að það sé nokkuð til í því,“ 
segir Hrönn Marinósdóttir, konan á 
bak við alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðina RIFF sem verður haldin 
hér í Reykjavík í lok mánaðarins í 
fjórða sinn. Hátíðin í ár er stærri 
en nokkru sinni fyrr og sýndar 
verða yfir 100 kvikmyndir frá 
öllum heimshornum, leiknar 
myndir og heimildarmyndir, 
íslenskar og erlendar, splunkunýjar
og klassíkerar.

„Þegar við byrjuðum með hátíðina 
fannst mér vera gat í menningarlíf-
inu. Það vantaði allan fjölbreyti-
leika í þær kvikmyndir sem voru í 
boði hér og það var svo margt sem 
Íslendingar fóru á mis við. Megnið 
af þeim myndum sem eru sýndar 

hér eru frá Hollywood. Markaður-
inn hefur þróast í þessa átt því í 
Hollywood eru mestu peningarnir 
og mesta peningamaskínan. Því er 
búið að ala fólk upp við að í bíó séu 
bara svona myndir og svolítið verið 
að telja fólki trú um að þetta sé það 
eina sem það vilji og það sé ekkert 
vit í að horfa á neitt annað.“ Hrönn 
segir að ástandið sé ekki bara svona 
hér á landi heldur í flestum löndum 
í kringum okkur. Hins vegar séu 
stórar og metnaðarfullar hátíðir í 
þessum löndum sem vega upp á 
móti Hollywood-væðingunni.

Það hefur sýnt sig hin síðustu ár að 
hátíð af þessu tagi á fullt erindi 
hingað. Hátíðin hefur verið mjög 
vel sótt frá upphafi, í fyrra komu 15 
þúsund manns og er búist við að 
minnsta kosti jafn mikilli aðsókn í 
ár.

„Það er mest ungt fólk sem sækir 
hátíðina því það hefur mestan tíma 
en það kemur líka mikið af eldra 
fólki. Fólk sem fer ekki oft í bíó 
notar svona hátíðir sem tilefni til að 
fara í bíó. Svona eins og maður pant-

ar sér miða í leikhús og planar þetta 
með fyrirvara, fær jafnvel sauma-
klúbbinn með sér.“ 

Að fara á bíó á svona hátíð er að 
mörgu leyti svipuð upplifun og að 
fara í leikhús. Þessar myndir fara 
ekkert í dreifingu hérna nema í und-
antekningartilfellum. Það eru 
kannski svona sex eða sjö myndir 
sem eru sýndar áfram eða fara á 
leigurnar. Annars eru þetta yfirleitt 
myndir sem koma bara á hátíðina og 
verða svo ekkert sýndar hér á landi 
aftur. 

Hátíðin er nú þegar farin að draga 
töluvert af erlendu kvikmynda-
áhugafólki hingað sem kemur ein-
göngu til að fara á hátíðina. „Ég veit 
nú þegar um tvö hundruð manns 
sem ætla að koma hingað í ár til að 
fara á hátíðina. Það má segja að það 
sé að skapast ný tegund túrisma í 
kringum þetta.“ 

Meðal þeirra sem koma er fimm-
tíu manna hópur frá Bandaríkjun-
um úr samtökum sem kallast Talk 
Cinema. Þetta er hópur fólks sem 
ferðast saman á kvikmyndahátíðir 
um allan heim, og heimsóttu líka 
hátíðina í fyrra. Ferðin spurðist svo 
vel út að þeir eru helmingi fleiri 
sem koma nú í ár. 

Um aðdraganda þess að hún 
ákvað að setja þessa hátíð á stofn 
segir Hrönn „Ég starfaði lengi 
sem blaðamaður og fór til útlanda 
á stórar kvikmyndahátíðir og 
kynnist þessum hátíðum þannig. 
Ég var á endanum orðin þreytt á 
blaðamennskunni og fór í MBA-
nám þar sem ég gerði stefnumót-
unarverkefni um hvernig væri 
hægt að standa fyrir svona hátíð 
í Reykjavík. Það hafði verið 
svona hátíð hérna áður sem 
smám saman lagðist af en þegar 
við byrjuðum árið 2004 hafði 
ekkert verið að gerast í nokkur 
ár.

Í tengslum við verkefnið fór 
ég á stúfana og kynntist fólki 
sem hefur hjálpað mér mjög 
mikið. Meðal annars Helgu Step-
hensen sem er vestur-íslensk og 
rak hátíðina í Toronto. Hún benti 

mér svo aftur á mann sem hún 
hafði verið að vinna með og hefur 
mjög gott orð á sér sem heitir 
Dimitri Epides. Helga benti mér 
á hann í Cannes árið 2005 og ég 
réði hann á staðnum. Hann er 
núna dagskrárstjóri okkar. Hann 
ferðast um og velur myndir á 
hátíðina og stýrir núna keppnis-
flokki hátíðarinnar, sem kallast 
Vitranir.“

Hrönn segir að sökum smæðar 
borgarinnar henti Reykjavík sér-
staklega vel fyrir svona viðburði. 
„Það er svo mikil nánd og það er 
auðvelt að skipuleggja svona 
stóra viðburði hér, samanber 
Airwaves-tónlistarhátíðina. Við 
viljum ekki að þessi hátíð sé neitt 
leyndarmál, við höfum frá upp-
hafi ætlað okkur að koma Reykja-
vík á kortið sem kvikmynda-
hátíðarborg.“  

Hátíðin hefur vaxið mjög hratt 
að umfangi frá því hún var fyrst 
sett fyrir fjórum árum. Fyrsta 
árið voru sýndar sextán myndir 
eftir Íslendinga sem búa erlendis 
en í ár eru sýndar hátt í hundrað 
myndir hvaðanæva að úr heimin-
um. Hátíðin hefur fengið lofsam-
lega umfjöllun í öllum helstu fag-
blöðunum eins og Variety, 
Hollywood Reporter og Empire, 
auk þess sem stórblöð á borð við 
Guardian og Figaro hafa fjallað 
ítarlega um hana. 

Við hátíðina í ár starfa átta 
manns í fullri vinnu og þau bjóða 
stórum hópi fólks að vera við-
stödd hátíðina.

„Það var alltaf markmiðið að 
gera þetta að svona almennileg-
um viðburði eins og við höfum 
kynnst í löndunum í kringum 
okkur. Aðsókin hefur bara verið 
svo mikil að þetta hefur gerst 
miklu hraðar en við bjuggumst 
við. Ég held að þetta sé „trend“ 
hjá ungu fólki núna, það vill fara 
í bíó og láta koma sér eitthvað 
pínulítið á óvart, sem er nú ekki 
alltaf að gerast þegar maður fer 
á Hollywood-myndirnar.“

Myndunum á hátíðinni er skipt í 
níu flokka. Flaggskip þeirra er 
keppnisflokkurinn Vitranir, þar 
sem fyrstu myndir leikstjóra 
keppa um verðlaunagripinn 
Gullna lundann sem verður veitt-
ur í fyrsta skipti í ár. „Einhverra 
hluta vegna hefur það gerst að 
hátíðir úti í heimi kenna sig oft 
við ákveðna dýrategund eins og 
björninn í Berlín, tígrisdýrið í 
Rotterdam og ljónið í Feneyjum. 
Okkur fannst því tilvalið að gera 
það sama og lundinn varð fyrir 
valinu. Þetta er vinalegur íslensk-
ur fugl og hans helstu varpstöðv-
ar eru hér.“ Jón Sæmundur Auðar-
son er búinn að hanna gripinn 
sem er uppstoppaður lundi, þak-
inn gylltri máningu. „Þeir sem 
keppa í þessum flokki eru ungir, 
framsæknir leikstjórar sem hafa 
gott orð á sér og eru kannski bara 
búnir að gera auglýsingar og 
stuttmyndir áður. Þetta eru 
þeirra fyrstu leiknu myndir sem 
eru margar hverjar frumsýndar 
hér. Myndirnar sem við höfum 
sýnt hér hafa svo sópað að sér 
verðlaunum annars staðar sem 
sýnir að við höfum fingurinn á 
púlsinum.“

Myndunum á hátíðinni er skipt í 
flokka svo fólk eigi auðveldara 
með að átta sig á framboðinu og 
hvað það vill helst sjá. „Fólk er 
auðvitað ekki vant því að það sé 
verið að sýna hundrað myndir á 
ellefu dögum. Margir fara bara í 
baklás og treysta sér ekki í þetta. 
Flokkarnir gera hátíðina aðgengi-
legra fyrir fólk.“

Fyrir utan keppnisflokkinn 
heita flokkarnir Fyrir opnu hafi, 
sem er rjóminn af þeim  myndum 
sem hafa gengið vel á kvikmynda-
hátíðum undanfarna mánuði, 
Íslenskar myndir og Miðnætur 
prógram. Á hverju ári er einnig 
eitt land tekið fyrir og í ár er það 
Spánn. „Svo erum við með heim-
ildarmyndir. Það er svolítið 
merkilegt en heimildarmyndir 
hafa eiginlega verið best sóttu 
myndirnar á hátíðunum undan-
farin ár.“ 

Á hverju ári hafa líka verið 
sýndar nokkrar eldri myndir. Í ár 

eru það myndir eftir hinn finnska 
Aki Kaurismäki, tékkneska gam-
anmyndahöfundinn David 
Ondricek og hinn þýska Reiner 
Werner Fassbinder, en músa hans 
og aðalleikkona margra mynda 
hans, Hanna Schygulla, er heiðurs-
gestur hátíðarinnar í ár.

„Það er mikilvægt að sýna líka 
eldri myndir, til að viðhalda teng-
ingu við söguna. Fassbinder á 25 
ára dánarafmæli í ár, Hann var 
afar afkastamikill, og svona 
„maverick“ sem er svona dálítið í 
anda þess sem við erum að 
gera.“   

Mörgum finnst erfitt hvað hátíðin 
stendur stutt og því lítill tími til 
að sjá þær myndir sem mann 
langar til að sjá. Hrönn segir að 
ástæðan fyrir því sé tvíþætt. 
Bæði koma svo margir hingað 
erlendis frá sem ekki geta stopp-
að lengi. Eins vilja þau að hátíðin 
setji brag á bæinn og að það sé 
margt að gerast allan tímann sem 
hátíðin stendur.

„Við viljum líka hafa tengingu 
við aðrar listgreinar. Okkur finnst 
gaman að sýna aðrar hliðar á 
þessu listafólki sem kemur hing-
að. Hanna Schygulla leikkona, 
heiðursgesturinn okkar, er söng-
kona líka þannig að hún slær upp 
tónleikum. Við sýnum heimildar-
mynd um Danielson-hljómsveit-
ina og þá vildum við fá þá líka til 
að koma hingað og spila. Svo 
erum við með Fassbinder ljós-
myndasýningu í Norræna hús-
inu.“ Einnig verður slegið upp 
bílabíói á gamla varnarliðssvæð-
inu þar sem American Graffity 
verður sýnd. Það verður fullt af 
masterklössum og leikstjórar 
sitja fyrir svörum. „Við viljum 
bara skapa skemmtilega stemn-
ingu í borginni.“

Í ár verða útibú frá hátíðinni á 
að minnsta kosti tveimur stöðum 
utan höfuðborgarinnar. Þetta var 
gert í fyrst skipti í fyrra þegar 
nokkrar myndir voru sýndar í 
bíóinu á Ísafirði. „Þetta gekk svo 
vel í fyrra að leikurinn verður 
endurtekinn í ár. Þau á Akureyri 
kröfðust þess að fá líka fá nasa-
þefinn af því sem við erum að 
gera. Það verða því að minnsta 
kosti þessir tveir staðir og hugs-
anlega verða fleiri staðir með 
líka.“  

Einn þeirra atburða sem eru 
skipulagðir í tengslum við hátíð-
ina er svokallaður „Talent 
Campus“ þar sem nemendur á 
lokaári í kvikmyndagerð eða 
nýútskrifaðir koma á hátíðina, 
sækja fyrirlestra, horfa á myndir 
og hitta leikstjóra og framleið-
endur, bæði íslenska og erlenda. 
„Við byrjuðum á þessu í fyrra. 
Tilgangurinn með þessu er að 
hjálpa ungu kvikmyndagerðar-
fólki til að mynda tengslanet. Að 
það kynnist fólki sem er að pæla í 
svipuðum hlutum og það sjálft. 
Þá gerast oft skemmtilegir hlut-
ir.“

Meðal þeirra sem koma er próf-
essor frá Colombia-háskóla sem 
er með myndina Savage Grace 
með Julianne Moore í aðalhlut-
verki á hátíðinni. Nú þegar eru á 
milli 40 og 50 manns búnir að skrá 
sig, Íslendingar og fólk frá Banda-
ríkjunum og Norður-Evrópu. 

Síðan kvikmyndahátíðin var sett 
á laggirnar hefur hún fært út 
kvíarnar og sér nú um kvik-
myndaklúbbinn Fjalaköttinn í 
samstarfi við fagfélag kvik-
myndagerðarmanna. „Það er 
mikið talað um að styðja við 
íslenskt kvikmyndgerðarfólk. Ég 
held að það mikilvægasta fyrir 
upprennandi kvikmyndaleik-
stjóra sé að hafa aðgang að góðum 
myndum í bíó. Góðir kvikmynda-
leikstjórar spretta ekki upp úr 
engu. Einhvers staðar verður 
þetta fólk að fá innblástur frá. 
Það er ekki spennandi fyrir það 
að fara í bíó og sjá alltaf sömu 
gerðina af myndum. Þetta hangir 
allt saman. Það er mikilvægt að 
sýna allt sem er í gangi. Mynd-
rænir miðlar eru orðnir svo 
sterkir, við viljum alls ekki segja 
að við séum uppeldisstofnun en 
samt er mikilvægt að það sé allt-
af eitthvað svona í gangi.“

Ung, fersk og 
framsækin
Síðustu ár hefur kvikmyndaveislan RIFF, eða Reykjavík International Film 
Festival, verið helsta tilhlökkunarefni íslenskra kvikmyndaunnenda þegar 
daginn fer að stytta og fólk leggur grillunum og langar til að vera inni í hlýj-
unni og horfa á góðar kvikmyndir. Jarþrúður Karlsdóttir settist niður með 
Hrönn Marinósdóttur, stjórnanda hátíðarinnar, og fékk hana til að segja 
sér aðeins frá hátíðinni.



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
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/leiðb. 100% og hlutast. e. hád.
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Matráður
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Leitað er eftir hugmyndaríkum einstaklingi með mikinn áhuga á vefmálum 
auk sölu-og markaðssetningu sem hefur jafnframt gott vald á notkun texta 
og góðri íslensku.
Starfið felur ekki í sér forritun né annað er snýr að tæknilegum lausnum í 
vefsíðugerð heldur einungis vinnslu og þróun á efni og upplýsingum fyrir
heimasíðurnar.
Viðkomandi verður þátttakandi í þróun og stefnumótun vefsíðna 
Húsasmiðjunnar, ber ábyrgð á upplýsingum, upplýsingaöflun, texta
og myndefni auk nýtingu vefsíðna sem markaðstæki í tengslum við 
markaðsstefnu félagsins, upplýsingamiðlunar til neytenda og margt fleira.
Um er að ræða mjög spennandi starf við þróun og viðhald á efni
fjögurra heimasíðna hjá einu öflugasta fyrirtæki landsins. 
Ritstjóri vefsíðna starfar í markaðsdeild Húsasmiðjunnar en þar starfa í 
dag 6 manns auk markaðsstjóra.

Menntunar – og hæfniskröfur

Háskólamenntun er kostur
Reynsla af sölu-og/eða markaðsmálum er kostur
Hugmyndaauðgi, útsjónarsemi og skipulögð vinnubrögð
Brennandi áhugi internetinu og möguleikum þess er nauðsynleg.
Hæfni í íslenskri tungu
Almenn kurteisi og frumkvæði í vinnubrögðum.

Ef þú telur þig hafa þá kosti sem taldir eru upp hér að ofan og ert tilbúin(n)
að slást í hópinn og starfa hjá öflugu fyrirtæki þá hvetjum við þig til að 
sækja um.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 16. september. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Ritstjóri
Húsasmiðju vefsíðna

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 
Húsa-smiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við
á boðstólnum yfir 80.000

vörutegundir.

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

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

www.husa.is

Húsasmiðjan leitar eftir aðila til að 
ritstýra öllum vefsíðum fyrirtækisins 
en þær eru fjórar talsins í dag 
(Húsasmiðjan, Blómaval, Ískraft og Egg).

um Húsasmiðjuna









Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagns-
sviði til starfa í tæknideild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér samskipti við nokkra stóra erlenda birgja fyrirtækisins,
tilboðagerð, dagleg tengsl við rafverktaka og aðra viðskiptavini, 
markaðsmál af ýmsu tagi og fleiri tengd störf.

Við leitum að rafmagnsverkfræðingi, rafmagnstæknifræðingi eða
rafiðnfræðingi/rafvirkja með góða tækniþekkingu. Viðkomandi
þarf að hafa mikinn áhuga á sölu- og markaðsstörfum. Hann þarf að
hafa góða samskiptahæfileika og eiga auðvelt með að vinna í hópi. 
Umsækjandi verður að hafa gott vald á ensku. Góð framkoma, snyrti-
mennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, þar sem samhentur hópur úrvals-
starfsmanna sér um að halda því í fararbroddi.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru vinsamlega beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og
fyrri störf fyrir þriðjudaginn 11. september.

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

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

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Áhættust‡ring greinir, mælir, st‡rir og fylgist me› allri fleirri áhættu
sem er samfara starfsemi bankans. Áhættust‡ring vinnur nái› me›
öllum svi›um fyrirtækisins til a› lágmarka áhættu bankans.
Leita› er a› starfsmanni í deild Útlánaáhættu á svi›i Áhættust‡ringar.

Helstu verkefni eru:
• Mótun og umsjón me› útreikningum á útlánaáhættu.
• Sk‡rslugjöf, uppl‡singagjöf og rá›gjöf til stjórnenda.
• Eftirlit me› útlánaáhættu.
• †mis verkefni tengd útlánaáhættu.

Menntun, hæfni og eiginleikar:
• BS e›a MS próf í verkfræ›i e›a tölvunarfræ›i.
• Gó› reynsla af gagnagrunnsnotkun og forritun.
• Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til a› vinna í hópi.
• Frumkvæ›i í starfi og hæfni til a› vinna sjálfstætt.

Vi› bjó›um:
• Krefjandi og skemmtileg verkefni sem unnin eru í metna›arfullum
   hópi.
• Alfljó›legt starfsumhverfi flar sem framtak einstaklingsins fær a›
   njóta sín.

Umsækjendur sæki um á vefsí›um bankans: www.kaupthing.is
Umsóknarfrestur er til og me› 16. september 2007.
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Nánari uppl‡singar veita Sigurbjörg Ólafsdóttir, forstö›uma›ur Útlánaáhættu, sími
444 7155 netfang sigurbjorg.olafsdottir@kaupthing.com og Jónas Hvannberg á
Starfsmannasvi›i, sími 444 6376 netfang jonas.hvannberg@kaupthing.com

óskast til starfa vi› Áhættust‡ringu Kaupflings



Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Leitum að

arkitektum
innanhússarkitektum
byggingafræðingum
verkfræðingum
tæknifræðingum

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á

sviði arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun

eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða,

hönnunarstjórn o.fl.

Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.

Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 25 talsins.

Það er brjálað að gera
og við þurfum gott fólk!

til að sinna fjölbreyttum verkefnum

Þú mátt gjarnan vera reynslubolti í verkefnastjórnun ,
eða að feta þín fyrstu spor í faginu!

Umsóknir sendist á pall@ask.is . Fullum trúnaði heitið.

Það er brjálað að gera
og við þurfum gott fólk!

Borgun hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í 
þjónustuveri.

Helstu verksvið og ábyrgð 
– Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur
– Móttaka viðskiptavina
– Símsvörun við viðskiptavini
– Neyðarþjónusta við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
– Rík þjónustulund
– Vinna vel undir álagi
– Gott vald á enskri tungu
– Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
– Lipurð í mannlegum samskiptum
– Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp 

Vinnutími er frá kl. 9 - 17.

Umsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Friðriksson, forstöðumaður Viðskiptaþróunar, netfang
pf@borgun.is, sími 560 1600.

Umsóknarfrestur er til 14. sept. nk. Við umsóknum tekur Margrét Kjartansdóttir, starfsmanna-
stjóri, mk@borgun.is.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði

sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita

MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Þjónustufulltrúi í þjónustuver



Uppl‡singa- og tæknisvi› Kaupflings leitar a› öflugum starfsmanni
í prófanahóp á Gæ›adeild svi›sins. Vi› leggjum áherslu á a› rá›a
starfsfólk sem getur unni› sjálfstætt, s‡nt frumkvæ›i í starfi og
á au›velt me› a› vinna í hópi.
Starfssvi›
• Rá›gjöf í greiningar- og hönnunarvinnu
• Undirbúningur, skipulagning, stjórnun og framkvæmd prófana
• firóun á sjálfvirkum prófunum og prófunartilvikum
• Uppbygging og endurbætur prófunarumhverfis og ferla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræ›i, kerfisfræ›i, verkfræ›i e›a
   sambærileg menntun
• Reynsla af prófunum og hugbúna›arger›
• Áhugi á a›fer›afræ›i hugbúna›arprófana og gæ›astarfi í
   hugbúna›arger›
• Reynsla af Microsoft Team Foundation server og SQL er kostur
• Ögu› og skipulög› vinnubrög›
• Gó› enskukunnátta
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Vi› bjó›um
• Alfljó›legt starfsumhverfi
• Líflegan, kraftmikinn og framsækinn vinnusta›
• Áhugaver› og krefjandi verkefni
• Símenntun og starfsflróun
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Gó› laun í samræmi vi› menntun og reynslu
• fiátttöku í uppbyggingu metna›arfulls fyrirtækis

Umsækjendur sæki um á vefsí›u bankans, www.kaupthing.is.
Umsóknarfrestur er til og me› 17. september.
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Nánari uppl‡singar veitir Íris Gu›rún Ragnarsdóttir á starfsmannasvi›i,
síma 444 6377, netfang iris.ragnarsdottir@kaupthing.com

- vi› rá›um

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

Læknir og hjúkrunarfræ›ingur í Malaví

firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftirfarandi
störf í Malaví laus til umsóknar.

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

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 8. október.

Öllum umsækjendum ver›ur svara›
flegar rá›i› hefur veri› í starfi›.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson hjá Hagvangi.
Netfang: albert@hagvangur.is

Læknir
Starfi› felst einkum í a› veita rá›gjöf vi› upp-
byggingu svæ›issjúkrahússins og a› bæta
skipulag og gæ›i heilbrig›isfljónustunnar í
heild sinni.

Kröfur um menntun og reynslu:
Próf í læknisfræ›i er skilyr›i
Sérmenntun í l‡›heilsufræ›um er æskileg
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

Hjúkrunarfræ›ingur
Starfi› felst í flátttöku í a› sty›ja vi› og efla
heilbrig›isfljónustu á öllu svæ›inu me› sérstakri
áherslu á verkefni sem snerta mæ›ra- og
ungbarnavernd og heilsugæslu.

Kröfur um menntun og reynslu:
Leita› er a› hjúkrunarfræ›ingi sem einnig 
hefur menntun í ljósmó›urfræ›um
Menntun og/e›a starfsreynsla í l‡›heilsu er 
æskileg
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

Vi› leitum a› einstaklingum sem búa yfir mjög gó›ri kunnáttu í ensku og íslensku. fiekking á
a›stæ›um og starfsreynsla í Afríku er kostur. Í störfunum felast mikil samskipti vi› ólíka hópa fólks
vi› framandi a›stæ›ur og flví mikilvægt a› umsækjendur búi yfir mikilli hæfni í samskiptum ásamt
a›lögunarhæfni og getu til a› starfa undir álagi.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára me› möguleika á framlengingu rá›ningar. Búseta rá›gjafanna ver›ur
á starfssvæ›inu. fiar sem enginn vi›unandi kostur er á skólagöngu og langt í fljónustu hentar starfi›
alls ekki einstaklingum me› börn á skólaskyldualdri.

Nánari l‡singu á störfunum er a› finna á www.hagvangur.is

Störfin tilheyra verkefni í heilbrig›ismálum sem fiSSÍ vinnur a› í Malaví. Verkefni› er unni› í samvinnu
vi› heilbrig›isrá›uneyti landsins og heilbrig›isyfirvöld í héra›inu. Í Monkey Bay heilbrig›isumdæmi
er starfrækt svæ›issjúkrahús og fjórar heilsugæslustö›var ásamt útstö›vum. Unni› er a› stu›ningi
vi› skipulagningu heilbrig›isfljónustunnar á svæ›inu öllu.
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Rautt, traust og kraftmikið!
Burðarnet
Ábyrgðarfullur og metnaðargjarn starfsmaður óskast til starfa við gagnaflutningsnet Vodafone. Starfið felur í 
sér uppsetningu og rekstur IP/Ethernet flutningsneta, eldveggja og annara flutningskerfa Vodafone. 
Vodafone rekur Cisco MPLS, IP og Ethernet flutningsnet, NG-SDH flutningsnet og ATM flutningsnet. Í boði er 
spennandi starf með eitt flottasta fjarskiptakerfi landsins. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði kostur
• Sérstök þekking á rekstri búnaðar frá Cisco kostur
• Tveggja ára reynsla af rekstri fjarskiptabúnaðar skilyrði

Stjórnborð
Vodafone óskar eftir að ráða tæknimann á stjórnborð. Starfið felur m.a. í sér eftirlit með fjarskiptakerfum 
Vodafone, viðbrögð við rekstrartruflunum og samskipti við viðkomandi ábyrgðaraðila. Um er að ræða fullt 
starf í vaktavinnu.

Ábyrgðarsvið:
• Svörun í neyðarnúmer lykilviðskiptavina vegna tæknilegra mála
• Eftirfylgni og miðlun upplýsinga til starfsmanna og viðskiptavina
• Mælingar, uppsetningar og lokafrágangur á DSL tengingum

Hæfniskröfur:
• Mikil þjónustulund 
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður í starfi
• Mjög góð tölvukunnátta og þekking á IP
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott, verkefnastjóri starfsmannaþjónustu í síma 599-9198.
Umsóknir óskast sendar á sonjas@vodafone.is fyrir 20. september.

Vodafone er þjónustufyrirtæki og góð þjónusta eru okkar einkunnarorð. 
Við höfum sterka þjónustulund og erum ávallt jákvæð, jafnt inn á við sem út á við.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.



GRAPHIC DESIGNER 

Talented, team-oriented graphic designer to assist in

various design tasks for CCP and EVE Online. 

Responsibilities will include graphic layouts and design

implementations for marketing initiatives ranging from

printed materials to online advertising campaigns.

GAME LOGIC PROTOTYPE PROGRAMMER

To build a bridge between game designers and core

programming group, rapidly prototyping and iterating 

game systems for upcoming expansions. Must be well

organized and with good object oriented programming

and SQL skills.

NETWORK ENGINEER

To develop, implement and operate CCP’s network infra-

structure. Also required to work with the development, 

marketing, customer support and others teams in

analysis and design. To provide technical and archi-

tectural direction on our international office network

infrastructure and the operation of MMOGs.

PROJECT MANAGER

The projects to be tackled are diverse and involve 

working with people from all over the company as well as 

some external partners. Forming teams of people to

accomplish the projects which range from a few weeks 

to a few months. 

DATABASE ADMINISTRATOR

To be part of a team that manages and operates all IT

infrastructure. IT infrastructure includes the operation 

of EVE-Online clusters with large MS SQL installation, in

which performance and reliability remain critical to the 

company. Main responsibility stays to manage and tune

performance of the company SQL servers but also to

take part in the planning, managing of other centralized 

IT systems like Exchange, Virtualization clusters, AD 

and so forth.

DATABASE PROGRAMMER

With emphasis on database programming for our software

group to help make and maintain MMO platform systems.

Platform systems include global game systems (like chat

or event logging), metrics, and other game systems global 

to the game service. The successful candidate will have

expertknowledge of and experience in the design, 

implementation and continuing support of client/server

database applications using Python in Microsoft SQL.

Experience and knowledge of database procedural

programming is required. 

  
  
USER INTERFACE & AUDIO DEVELOPER

The ideal candidate needs good experience in pro-

gramming UI, skills in graphic design and prototyping

necessary to represent these ideas in a visually convincing

way. The ability to create interactive prototypes in Flash 

is a big plus. The developer would also be responsible for 

integrating third audio engines into the client application 

as well as working with hardware and driver manufactures

on sound support. Experience in client-based application 

UI development is required.

TECHNICAL ARTIST

To integrate art into the EVE game engine using both

in-house and existing art tools. To assist in building new 

shaders, animations, effects and graphics functionalities 

in our rendering engine. 

CONCEPT ARTISTS

That can design characters and environments for 

state-of-the-art games. Responsibilities include; drawing 

and/or painting designs for characters and environments

that are then translated into 3D. 

ASSOCIATE ART PRODUCER

To assist Art and Technical Producers to coordinate

activities and act as liaison between CCP technical, art 

departments and outsourcing partners.

All positions demands high organizational capabilities, excellent people skills, flawless written and reading English skills

and the ability to thrive in a dynamic environment, where things changes rapidly. More information on requirements and 

what education/skills are preferable for each position are on our webpage: www.ccpgames.com/jobs

W E A R E  H I R I N G



Hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði

   eða sambærilegt

• 1-3ja ára starfsreynsla á vinnumarkaði

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Góð tölvukunnátta

• Gott vald á ensku

• Nákvæmni og samviskusemi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið
• Þróun og ábyrgð á upplýsingakerfi innkaupasviðs

• Greining á hráefnismörkuðum

• Utanumhald um rammasamninga

• Söfnun upplýsinga og skýrslugerð

• Aðkoma að samningaviðræðum

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. september nk.
 Nánari upplýsingar veita Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is og

 Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is hjá Hagvangi.

Sérfræðingur
á innkaupasviði

Promens er leiðandi fyrirtækjasamsteypa í plastiðnaði
með 63 verksmiðjur í 22 löndum og u.þ.b. 6.000 starfsmenn.

Vörur samsteypunnar skiptast í þrjá meginflokka:
Pakkningar fyrir t.d. matvæli, lyf, hreinlætis- og snyrtivörur.
Íhlutir fyrir t.d. bíla-, þungavinnuvéla- og rafeindaiðnað.
Ker og tankar fyrir t.d. matvæla-, líftækni-, efna-, og byggingaiðnað.
Nánari upplýsingar um Promens má finna á www.promens.com.

Vegna aukinna umsvifa óskar Promens eftir að ráða, á aðalskrifstofu

félagsins í Kópavogi, sérfræðing á innkaupasvið samstæðunnar.

Framleiðslueiningar Promens og birgjar eru dreifðir víða um heim

og því geta talsverð ferðalög fylgt starfinu. Í boði er spennandi

tækifæri í ört stækkandi alþjóðlegu fyrirtæki.
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Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á 

 er hægt að sækja um störfin á heimasíðunni á umsóknar-

eyðublaði sem þar er að finna. Trúnaði er heitið við meðferð umsókna 

og verður öllum umsækjendum svarað. 

Elín Greta Stefánsdóttir starfsmannastjóri, 

sími 569 5000, elin.greta.stefansdottir@vst.is

hjá  - öflugu þekkingarfyrirtæki sem stendur fyrir 
fjölbreyttum og skapandi verkefnum. Við erum með 
sjö starfsstöðvar vítt og breitt um landið og teljum 
í heildina rúmlega 160 manns.

Við leitum að hæfu og áhugasömu samstarfsfólki 
sem vill byggja upp enn betri vinnustað með okkur.

Ertu verkfræðingur eða tæknifræðingur?

Í  vantar  við hönnun á lögnum og loft-

ræsikerfum,  eða  til að 

hanna vélbúnað og hafa eftirlit með uppsetningu. Við leitum einnig að 

 vegna verkefna sem varða 

öryggi og áhættumat framkvæmda og mannvirkja.

Á  vantar  við hönnun steypuvirkja, 

timburvirkja og stálvirkja og einnig vantar okkur

.

Á  leitum við að  til að hanna og hafa 

eftirlit með vatns- og hitaveitum. 

Á , , í  og í 

vantar  eða 

 til starfa við hönnun og eftirlit.



www.toyota.is

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

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er umboðsaðili 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta 

á höfuðborgarsvæðinu. 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 Kópavogi.  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 í eftirtalin störf:

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is
ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.
Umsóknarfrestur er til 17. september. 
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir
á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem 
eru metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, 
með ríka þjónustulund og liprir í mannlegum 
samskiptum. Í boði eru spennandi framtíðarstörf 
hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 
metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfsmaður í söluskoðun 
notaðra bíla 

Starfssvið:
- Almenn söluskoðun 

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun 
- Góð þekking á bílum skilyrði 
- Reynsla af söluskoðun æskileg 

Vinnutími: 09:00 - 18:00 

Starfsmann  í þrif og standsetningu 
á nýjum bílum

Starfssvið:
- Þrif og standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur:
- Reynsla af þrifum á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni
- Góð þekking á bílum kostur

Vinnutími: 08:00 – 18:00



Netsérfræðingur óskast
Leitað er að metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingum til liðs við okkur í 
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur. Tæknideild
sér um tæknilega uppbyggingu, rekstur og
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
• Skilgreining á kröfum til alls netbúnaðar.
• Skipulagning á útbreiðslu IP/MPLS netkerfis.
• Val og innkaup á netbúnaði.
• Uppfylla kröfur GR um uppitíma og viðgerðir 

á IP/MPLS netkerfinu.
• Mælingar á gæðum og afkastagetu 

netbúnaðar.
• Tækni- og rekstrarleg samskipti við 

þjónustuveitur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða 

sambærilegu.
• Reynsla af hönnun, uppbyggingu og rekstri

flókinna netkerfa er æskileg.
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu 
Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu og
rekstri á gagnaflutningskerfi byggt á ljósleiðara-
tækni. Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, 
síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.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

www.alorka.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Starfsfólk óskast í laugarvörslu

Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.
Góð sundkunnátta áskilin.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og SfK.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Hvetjum bæði konur og karla til að sækja um
störfin.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
 Vildís Guðmundsdóttir í 

síma 5 700 470,
netfang vildis@kopavogur.is

Tæknimaður

TMH Iceland ehf. leitar að traustum einstaklingi til að taka þátt
í uppbyggingu og starfsemi þjónustuverkstæðis fyrirtækisins.

Starfssvið:
· Almennar viðgerðir á verkstæði
  og hjá viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

Hæfniskröfur:
· Reynsla af lyftaraviðgerðum
· Almenn tölvuþekking
· Íslensku- og enskukunnátta
· Mikil þjónustulund
· Menntun á sviði vélstjórnunar, 

rafiðna eða málmiðna æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is

eða í pósti til TMH Iceland ehf., Vesturvör 30B, 200 Kópavogur.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni H. Kristjánsson framkvæmdastjóri, sími 894 6066.

Umsóknarfrestur er til 16.september 2007

TOYOTA LYFTARAR

ÍS
L

E
N

S
K

A 
S

IA
.I

S
 T

O
Y

 3
89

99
 0

9
/0

7





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

- vi› rá›um

Starfssvi›
Almenn lagerstörf
Samskipti vi› vöruhótel
Umsjón tollamála
Afleysing og a›sto› vi› lagerstjóra

Hæfniskröfur
Almenn tölvukunnátta
Gó›ir samskiptahæfileikar
Skipulagshæfni
Stundvísi og árei›anleiki
Lyftararéttindi æskileg

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 18. september nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir.
Netfang: inga@hagvangur.is

Heildverslunin Mekka Wines & Spirits
óskar eftir traustum starfsmanni á
lager. Vi›komandi er sta›gengill
lagerstjóra í fjarveru hans.

Lagerstarf

Mekka Wines & Spirits var fyrst stofna› ári› 1995 og hét flá Allied
Domecq Spirits & Wine. Í febrúar 2006 keypti Íslensk-Ameríska
meirihluta hlutabréfa í Allied Domecq á Íslandi og flann 1. mars
2006 var Mekka Wines & Spirits stofna›. Fyrirtæki› flytur inn og
selur fjölmörg heimsflekkt vörumerki á bor› vi› Ballantine´s,
Tia Maria, Kahlúa, Chivas Regal, Bacardi og Bacardi Breezer.

Nánari uppl‡singar: www.mekka.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, SHS, þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum
að halda. Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, 
björgun og neyðarflutninga með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis og innanlands. 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.

Umsækjendur með reynslu
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn með reynslu eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Umsækjendur þurfa að:
• Vera reglusamir og háttvísir.
• Hafa góða líkamsburði, gott andlegt og líkamlegt heilbrigði, góða sjón og heyrn, rétta
   litaskynjun og vera lausir við lofthræðslu og innilokunarkennd.
• Hafa aukin réttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið. Nóg er að umsækjandi hafi öðlast

aukin ökuréttindi áður en reynsluráðningu lýkur.
• Hafa iðnmenntun (sveins- eða vélstjórapróf) sem nýtist í starfi eða sambærilega menntun 

(stúdentspróf) og reynslu.

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum
skal skila til þjónustuvers SHS, Skógarhlíð 14, eigi síðar en 26. september nk. Fylgigögn:
Læknisvottorð um almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og öku-
ferilsskrá, passamynd. Konur eru hvattar til að sækja um.

Ráðningarferlið
Reynsluráðning er áætluð frá 7. janúar 2008. Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin 
ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla almenn skilyrði þurfa að vera reiðubúnir að gangast
meðal annars undir:
• Styrkleikapróf, 3.000 m hlaup og sund
• Aksturspróf
• Próf vegna lofthræðslu og innilokunarkenndar
• Göngupróf á bretti í eldgalla með reykköfunartæki á bakinu
• Próf í almennri þekkingu og tungumálum
• Læknisskoðun, hjóla- og áreynslupróf

Nánari upplýsingar
Kynningarfundur verður haldinn fimmtudaginn 20. september kl. 17.00 í Björgunar-
miðstöðinni Skógarhlíð. Frekari upplýsingar veita Þorsteinn Karlsson (thorsteinn.karlsson@shs.is) 
og Elías Níelsson (elias.nielsson@shs.is) í síma 528 3000 á skrifstofutíma.
Einnig á www.shs.is.

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn





Drekavellir 32
221 Hafnarfjörður
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA ! 

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: frá. 16.9

Rúmgóðar 3-4 herbergja íbúðir í fallegu sexbýli við Drekavelli 32. Í húsinu eru tvær 3 herbergja íbúðir og fjórar 4
herbergja íbúðir. Minni íbúðirnar eru 87 - 87,3 fm. Stærri íbúðirnar eru frá 111,2 - 111,4 fm. Húsin eru úr einingum
frá Smellinn. Verktaki getur tekið að sér að fullklára íbúðirnar eftir tilboði í samræmi við óskir og kröfur kaupenda
með  innréttingum og  uppsetningu á  tækjum.  Íbúðirnar  eru  afhentar  tilbúnar  til  innréttinga.  Nánari  skilalýsing  er
eftirfarandi - Húsin eru fullkláruð að utan, lóðin skilast frágengin með torfi, gangstígar frágengnir, bílaplan malbikað
og sorptunnugeymslur og sameign frágengin. Gler verður 1.flokks og gluggar frá BYKO. Svalahurðir, útihurðir og
hurðir í  sameignum  eru  hvítar  frá  BYKO,  gler í  svalahurð  og  útihurðum, í  sameign  eru  flekahurðir.  Þak  verður
hefðbundið timburþak, fullfrágengið og klætt með galvinseruðu bárujárni, kjölur og flasningar verða úr sama efni.
Þakkantur fylgir fullfrágenginn, þakrennur og niðurföll tengd við drenlögn. Allar raflangir eru innsteyptar og verða
komnar í samkvæmt teikningu. Öll veituinntök verða komnar í töflur. Góðar eignir á góðum stað stutt í skóla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð frá 16.965.000 til 21.723.000

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 og geymsla inni í íbúðinni. 0101 Á BJÖLLU

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. 16.00 - 16.30

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

821 7337

899 0800

699 6165

Drekavellir 34
221 Hafnarfjörður
TILBÚNAR TIL INNRÉTTINGA !

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá. 21.0

Rúmgóðar 4 herbergja íbúðir í fallegu fjórbýli við Drekavelli  34. Í húsinu fjórar 4 herbergja íbúðir frá 92,5 - 104,2
fm. Húsin eru úr einingum frá Smellinn. Verktaki getur tekið að sér að fullklára íbúðirnar eftir tilboði í samræmi við
óskir  og  kröfur  kaupenda  með  innréttingum  og  uppsetningu  á  tækjum.  Íbúðirnar  eru  afhentar  tilbúnar  til
innréttinga.  Nánari  skilalýsing  er  eftirfarandi  -  Húsin  eru  fullkláruð  að  utan,  lóðin  skilast  frágengin  með  torfi,
gangstígar  frágengnir,  bílaplan  malbikað  og  sorptunnugeymslur  og  sameign  frágengin.  Gler  verður  1.flokks  og
gluggar frá BYKO. Svalahurðir, útihurðir og hurðir í sameignum eru hvítar frá BYKO, gler í svalahurð og útihurðum,
í  sameign  eru  flekahurðir.  Þak  verður  hefðbundið  timburþak,  fullfrágengið  og  klætt  með galvinseruðu  bárujárni,
kjölur og flasningar verða úr sama efni. Þakkantur fylgir fullfrágenginn, þakrennur og niðurföll tengd við drenlögn.
Allar raflangir eru innsteyptar og verða komnar í samkvæmt teikningu. Öll veituinntök verða komnar í töflur. Góðar
eignir á góðum stað stutt í skóla. PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í SÍMA 699 6165.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð frá 21.781.500 - 22.444.500

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

821 7337

899 0800

699 6165

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
PENTHOUSE- STÆÐI Í BÍLAG.

Stærð: 153,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Mjög falleg 154 fm. 5-6 herbergja penthouse/þakíbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Komið inn í
forstofu  með flísum á gólfi og fataskáp úr magnhony.  Barnaherbergin eru 2 annað með flísum á gólfi og hitt er
með parketi  á gólfi  og góðum fataskáp. Vinnustofa / skrifstofa með tvöfaldri  hurð með frönskum gluggum,  er í
dag  notað  sem  sem  skrifstofa,  úr  skrifstofunni  er   útgengt  á   suð-vestur  svalir,  yfir  svölunum  eru  Markísar.
Rými/hol  með  flísum  á  gólfi.  Steyptur  hringstigi  er  upp  á  eftri  hæð  íbúðarinnar.  Efri  hæð  nýtt  sem  stofa  og
sjónvarpshol,  útgengt út  á vestur  svalir,  ca 5 metra lofthæð með  tveimur kvistum. Úr eldhúsi  og borðstofu  er
gengið  út  á  góðar  grill  svalir   með  Markísu  yfir.  Glæsilegt  eldhús  með  flísum  á  gólfi,  tækjum  frá  Gorenja,
gaseldavél  með  fallegum  Gorenja  háf  yfir.   Hjónaherbergi   með  parketi  á  gólfi  og  mjög  góðum
fataskápum.Þvottahús er  á  herbergjagangi  með flísum á gólfi  og góðri  innréttingu.    Baðherbergi  flísalagt  bæði
veggir og gólf, mjög stór sturtuklefi,nýlega innréttað. Innréttingar eru sérsmíðaðar úr Mahony sem og allar hurðar.

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. 17.00 - 18.00 3.hæð

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

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
ÍBÚÐ Á 1 HÆÐ

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

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik.  Eldhúsið  er  mjög  stórt  með  fallegri  Modula
eikarinnréttingu,  keramik helluborð og bakarofn.  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 eikar fataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri eikarinnréttingu. 103#E á bjöllu.

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. 15.00 - 15.30 

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

821 7337

899 0800

699 6165



Breiðavík 11
112 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 129,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000

RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Bjarta og fallega 107,2 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð með 22,5 fm bílskúr í
Breiðuvík 11 ,  Grafarvogi.  Eignin er  vel  skipulögð og er  með góðu útsýni  yfir  sundin blá og yfir  Esjuna.Húsið er
nýmálað í sumar. Hússjóður er ca, kr. 8000. Stutt er í alla verslun og þjónustu og er Víkurskóli við hliðina þannig
að það er stutt að fara í skólan. Frábær eign á barnvænum og rólegum stað í Grafarvogi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli 17:30 og 18:00

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

821 7337

898 0419

892 7556

Bjarkarás 1-29
Garðabær
Aðeins nokkrar íbúðir eftir !!!

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 35.-53
RE/MAX  Fasteignir  kynnir:  Einstaklega  glæsilegar  íbúðir  í  sjö  tveggja  hæða  húsum á  besta  stað  í  hjarta
Garðabæjar.  Allar  íbúðirnar  eru  með  sérinngang.  Íbúðirnar  á  jarðhæð  eru  með  sérverönd  en  með  efri
íbúðum  fylgja  svalir.  Eignirnar  verða  afhentar  fullbúnar  án  gólfefna  með  vönduðum  innréttingum,
flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Sér þvottahús fylgir öllum íbúðum. Stór og góð herbergi
og stofur eru í öllum íbúðum og glæsilegt útsýni er úr hluta íbúða. Bílskýli fylgir 22 af 30 íbúðum,

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Bókið skoðun í síma 578-8800

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

821 7337

898 0419

892 7556

Hringbraut 119
107 Reykjavík
Til sölu eða leigu

Stærð: 460 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 57.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAXFasteignir  kynna :  460 fm verslunar  eða skrifstofuhúsnæði  að Hringbraut  119 í  gamla JL húsinu
við hliðina á Nóatúni.Eignin er til sölu eða til leigu. Leiguverð kr 1500 pr.fm. Nánari upplýsingar um eignina
veitir Bergur s:898 0419, e-mail bergur@remax.is og Stefán Páll s: 821 7337, e-mail stefanp@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Gott atvinnuhúsnæði í Vesturbæ!!!

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

821 7337

898 0419

Fullbúið drauma heimili !!!
Eins og þú villt hafa það !!
Láttu drauminn rætast !

Stærð: 2-400 fm
Fjöldi herbergja: 5-10

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 20.-30.000.000

RE(MAX FASTEIGNIR KYNNA: Nelson Homes framleiðir hágæða Kanadísk heimili og hefur gert það í yfir 55 ár og
byggt hús í fjórum heimsálfum. Hægt er að velja úr fjölda teikninga frá Nelson Homes sem breyta má á alla kanta
og stækka eða minnka eftir þínum þörfum. Nelson Homes býður einnig uppá að byggja hús eftir teikningum frá
viðskiptavinum.  Heimili  frá  Nelson  Homes  geta  komið á  ýmsum  byggingastigum  allt  frá  því  að  vera  tilbúin  til
innréttinga og uppí að vera fullbúin með gólfefnum, heimilistækjum og öllu tilheyrandi. Hafðu samband við okkur
og sjáðu hvort við getum ekki skapað drauma heimilið þitt!

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Kíktu á sýnishorn:www.nelson-homes.com

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

821 7337

898 0419

892 7556

Blásalir 10
201 Kópavogur
Draumaeign í Sölunum

Stærð: 218,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 36.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Glæsilegt  218  fm  parhús,  þar  af  45.5  fm  bílskúr  að  Blásölum 10,  Kópavogi.  Í
húsinu eru 4 rúmgóð og björt svefherbergi, 2 baðherbergi og 1 gestasnyrting. Góð lofthæð er í stofu og eldhúsi.
Loftið er klætt kirsjuberjaviði og með innfelldri halogenlýsingu. Í rúmgóðu eldhúsi er falleg kirsuberjainnrétting með
frístandandi  eyju.  Granít  er  á  borðplötum  og  AEG  tæki.  Fallegur  garður  með  stórum  glæsilegum  timburpalli.
Vönduð  eign  sem vert  er  að  skoða.  Allar  nánari  upplýsingar  um eignina  veita  Bergur  Heiðar  í  síma  898  0419,
bergur@remax.is og Ása í síma 892 7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á milli 16 og 17 í dag

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

821 7337

898 0419

892 7556



Ásgarður 22
108 Reykjavík
3ja herb. í Fossvoginum

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

Brunabótamat: 15.830.000
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

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Í dag 16.00-16.30

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

699 7372

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík
BJÖRT OG RÚMGÓÐ 2JA HERB.

Stærð: 71,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  og  rúmgóða  2ja  herbergja  íbúð í  Teigahverfinu.  Íbúðin  er í  góðu  ástandi,
breytt  úr  verslun í  íbúð á  tíunda  áratugnum.  Öll  herbergi  íbúðarinnar  eru  af  góðri  stærð.  Gluggar  eru  af
góðri  stærð og í  góðri  hæð.  Íbúðin  skiptist í  flísalagða forstofu  með skáp,  gang,  fallegt  og vel  innréttað
eldhús  með  borðkrók,  sérlega  glæsilegt  baðherbergi  með  sturtuklefa  flísað í  hólf  og  gólf,  rúmgott
svefnherbergi með stórum skáp, stofurými af góðri stærð, sameig. þvottahús/sérgeymsla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@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

Lækjasmári 6
201 Kópavogur
RÚMGÓÐ 3JA HERBERGJA

Stærð: 96,90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.950.000
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.
Parket  á  gólfum  að  frátöldu  baðherbergi.  Forstofa,  þvottahús,  2  svefnherbergi  af  góðri  stærð,  hol,  gott
stofurými  útgengt  á  rúmgóðar  svalir,  baðherbergi  með  sturtuklefa.  Íbúðin  er  sérstaklega  vel  staðsett  í
smáranum með verslunarkjarna og heilsugæslu innan göngufæris.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@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

Klapparholt 2
220 Hafnarfjörður
5 HERBERGJA LÚXUS ENDARAÐHÚS

Stærð: 152,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilegt  5  herbergja  endaraðhús  á  tveimur  hæðum  í  Hafnarfirði.  Innbyggður
bílskúr(24,4 fm). Náttúrusteinn og gegnheilt kirsuberjaparket á gólfum. Flott útsýni! Golfvöllur í  göngufæri.
Skóli,  2  leikskólar  og  barnvæn útivistarsvæði  nálægt.  Neðri  hæð:  Forstofa,  gestasnyrting,  glæsilegt  opið
eldhús með eyju, björt stofa útgeng út í fallegan garð Efri hæð: Hol/stofurými, glæsilegt baðherbergi með
hornbaðkari og sturtuklefa, 2 góð barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi með svölum.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@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

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Einbýli m/mögul. á auka íbúð

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.800.000

Í húsinu eru 5 svefnherbergi , 2 baðherbergi og 1 stofurými. Núverandi eigendur endurnýjuðu og breyttu eigninni
mikið  árið  2000.  Allar  helstu lagnir  voru teknar  í  gegn og má þar  nefna rafmagns,  vatns og skólplagnir.  Eldhús
innrétting  var  endurnýjuð.  Neðri  hæð  var  endurskipulögð  og  innveggir  klæddir.Húsið  er  á  3  hæðum  með
aðalinngang  á  miðhæð  og  sérinngang  á  jarðhæð.  Á  miðhæð  er  gengið  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðu
forstofuherbergi á hægri hönd. Stofan er tvískipt og opin inn í eldhús og forstofu. Aðgangur að svölum og verönd
úr stofu. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og flísum á gólfum. Á efri hæð er að finna þrjú svefnherbergi og eitt
baðherbergi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skáp.  Hin  tvö  svefnherbergin  eru  af  góðri  stærð.  Öll
svefnherbergin á efri hæðinni eru parketlögð með eik. Baðherbergið er snyrtilega innréttað með sturtubaðkari og
flísum í hólf og gólf. Á jarðhæð er gengið inn í hol af ágætri stærð. Þar inn af eru tvö svefnherbergi af góðri stærð.
Þvottahús/baðherbergi  með  sturtu  er  inn  af  holi.  Lítið  mál  væri  að  loka  af  jarðhæðina  og  gera  þar  sér  íbúð.
Frábært tækifæri til að eignast fallegt einbýli í 101.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Í dag 17 -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

Opið
Hús

Í dag kl 15:00-15:30

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

897 7744

Laufengi 3
112 Reykjavík
BJÖRT 3JA HERBERGJA

Stærð: 97,50 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 15.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
RE/MAX BORG kynnir:  Fallega 3ja  herbergja,  97,5 fm íbúð á þriðju  hæð þar  af  7,2 fm geymsla í  fallegu
fjölbýli. Eikarparket á gólfum. Tvennar svalir. 2 rúmgóð svefnherbergi, svalir úr hjónaherbergi. Eldhús með
borðkrók.  Björt  borðstofa  og  setustofa,  útgengt  á  svalir  frá  borðstofu.  Baðherbergi  með  sturtuklefa  og
baðkari. Þvottaaðstaða inni á baði.  Spöngin, skólar, leikskólar og öll helsta þjónusta í göngufæri.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@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



Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

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

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27 - 37,5
RE/MAX  BORG  kynnir í  samstarfi  við  Re/Max  Esju  glæsilegar  nýjar  2-3  herbergja  íbúðir í  4ra  hæða
lyftublokk.  Opið  stofurými  með opnu eldhúsi.  Þvottahús innan í  öllum íbúðum.  Svalir  frá  stofu.  Glæsilegt
útsýni frá norðurhlið. Sérstaklega glæsilegur frágangur í alla staði þar sem hvergi hefur verið  tilsparað en
sem dæmi má nefna að gólfhiti er í öllum herbergjum, hvert með sér hitastilli. Fallegar íbúðir á besta stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Tryggvi Eyfjörð
Sölufulltrúi

tet@remax.is

Opið
Hús

Sýning í dag 18 - 18:30

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

699 7372

696 8028

Skálalækjarás
Land Indriðastaða
Glæsileg eignarlóð

Stærð: 8532 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 11.000.000
Um  er  að  ræða  8.532  fm  eignarland  við  Skálalækjarás  (lóð  15)  í  landi  Indriðastaða  við  Skorradalsvatn.
Lóðin er stórglæsileg, þakin gróðri og staðsetning býður upp á frábært útsýni yfir vatnið.  Rafmagn og vatn
við lóðamörk.  Leyfilegt er að vera með bátaskýli  við vatnið og veiðiheimild í  vatninu.  Frábær afþreying í
boði á svæðinu, m.a. hesta- og fjórhjólaleiga á Indriðastöðum þar sem jafnframt er verið að taka í notkun
nýjan og glæsilegan golfvöll.  Hafið samband við sölufulltrúa.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Skorradalur

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

699 7372

Hellisgata 18
220 Hafnarfjörður
Nýuppgerð hæð og ris.

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
REMAX BORG kynnir mjög fallega nýuppgerða 96,2fm íbúð á tveimur hæðum með sér inngang. Gólfflötur
íbúðar  er  um 120 fm.  Öll  íbúðin  er  með nýju  gegnheilu  eikarparketi  og baðherbergin  eru  flísalögð.  Neðri
hæð skiptist í  3 herbergi, baðherbergi með sturtu og eldhús, þaðan er útgengt á stóran sólpall. Efri hæð
skiptist  í  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  og  opið  rými  með  arni.  Sjónvarpstenglar  eru  í  öllum
herbergjum. Húsið er nýmálað og með nýju þaki. Fín eign á góðu verði sem vert er að skoða.

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 MILLI KL: 16:00 - 16:30

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

659 9606

6591159

Þykkvaflöt 4 / Rein
820 Eyrarbakki
Fallegt einbýli í gömlum stíl

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

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Nýlegt  einbýlishús byggt  í  aldarmótastílnum 1900.  Einbýlishús á tveimur hæðum 118,2 fm ásamt bílskúr
28,2  fm.  Sjón  er  sögu  ríkari  !  Allir  viðir  í  húsinu  eru  sérvaldir.  Gólfborð  eru  á  báðum  hæðum.  Í  stofu  er
spjaldapanell með brjóstlista. Bitar í lofti, sérsmíðuð gerefti og gólflistar. Allir gluggar í húsinu sérsmíðaðir.
Loft á báðum hæðum eru máluð með heimalagaðri línolíumálningu. Gróinn garður með stórum palli  með
heitum potti. Malbikuð innkeyrsla. Afhending samkomulag.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl. 17:00 - 17:30

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

8648090

Dverghólar 19
800 Selfoss
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 149,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING.  4ja  herb  parhús  með  bílskúr,   grónum  garði  og  stórum  sólpalli.  Flísalögð
forstofa  með  skápum.  Eldhús  flísalagt,  með  ljósum  innréttingum.  Stofan  er  björt  með  stórum  gluggum.
Opið er  milli  eldhúss og stofu og er  hátt  til  lofts.  Gott  sjónvarpshol.  Hjónaherb er  rúmgott  og með góðu
skápaplássi.   Barnaherb  tvö  eru  einnig  rúmgóð  með  góðum  skápum.  Flísalagt  baðherb  með  fallegri
innréttingu.  Örstutt í skóla. Góð lán fylgja. TILBOÐ ÓSKAST

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

8648090

Litlikriki 33
270 Mosfellsbær
Tveggja íbúða hús

Stærð: 341,9 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000
Stærri  íbúðin  er  246,9  fm  á  tveimur  hæðum  þ.a.  35  fm  bílskúr.  Efri  hæð:  Anddyri,  þvottahús,  snyrting,
eldhús,  tvö  svefnherb,  sjónvarpsherb  og  stofa  auk  28  fm  svala  og  bílskúr.  Neðri  hæð:  Hjónaherb  með
fataherb innaf,  stórt  baðherb,  sauna,  geymsla  og tvö önnur  herb.  Útgegnt  úr  íbúðinni  út  í  garð þar  sem
gert  er  ráð  fyrir  verönd  með  heitum pott.  Auka  íbúð  skiptist  í:  anddyri,  baðherb,  þvottahús,  snyrting  og
stofa. Húsið skilast á byggingarstigi milli fokhelds og tilbúið til innréttinga.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:30 - 15:00

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

8648090

Torfufell 33
111 Reykjavík
Hagstæð Kaup!

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 8.140.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Falleg 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í Breiðholtinu. Íbúðin er 56,7fm með rúmgóðu svefnherbergi,tveir fastir
skápar.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísum  á  gólfi  og  veggjum.  Stór  og  rúmgóð  stofa  með  stórum
gluggum og aðgengi út á svalir  sem ná eftir  íbúðinni endilangri.  Hvít eldhúsinnrétting í  góðu ástandi með
flísum á milli skápa. Frábær notaleg eign.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl. 17:30 - 18:30

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

517 3629

868 6038



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 17:00

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

893-6001

820-8080

Tröllakór 12 og 16
203 Kópavogur
Hægt að flytja inn strax!

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Stórar  og  glæsilegar  3ja  herbergja  98,2-109,1  m2  íbúðir  á  flottum  stað  í  Kórahverfi.   Sérinngangur  er  af
flísalögðum svölum.  Eldhús eru með góðri eikarinnréttingu og sérlega vel útbúin tækjum, keramik-helluborð, ofn í
vinnuhæð í innréttingu, ísskápur, innbyggð uppþvottavél og örbylgjuofn.  Opið er inn í  rúmgóða stofu/borðstofu
og  útgengi  á  góðar  flísalagðar  svalir  með  flottu  útsýni.   Hjónaherbergi  er  stórt  og  með  góðu  skápaplássi.
Barnaherbergi  með  skápum.   Baðherbergi  er  með  innréttingu,  baðkari  og  flísalagt  í  hólf  og  gólf.   Geymsla  og
þvottahús  er  flísalagt.   Allar  innréttingar  og  hurðir  í  íbúðunum  eru  úr  eik.   Sérmerkt  bílastæði  í  bílakjallara.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og afhendast með eikarparketi á öllum gólfum að undanskyldu baðherbergi,
þvottahúsi og geymslu.   Verð frá 29.900.000,-

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

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

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

893-6001

820-8080

Skipholt 15
105 Reykjavík
Sér bílastæði í porti

Stærð: 93,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Stór og glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlega uppgerðu lyftu húsi.  Íbúðin er enda íbúð og er sem
ný.  Sérmerkt bílastæði í  porti  fylgir með eigninni.  Eikarinnréttingar og skápar eru í  íbúðinni nema á baði
þar sem er hvít  innrétting.   Eikarparket  er  á stofu,  herbergi  og eldhúsi.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf.   Forstofa  og  þvottahús  er  með  flíslögð  gólf.   Eldhús  er  rúmgott  með  borðkrók  og  gert  er  ráð  fyrir
uppþvottavél.  Stór björt stofa með útgengi á vestur svalir.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á milli kl. 17:30-18:00

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

893-6001

820-8080

Klapparstígur 14
101 Reykjavík
Við Skuggahverfið

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Flott  3ja  herbergja  íbúð  rétt  við  Skuggahverfið.  Íbúðin  er  rúmgóð  og  opin,  eldhús,  borðstofa  og  stofa
samliggjandi.  Í  eldhúsi  eru  tæki  úr  burstuðu  stáli.  Bogadregnir  gluggar  eftir  heilum  vegg  í  stofu.
Hjónaherbergi  er  stórt  með  miklu  skápaplássi.  Einnig  er  barnaherbergi  rúmgott  með  góðum  skáp.
Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og gólf  og tengi  fyrir  þvottavél.  Allar  innréttingar og skápar í  íbúðinni  eru úr
eik, einnig er eikarparket á gólfum. Hiti í gólfum og sér hitastillir í hverju herbergi.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 17:30-18:00

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

893-6001

820-8080



Freyjubrunnur 4 og 6
113 Reykjavík
Raðhús

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000

REMAX Esja kynnir glæsileg raðhús í Úlfarfellslandi við Freyjubrunn í Reykjavík. Um er að ræða raðhús á tveimur
hæðum, húsin eru 192,4 fm. að stærð með innbyggðum 26,6 fm. bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan ómáluð,
með vönduðum gluggum úr áli og lakkað timbur að innan, lóð grófjöfnuð í endanlegri hæð. Að innan skilast húsið
rúmlega  fokhelt,  útveggir  og  loft  einangrað  og  tilbúið  til  sandspörslunar.  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  Við  verðum  einnig  með
kynningarerfni fyrir Nönnubrunn og Sifjarbrunn. Allar nánari upplýsingar veita Ingólfur í síma 893 7806 og Helga í
síma 822 2123

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16:00 og 17:00

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

822 2123

8937806

Rauðavað
110 Reykjavík
Glæsileg útsýnisíbúð

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.700.000
Glæsileg útsýnisíbúð í Rauðavaði alls 117.7 fm. Íbúðin er á efstu hæð í 3ja hæða húsi sem í eru sex íbúðir.
Íbúðin er með eikarparketi á gólfum nema á baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. sem og flísalögð gólf
í  þvottahúsi  og  geymslu  sem  er  innan  íbúðar.  Þrjú  herbergi  eru  í  íbúðinni  og  öll  með  góðum  skápum.
Baðherbergi  er  glæsilegt.  Eldhúsið  er  með  graníti  í  borðplötum  og  fylgir  innbyggð  uppþvottavél.  Góð
forstofa með skáp. Sérinngangur er í hverja íbúð hússins. Bílastæði í bílageymslu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Sigfús
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús frá 15:30 - 16:00

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

822 2123

898 9979

Miklabraut 74
105 Reykjavík
Mjög góð fyrstu kaup.

Stærð: 63 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 9.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Björt og rúmgóð 2ja herbergja íbúð miðsvæðisí  Reykjavík Baðherbergi  er flísalagt með setbaðkari,  sturtu
og nýrri innréttingu. Eldhúsinnréttin er í góðu standi. Þvottavél er í eldhúsi. Á gólfum er parket. Þrefalt gler
er í gluggum er vísa að Miklubraut og er umferðarniður lítill sem enginn. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara
ásamt geymslu. Að sögn eiganda er húsið mikið endurnýjað að utan t.d. nýtt þak.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00 til 17.30

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

861 7757

Þrastarhólar
Grímsnes og Grafningshreppur
Sumarhúsalóðir

Stærð: 7596 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 3.700.000
Sumarhúsalóðir  í  landi  Búrfells  í  Grímsnes  og  Grafningshreppi.  Þangað  er  u.þ.b.  45  mínútna  akstur  frá
höfuðborgarsvæðinu. Þetta er eitt vinsælasta sumarhúsa-svæðið í dag og er í  mikilli uppbyggingu. Stutt er
í  alla  afþreyingu  s.s.  golf  eða  sund  að  ógleymdum  glæsilegum  gönguleiðum  og  náttúruperlum  í
Grímsnesinu. Vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Lóðirnar eru frá 7596 fm.

Esja

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

Eignarlóðir með frábæru útsýni.

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

861 7757

Stekkjarberg 2
221 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í vinsælu hverfi

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

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Fallega fjögurra herbergja 98.6 fm íbúð á annari  hæð í  fjölbýli  í  Setbeginu. Gengið er inn í  flísalagt andyri
með rúmgóðum fataskápum. Eldhúsið er rúmgott með plastparket á gólfi  og viðarinnréttingum. Eldhúsið
og stofan eru  opið  rými,  stofa  með plastparketi  á  gólfi.  Útgengt  er  úr  stofu  að stórum svölum.  Rúmgott
svefnherbergi  með  stórum  skápum.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi.   Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Þvottahús er í íbúðinni.  Leikskóli, skóli, verslanir ofl. í göngufæri.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Friðbjörn
Sölufulltrúi

foe@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á þriðjudag kl 19.30 til 20

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

861 7757

8675796

Melbraut 13
250 Garðar
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 184 fm
Fjöldi herbergja: 4-7

Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 24.720.000

Bílskúr: Já

Verð: 28.700.000
Vorum að fá  einkasölu  þetta  mikið  endurbætta  einbýlishús  við  Melbraut  í  Garði.  Húsið  sem er  133,7  fm
ásamt 50 fm bílskúr er vel staðsett í þessu ört vaxandi bæjarfélagi. Stutt er í alla þjónustu s.s. skóla verslun
ofl. Þessi eign er að sögn eiganda  meira eða minna öll  endurnýjuð s.s þak, utanhússklæðning, gluggar,
gler, gólfefni, hurðar, loftaklæðning ofl. ofl. Bílskúr er innréttaður sem íbúð og gefur góðar leigutekjur.

Esja

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

Glæsileg eign á barnvænum stað.

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

861 7757

Bergstaðastræti 51 jarðhæð
101 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Þingholtunum

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 10.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.000.000
REMAX ESJA kynnir:  Fallega  íbúð  á  jarðhæð með bílskúr  í  þríbýlishúsi.  Búið  er  að  gera  íbúðina  upp frá
grunni  m.a.  skipta  um  allt  gler  og  alla  glugga.Vandaðar  og  góðar  innréttingar,  gólfefni  eru  parket  og
náttúruflísar. Rúmgóður bílskúr fylgir íbúðinni sem mætti innrétta sem litla íbúð, tilvalin til útleigu.Verið er að
skipta  um  klæðningu  á  hluta  húsins  og  verður  sú  framkvæmd  greidd  af  seljanda.  Íbúðin  er  öll  hin
glæsilegasta og er sjón sögu ríkari. Íbúðin er laus til afhendigar.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Í dag Kl.16.30 -17.000

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

8937806



Þórðarsveigur
Grafarholt
Íbúð á jarðhæð

Stærð: 99,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000
Kynnum fallega 3ja herbergja endaíbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli.   Íbúðin er smekklega innréttuð
með  vönduðum  innréttingum  úr  beyki.  Gólfefni  eru  beykiparket  og   flísar.  Glæsilegt  eldhús  og  bað.
Forstofa flísalögð og þar eru góðir fataskápar. Þvottaherbergi rúmgott. Stofa er björt og rúmgóð. Borðstofa
og stofa tengist opnu eldhúsi. útgengt út á suðurverönd úr stofu en austurverönd út eldhúsi.  Parketlagður
herbergjagangur og  sjónvarpshol. Tvö góð herbergi með skápum. Flísalagt bað.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Jarðhæð

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

898 9979

660 7761

Krókabyggð/Rein
Mosfellsbær
Glæsilegt Einbýli

Stærð: 325 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 44.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 84.000.000

Re/max  Esja  kynnir  afar  glæsilegt  325  fm einbýlishús  á  tveimur  hæðum á  2000  fm eignarlóð  á  góðum  stað  í
Mosfellsbæ. Húsið stendur innarlega á skógi vöxnu landi í friðsældinni, aðkoman er mjög góð, og mikið útsýni úr
stofu.  Yfirbyggð bogadregin  verönd að framanverðu sem gefur  dálítið  erlent  yfirbragð.  Stór  upphitaður,  fallegur
garðskáli sem er hellulagður og með risavöxnum fíkus.   Nánari lýsing:  Efri hæð: Snyrting inn af forstofu og góðir
skápar. Stórt svefnherb, með baðherbergi, og útgengi á stórar svalir.  Tvær samliggjandi stofur með arni beggja
vegna. Útgengi á stórar svalir.  Eldhús með hvítri innréttingu og stóru búrherbergi innaf með útgengi úr húsi.  Úr
eldhúsi er gengið inní fallegan garðskála sem er nýttur mikið auk þess er  útgengt á stóra verönd... Neðri hæð:
Fjögur svefnherbergi eitt stórt með útgengi í garð, annað með fataherbergi og stórum skápum.  Tvö baðherbergi
flísalögð í hólf og gólf, annað með nuddbaðkari, sturtu og fallegri innréttingu en hitt er með sturtu og gufubaði en
bæði  með  handklæðaofni,  og  upphengdu  wc.   Þvottahús.  Stórt  geymsluherbergi.  Útgengi  í  garð  á  tveimur
stöðum.  Góðar gönguleiðir.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Opið hús?..

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

898 9979

660 7761

Strandvegur
Garðabær
Glæsiíbúð

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Gullfalleg 3ra herbergja á 2.hæð í lyftuhúsi alls 118 fm ásamt stæði í innangengu bílastæðahúsi. Glæsilegt
útsýni  út  á  sjóinn  til  vesturs  og  norðurs.  Anddyri  með góðum skápum og flísum í  gólfi.  Þvottahús  innan
íbúðar. Stór og opin stofa sem nýtist sem setustofa, borðstofa og sjónvarpsstofa. Útgengt svalir úr stofu
sem  liggja  meðfram  allri  íbúðinni  á  tvo  vegu.  Gott  barnaherbergi  með  skápum  sem  og  rúmgott
hjónaherbergi með skápum. Við hlið stofu er eldhús með vandaðri ljósri eikarinnréttingu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Magnað útsýni.

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

898 9979

898 4477

Óseyrarbraut
Hafnarfjarðarhöfn
Lóðir við Hafnarfjarðarhöfn

Stærð: 19250 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: tilboð

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

brynjarb@remax.is

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

520 9400

869-6462Höfum  fengið í  sölu  lóðir á  mjög  góðum  stað  við Óseyrarbraut í
suðurhöfn  hafnarfjarðar.  Lóðirnar  eru  samt. 19.250  fm.  Leyft
byggingamagn  getur  verið  allt  að  11.000  m2  og  heildarhæð
bygginga á  svæðinu  16m. Staðsetning  lóða  hentar  mjög  vel  fyrir
lagerhúsnæði  eða  þjónustufyrirtæki  og  þá  sérstaklega  fyrir
hafnsækna starfsemi.



Hallveigartröð 4, 3 og 5
Reykholt í Borgarfirði
Flott hús í heillandi sveit!!

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Dreymir  þig  um  hús í  heillandi  sveit  sem  er  margrómuð  fyrir  fegurð,  veðursæld  og  öflugt  félags- og
menningarlíf?  Nú  gefst  einstakt  tækifæri  að  eignast  hús í  hinu  sögufræga  menningarsetri  Reykholti  í
Borgarfirði!! RE/MAX Búi kynnir glæsileg, vönduð, opin, björt og nýtískulegt einbýlishús (kr 29.900.000) og
parhús (kr 18.900.000) á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr.  Húsin  eru  úr  timbri  klædd  járni  og  standandi
máluðum við. Afhendast fullbúin að utan og innan með grófjafnaðri lóð, palli og potti.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Bókið skoðun í s: 892 0684 og 662 4462
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892 0684

662 4462

Kristnibraut 81, íbúð 31
113 Reykjavík
GLÆSILEIKI-ÞÆGINDI-ÚTSÝNI

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.700.000

Glæsileg,  grand,  opin  og  björt  4ja  herb.  íbúð  í  vönduðu  lyftuhúsi  við  Kristnibraut  með  miklu  útsýni  yfir  Esjuna,
Sundin,  Úlfarsfell  og  að  Reynisvatni.  Vandaðar  mahóní  innréttingar.  AEG tæki  í  eldhúsi.  Eikarparket.  Þvottahús
innan  íbúðar.  Stór,  opin  og  björt  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  á  tvennar  svalir,  aðrar  með  útsýni  í  átt  að
Úlfarsfelli  og Reynisvatni og skjólgóðar suðursvalir með útsýni yfir garðinn og leiksvæðið. Þrjú stór svefnherbergi
með miklu skápaplássi. Flísalagt baðherbergi með mahóní innréttingu, sturta og baðkar. Góð geymsla í sameign
með miklu hilluplássi. Sérlega hugguleg, björt og snyrtileg sameign. Garður með leiktækjum, fékk viðurkenningu
frá Reykjavíkurborg fyrir að vera barnvænn.  Verslunarmiðstöðin við Kirkjustétt er hinum megin við götuna. Þar er
meðal  annars  11-11  verslun,  bakarí,  pizzustaður,  vidóleiga,  Sportkaffi,  snyrtistofa,  hárgreiðslustofa  og
sólbaðsstofa. Hverfid er mjög fjölskylduvænt. Stutt að fara í Ingunnarskóla. Gangstígur er alla leid og ekki þarf ad
fara yfir  götu (undirgöng). Flestar götur og gangstígar í  hverfinu eru með hitalögnum. Stutt í  falleg útivistarsvæði
við Reynisvatn.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15-15:30
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520 9400

892 0684

662 4462

Ljósavík 30, 2.h. til vinstri
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð - flott staðsetning

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000
Björt  og  falleg  íbúð  á  útsýnisstað  á  besta  stað  í  Víkurhverfi.  Fallegt  útsýni  yfir  sundin  og   Esjuna.
Skemmtilega hannað hús og byggt í brekku. Íb. hefur bæði grillsvalir með miklu útsýni og útgengi á sólpall
og garð. Gluggar eru á 4 vegu og því  góð birta.  Sérinng. af  svölum. Innréttingar eru vandaðar úr ljósum
við, ölur. Eldhús með góðum borðkrók og útsýni. Á gólfum er vandað gegnheilt London eikarparket. 3 góð
svefnherb. með flottum horngluggum. Flott baðherb. Þvottaherb innan íbúðar.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 16:30-17
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520 9400

892 0684

Breiðavík 21
112 Reykjavík
Rúmgóð og björt 3-4herb.

Stærð: 133,7 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 23.505.000

Bílskúr: Já

Verð: 37.500.000

Óvenju  rúmgóð  3herb.  íbúð  í  Víkurhverfi  með  bílskúr.   Húsið  stendur  á  góðum  stað  nálægt  Víkurskóla  og  er
heildarástand  þess  gott.  Íbúðin  er  samtals  133,7  m²  þar  af  19,2m²  bílskúr.  Tvö  rúmgóð  svefnh.,  baðherb.,
sjónvarpshol,  stofa,  möguleiki  á  auka herbergi.   Þvottahús er  innan íbúðar.  Geymsla  í  sameign í  kjallara.   Innra
skipulag er  mjög gott  og herbergi  rúm með góðum skápum. Eldhúsið er  óvenju rúmgótt  með miklu skápa- og
borðplássi,  borðkrókur  og  útbyggður  gluggi.  Gólfefni  eru  eik  á  herbergjum,  gangi  og  stofu,  flísar  í  baðherb.,
eldhúsi og þvottah. Hefðbundin sameign með hjólageymslu á jarðhæð. Rúmgóð og björt eign.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS í dag milli kl. 16.00 og 17.00
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864 4615

898 8016

Borgarbraut 32
Borg Grímsnesi
Einbýlishús með miklu útsýni

Stærð: 814 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Húsið skilast tilbúið til innréttinga án gólfefna. Grófjöfnuð 1600fm lóð.
Fjögur  svefnherbergi,  stórt  baðherbergi,  hol,  stofa,  eldhús  og  geymsla.  Viðhaldlítil  klæðning  og  PVC
gluggar.  Borg Grímsnesi: Borg stendur í c.a. 15 km  fjarlægð frá Selfoss sem er u.þ.b 15 mín. akstur. Mikil
þjónusta er til staðar, skóli og stjórnsýsluhús hefur verið tekið í notkun.  Íþróttahús og sundlaug á staðnum.
Ætlunin er að byggja 18 holu golfvöll við Borg.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Gott hús á góðum stað með útsýni !

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

864 4615

Miðengi (Grímsnes)
801 Selfoss
Tvær eignalóðir 8200 eða 8500Fm

Stærð: 8500 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 5.100.000
RE/MAX  SENTER  kynna:  !  Sérlega  fallegar  og  vel  staðsettar  8.200  og  8.500  fm  sumarhúsalóðir  í  landi
Miðengis  í  Grímsnesi,  aðeins  ca  50  mín  akstur  frá  Höfuðborgarsvæðinu.  Lóðin  er  í  grónu  hrauni,  með
lággróðri, þ.m.t. runnum. Lóðin er eignarlóð og er úr landi Miðengis.  Heimilt er að byggja eitt frístundahús
á lóðinni, allt að 150 fm með 6 m í mæni, ásamt allt að 25 fm aukahúsi.  Hitaveita og rafmagn komið að
lóðarmörkum. Allar frekari upplýsingar veitir Rúnar s.697-4881 eða runarp@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Flottar sumarhúsalóðir

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

697 4881



Tröllateigur 20
270 Mosfellsbær
Falleg eign sem vert er að skoða

Stærð: 118,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. Komið inn í flísalagt anddyri með gráum steinflísum á gólfi
og  fataskáp.  Gengið  úr  forstofu  inn  í  opið  rými  þar  sem  er  björt  stofa  og  opið  eldhús  með  fallegri
eikarinnréttingu  og  vel  búið  tækjum.  Gaseldavél  með  háfi  fyrir  ofan  og  blástursofn  og  tengi  fyrir
uppþvottavél.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  og  með  góðu  skápaplássi  og  gert  ráð  fyrir  plássi  fyrir
sjónvarpstæki. Baðherbergið er virkilega fallegt og er með sérpöntuðu nuddbaðkari með sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@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

694 2324

822 3702

Álfaskeið 34
220 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.300.000
Komið  er  í  forstofu  með  kókosteppi  á  gólfi,  forstofugeymsla  .  Stofan  er  með  plastparketi  og  góðum
gluggum.  Eldhús  er  flísalagt  góðri  nýlegri  Alno  innréttingu,  Zanker  ofn  og  helluborð.  Tvö  herbergi  með
góðum  nýlegum  lausum  skápum.  Baðherbergi  flísalagt   hólf  í  gólf,  handklæðaofn,  skápur  og  sturta.
Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni. Endurbætur að sögn seljanda eru nýir gluggar, gluggapóstar, ofnar,
ofnalagnir, plastparket og búið að setja dren fyrir framan húsið. Laus við kaupsamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud 09.Sept kl 16:00-16:30

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

864 1813

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.  Allt umhverfi hið snyrtilegasta, en lóðin framan við húsið ný tekin í gegn.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

MÁNUD. 10.SEPT FRÁ KL. 17.00 - 17.30

896 2312

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Bóka skoðun í síma 8641813

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

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

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

864 1813

822 3702

Mánatún 6
105 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð með verönd

Stærð: 103,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á jarðhæð  í nýlegu lyftuhúsi, sem er klætt viðhaldslítilli klæðningu.
Allt hið vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.  Þvottahús innan íbúðar.  Hellulögð verönd með skjólvegg.
Afhending í nóvember.  Mjög rólegt og gott hverfi.  Kíkið við í opið hús.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

MÁNUD 10. SEPT  FRÁ KL. 18.00-18.30

896 2312

822 3702

Háabarð 8
220 Hafnarfjörður
Fallegt hús á rólegum stað

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.700.000
Góður  skjólgóður  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 hólf í gólf ( baðkar ). Stofan og borðstofan er með parketi á gólfi og  er
útgegngt  í  garðhús  úr  stofu.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi  og  er  útgegnt  út  í  garð  úr  þvottahúsi.  Að  sögn
eiganda er húsið í góðu ásigkomulagi og skolplagnir nýlegar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud 09.Sept kl 15:00-15:30
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822 3702

Mýrargata 12
190 Vogum
Falleg eign á barnvænum stað

Stærð: 162,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 26.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu,  innfelldur  góður  skápur.  Eldhús  er  flísalagt   með  glæsilegri  InnX
innréttingu  og  eyju.  Stofa  og  borðstofa   með  plastparketi  og  útgengt  er  út  í  garð  úr  borðstofu  gegnum
rennihurð.  Þrjú  svefnherbergi  með  plastparketi  eru  í  íbúðinni  og  innfelldur  stór  skápur  í  hjónaherbergi.
Salerni er flísalagt hólf í gólf með fallegri innréttingu og sturtu. Búið er að setja herbergi í hluta bílskúrsins
með léttum veggjum. Sólpallur og heitur pottur. Skipti á ódýrari eign skoðað

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnd 09.Sept kl 17:15 -17:45
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864 1813

822 3702

Tröllakór 12
203 Kópavogur
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Eign  á  jarðhæð  með  sérinngangi.  ForstofA  með  skáp.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  skápum.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með innréttingu, upphengdu salerni og baðkari. Hol/gang sem hægt er
að nota sem sjónvarpsstofu. Samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi út á hellulagða verönd. Opið og
fallegt eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Sérgeymsla, sameiginleg hjólageymsla og sérbílastæði
eru í sameign. Falleg eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@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

694 2324

822 3702



Urriðakvísl 1
110 Reykjavík
Fallegt einbýli á 2 hæðum

Stærð: 226,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 33.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 66.900.000
Jarðhæð: Forstofa er með flísum á gólfi og skápum. Gestasalerni. Eldhús með snyrtilegri eyju sem skilur að
eldunaraðstöðu og hol með eldhúsborði,  góð innétting. Þvottahús. Stór og björt stofa er með stórum og
fallegum  arni.  Gott  rými  sem  er  með  útgengi  út  á  verönd.  Efri  hæð:  Hjónaherbergi  og  3  svefnherbergi.
Herbergin  eru  öll  stór  og  eru  tvö  þeirra  með  útgang  út  á  stórar  svalir.  Gott  sjónvarpshol  ásamt  góðu
fataherbergi. Baðherbergi er með hornbaðkari, flísalagt í hólf og gólf og hita í gólfi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 9/9 KL:14-14:30

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

699 5008

8999-427

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Vönduð eign

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Jarðhæð: komið er  inn í  flísalagða forstofu með hita í  gólfi.   Á aðalhæð er stofa og borðstofa sem liggja
saman og er eikar-plastparket á gólfi. Úr stofu er fallegt útsýni út á hafið. Eldhús með ljósri innréttingu en í
súlu  sem  skilur  að  eldhús  og  stofu  er  eldavél.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru  á  hæðinni.  Rishæð:  tvö  góð
herbergi.  Góðar  svalir.  Franskir  gluggar  eru  í  allri  íbúðinni.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðikari.  Geymsla.
Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Rafmagn, lagnir og skólp er frá 2001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 9/9  KL: 15-15:30

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

699 5008

8999-427

Hagamelur 8
107 Reykjavík
Glæsileg eign á góðum stað

Stærð: 163,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 21.210.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Flísalögð forstofa með fataherbergi. Gestasnyrting. Eldhúsið er rúmgott með parketi og fallegum nýlegum
innréttingum úr beyki  og graníti  á borðum. Úr eldhúsi  er innangengt í  sameign í  kjallara. Nýleg tæki eru í
eldhúsi, gashelluborð, ofn og háfur. Hjónaherbergi er parketlagt með föstum hillum, útgeng er út á svalir.
Barnaherbergi  er  paketlagt  með  lausum  skápum.   Baðherbergi  er  ný  standsett  með  fallegri  innréttingu,
flísalagt í hólf og gólf. Tvær geymslur. Þvottahús í sameign. Bílskúr.

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 SUNNUD 9/9 KL:15-15:30

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

669 1005

699 5008

Krummahólar 8
111 Reykjavík
Glæsileg penthouse íbúð

Stærð: 190,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Neðri hæð. Eitt herbergi og gestasnyrtingu með sturtu. Fallegur stigi er á milli  hæða. Efri  hæð. Eldhús er
með nýrri hvítri innrettingu með tengi fyrir uppþvottavél og hvítum flísum á milli skápa. Gaseldavél, öll tæki í
eldhúsi  eru  ný.  Baðherbergi  er  ný  standsett  með ljósum flísum og baðkari  með sturtu.  Hjónaherbergi  er
með góðum skápum. Barnaherbergin eru rúmgóð. Stofa er rúmgóð með opið inn í borðstofu. Gengið er úr
stofu út á flísalagðar svalir. Sjónvarpshol á hæðinni. Stæði í bílageymslu.

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 SUNNUD. 9/9 KL: 16-16:30

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

669 1005

699 5008

Sogavegur 148
108 Reykjavík
Efri sérhæð

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Forstofa með fataskáp. Tvö stór forstofuherbergi. Rúmgott hol er þegar komið er inn í íbúðina. Úr holi er
stigi  upp  á  háaloft.  Stofa  og  borðstofa  liggja  saman  og  er  það  mjög  bjart  og  rúmgott.  Eldhús  er  allt
nýuppgert með fallegum innréttingum. Hjónaherbergi er bjart og stórt. Lítið barnaherbergi er við hliðina á
hjónaherberginu.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  með  sturtuaðstöðu  og
skápainnréttingu. Í sameign er þvotthús. Bílskúr með rafmangshurð með vatni og hita. Geymsla.

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 SUNNUD. 9/9 KL: 17-17:30

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

669 1005

699 5008

Mávahlíð 25
105 Reykjavík
Glæsileg hæð á góðum stað

Stærð: 155,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 40.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  og  hol  með  gráum  flísum  og  fatahengi.  Rúmgóð  og  björt  stofa/borðastofa  eru
samliggjandi  með  plankaparketi  og  góðum  gluggum.  Eldhús  er  með  ljósri  innréttingu  m/tengi  fyrir
uppþvottavél,  granít  borðplata  á  eldhúsinnréttingu  og  gráar  flísar  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með
góðum skápum og plankaparketi. Barnaherbergin eru þrjú öll með skápum og plankaparketi. Baðherbergi
er með baðkari og er flísalagt með ljósum flísum. Þvottahús er í sameign. Geymsla er í sameign.

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 SUNNUD. 9/9 KL: 14-14:30

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

669 1005

699 5008

Laufdalur 13-15
260 Reykjanesbær
Raðhús

Stærð: 148,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 17.700.000
Húsið verður afhent fullbúið að utan og steinað. Fokhelt að innan og lóð grófjöfnuð.  Nánari lýsing : Komið
er inn í rúmgóða forstofu.  Inn af forstofu er góð geymsla. Í húsinu eru 3  góð svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Eldhús, borðstofa og stofa mynda stórt og rúmgott fjölskyldurými.  Innangengt er í bílskúr úr
húsinu.  Góður garður fylgir húsinu.  Einnig erum við með í sölu endaraðhús á sama stað: verð 18.400.000
stærð: 148,80

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S:669 1005

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

699 5008

669 1005

Oddabraut 9
815 Þorlákshöfn
Einbýlishús

Stærð: 188,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 20.770.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Forstofan  er  flísalögð  með  fatahengi.  Gestasalerni.  Stofa  og  borðstofa  erU  rúmgóð,  parket  á  gólfum og
útgengi  út  á  stóra  afgirta  verönd.  Eldhús  er  með  nýlegri  innréttingu  úr  Ask,  mósaíkflísar  á  milli  skápa,
keramikeldavél,  dúkur  á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi,  geymsla  er  inn  af  þvottahúsi.  Innangengt  er  í
bílskúr úr þvottahúsi. Nánari lýsing ris: Þrjú parketlögð herbergi, skápar eru í tveim herbergjum. Undir súð
er gott geymslurými Baðherbergi með innréttingu, baðkar og dúk á gólfi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

berglindg@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S: 864-0803

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

699 5008

864 0803



Lómasalir 6
201 Kópavogur
Falleg eign

Stærð: 102,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 18.430.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Forstofa með góðum maghony skáp upp í loft, ljósar flísar á gólfi.  Stofan er rúmgóð og útgegnt út á góðar
suðvestur  svalir.   Hjónaherbergi  með   stórum  fataskáp.   Rúmgott  barnaherbergi  með  fataskáp.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  hvít  innrétting,  baðkar  .  Í  eldhúsi   er  Maghony  innrétting,  keramik
helluborð,  vifta  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Þvottahús  með  ljósum  flísum  og  hillum.    Gólfefni  á  stofu,
eldhúsi  og herbergjum  er maghony plastparket. Stæði í bílageymslu fylgir.

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 SUNNUD 9/9 KL: 16-16:30

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

699 5008

864 0803

Funalind 11
200 Kópavogur
Falleg 4 hebergja íbúð

Stærð: 100,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.600.000
Forstofa er opin með mahogny skáp upp í loft.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, mahogny innrétting
baðkar og sturta.  Þvottahús með flísum á gólfi og barkatengi fyrir þurrkara.  Hjónaherbergi með mahogny
skápum upp í loft.  Barnaherbergin eru tvö með mahogny skápum.  Eldhús er með mahogny innréttingu,
skápum upp í loft, keramik helluborð, tengi fyrir uppþvottavél og fínum borðkrók.  Stofan er með útgengi út
á góðan pall. íbúðin er öll flísalögð nema á herbergjum er plastparket. Geymsla.

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 SUNNUD. 9/9 KL: 15-15:30

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

699 5008

864 0803

Kleifarsel 4
109 Reykjavík
Raðhús á 3 hæðum

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 30.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Forstofa með skápum. Forstofuherbergi. Barnaherbergin eru tvö. Hjónaherbergi með skápum og útgengi á
stóra  suðurverönd  með  góðum  geymsluskúr.  Baðherbergi  er  nýstandsett,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
steyptum sturtuklefa, hornbaðkar og skáp. 2 hæð: Stofa og borðstofa eru rúmgóðar. Útgengi á svalir  úr
stofu.  Gestasalerni.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi,  Alnoinnréttingu,  flísum  á  milli  skápa  og  háfur.  Gott
þvottahús með hyrslum. 3 hæð: Gott rými. Tvö herbergi. Geymsla.  Bílskúr fylgir eign.

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 SUNNUD. 9/9 KL: 15-15:30

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

699 5008

694 9900

Breiðvangur 64b
220 Hafnarfjörður
Parhús á 2 hæðum

Stærð: 206,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 28.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Forstofa  með  flísum  og  fatahengi.  Gestasalerni  er  flísalagt.  Flísalagt  hol.  Stofan  er  björt  með  útgengi
suðurverönd.  Borðstofan  er  flísalögð.  Eldhús  er  flísalagt  með  góðri  innréttingu  og  flísum  á  milli  skápa.
Þvottahús  er  með  hillum  og  skápum.  Hiti  er  í  gólfum  á  neðrihæð.  Stigi  er  úr  holinu  upp  á  2.  hæð.
Sjónvarpsrými  er  parketlagt.  Barnaherbergin  eru  með  dúk  og  skápum.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf, hiti í gólfi, stór sturta og baðkar, góð innrétting. Geymsluloft. Bílskúr.

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 SUNNUD 9/9 KL.16-16:30

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

699 5008

694 9900

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. 9/9  KL: 14-14:30

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

699 5008

694 9900

Kleppsvegur 42
104 Reykjavík
Stórkostleg útsýnisíbúð !!

Stærð: 119,4 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

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

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



Akursbraut 9
300 Akranes
Nýstandsett 2ja herb íbúð

Stærð: 79,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000
Íbúðin sem er nýuppgerð samanstendur af stofu og eldhúsi sem myndar sameiginlegt rými. Útgengi er út á
svalir úr stofu sem snúa í suðvestur. Eldhúsinnrétting er úr eik, keramikhelluborð. Rúmgott svefnherbergi er
með góðum skápum úr eik. Plastparket á öllum gólfum nema á baðherbergi, sem er flísalagt í hólf og gólf,
baðkar  með  sturtuaðstöðu.   Húsið  sem  er  mikið  endurnýjað,  er  klætt  með  báruáli  og  er  allt  hið
snyrtilegasta.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@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

863 0402

867 1516

Framnesvegur 65
101 Reykjavík
Falleg 5 herb. íbúð

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 15.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2. hæð Komið inn í flísalagða forstofu með máluðum
skápum og fatahengi.  2 samliggjandi stofur með parketi og útgengt á suðvestur svalir, hægt að bæta við
4ja  svefnherberginu  úr  annarri  stofunni.   Rúmgott  eldhús  með  upprunalegri  innréttingu  með  miklu
skápaplássi og góður borðkrókur, korkflísar á gólfi.  Við hlið eldhúss er stórt barnaherbergi með parketi á
gólfi.  Síðan er komið inn á svefnherbergisgang með 2 svefnherbergjum og baðherbergi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 10/9 kl 17:30-18:00

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

863 0402

867 1516

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 246,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 33.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.000.000
Stórt  einbýlishús  á  2  hæðum  með  51.8  fm.  bílskúr  og  stórum  garði  með  palli  og  potti.   Stór
forstofa,innangengt  í  stóran  "jeppabílskúr",  búið  að  stúka  2  rúmgóð  herbergi  úr  bílskúr  sem  og  útbúa
þvottaðstöðu.   Frá  forstofu  er  komið  inn  í  hol  og  þaðan  er  gengið  út  á  pall.   Eldhús  með  rúmgóðri
innréttingu  og  góðum  borðkrók,við  hlið  eldhúss  er  stofa  með  parketi.   Á  efri  hæð  eru  4  svefnherbergi
(möguleiki á 5) og rúmgott baðherbergi með baðkari.  Frábært staðsett hús, stutt í skóla og leikskóla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14.00-14:30

863 0402

Ársalir 3
201 Kópavogur
3-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 21.665.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílahúsi.  Forstofa með flísum og fataskáp.
2  svefnherbergi,  bæði  með  parketi  og  skápum.   Rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  sturtuklefa  og
rúmgóðri  innréttingu.   Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi,  útgengt  á  svalir,  samkvæmt  teikningu  var
barnaherbergi  hluti  af  stofu  og  því  auðvelt  að  bæta  við  herbergi.  Eldhús  með  fallegri  viðarinnréttingu  og
þvottahús innaf eldhúsi.  Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og sundlaug.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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 mánud. 10/9 kl. 18:30-19:00

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

863 0402

867 1516

Þórólfsgata 6A
310 Borgarnes
Hús með möguleika á aukaíbúð

Stærð: 285,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 31.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Húsið  er  á  tveimur  hæðum sem hvor  um sig  er  110,9  fm.  Bílskúrinn  er  63,5  fm.  Mögulegt  er  að  skipta
húsinu í tvær íbúðir. Á efri hæðinni eru tvö barnaherbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Nýtt parket
er á herbergjum, stofu og eldhúsi. Stórt geymsluloft er í risi en það er að hluta manngengt. Á neðri hæð er
þvottahús, geymsla , stofa, stórt herbergi, baðherbergi og eldhús. Nýtt parket er á stofu og herbergi. Þetta
er virðulegt hús með frábæru útsýni  og býður upp á mikla möguleika.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Pantið tíma í skoðun

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

863 0402

867 1516

Englahár
112 Reykjavík
Hárgreiðslustofa

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 15.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Remax Mjódd kynnir til sölu hárgreiðslustofuna Englahár sem samanstendur af rekstri og húsnæði. Stofan
er til  húsa  í verslunar- og þjónustukjarna að  Langarima 21-23 í Grafarvogi. Englahár hefur verið í rekstri
síðan 1994 og er  með traustan og tryggan hóp viðskiptavina sem hefur  vaxið  jafnt  og þétt  síðustu árin.
Englahár er í  eigin húsnæði sem er 93.9 fermetrar á annarri  hæð. Húsnæðið er allt  hið snyrtilegasta og í
góðu standi. Frábært tækifæri fyrir hárgreiðslufólk til að hefja eigin rekstur.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Pantið tíma í skoðun

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

863 0402

867 1516

Höfðabraut 2
300 Akranes
Góð jarðhæð á Akranesi

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.500.000
Íbúðin  er  128  fm  en  bílskúrinn  22  fm.  Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  með  máluðu  gólfi.  Til  hægri  er  stórt
barnaherbergi með parketi á gólfi og fataskápum. Úr forstofu er gengið inn í stórt hol og á vinstri hönd er
gengið inn í eldhús sem er með upprunalegri innréttingu. Beint á móti eldhúsi er stofan.Við enda holsins er
baðherbergi,  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Nýlegt  eikarparket  er  á  allri  íbúðinni  nema  á  baðherbergi
sem er flísalagt. Mjög hagstæð lán hvíla á íbúðinni sem hægt er að yfirtaka.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

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

863 0402

867 1516



LÚXUSSÉRHÆÐIR MEÐ SÉRINNGANGI

www.afhus.is/klettakor

Mögulegt er að gera breytingar innanhúss.
Afhending 2 mánuðum eftir kaupsamning.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 09.09.07 KL. 15:00-16:00

864 9209 867 1516892 8666863 0402

OPIÐ
 H

ÚS

EINGÖNGU5 SÉRHÆÐIR EFTIR



Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Aðeins 3 íbúðir eftir !!

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

18 íbúðir seldar - aðeins 3 íbúðir eftir !! Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum  og 14. 3ja herbergja íbúðum  ásamt
stæði í  lokaðri  bílageymslu.  Húsið  verður  einangrað og klætt  að utan með lituðu bárustáli.  Gluggar  verða ál  að
utan  og  tré  að  innan.  Sér  inngangur  er  inn í  íbúðir  af  svölum  og  verður  þeim  lokað  með  gleri.  Húsið  verður
fullfrágengið að utan, lóð verður frágengin án trjágróðurs. Stéttar verða með snjóbræðslu skv teikningum. Þakið
verðu  með  bræddum  asfaltpappa  þreföldu  lagi -  einangrað  með  Stiraform  einangrun,  drendúkur  og  sjávarmöl
ofan á  skv.  reglugerð.  Allar  íbúirnar  eru  með  gólfhita  "Unipipe  frá  Tengi",  með  þráðlausum  hitastýringum.
Neysluvatn útbúið með stofnlokum fyrir  hverja íbúð. Heitt neysluvatn verður upphitað kalt vatn. Baðherbergi eru
flísalögð, gólf og veggir í hurðahæð. Gólf verða ílögð þ.e. tilbúin undir gólfefni. Þvotthús verða flísalögð.  Innveggir
einangraðir 2f gifs og blikkstoðir eða sambærilegt. Veggir slétt sparslaðir og málaðir. Loft fín hraunuð með sparsli
og máluð. Íbúðir skilast án gólfefna nema það sem áður er talið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

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

663 3219

AÐEIN
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Unufell 50
111 Reykjavík
Opin og falleg íbúð !

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt sérmerktu stæði. Parketlagt alrými, fataskápur. Rúmgott eldhús, flísalagt,
falleg  innrétting,  vönduð  tæki.  Þvottahús.  Parketlögð  stofa,  útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Tvö  rúmgóð
barnaherbergi,  parket,  fataskápar.  Hjónaherbergi,  góðir  skápar,  parket.  Geymsla  í  sameign,  ásamt
sameiginlegri hjólageymslu. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

mánudag 19:00-19:30

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 18:00-18:30

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

663 3219

Laufengi 154
112 Reykjavík
Glæsilegt Raðhús

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

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.200.000
Glæsilegt  5  herbergja  tveggja  hæða  raðhús  í  Grafarvogi,  mikið  endurnýjað  með  ca  40  fm  afgirtri
suðurverönd. Komið er inn í opna forstofu með náttúruflísum á gólfi. Vönduð sprautulökkuð háglans/ eikar
eldhúsinnrétting  frá  Innex  er  í  eldhúsinu  með  áföstu  borði.  Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með
eikarparketi  á  gólfi.  Barnaherbergi  eru  þrjú,  öll  með  eikarparketi  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með
eikarparketi á gólfi, góðum fataskáp og útgengi á litlar svalir sem að snúa í suður.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

694 4700

Tjarnarból 10
170 Seltjarnarnes
Fallegt útsýni

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.195.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Opin  og  rúmgóð 4ra  herbergja  íbúð  í  fjölbýli  á  góðum stað  við  Tjarnarból  á  Seltjarnarnesi.  Íbúðinni  fylgir
17,5  fm bílskúr.   Komið er  inn  í  parketlagða forstofu  með góðu skápaplássi.  Þrjú  rúmgóð herbergi  eru  í
íbúðinni,  öll  parketi  á  gólfi.  Gott  sjónvarpshol  er  við  anddyri.  Baðherbergið  er  dúkalagt.  Baðkar  með
sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og góðu skápaplássi og inn af því er
borðkrókur. Nýtt plastparket er á eldhúsinu og borðkróknum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:00-17:30

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 á mánudag milli 18:00 og 18:30.

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

694 4700



HAFÐU SAMBAND NÚNA
OG FÁÐU TILBOÐ Í HÚS FYRIR ÞIG

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

Bergsteinn Gunnarsson
löggiltur fasteignasali

Lárus Halldórsson
Sölufulltrúi

larus@remax.is
GSM 862-5999

Nútíma frístundahús fyrir þig?

Glæsileg frístundarhús

96 fm Esja
125 fm Skjaldbreið

Verð frá 19.900.000

Skilastig 1 - Fullbúið að utan fokhelt að innan
Skilastig 2 - Fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan

520 9585



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

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Hringdu og fáðu nánari upplýsingar

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

862 5999

Dalakur 5
210 Garðabær
Glæsilegt hús á eftirsóttum stað 

Stærð: 267,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 73.700.000

Afar glæsilegt og vel hannað 267,1 fm einnar hæðar einbýlishús í hinu vinsæla Akralandi í Garðabæ.  Húsið skilast
fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga að innan.  Nú þarftu bara að ákveða hvernig þú vilt innrétta húsið því húsið
er nánast tilbúið til afhendingar.  Lóðin skilast tyrfð með nokkrum trjáplöntum en einnig er mögulegt að semja um
að bæta við fullgerðum sólpalli og bílaplani með hita.  Í þessu húsi er ekkert til sparað hvorki hvað varðar hönnun,
efnisval  eða  frágang.   Þetta  glæsilega  hús  er  vel  mjög  vel  skipulagt  og  skiptist  í  220,1  fm íbúðarými  og  47,fm
innbyggðan  tvöfaldan  bílskúr.   Íbúðarrými  skiptist  í  fallegt  anddyri.   Úr  anddyri  er  komið  inn  í  opið  rými,  með
samliggjandi veglegt eldhúsi, borðstofu og stofu með mikilli lofthæð.  Úr borðstofu er tvöföld hurð sem opnast út í
garð sem snýr vel gagnvart grillsólinni.  Svefnherbergi er aðskilin frá opna rýminu en þar er: sjónvarpsrými, 3 góð
barnaherbergi,  stórt  baðherbergi  ásamt  hjónasvítu  með hjónaherbergi,  fataherbergi  og minna baðherbergi  með
sturtu.  Þvottahús með litlu salerni innaf.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Nú þarftu bara að ákveða hvernig þú vilt innrétta húsið

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

862 5999

Breiðás 9
210 Garðabær
Gott hús og góður garður

Stærð: 138,7 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 20.450.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.800.000

Góð og hlýlega eign á þessum góða stað í Garðabæ.  Íbúðin er 122,4 fm og 16,3 fm geymsla samtals 138,7 fm.
Íbúðin  er  hlýleg  og skemmtileg  og hefur  verið  mikið  endurnýjuð.   Nýlegar  HTH innréttingar  á  baði  og  í  eldhúsi,
fallegur hlynur á stofugólfum.  Flísalagt hol eldhús, forstofa og baðherbergi.  Þak hefur nýlega verið yfirfarið, nýtt
rafmagn o.fl.  Eigninni fylgir góður sér garður.  Skipulag íbúðar:  Gengið upp tröppur og inn sérinngang.  Komið
inn í hlýlegt anddyri með flýsum og skóskápum.  Hurð úr holi inn á stigagang sem liggur niður í sameign.  Innaf
anddyri  er  flísalagt  hol  með  nýlegum  skápum  úr  hlyn.   Úr  holi  er  gengið  inn  til  hægri  í  gott  rúmgott  og  fallegt
eldhús.   Nýleg  HTH  innrétting  og  AEG  tæki,  fallegar  flísar  á  gólfum  og  á  milli  skápa.  Beint  innaf  holi  eru
samliggjandi borðstofa og stofa með útgangi út í garðhús og þaðan út í afmarkaðan sérgarð.  Til vinstri úr holi eru
tvö  barnaherbergi  sem  eru  aðskilin  með  léttum  vegg.   Því  næst  fallegt  baðherbergi  sem  nýlega  hefur  verið
endurnýjuað.  Gott og rúmgott hjónaherbergi með útgang út í garðhús og þaðan út í garðinn.  Sameiginlegt stórt
þvottahús í sameign og góð geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18:30 til 19:00

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

862 5999

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  nýendurnýjað baðherbergi,  tvö rúmgóð svefnherbergi  og
tvær rúmgóðar stofur. Góðar svalir með tröppum niðri í fallegan garð.  Stór geymsla í kjallara 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



Skaftahlíð 34
105 Reykjavík
Mjög falleg sérhæð í hlíðunum.

Stærð: 131,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 17.645.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.300.000

Húsið er mjög reisulegt og fallegt, teiknað af  Sigvalda Thordarson og reist árið 1955. Komið er inn á rúmgóðan
flísalagðan og  bjartan gang  þaðan sem gengið er inn í aðrar vistaverur hæðarinnar. Bjart og fallegt eldhús með
ljósri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Flísar á gólfi. Hjónaherbergið er rúmgott og þaðan er gengið út á austur
svalir.  Teppi  á  gólfi.  Mjög  bjartar  og  rúmgóðar  samliggjandi  stofur.L  laga  með  útgengi  úr  borðstofu  á  góðar
suð-vestur svalir. Parket á gólfum. Barnaherbergin eru tvö, annað rúmgott með góðum skáp, dúkur á gólfi, hitt er
minna og með teppi  á gólfi.  Fallegt baðherbergi  með ljósri  innréttingu og baðkari  með sturtu.  Flísalagt í  hólf  og
gólf.  Mjög rúmgott  og snyrtilegt  þvottahús er í  sameign. Í  kjallara eru tvær geymslur sem ekki  er  reiknað með í
fjölda fermetra samkvæmt fasteignamati ríkisins. Mjög rúmgóður bílskúr fylgir eigninni. Húsið er nýlega málað að
utan  og  skipt  var  um járn  á  þaki  fyrir  2  til  3  árum.  Gluggar  og  gler  nýlega  yfirfarið  og  skipt  um það sem þurfti
endurnýjun. Skipt hefur verið um rafmagn að hluta. Þetta er mjög falleg sérhæð sem vert er að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Rauðás 19
110 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja endaíbúð

Stærð: 108,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Sérlega  falleg  fjögurra  herbergja,  108,8  fm,  endaíbúð  á  efstu  hæð  (3)  í  litlu  fjölbýli  á  frábærum  stað  í
árbænum. Svefnherbergin  eru þrjú  með parketi  og skápum. Stofan og borðstofan eru mjög bjartar  með
fallegu parketi. Sjónvarpshol með parketi. Eldhúsið með ljósri innréttingu og parketi á gólfi. Inn af eldhúsi er
þvottahús og geymsla. Baðherbergið er nýlega uppgert og er allt hið glæsilegasta. Húsið hefur fengið gott
viðhald og hússjóður er stöndugur. Frábær eign í barnvænu umhverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  sunnudag frá kl 16:00-16:30

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

822 8283

692 3344

Háteigsvegur 19
105 Reykjavík
Falleg íbúð nálægt miðbænum.

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið er inn í mjög snyrtilega sameiginlega flísalagða forstofu og úr henni  er gengið inn í íbúðina. Hol með
fallegum  skáp.  Plastparket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  og  ný  standsett.  Mjög  vönduð
hvít-háglans  innrétting  frá  Innx  og  ný  Gorenje  tæki.  Hjónaherbergið  er  bjart.  Góðir  skápar  með  nýjum
rennihurðum  frá  Kvik.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi,  mjög  bjartar.  Plastparket  á  gólfum.  Úr
borðstofu er gengið niður stiga í mjög rúmgott herbergi. 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.15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Birtingakvísl 10
110 Reykjavík
Mjög fallegt raðhús í árbænum.

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

Sérlega fallegt lítið raðhús á tveim hæðum á eftirsóttum stað í árbænum. Húsið er 105,3 fm samkvæmt skráningu
FMR  og  er  4-5  herbergja.  Falleg  timburverönd  er  í  suðurgarði  hússins.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með
góðum  skáp.  Komið  inn  í  hol  og  úr  því  gengið  inn  í  stofur  og  eldhúsið.  Gestasalerni  er  á  hæðinni  og  er  það
algjörlega ný  uppgert  á  mjög smekklegan hátt.  Eldhúsið  er  rúmgott  og bjart  með fallegri  innréttingu og góðum
tækjum.  Gaseldavél  og  fallegur  stál  háfur.  Dúkur  á  gólfi.  Stofurnar  eru  rúmgóðar  og  bjartar,  dúkur  á  gólfi.  Úr
stofunni  er  svo gengið út  í  suðurgarð sem er  allur  lagður  timburpalli  með góðum skjólgirðingum. Úr  holi  er  svo
góður stigi upp á aðra hæð hússins. Þar eru 3 svefnherbergi og baðherbergi, dúkur á gólfum. Hæðin er að hluta
undir súð og er því nokkuð stærri að gólffleti en fermetratala gefur til  kynna. Aðstaða og tengi eru til  staðar fyrir
þvottavél  á  baðherberginu  uppi.  Í  öllum  herbergjum  eru  góðir  velux  gluggar.  Yfir  efri  hæðinni  er  manngengt
geymsluloft (ca.190 í mæni) sem að væri hægt að nýta á marga vegu. Búið er að skipta um mest allt gler í húsinu.
Þetta er sérlega falleg eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.15:00 - 15:30 

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

692 3344

822 8283

Álfheimar 13
104 Reykjavík
Falleg sérhæð með miklu útsýni

Stærð: 128,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 19.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.700.000

Sérlega  falleg,  fimm  herbergja,  128,6  fm,  sérhæð  á  frábærum  stað  í  Álfheimunum.  Íbúðin  er  á  efstu  hæð  (3).
Glæsilegt  útsýni  og  góðar  suðvestur  svalir.  Íbúðin  hefur  nýlega  verið  mikið  endurnýjuð.   Komið  er  inn  í
sameiginlega forstofu (sameiginlegt með einni íbúð) og gengið upp teppalagðan rúmgóðan stiga. Á holi er nýlegt
parket og kókosteppi við anddyri. Eldhúsið með endurbættri upprunalegri innréttingu, góðum borðkrók, korkur á
gólfi. Mjög fallegt og sjarmerandi eldhús. Herbergin eru þrjú öll með parketi og skápar í tveim. Rúmgóð herbergi.
Úr einu herberginu er útgengt út á svalirnar. Stofurnar eru í raun þrjár (3). Borðstofa, sjónvarpsstofa og svo fremri
stofa þar sem að nýlega hefur verið byggt við húsið. Stórir gluggar til vesturs gefa mikla birtu og frábært útsýni yfir
laugardalinn og til Snæfellsjökuls. Auðvelt væri að opna stofurnar frekar og stækka. Sérlega vel skipulagt. Útgengt
úr stofu út á svalirnar. Baðherbergið er með fallegri hvítri  innréttingu, dúk á gólfi  og baðkari. Þvottaaðstaða er á
hæðinni og einnig í sameign. Þetta er glæsileg sérhæð í sérlega fallegu húsi sem vert er að skoða. Eignin er 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.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283



Langholtsvegur 200
104 Reykjavík
Góð 3ja herbergja

Stærð: 94,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Komið er inn á rúmgott hol. Plastparket á gólfi. Bjart og fallegt eldhús með upprunalegri og snyrtilegri ljósri
innréttingu. Góður borðkrókur. Dúkur á gólfi.  Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Gluggar á
tvo vegu. Samliggjandi stofur sem hægt er að loka á milli. Önnur stofan er í dag innréttuð og notuð sem 2
herbergi.  Plastparket  á  gólfum.  Baðherbergið  er  nýlega  endurnýjað  með  ljósum  flísum  í  hólf  og  gólf.
Þvottahús er í sameign. Þetta er góð íbúð á mjög eftirsóttum stað í grónu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

692 3344

822 8283

Vesturberg 46
111 Reykjavík
Góð þriggja herbergja á jarðhæð

Stærð: 77,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Góð þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli í breiðholtinu. Komið er inn í flísalagt hol með góðum
skáp. Eldhúsið er rúmgott með fallegri ljósri innréttingu, flísum á gólfi og góðum borðkrók. Stofan er með
fallegu parketi á gólfi og útgengt er úr stofu út á litla hellulagða verönd. Herbergin eru tvö, bæði með skáp
og  nýlegu  plastparketi  á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  ágætri  innréttingu.  Þetta  eru
frábær fyrstu kaup. Góð lán áhvílandi. Laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 17:00-17:30

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

822 8283

692 3344

Hjallabraut 15
220 Hafnarfjörður
Mjög góð íbúð í hafnarfirði

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Forstofa með parketi á gólfi og góðum skáp. Eldhús er með snyrtilegri eldri innréttingu,góður borðkrókur.
Þvottahús og búr  er  inn  af  eldhúsi.  Rúmgóð og björt  stofa  og borðstofa  með útgengi  út  á  stórar  vestur
svalir. Parket á gólfi. Bjart og fallegt barnaherbergi með parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi með miklu
skápaplássi og parketi á gólfi. Mjög glæsilegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum, fallegri
innréttingu og baðkari. Góð geymsla er í sameign. Frábær fyrstu kaup.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.17:00 - 17:30

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

692 3344

822 8283

Álfhólsvegur 41
200 Kópavogur
3ja herbergja íbúð með bílskúr.

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.035.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.300.000
Komið er inn í opna forstofu, flísar á gólfi. Baðherbergi með sérstaklega rúmgóðri sturtu, flísalagt í hólf og
gólf.  Eldhús  er  opið  við  stofu  með  nýrri  innréttingu  úr  eik  og  nýjum  tækjum  úr  stáli.  Þvottahús  er  innaf
eldhúsi með hvítri innréttingu. Stofa parketlögð með útgengi út á svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er
með skápum og parketdúk á  gólfi.  Barnaherbergi  með parketdúk á  gólfi.  Sérgeymsla  í  sameign.  Bílskúr
18,3 fm, með 3 fasa rafmagni,innif. í heildarfm.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá  kl.18:00 -18:30

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

898 3326

Kirkjuvegur 15
625 Ólafsfjörður
Tveggja herbergja íbúð á neðri hæð

Stærð: 53 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 7.080.000
Bílskúr: Nei

Verð: 3.700.000
Tveggja  herbergja  íbúð  á  neðri  hæð  í  litlu  einbýli  miðsvæðis  í  Ólafsfirði.  Komið  er  inn  í  forstofu  með
fatahengi,  plastparket  á  gólfi.  Svefnherbergi  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Baðherbergi  með  baðkari,  lítil
innrétting, dúkur á gólfi. Eldhús með spónlagðri eikarinnréttingu, búr/geymsla innaf með glugga og góðum
hillum.  Dúkur  á  gólfi.  Mjög  snyrtileg  eign  og  hús  í  góðu  standi.  Tilvalið  sem  sumarhús  við  utanverðan
Eyjafjörð.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun í s: 8983326

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

898 3326

Bakkabraut 12
200 Kópavogur
Atvinnuhúsnæði með íbúð

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Atvinnuhúsnæði  við  höfnina  í  vesturbæ  Kópavogs.  Lofthæð  4  metrar  með  álhurð  3,75  metrar.  Einnig
sérinngangur.  Þriggja  tonna  bílalyfta  fylgir  með.  Hvítmálað  og  snyrtilegt  vinnusvæði.  Gott  bílaplan  við
framanvert  húsið  með  hita  í.  Á  efri  hæð  er  innréttuð  íbúð.  Alrými  með  eldhúsinnréttingu,  tengi  fyrir
uppþvottavél.  Baðherbergi  með  nýlegum  sturtuklefa,  tengi  f.  þvottavél.  Svefnloft  um  20  fm,  ekki  inn  í
fermetrafjölda. Tilvalin eign fyrir minni atvinnustarfsemi eða sem dótakassi af bestu gerð!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun í s. 8983326

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

898 3326

Hraunbraut 14
200 Kópavogur
Tveggja herbergja íbúð í þríbýli

Stærð: 76,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu með glerhurð inn á rúmgott hol. Gengið er inn í bjarta stofu með tveimur
stórum  gluggum.  Nýtt  plastparket  á  holi  og  stofu.  Svefnherbergi  með  skápum,  plastparket  á  gólfi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, steyptur sturtubotn með nýjum sturtuklefa, ný neðri innrétting og vaskur.
Þvottavél  og þurrkari  staðsett  í  baðherbergi.  Eldhús með beykiinnréttingu frá Tréás.  Innaf  eldhúsi  er  gott
vinnurými auk sérgeymslu. Björt íbúð á neðstu hæð sem vert er að skoða!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag frá kl. 19:00-19:30

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

898 3326

Sólbakki, Karlsbraut 19
620 Dalvík
Uppgert einbýlishús norðan heiða

Stærð: 163,2 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 20.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Húsið allt  tekið í  gegn 1995 að innan sem utan. Rúmgóð forstofa. Stofa opin við eldhús með borðstofu.
Baðherbergi  flísalagt  með baðkari.  Hiti  er  í  gólfi  á  neðri  hæð,  utan við  þvottahús og herbergi.  Þvottahús
með útgengi í  bakgarð. Unglingaherbergi sem hægt er að bæta við stofu. Á efri  hæð er sjónvarpshol og
fjögur svefnherbergi, öll með fataskápum. Baðherbergi með sturtu. Nýlegur sólpallur og garðhús. Heillandi
hús við eina af elstu götum bæjarins. Örstutt í frábært skíðasvæði og á golfvöllinn!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Hringið og bókið skoðun í síma 8983326

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

898 3326



Nevegur 53
107 Reykjavík
Góð sérhæð!

Stærð: 68,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 10.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  neðri  hæð  með  sérinngangi  í  þessu  glæsilega  fjórbýlishúsi  í  Vesturbæ Reykjavíkur.
Nánari  lýsing  eignar:  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu.  Stofa  og  eldhús  eru  samliggjandi  og  stór  og  gólfsíður
gluggi er í því rými og setur skemmtilegan svip á íbúðina.  Eldhús er með hvítum flísum á gólfi, hvítri innréttingu og
flísar eru á milli efri og neðri skápa. Útgengt er út í gróinn garð úr borðstofu. Stofan er einnig með flísum á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Baðkar er með sturtuaðstöðu og innréttingu við vask. Tengi er fyrir þvottavél
og  þurrkara  og  gluggi  er  á  baðherberginu.  Svefnherbergi  eru  2.  Bæði  með  dúk  á  gólfi,  fataskápar  eru  í
hjónaherbergi. 4 íbúðir eru í húsinu, allar með sérinngangi.  Þetta er virkilega fallegt hús á þessum eftirsóttastað í
Vesturbæ Reykjavíkur.

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

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 í dag kl 15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Lindarberg 50
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning efst í Setberginu.

Stærð: 192,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 31.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
Fallegt  einbýlishús  á  frábærum  útsýnisstað  í  Hafnarfirði.  Húsið  er  klætt  með  steinaklæðningu  og  því
einstaklega  viðhaldslítið.  Í  eigninni  er  falleg  stór  stofa  með  sólstofu  sem  skartar  stórbrotnu  útsýni  yfir
Heiðmörkina.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðum  borðkrók  og  miklu  skápaplássi.  Inn  í  svefnálmu  eru  4
svefnherbergi  og  baðherbergið.  Bílskúrnum er  skipt  upp  í  tvö  herbergi  í  dag  með  léttum veggjum.  Gott
þvottahús er í eigninni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

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

694 4000

895 6107

Rjúpufell 44
111 Reykjavík
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð í húsi sem hefur nýlega verið tekið allt í gegn, klætt að utan, skipt um glugga
(PVC) og gler. Íbúðin er mjög falleg mikið endurnýjuð. Öll gólfefni, bæði parket og steinateppi, voru sett ný
fyrir  2.árum.  Eldhúsinnrétting  var  endurnýjuð  á  sama  tíma  og  er  hún  úr  fallegri  eik  með  eyju  og  góðu
borðplássi.  Svefnherbergi  eru 3 og eru þau öll  með parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og gólf,
baðkar er með sturtuaðstöðu. Þvottahús er innan íbúðar innaf eldhúsi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00 - 16:30

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

694 4000

895 6107

Blönduhlíð 19
105 Reykjavík
Björt og falleg risíbúð 

Stærð: 58 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Falleg  og  rúmgóð 3ja  herbergja  íbúð í  risi  með mikilli  lofthæð á  frábærum stað  í  hlíðunum.  Stórar  suður
svalir eru út frá stofu. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með eikarparketi á gólfi. Hjónaherbergi er með
góðum skápum og nýlegu parketi. Innaf því er barnaherbergi/vinnuherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf með góðri innréttingu og baðkari. Eldhúsinnrétting er úr við með efri og neðri skápum og flísum á
gólfi. íbúðin er undir súð og því gólfflötur um 75 fm.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 17:00-17:30

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

694 4000

895 6107

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

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

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00

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

694 4000

895 6107

Ránargata 5a
101 Reykjavík
Áhugaverður fjárfestingarkostur!

Stærð: 54.8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 9.880.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.600.000
Góður  fjárfestingakostur  í  miðbæ  Reykjavíkur!  Snyrtileg  og  vel  skipulögð  leiguíbúð  með  þremum
herbergjum  og  risherbergi  ásamt  sameign,  fjögur  herbergi  í  útleigu,  leigusamninga  er  hægt  að  yfirtaka.
Íbúðin  er  á  þriðju  hæð  í  fjölbýlishúsi  við  Ránargötuna  54,8  fm  stærð,  þar  af  er  íbúðin  46,5  fm  (gólffl.62
fm)ris herbergi 5,5 fm (gólffl.40 fm)geymsla í  kjallara 2,8fm. Baðherbergi, eldhús og þvottahús í  sameign.
Fjórir leigusamingar fylgja með. Hægt að sýna fram á góða leigusölu allt að sex ár aftur.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Góður fjárfestingarkostur!

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

694 4000

895 6107



Mosarimi 9
112 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 90,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg 3-4ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýli ásamt stæði í bílskýli. Komið er inn í flísalagða forstofu. Tvö
rúmgóð svefnherbergi  með skápum og nýlegu parketi.  Baðherbergi  er flísalagt og er baðkar með sturtu.
Tengi er fyrir þvottavél. Opið rými skiptist í  eldhús og stofu sem er flísalagt. Eldhús með góðri innréttingu
og nýjum eldhústækjum. Stofan er  rúmgóð og björt.  Þetta  er  skemmtileg eign á besta stað í  Grafarvogi
sem enginn ætti að láta framhjá sér fara. Sjón er sögu ríkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 16:00-16:30

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

822-5755

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. Íbúðin er nýmáluð og laus.

Senter

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 14:00-14:30

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

822-5755

Orrahólar 5
111 Reykjavík
Láttu þessa ekki framhjá þér fara

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Falleg og mikið endurnýjuð 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, 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

Sunnudaginn kl 15:00-15:30

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

822-5755

Miðbraut 24
170 Seltjarnarnes
Frábær staðsetning.

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Íbúðin er á jarðhæð í þriggja íbúða húsi. Sér inngangur er í íbúðina. Forstofa sem með flísum á gólfi. Inn af
forstofunni er eitt  herbergi  og geymsla. Úr forstofunni er komið inná parketlagðan gang. Þar eru tvö góð
svefnherbergi.  Hjónaherbergið er með innbyggðum skápum. Eldhúsið er með kork á gólfinu. Eldhúsið er
rúmgott, eldri innrétting. Borðkrókur er í eldhúsinu. Stofan og borðstofan eru mjög rúmgóðar og úr þeim er
útgengt á góðan pall. Garðurinn er sameiginlegur. Þvottahús í íbúð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 15:30-16:00

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

895 8525

823-5050

Marteinslaug 1-7
113 Reykjavík
Frábært staðsetning!

Stærð: 98 - 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.9 - 33,9

Fallegar 3ja og 4ja herbergja íbúðir í glænýju fjölbýlishúsi í Grafarholti. Íbúðirnar eru allar mjög rúmgóðar, stærðir
frá 98 fm upp í 130 fm og fylgja flestum þeirra bílastæði í bílageymslu.  Allar innréttingar eru úr spónlagðri eik frá
GKS.  Skápar  eru í  forstofu  og herbergjum.  Innihurðir  eru  úr  eik. Í  eldhúsi  eru  fallegar  eikarinnréttingar  frá  GKS,
raftæki  frá  Siemens,  keramik  helluborð,  bakaraofn,  uppþvottavél  og  háfur.  Flísalagt  er á  milli  skápa.  Gott
stofurými.  Herbergin  eru  með  skápum  upp í  loft.  Baðherbergi  eru  flísalögð á  veggjum  og  gólfi.  Baðkar  er  á
baðherbergjum. Öll blöndunartæki eru frá Tengi. Þvottahús eru í íbúðunum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, en
þó eru nokkrar sýningaríbúðir sem seljast með parketi. Þó eru forstofa, þvottahús og baðherbergi með flísum á
gólfi. Öllum íbúðum fylgir geymsla í sameign. Lyfta er í öllum stigagöngum.  Íbúðir afhentar við kaupsamning!

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 14:00-15:00

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

895 8525

823-5050

Helgugrund 6
116 Kjalarnes
Glæsilegt einbýli.

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

Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.000.000
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 í dag kl:17:30-18:00.

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: 21.800.000
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 í dag kl: 16:00-16:30.

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

865 6565



Ölduslóð 41
220 Hafnarfjörður
Raðhús á góðum stað

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Glæsilegt 242 fm raðhús á þremur hæðum ásamt 32,3 fm bílskúr og 2ja herbergja íbúð á jarðhæð samtals 274,3
fm á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnafjarðar. Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, arinnstofu,
eldhús, þvottarhús og svefniherbergi. Á efri hæð eru þrjú barnaherbergi,hjónaherbergi og baðherbergi Á jarðhæð
er 2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, eldhús sem opnast inní stofu, herbergi, geymslu og þvottahús. Á efri
hæðinni er gengið inní flísalagaða forstofu með skáp. Gestasalerni er í forstofu. Stofan er rúmgóð með parketi á
gólfi.Eldhúsið er rúmgott með vandaðri nýlegri innréttingu og borðkrók. Inn af eldhúsinu er búr og þvottahús. Úr
eldhúsi  er  gengið  í  fallegan  garð  sem  vísar  suður.  Frábær  arinstofa  með  vönduðum  arni.Á  efri  hæ  eru  3  góð
barnaherbergi  og  hjónaherbergi.  Baðherbergið  er  með  sturtuklefa,  baðkari  og  mjög  snyrtilegri  innréttingu,  sem
flísalögð er  hólf og gólf. Jarðhæðin er 2ja herbergja íbúð. Þar er komið inn í rúmgott hol, stofu og eldhúsið er opið
rými. Fínt herbergi með útgengi  í  garð. Baðherbergið er með ágætri  innréttingu. Bílaplanið er hitalagt og einnig
tröppur við húsið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  9/9 milli kl. 17 og 17:30

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

693 4085

861 9300

Hörðukór 1
203 Kópavogur
Frábært útsýni !

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
Falleg  95  fm  íbúð  á  5  hæð í  lyftuhúsi  með  yfirbyggðum flísalögðum svölum.  Tvö  rúmgóð  svefniherbergi
með góðum fataskápum og plastparketi á gólfum. Hol og stofa eru einnig með palstparketi. Rúmgott og
bjart  eldhús  með  góðri  innréttingu.  Útgengt  er  úr  stofu  á  yfirbyggðar  flísalagðar  svalir.  Baðherbergi  er
flísalagt  og  góð innrétting.  Þvottarhús  og  geymsla  er  í  íbúð.  Íbúðinni  fylgir  sérgeymsla  í  kjallara,  hjóla  og
vagnageymsla. Húsvörður annast allt daglegt viðhald, myndsími ásamt stæði í bílskýli

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags 9/9 milli kl 14 og 14:30

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

693 4085

861 9300

Suðurvangur 12
220 Hafnarfjörður
Flott eign !

Stærð: 115,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Eignin  sem  um  ræðir  er  við  Suðurvang  12  ,neðsta  hæð  í  fjögurra  hæða  blokk  sem  var  öll  tekin  í  gegn
2000-1.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  fataskáp.Eldhús  er  flísalagt  og  er  falleg  beyki
innrétting í  eldhúsi.  Inn af  eldhúsi  er  þvottarhús og geymsla.  Stofan er  með nýlegu eikarparketi,  björt  og
rúmgóð, útgengt er á suðvestur svalir úr stofu einnig er afstúkað tölvuherbergi með rennihurð í stofu. Tvö
rúmgóð barnaherbergi eru í íbúðinni og eru þau með með dúk á gólfi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags 9/9 milli 15 og 15:30

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

693 4085

861 9300

Vallarbarð 3
220 Hafnarfjörður
Glæsieign

Stærð: 141,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 20.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.200.000
5 herbergja íbúð á tveimur hæðum, Ásamt bílskúr, samtals 141,4 fm. Íbúðin er skráð 118,2 en er í  raun
mun stærri, neðri hæðin er 83 fm og risið er skráð 31,2 en er mun stærra að gólfleti þar sem súðin nýtist
einstaklega  vel,  bískúrinn  er  22,9  fm.  Lýsing  eignar:  Rúmur  inngangur  með  skápum,  Bjart  og  fallegt
hjónaherbergi  með  góðum  skápum.  Fallegt  barnherbergi  með  skáp.  Baðherbergið  er  sérlega  glæsilegt,
flísalagt í hólf og gólf með góðum sturtuklefa og fallegri innréttingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags 9/9 milli 16 og 16:30

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

693 4085

861 9300

Melás 3
210 Garðabær
Sérhæð með útsýni !

Stærð: 234,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 39.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.000.000
Efri  hæð  í  Garðabæ  í  fallegu  tvíbýli.  Þessi  eign  er  mjög  vel  skipulögð  og  falleg.   Svefnherbergin  eru  til
fyrirmyndar og inn af hjónaherberginu er baðherbergi. Alls eru fjögur svefnherbergi. Stofan er mjög stór og
góð, inn af henni er arinstofa. Stórar og góðar svalir með fallegu útsýni. Eldhúsið er mjög rúmgott, stórir og
góðir  skápar.  Baðherbergið er  mjög vel  útlítandi,  útbúið frábæru baði  og góðri  sturtu.  Flísar  eru á gólfi  á
baðherberginu. Athugið, jafnvel er hægt að kaupa allt húsið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 10/9 kl 18-18:30

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

693 4085

861 9300

Norðurás 9 í landi Kambshóls
Svínadal, Hvalfjarðarstrandarhreppi
Glæsilegt 4 herbergja heilsárshús

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.700.000
Komið er inn í stofu og eldhús. Góðir gluggar með miklu útsýni. Eldhúsið er með fallegri innréttingu. Þar inn
af  eru  þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  og  glæsilegt  flísalagt  baðherbergi  í  hólf  og  gólf.  Innaf  baðherbergi  er
þvottahús  með  þvottavél  og  þurrkara.  Útgengt  er  á  pall  úr  baðherbergi.  Ný  og  vönduð  inni-  og  úti-
húsgögn  fylgja  húsinu  ásamt  rafmagnstækjum  og  búsáhöldum.  Pallur  í  kringum  húsið  er  160  fm  með
glæsilegum heitum potti. Útsýni frábært yfir Eyravatn og yfir til Vatnaskógs handan vatnsins

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Pantaðu skoðun í síma 862-1109

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

862 1109

Nesvegur 100
170 Seltjarnarnesi
Góð 2ja til 3ja herbergja

Stærð: 87,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 11.150.000

Verð: 19.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30

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

862 1109

Góð 87,3 fm tveggja til þriggja herbergja íbúð á annari hæð við Nesveg.
Nánari lýsing:Tvær stofur rúmgóðar og bjartar. Eldhús með eldri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf með sturtu. Hjónaherbergi með skáp. Gangur sem möguleiki er að breyta í herbergi. Gólfefni 
parket og flísar. Sameiginlegt þvottahús og geymsla á 1 hæð. Gróinn fallegur garður. Þessi eign býður uppá 
mikla möguleika.

Opið
Hús



Tröllhólar 39
Selfoss
Gott einbýli

Stærð: 188,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 30.800.000
Um er að ræða einbýlishús sem er staðsett í Suðurbyggð á Selfossi nánar til tekið í Tröllhólum. Húsið selst
fullbúið að utan en tilbúið til innréttinga að innan samkvæmt íslenskum staðli ÍST 51. Að utan er húsið allt
hið snyrtilegasta og er það klætt með harðvið og bárustáli en á þaki er stallajárn (plekel). Að innan er húsið
samkvæmt  teikningu  fjögur  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  tvö  salerni,  forstofa,  þvottahús,  bílskúr  og
geymsla og klæðast allir veggir með tvöföldu gipsi en loft með einföldu

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 13:00 til 13:30

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

8977027

Baugalda 31
Hella
Gott einbýli !!

Stærð: 116,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 17.000.000
Glæsileg  einbýlishús  við  Baugöldu  31  á  Hellu.  Húsið  er  einingahús  frá  Kanada  og  skilast  það  tilbúið  til
innréttinga en búið er að ganga frá rafmagni að mestu leiti. Einnig er búið að klæða í öll loft. Eignin skiptist í
forstofu,  stofu,  eldhús,  3  svefnherbergi,  þvottahús  og  bílskúr  og  er  eignin  tilbúin  til  afhendingar  við
kaupsamning. Þetta er eign sem vert er að skoða nánar !!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Furugrund 12
Selfoss
Gott parhús

Stærð: 148,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.300.000
Fallegt parhús klætt með liggjandi bjálkaklæðningu sem stendur á leigulóð á góðum stað í botnlangagötu.
Eignin telur forstofu, eldhús með fallegri innréttingu, stofu og borðstofu þar sem gengið er út á baklóð, bað
með innréttingu og upphengdu salerni, tvö svefnherbergi með skápum, hjónaherbergi með skápum, ágætt
þvottahús og rúmgóður  bílskúr  með góðu millilofti.  Lóð er  frágengin.  Góð eign á frábærum stað,  stutt  í
leikskóla og alla þjónustu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 14:00 til 14:30

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

8977027

Vallholt 38
Selfoss
Gott einbýli á góðum stað

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 29.280.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.600.000
Um  er  að  ræða  einbýlishús  sem  er  staðsett  við  Vallholt  á  Selfossi  en  eignin  telur   flísalagða  rúmgóða
forstofu með skápum,borðstofu sem er með parketi  á golfi  og stofu sem er með teppi á gólfi,  eldhús er
með parketi á gólfi og er eldhúsinnréttingin upprunaleg, þvottahús er flísalagt, baðherbergi er flísalagt með
sturtuklefa, hjónaherbergi er rúmgott með skápum, svefnherbergi eru með teppi á gólfum. Bílskúr er 50m2
og er mjög góður.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00 til 15:30

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

8977027

GRÝTUBAKKI 30
109 Reykjavík
STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ.

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

Brunabótamat: 14,8
Bílskúr: Nei

Verð: 19.700.000
Komið er inn í stórt hol með góðum fataskáp, flísar á gólfi.  Stofa með útgengi út á suður svalir, parket á
gólfi.  Eldhús með stórri  L  laga innréttingu,  flísar  á  milli  skápa og plast  parket  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með
góðu skápaplássi. Barnaherb. með lausum skáp.  Barnaherb. sem hefur verið skipt með skilrúmi. Parket á
öllum herbergjum. Baðherbergi með flísum á veggjum við baðkar og á gólfi, gott skápa pláss, t.f. þvottavél
og þurrkara. Hitalögn í göngustígum. Gott leiksvæði. Barnvænt umhverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 10-9 Frá KL.19:00 til 19:30

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

898 4596

AUSTURBERG 10
111 Reykjavík
NÝTT ELDHÚS OG BAÐHERBERGI.

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

Brunabótamat: 1.4,4
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

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN

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

898 4596

FURUGRUND 22
200 Kópavogur
GÓÐ 3JA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12.100
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Hol með skáp, flísar á gólfi. Eldhús með ágætri innréttingu, beyki kantar og hliðar en hvítir frontar, flísar á
milli  skápa  og  á  gólfi.  Gangur  með  góðum  fataskáp.  Stofa  og  gangur  með  samfelldu  parketi.
Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með  góðum  beyki  skápum.  Baðherbergi  með  lítilli  innréttingu,  flísar  á
veggjum  og  á  gólfi,  tengi  fyrir  þvottavél.  Í  kjallara  er  sér  geymsla,  stór  sameiginleg  geymsla,  hjóla-og
vagnageymsla. Sameiginlegt þvottahús með góðum tækjum. Stutt í skóla og leikskóla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 10-9 Frá KL.18:00 til 18:30

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

898 4596

Rauðavað 19
110 Reykjavík
Nýleg flott eign.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.085.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.500.000
Glæsileg  4ra  herbergja  enda-íbúð  á  2  hæð  í  nýlegu  fjölbýli.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir.  Forstofa  með
skápum og flísum á gólfi. Parket er á öllum gólfum nema á baði , forstofu og þvottahúsi. Skápar eru í öllum
herbergjum. Eldhús er með ljósri innréttingu og parket á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og með
góðri  innréttingu,handklæðaofn  og  baðkar  með   sturtuaðstöðu  .Þvottahús  er  inn  í  íbúðinni  og  er  með
flísum á gólfi.Úr stofu er útgengi út á stórar svalir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

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

821 4644



Goðheimar 11,104 RVK.
v/Laugardalinn
Sannkölluð fjölskylduíbúð

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.800.000
5 herbergja íbúð, m/mikla möguleika á 2 hæð í góðu húsi. Opið hol, björt rúmgóð stofa-borðstofa, útgengi
á svalir. Ágætt eldhús með borðkrók, eikarinnrétting. 4 herbergi á svefnherbergisgangi, góður skápaveggur
og útgengi á svalir úr hjónaherbergi. Baðherbergi uppgert, með baðkari, flísalagt í hólf og gólf. Snyrting og
rúmgott forstofuherbergi sem nota má á ýmsan máta. þvottah. í sameign. Vel umhugsuð upprunaleg íbúð í
vinsælu grónu hverfi, mikil veðursæld,öll þjónusta í göngufæri, stutt í skóla

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 10/9, kl:19:30-20:00

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

894 5401

Sólheimar 1, 104 Rvk.
v/Laugardalinn
Fallega uppgerð hæð og bílskúr

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Fallega  nýuppgerð  hæð  með  bílskúr  sem  búið  er  að  innrétta  sem  einstaklingsíbúð(góðar  leigutekjur),  í
vinsælu grónu hverfi við Laugardalinn.  Tvær  rúmgóðar stofur með útgengi á suður-svalir.  Smart eldhús
með góðum borðkrók og glugga.  Tvö stór og björt herbergi.  Fallegt flísalagt bað. Arinn í holi. Þvottahús í
sameign.  Frábær aðstaða fyrir grill o.fl.ofan á bílskúr.  Eignin er laus nú þegar. Öll þjónusta, skóli o.fl. innan
seilingar.  Glæsileg eign,vel staðsett og stutt í útivistarsvæði.

Mjódd

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag, 10 sept. 18:30-19:00

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

894 5401

Naustabryggja 38,110 RVK.
Bryggjuhverfið v/Grafarvog
Töff Penthouse m/2 svölum

Stærð: 93,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 19.095.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Spennandi  og  öðruvísi  3-5  herb.  penthouse-íbúð  á  2  hæðum  með  glæsilegu  útsýni.  Gott  hol,stórt
herbergi(voru  2)m/  fataskáp,útgengi  á  mjög  stórar  suðursvalir.  Glæsilegt  flísalagt  baðherbergi,  flott
sturturými,upphengt  w.c.  innrétting  o.fl.  Opið  stofurými  með  síðum  gluggum  og  svalabrú  út  að  sjó  og
smábátahöfn. Fallegt eldhús með þvottah. innaf. Allar innréttingar og hurðir úr hvíttaðri eik. Gólfin flotuð. 30
fm. loft yfir íbúð með eikarparketi og loftglugga. Bílastæðahús m/ hjólageymslu á jarðhæð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 9/9 og 10/9 kl: 17:30-18:00

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

894 5401

Grundarstíg 5a
101 Reykjavík
Einbýli m/garði í Þingholtunum

Stærð: 110,8 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 13.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Lítið einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í  Þingholtunum. Á hæðinni er lítil  forstofa, nýuppgert
viðarklætt  baðherbergi/þvottahús,  rúmgott  eldhús,  stofa/borðstofa  og  svefnherbergi.  Á  efri  hæð  er
hjónaherbergi,  vinnuaðstaða  og  garðskáli.  Byggingaréttur  hefur  verið  aukin  til  samræmis  við  Grundarstíg
3. Hús með möguleika.

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

Tungusel 5
109 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja 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. 16:00-16:30

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

698 7695

Engjasel 69
109 Reykjavík
Nýstandsett- m/stæði í bílageymslu

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 16.195.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Nýuppgerð  3ja  herbergja  íbúð  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Eldhús  er  hið  myndarlegasta  með  fallegri
innréttingu. Hjónaherbergi er rúmgott með plastparketi. Við hliðin á því er barnaherbergi með plastparketi.
Baðherbergið  er  nýflísalagt  með  sturtuklefa  og  tengjum fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Stofa  og  hol  er  með
fljótandi  parketi  og  er  útgengt  út  á  stórar  suður-svalir  frá  stofu,  með  útsýni  yfir  garð  með  leiktækjum.  Í
göngufæri er; leikskóli, grunnskóli, félagsmiðstöð, verslanir og sjoppa.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17-17.30

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

823 1990

Hjarðarland 3
Mosfellsbær
2 íbúðir tvöfaldur bílskúr

Stærð: 304,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.700.000
Remax Búi Kynnir:Einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ alls 304.fm.
Nánari  lýsing:Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með  fatahengi  þaðan  inná  lítinn  gang  með  flísalagðri
gestasnyrtingu,annað sem er á efri hæð, er sjónvarpshol,setustofa og borðstofa öll gólf flísalögð,útgengi er
á svalir úr borðstofu. Eldhúsið er líka á efrihæð með Eikarinnréttingu og borðkrók gólf parketlagt. Lítið búr
með glugga.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Barnvænt umhverfi 

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

895 5643

Meistaravellir
Reykjavík
Laus nú þegar 

Stærð: 69,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
Remax  Búi  kynnir:Góða  eign  í  vesturbænum.  Komið  inn  á  teppalagt  anddyri,  gangur  og  stofa  eru
teppalögð, útgengi á rúmgóðar svalir  er úr stofu og snúa þær í  suður.Svefnherbergið er dúklagt og með
góðu  skápum.  Baðherbergið  er  með  dúk  á  gólfi  og  baðkari  ,flísar  á  veggjum.  Eldhúsið  er  með  gamalli
dökkri  innréttingu,  dúkur  á  gólfi.  Í  sameign  er  hjóla  og  vagnageymsla  ,sér  geymsla  er  með  eigninni  og
þvottahús er á hveri hæð

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl.17, og 17,30 

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

895 5643



Vanir smur- og 
dekkjamenn!

Dugguvogi 10 (v/Sæbraut) • 104 R.vík • S: 568 2020
Rauðhellu 11 • 221 H.fj. 
Skeifunni 5 • 108 R.vík
Hjallahrauni 4 • 220 H.fj

– þjónusta í fyrirrúmi.

Innan tíðar opnar Pitstop eitt fullkomn asta
smur- og dekkjaverkstæði landsins að Rauðhellu 
í Hafnarfirði. Verkstæðið er sérstaklega hannað 
fyrir vörubíla og önnur stór farartæki. Okkur
vantar vana menn í smur- og dekkjaþjón ustu
auk manns á lager. Verkstæðið er búið nýjum 
tækjum af fullkomnustu gerð og þjónar öllum
stærðum og gerðum farartækja.

Upplýsingar veitir Siggi Ævars
í síma 898 3031 eða 568 2020

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Pitstop kappkostar að vera ætíð með á boðstólum gæðavöru á 
góðu verði. Vöruúrvalið er borið uppi af framleiðsluvörum

frá Michelin en það eru vörumerkin Michelin, BFGoodrich 
og Kleber.  Auk þessa selur Pitstop dekk frá fleiri
framleiðendum, dekk í öllum verðflokkum undir fólksbíla, 
jeppa, sendibíla, vörubíla og önnur farartæki.  Nýverið 
hefur Pitstop bætt smurþjónustu og hjólastillingum við 
vöruframboð sitt í Skeifunni, Hjallahrauni og Rauðhellu.

Við notum Shell Helix smurolíur
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Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Söluma›ur varahluta

Stilling óskar eftir starfsmanni í sölu á varahlutum
í verslun á höfu›borgarsvæ›inu.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is fyrir
17. september næstkomandi. Númer starfs er 6997.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is

Stilling hf. rekur sjö öflugar verslanir
me› vara- og aukahluti í bíla. Stilling
er elsta varahlutafyrirtæki› á
marka›num í dag.

Stilling veitir vi›skiptavinum sínum
um land allt vanda›a fljónustu og er
nú me› útibú í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfir›i, Selfossi og Akureyri.

www.stilling.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á vara- og aukahlutum í bíla.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
fiekking á bílavarahlutum.
Reynsla af sölu er kostur.
Bifvélavirkjamenntun er kostur.



Landhelgisgæsla Íslands
leitar eftir áhugasömum og öflugum starfsmanni
Starfssvið:

 Vinna við skráningu reikninga
Símavarsla og móttaka
Ýmis önnur verkefni samkvæmt ákvörðun 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Skipulagshæfi leikar og þjónustulund er 
skilyrði
Stúdentspróf og/eða reynsla af vinnu við 
bókhald er æskileg
Kunnátta á Oracle bókhaldskerfi  er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í 
töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí
1926. Helstu verkefni hennar eru:

Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
Sjómælingar og sjókortagerð 
Sprengjueyðing

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 manns 
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu störfum. 
Nú leitar Landhelgisgæslan að öfl ugum og
jákvæðum starfsmanni til að bætast í hópinn.

Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og 
Rannveig Friðriksdóttir bókari (rannveig@lhg.is) í síma 545-2000.

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað 
til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 24. september nk. merktar 
„Umsókn – rekstrarsvið“.
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FOSSVOGI!
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KFC
Við óskum eftir hressu og
áhugasömu fólki á nýjan stað 
KFC í Nesti Fossvogi.

Leitum að fólki í heilsdags-
og hlutastörf í sal, afgreiðslu og 
eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á skrifstofu
Góu og KFC að 
Garðahrauni 2.

Upplýsingar í síma 
515 0920.

SÆKTU UM

NÚNA!

UMBROT
DV óskar eftir umbrotsmanni. 

Góð þekking á Adobe InDesign og gott auga fyrir 
útlitshönnun er nauðsynleg. 
Reynsla í Photoshop og Illustrator er æskileg. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ingu Huld Hermóðsdóttur,
starfsmannastjóra í síma 515 5500 eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



Poszukujemy
pracowników

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður fjölskyldudeildar
• Félagsráðgjafi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla karla
• Laugarvarsla kvenna
Bókasafn Kópavogs:
• Starfsmaður í afgreiðslu, þjónustu o.fl.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• 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:
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Skólaliði
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig 
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi 100%
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

ERU GÓÐIR VINNUSTAÐIR!

OG

TACO BELL
Við óskum eftir hressu og 
áhugasömu fólki á hressan 
og skemmtilegan vinnustað.

Leitum að fólki í heilsdags-
og hlutastörf í sal, afgreiðslu
og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á þeim 
KFC/Taco Bell stað sem þú 
vilt vinna á.

Upplýsingar í síma 
515 0920.
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KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs er laus staða félagsráðgjafa

Verksvið er einkum vinnsla fjárhags-
astoðarmála og almenn félagsleg ráðgjöf.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á skipulögð, markviss vinnubrögð,
góða samstarfshæfileika og frumkvæði.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt.

• Krafist er félagsráðgjafamenntunar.
Reynslu af starfi innan málaflokksins er
æskileg.

Laun eru skv. launasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar sveit-
arfélaga .

Umsóknarfrestur er til 21. september nk.
Frekari upplýsingar eru veittar

í síma 570-1400.

Við óskum eftir að ráða faglærða 
nuddara og snyrtifræðinga til starfa.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
góða reynslu, búi yfir ríkri þjónustulund 
og reyki ekki. Viðkomandi þarf að vera 
jákvæður, orkumikill og hafa áhuga á 
mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á 
hreyfing@hreyfing.is eða sendi inn 
skriflega umsókn til Hreyfingar,
Faxafeni 14, 108 Reykjavík.

SNYRTIFRÆÐINGAR
OG NUDDARAR

www.hreyfing.is/nyhreyfing

GLÆSILEGT BLUE LAGOON SPA
OPNAR Í DESEMBER Í NÝJU
HÚSNÆÐI HREYFINGAR
VIÐ GLÆSIBÆ.

Blómabúðin Ilex
Hafnarbraut 7, 620 Dalvík
Rekstur og húsnæði til sölu.

Stærð: 107,1 fm
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 11.680.000

Til sölu er blómabúðin Ilex ásamt húsnæði við Hafnarbraut 7 á Dalvík. Verslunin er staðsett í verslunar-og
þjónustubyggingu í hjarta bæjarins. Um er að ræða tvö bil í húsnæðinu samtals 107,1 fm. Verslunin hefur
verið starfandi s.l. átján ár á Dalvík og hefur unnið sér mjög traustan og góðan kúnnahóp. Blómabúðin sér
um  flestar  athafnir í  kirkjum  Dalvíkurbyggðar  og  Ólafsfjarðar.  Ýmsir  möguleikar  eru á  að  auka  veltu
fyrirtækisins.  Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja reka fyrirtæki út á landi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Tilboð óskast í rekstur og húsnæði.

898 3326

Óskum að ráða 
matreiðslumann í vaktstjórn.

Nánari upplýsingar 
veitir Kristján 
í síma 660 6061.AR

GU
S 

07
-0

66
7

Frístundaráðgjafi í félagsmiðstöðina Tónabæ og 
aðstoðarmaður umsjónarmanns í frístundaheimilinu 
Laugarnesskóla

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundaráðgjafi í Tónabæ, ábyrgðarsvið:
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg 
menntun
Reynsla af starfi með börnum og unglingum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði
Almenn tölvukunnátta

Aðstoðarmaður umsjónarrmanns í 
frístundaheimilinu Laugarnesskóla, 70% 
starf, ábyrgðarsvið:
Skipulagning á innra starfi frístundaheimilisins
ásamt öðrum starfsmönnum 
Þátttaka í starfi með 6-9 ára börnum

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Reynsla af starfi með börnum
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

 Frumkvæði og sjálfstæði
Almenn tölvukunnátta
Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Rafns Jónsdóttir, 
deildarstjóri unglingastarfs, 
thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is, s. 411 5400 og
Hildur Rudolfsdóttir, deildarstjóri barnastarfs,
hildur.rudolfsdottir@reykjavik.is, s.411 5400.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI Í TÓNABÆ

Umsóknarfrestur
er til 23. september 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,

merkt: Tónabær. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 

sem fyrst.



Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Nánari upplýsingar hjá Eiríki í s: 862 3377

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

VESTURGATA 56 - OPIÐ HÚS

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 98,3 fm hæð í góðu steinhúsi.
Íbúðin er björt með mikilli lofthæð á 2. hæð í fjórbýlishúsi með frá-
bæru útsýni yfir Sundin og Höfnina. Tvískiptar stórar stofur með fal-
legum rósettum og tvö rúmgóð svefnh. Eldhús og bað með t.f.þ. Í
kjallara er inngangur frá sameiginlegum garði og þvottahús. Allt var
endurnýjað á baði og eldhúsi árið 2001 og allt rafmagn er nýtt í hús-
inu. Til stendur að endurnýja þak á kostnað núverandi eiganda.
MJÖG GÓÐ STAÐSETNING, STUTT Í VERSLUN, SKÓLA OG
ÞJÓNUSTU. Verð 29,5 millj. LAUS STRAX.

Íbúðin er til sýnis í dag, sunnudag og taka Guðrún og Ólafur á móti
gestum milli kl. 14 og 15. Nánari upplýsingar í síma 693 9656.
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Nýtt í sölu! Laufásvegur 101 Rvk.
Íbúðin er laus við kaupsamning

Sérlega glæsileg 100 fm íbúð með sérinngangi.   Öll
nýuppgerð, ný tæki, gólfefni, innréttingar. Massívt
parket á gólfum og flísar.
Nýtt baðherbergi.   2 svefnherbergi og 2 stofur – 2
geymslur.  Sérþvottahús í íbúð. Frábær staðsetning í
hjarta Borgarinnar.
VERÐ 37,5 millj. áhv. 32 millj.
mögul. á yfirtöku.
Upplýsingar gefur Bjarni
Pétursson gsm 896 3875

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Magnús Hreggviðsson

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÁSBRYGGJA 51 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýlishúsi
með lyftu ásamt góðum bílskúr. Fallegar viðarinnréttingar,
massíft parket á gólfum, flísalagt baðherb. Frábært útsýni
yfir smábátahöfnina. Verð 36,9 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 14 og 15

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Til sölu þrjú glæsileg 90 fm frístundahús frá EBK í Danmörku. Húsin
standa á grónum hálfs hektara eignarlóðum í nágrenni Grímsár, 88 km frá
Reykjavík. Steyptir sökklar og gólfhiti í plötu. Afhent fullbúin að utan og
tilbúin undir tréverk að innan. Hægt að semja um að fá húsin fullkláruð.
Rafmagn, heitt og kalt vatn. Fyrsta húsið tilbúið til skoðunar. Einstök nátt-
úrufegurð og fagurt útsýni. Hin vinsæla þjónustumiðstöð í Fossatúni
steinsnar frá (www.fossatun.is). Stórskemmtilegt og ört vaxandi svæði,
m.a. fyrirhugaður golfvöllur á staðnum. Verð 17,7 millj.

Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar.

FOSSATÚN Í BORGARFIRÐI

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli kl. 14.00 til 16.00 
Skipasund 5 - Íbúð 0001

Til sýnis í dag mikið endurnýjuð 68,4 fm 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð í þríbýli. Parket og flísar á gólfum. Fal-
legar innréttingar. Sameiginl. garður í góðri
rækt. Þetta er falleg eign sem hefur fengið
gott viðhald. Verð 19,4 millj.

Lýdía Kristín sýnir íbúðina
í dag á milli kl. 14 og 16.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Fr
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NAUSTABRYGGJA 26 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsileg 131 fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Björt stofa með suðursvölum út af og fallega innréttað eld-
hús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott sjónvarps-
herbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð. Verð 29,7 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 13 og 14

Fr
um

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fr
um

Sogavegur, 54 fm bílskúr
Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli
á einni hæð með stórum bílskúr. 4
svefnh. Eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnrétt., granít á borði og gólf-
um. 2 baðh. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólp-
all sem er með heitum potti. Þetta
er hús sem kemur verulega á
óvart og er nauðsynlegt að
skoða. Verð 59,5 millj.

Flúðasel - Fallegt raðhús
m/bílskúr Nýtt á sölu - Fallegt
Steni-klætt 170,3 fm raðhús á 2
hæðum með bilskúr. Á neðri hæð
er flísalögð forstofa, 3 svefnher-
bergi með eikarparketi, flísalagt
baðherbergi, góða geymslu með
hillum, þvottahús með útgengi út í
bakgarð sem er með hellum,
þvottasnúru og grasbletti. Stálstigi
með viðarþrepum er upp á efri
hæð en þar er opin og rúmgóð
borðstofa, gott eldhús og stofa
með sv.svölum. Á eldhúsi og
borðstofu er parket. Á hæðinni er
einnig gott herbergi. Bílskúrinn er
stakstæður og góð bílastæði við
hann. Verð 35,9 millj.

Bólstaðarhlíð - Sérinng.
Góð 4ra herb. 112 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Eignin
skiptist í forstofu, gang, 2 svefn-
h., stofu, borðst., eldhús og bað-
h. og 2 geymslur. Björt og falleg
stofa, hurð frá borðstofu út á
sólpall. Gott baðh. með sturtu og
glugga.

Möðrufell. Góð 3ja herbergja
77 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Íbúðin er rúmgóð og skiptist
í hol, baðherbergi með baðkari,
rúmgott eldhús, tvö svefnherbergi
og bjarta og rúmgóða stofu með
útgangi út á suður svalir. Búið er
að endurnýja gler og glugga.
Verð 16,8 millj.

Lómasalir - Stór sólpall-
ur. Rúmgóð og björt 3ja her-
bergja 102,2 fm íbúð á 1. hæð
með sér inngang af svölum. Íbúð-
in er parket- og flísalögð með fal-
legum samstæðum innréttingum.
Þvottahús er innan íbúðar með
innréttingu og stofa stór með út-
gangi út á stóran, glæsilegan
sólpall með skjólveggjum. Eign-
inni fylgir stæði í lokuðu bílskýli.
Verð 25,9 millj.

Grandavegur - 60 ára og
eldri. Mjög falleg 86,6 fm 3ja
herb. íbúð á 2 hæð í þessu eftir-
sótta lyftuhúsi fyrir 60 ára og
eldri. Eignin skiptist. Anddyri, hol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofa. Hús-
vörður, tvær lyftur. Íbúar hússins
hafa aðgang að góðum sal með
eldhúsi á efstuhæð. Stór verönd
og frábært útsýni. Íbúðin getur
losnað fljótlega. Verð 28,5 millj.

3JA.

3JA.

4RA.

ELDRI BORGARAR

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS 
sunnudag kl. 14-16 

SUMARHÚS
HÁLSUM Í SKORRADAL

Fallegt sumarhús í landi
Hálsa í Skorradal. Húsið er

75 fm að grunnfleti með 30 fm svefnlofti. Húsið skilast
fullbúið að utan með stórum palli. Að innan skilast húsið
með hvíttaðri panelklæðningu og óuppsettum innihurð-
um. Verð 21,5 millj.
Leiðarlýsing: Ekið er sem leið liggur í Skorradal um Andakíl,
þá er beygt til hægri áður en komið á Borgarfjarðarbrú og yfir
brúna á Andakílsá beygt aftur til hægri og ekið framhjá Fossabæj-
unum og upp í Skorradalinn þegar komið
er að Hálsum er ekið ca 300 m og beygt
til vinstri upp Refsholt. Þar verður skilti
við bústaðinn. 
Jón Haukur sýnir, sími 860 8810.

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 1 - 3

HOLTASEL 38 109 Rvík. 
Vandað og rúmgott einbýlishús ásamt 30, 7 fm bílskúr. Alls 292
fm. Arinn í sjónvarpsstofu. Fallegar innréttingar. Fjögur svefnher-
bergi, Útgengi úr hjónaherberg út á góðar svalir. Hurð úr stofu út
á afgirta hellulagða verönd. Góður garður og opið svæði við hús-
ið, ósnortin náttúru. Frábær staðsenting og gott útsýni. 

Hrafnhildur tekur á móti áhugasömum frá kl. 1 – 3 í dag.

Fr
um

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Nýbyggingar í Mosfellsbæ 
Raðhús, tilbúin til afhendingar strax.

Opið hús í dag frá 14-16 
Traustur byggingaraðili - Pálmatré.

Nánari upplýsingar 
eru að finna í skilalýsingu.

Ásmundur, sími 895 3000 og Gústaf, sími 895 7205
sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 14 og 16

Hamratún 3, verð 31,9 millj.
Síðasta 3ja herbergja raðhúsið á einni hæð með innbyggðum bílskúr,
samtals 173,8 fm. Húsið er afhent fullbúið að utan en fokhelt að inn-
an. Lóð skilast þökulögð og bílaplön hellulögð með snjóbræðslu. Ver-
önd er í garði. Hægt er að fá húsið tilbúið undir tréverk og
kostar þá 39,9 millj.

Rauðamýri 6, verð 40,9 millj.
Síðasta 6 herbergja raðhúsið á tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr, samtals 207 fm. Húsið skiptast í forstofu, eldhús, borðstofu,
stofu, geymslu, þvottahús, bað og bílskúr á neðri hæð en fjögur her-
bergi, bað og sjónvarpshol á efri hæð. Lóð skilast þökulögð og bíl-
aplön hellulögð með snjóbræðslu. Verönd er í garði. Húsið er afhent
tilbúið undir tréverk.

Rauðamýri 13, verð 39,9 millj.
Síðasta 3ja herbergja raðhúsið sem er á einni hæð
með innbyggðum bílskúr, samtals 163 fm. Húsið er
afhent fullbúið að utan og tilbúið undir tréverk,
spartlað og grunnmálað að innan. Lóð skilast
þökulögð og bílaplan hellulögð með snjó-
bræðslu. Verönd í garði.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli kl. 15.00 og 16.00 
Álfaskeið 117 - Hafnarfirði 

Til sýnis í dag stórt og mikið einbýlishús á tveimur hæðum í
rótgrónu hverfi. Arkitekt Kjartan Sveinsson.
2ja herb. íbúð á neðri hæðinni. Samt. um
240 fm. Stór garður, hellulögð verönd. Góð
aðkoma og næg bílast. Verð 57 millj.

Vilhjálmur og Sólveig
sýna eignina í dag á milli kl. 15 og 16.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Fr
um



3ja og 4ja herbergja íbúðir frá 94 fermettrum til 134 fermetrum

NORÐURBAKKI 5
Glæsiíbúðir í hjarta Hafnarfjarðar

SÖLUAÐILAR:

S: 520 2600 S: 520 7500  S: 565 5522
Fjarðargötu 17 Bæjarhrauni 10  Fjarðargötu 19

3ja og 4ja herbergja íbúðir
frá 94 m2 til 134 m2



– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Verslunar- og/eða geymsluhúsnæði til leigu.

Dunhagi 18-20. Reykjavík.

Fr
u

m

Til leigu er ca 600 fm húsnæði í vesturbæ Reykja-
víkur við Dunhaga 18-20. Rýmið er á jarðhæð og í
kjallara en lengi hefur verið verslunarrekstur í hús-
inu. Hagstæð leiga í boði og möguleiki á að leigja
smærri parta.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Opið hús sunnudaginn 9. sept.
milli klukkan 14 og 15

Sólvallagata 82

Fr
u

m

Stórglæsileg 4ra herbergja (3 svefnherbergi), 113 fm, íbúð á 1. hæð
ásamt stæði í bílakjallara í nýlegu lyftuhúsi á einstökum stað við sjáv-
arkantinn. Íbúðin er í nýlegu húsi við Sólvallargötu sem hefur verið vin-
sælt. Hún er mjög vönduð og snyrtileg með eikarinnréttingum og fal-
legum flísum og parketi úr rustic-hlyn á gólfum. Húseigninni er öll mjög
vönduð einnig en húsið er múrað með marmarasalla. Undir húsinu er
bílageymsla og beinn aðgangur frá lyftu upp í íbúðina. V. 34,9 millj.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Kvistaland 6 - 108 Reykjavík 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16
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Á þessum frábæra stað erum við með sölumeð-
ferð 155,9 fm 5-6 herb. einbýlishús á einni hæð,
ásamt 27,7 fm sólskála og 49,6 fm bílskúr, sam-
tals er eignin 233,2 fm. Eignin skiptist í: Forstofu,
stofu, borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi, bað-
herbergi, garðskáli, gestasnyrting, þvottahús og
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett innst í litlum
botnalanga. HÚSIÐ ER LAUST VIÐ KAUPSAMN-
ING. V. 110 millj. (5100)

Svavar og Berglind taka vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 15-16.

Miðengi (Grímsnes)
801 Selfoss
Fullbúið Sumarhús á eignalóð

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
RE/MAX SENTER og Rúnar  s.697-4881 kynna:  Fullbúið  85fm sumarhús með heimilistækjum og stórum
nuddpotti á  eignalóð í  landi  Miðengis.  Um  er  að  ræða  nýbyggt  hús  sem  er  60  m2  og  að  auki  25  m2
gestahús  samtals  85  m2  með  150  m2  verönd.  Húsið  stendur á  tæplega  hektara  (9400fm)  vel  grónu
eignalandi.  með  til  sölu  sumarhús á  glæsilegu  kjarrivöxnu  9400  m2.  Tvö  svefnherbergi,  stofa  með
eldhúskrók,  forstofa  með  skápum  baðherbergi  með  sturtuklefa.  Hiti í  gólfum.  Hitaveita  væntaleg.  Húsið
skilast fullbúið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Hringið og bókið söluskoðun

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

697 4881
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OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 16:00
ALLIR VELKOMNIR SÖLUMENN KLETTS Á STAÐNUM

glæsilegar íbúðir tilbúnar til afhendingar strax

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

Sölumenn Kletts verða á staðnum

ÁSAKÓR 9-11ÁSAKÓR 9-11

Um er að ræða 3ja – 5 herb. íbúðir í sex hæða
lyftuhúsi með tveimur stigagöngum. Með
sumum íbúðum fylgir sérbílskúr. Alls eru 31
íbúð í húsinu og 12 bílskúrar, allar íbúðir skilast
fullbúnar en án gólfefna, þó er flísalagt á baði
og þvottahúsi, sjá skilalýsingu.

STÆRÐ ÍBÚÐA

3ja herb. íbúðir . . . . . . . . . . . . frá 118 fm.
4ra herb. íbúðir . . . frá 132,5 fm – 158 fm.
5 herb. íbúðir . . . . . frá 154 fm – 157,5 fm.



Símar 551 7270, 551 7282 og 893 3985

Sjafnargata 9 - jarðhæð
Áhugaverð jarðhæð,
alls 173,2 fm, sem er
rúmgott anddyri, tvær
samliggjandi stofur,
fjögur herbergi, bað-
herbergi og eldhús
með búri inn af (eða
þvottahús). Stofur eru
mjög rúmgóðar, park-
et á gólfum og svalir

frá borðstofu. Eldhús er rúmgott, með eldri snyrtilegum inn-
réttingum, góð tæki, flísar milli skápa og parket á gólfi. Flísa-
lagt baðherbergi með sturtu. Í kjallara er stór geymsla og
þvottahús. Hæðinni fylgir bílskúr. Ásett verð 58,0 m.

Nánari upplýsingar um eignina á hibyliogskip.is
Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali

www.hibyliogskip.is - hibyliogskip@hibyliogskip.is
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Hraunberg 23 - 111RVK OPIÐ HÚS Í DAG 14-15 
Samtals 277,5 fm einbýlishús ásamt aukaíbúð og bílskúr

Aðalhús er 187,6 fm einbýli á tveimur hæðum. 4
svefnherbergi. Nýtt eldhús, nýir gluggar , nýmálað auk
42 fm sólpalls. Aukahús er 89,9 fm m/ góðri 64,5 fm
2ja herb. íbúð m/ lofti og 25,4 fm bílskúr við hliðina.
Mjög fallegt hús á rólegum stað þar sem er örstutt í
alla þjónustu – sundlaug, skóla, leikskóla.
SPENNANDI EIGN FYRIR STÓRA FJÖLSKYLU –
GÓÐIR ÚTLEIGUMÖGULEIKAR CA. 75-80 þús á
mán! VERÐ 59,0 millj.

Jón og Hjördís bjóða ykkur velkomin
símar 557 6410 / 893 8654.
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS 
sunnudag kl. 14-15 

Torfufell 15
Mjög skemmtilegt og fallegt
raðhús auk bílskúrs, samtals
272 fm þar af aðalhæð 148,1

fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara. Þrjú svefnherbergi á
hæð, í kjallara eru tvö svefnherbergi og rúmgott
sjónvarpshol. Stór 80fm geymsla. Gróinn og sólríkur
garður.
VERÐ 41,5 millj.
Þorsteinn og Fjóla bjóða ykkur
velkomin 557-3718
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA 109 - OPIÐ HÚS

Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri
innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft park-
et á gólfum. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler nýlegt, raf-
lagnir og tafla endurnýjuð. Húsið er altt tekið í gegn, m.a. nýtt
þak, vatns- og skolplagnir, svalir nýsteyptar og flísalagðar,
útitröppur flísalagðir. Hús nýmálað að utan. Eign í sérflokki.
Verð 39 millj. Laus fljótlega.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag
og tekur Þorbjörg á móti gestum milli kl. 15 og 16
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Vilt þú vera memm?

Elías Þór Þorvarðarson
Framkvæmdastjóri

„Ég lít á fyrirtækið sem
fjölskyldu. Við ætlumst til
mikils af starfsfólki okkar
og það ætlast til mikils af
okkur. Til þess að allir
aðilar í fjölskyldunni geti
dafnað þarf að ríkja traust
og gagnkvæmur áhugi um
velferð allra meðlima. Því
viljum við að þú setjir þér
markmið svo við getum
vakað yfir þeim með þér.“

Ólöf Garðarsdóttir
Formaður Starfsmannafélags
Verslunarstjóri, Kringlunni

„Markmið starfsmanna-
félagsins er að efla
starfsanda fyrirtækisins
og finna leiðir til að
starfsmenn geti hist
reglulega og haft meira
gaman saman. Það hefur
heppnast mjög vel hingað
til og lítur allt út fyrir að
félagið komi bara til með
að eflast á komandi
tímum.“

Sigþór Árnason
2004 Starfsmaður, Faxafeni
2005 Verslunarstjóri, Hafnarfirði
2006 Sölustjóri, TB heildverslunar
2007 Markaðsstjóri

„Ég setti mér markmið og
gerði mínum yfirmönnum
ljóst hvar áhugasvið mitt
lægi. Ég hef sótt námskeið
og hef gert það sem mér
var uppálagt að gera og er
sáttur við gang mála í dag.
Ég er ekki enn kominn á
leiðarenda og ég og
fyrirtækið erum sannfærð
um að ég eigi mikið inni
ennþá.“

Dótabúðin Leikbær Hobby Room Stórverslun (Haust 2007)

Við þjálfum þig upp til að vaxa í starfi og hækka í launum
Sjá nánar á www.leikbaer.is

Við tökum sambandið alvarlega

Við leitum að:

Fólki í  áfyllingu  Deildarstjórum
Áfylling á hillur í stórverslun okkar Stjórn ýmissa deilda stórverslunar

Afgreiðslufólki  Verslunarstjórum
Almenn afgreiðsla við kassa og á gólfi Stjórn stórverslunar

Veitingafólki    Full störf og hlutastörf
Umsjón veitingasölu    Virka daga og um helgar 

Ert þú á lausu?
Við erum tilbúin í samband með metnaðarfullu fólki

Sendið inn umsóknir á netfangið prent@leikbaer.is eða á póstfangið 
Leikbær/Hobby Room, Faxafen 11, 108 RVK fyrir miðvikudaginn 12. september



Sérviskusálir
í eldhúsinu
Í heimi allsnægta, þar sem allt er til, má finna hin undarlegustu eld-
hústól. Sumum finnst þessir gripir hin mestu þarfaþing og geta ekki 
lifað án ísskeiðahitarans eða stafræna kjöthitamælisins. Lára Björg 
Björnsdóttir tók rúnt um bæinn og skoðaði tæki og tól sem koma að 
hinu undarlegasta gagni.





Ást er merkilegt fyr-
irbæri. Sem ungling-
ur var ég sjúklega ást-
fangin af söngvara í 
hljómsveit. Ég hafði 
reyndar aldrei hitt 
hann, en hugmyndirn-
ar sem ég gerði mér 
um þennan prýðilega 

söngvara urðu til þess að ég varð 
sífellt „ástfangnari“. 

Hvers eðlis var þessi ást? Ég 
efast um að þessi ást hafi verið 
platónsk, því ég talaði náttúrlega 
aldrei við hann og varla var hún af 
holdlegum toga því ég hafði bara 
séð myndir af honum og eitt mynd-
band. Þetta var ímyndunarást.

Seinna meir varð ég aftur ást-
fangin af hugmyndum mínum um 

aðra manneskju. Þá var ég orðin 
eldri og viðkomandi ekki lengur 
plakat heldur raunveruleg persóna. 
Í upphafi sambandsins skemmti ég 
mér við að koma honum fyrir í 
ýmsum dagdraumum, en með tím-
anum byrjaði hann að hlaupa í 
kekki í huga mínum. Raunveruleik-
inn stangaðist á við óskhyggjuna. 
Ég fékk hausverk meðan ég þráað-
ist við að halda í hugmyndirnar, en 
á endanum hristi ég þær út eins og 
vatn í hlustinni eftir sundferð.

Með tímanum hef ég vonandi 
þroskast eitthvað, en mér þykir þó 
alltaf jafn merkilegt að hugsa til 
þess að plakata-ást skuli eiga svo 
margt skylt við tilfinningar sem 
fullorðnir upplifa síðar meir. Ég 
man hvað mér fannst merkilegt að 

lesa um girndarráð þeirra Hallgerð-
ar og Gunnars í Njálu. Það voru 
hvorki hugástir né skynsemi sem 
réðu ferðinni þar, heldur æsingur 
og girnd. Hvað ætli það séu margir 
í dag sem byggja sambönd sín á 
girndarráðum? Of margir held ég.

Ég hef lesið sitt lítið af hverju 
um þetta fyrirbæri sem fólk kallar 
ást. Með tímanum hefur reynslan 
sannað að það er satt sem stendur í 
þessum bókum. Ást er ekki tilfinn-
ing heldur afleiðing af því sem 
maður gerir gott fyrir aðra. Ást er 
athöfn. Hugaræsingur yfir plakati 
er ekki beinlínis ást, en athafnir 
sem einkennast af tryggð og hlýju í 
garð annarra, er ekki óhætt að kalla 
það ást? Ást í poka sem ekki má 
loka.
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ALORKA  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Við getum líka neglt dekkin 
fyrir veturinn!

Eigum einnig úrval af öðrum stærðum af heilsársdekkjum fyrir 
flestar gerðir jeppa og jepplinga á hagstæðu verði.

Tilboð á míkróskurði gildir aðeins með dekkjum á tilboði.

Dúndurtilboð á jeppadekkjum til 15. september!

25% afsláttur

af völdum stærðum

af „Mudderum“

og míkróskurði

Dekkjastærðir á sértilboði:

31" 31x10.50R15, M/T 10.900

33" 33x12.50R15, M/T 11.900

33" 285/75R16, M/T 12.900

33" 305/70R16, M/T 14.900

Salurinn
VERTU MEÐ Á NÓTUNUM

Umsóknir þurfa að berast í pósti fyrir 1. október 2007.

Er það síðasti skiladagur á þessu ári. Umsóknir skulu merktar:

Minningarsjóður Margrétar Björgólfsdóttur, pósthólf 1840, 124 Reykjavík

Bókmenntahátíðin í Reykja-
vík hefst í dag með há-
tíðlegri setningarathöfn í 
Glerskálanum við Norræna 
húsið. Að loknum ávörp-
um stjórnmálamanna og 
forstjóra hússins munu 
raddir skáldanna heyrast. 
Nóbelsverðlaunahafinn J. 
M. Coetzee mun tala og 
Thor Vilhjálmsson, einn 
þeirra forgöngumanna sem 
komu hátíðinni  á legg fyrir 
mörgum árum, heldur þeim 
sið að ávarpa samkomuna.

Næstu daga mun hátíðin setja svip 
sinn á umræður í fjölmiðlum: hún 
hefur eins og áður aðsetur við tvo 
enda tjarnanna í Kvosinni, í Iðnó 
verða upplestrar á kvöldin og hefj-
ast strax í kvöld kl. 20. en suður í 
Norræna húsi er jafnan hádegis-
spjall kl. 12 og kl. 14 eru umræður 
á palli. Nokkur vandi hefur stafað 
undanfarnar hátíðir sökum 
aðsóknar. Mikill fjöldi sækir hátíð-
ina heim á hinar fjölmörgu uppák-
omur sem henni tengjast enda 
aðgangur frjáls fyrir tilstuðlan 
þeirra styrktaraðila sem að henni 
koma: menntamálaráðuneytis, 
Reykjavíkurborgar, Norræna 
menningarsjóðnum og auk einka-
aðila.
Hátíðin er sem fyrr skipulögð af 
nefnd sjálfboðaliða. Í nefndinni 
eru: Einar Kárason, Halldór Guð-
mundsson, Pétur Már Ólafsson, 
Sjón, Sigurður G. Valgeirsson, 
Susanne Torpe, Thor Vilhjálmsson 
og Örnólfur Thorsson. Sem fyrr er 
hátíðin haldin í samvinnu við Nor-
ræna húsið undir forystu Max 
Dager forstjóra. Kristín Ingvars-
dóttir er verkefnisstjóri hátíðar-
innar. 
Margir af þekktustu rithöfundum 
heims hafa sótt bókmenntahátíð-
ina heim á þeim rúmlega tuttugu 
árum sem liðin eru síðan hún var 
fyrst haldin árið 1985. Þar má m.a. 
telja Günter Grass, Isabel Allende, 
Jorge Saramago, Haruki Mur-
akami, A.S. Byatt, Kurt Vonnegut, 
Fay Weldon, Paul Auster og ótal-
marga fleiri. Ekki er mannvalið 
síðra þetta árið: Í kvöld stíga á 
svið í Iðnó þau Claude Pozzani, 
Hanne Örvik, Ayaan Hirsi Ali og 
J. M. Coetzee en Steinunn Sigurð-
ardóttir les einnig upp af sinni 
alkunnu hind.

Samfara hátíðinni koma fram 
þýðingar á verkum þeirra höfunda 
sem hingað koma: sumir eru 
reyndar vel kunnir hér á landi eins 
Roddy Doyle, Coetzee, Tracy Che-
valier, Marina Lewycka og Jung 
Chang.

Útgefendur hafa hraðað vinnslu 
þýddra verka og því gósentíð í 
vændum hjá lesendum: Mæling 
heimsins eftir Daniel Kehlman, 
Hermaður gerir við grammófón 
eftir Sasa Stanisic, Skáktyrkinn, 

eftir Robert Löhr, Hundshaus eftir 
Morten Ramsland, Hótel Borg 
eftir Nicola Lecca, Neistaflug 
eftir Tracy Chevalier og Tveir 
húsvagnar eftir Marina Lewycka 
eru allar komnar út. Einnig doðr-
antur þeirra Jung Chang og Jon 
Halliday um Mao og er þá ekki allt 
upp talið.

Dagskrá hátíðarinnar mun birt-
ast hér á síðunum en jafnframt er 
heimasíða hátíðarinnar gagnleg til 
að fylgjast með framgangi hennar. 
Góða veislu gjöra skal og eiga 
áhugamenn um skáldskap ekki að 
láta þetta tækifæri hjá sér fara: 
auk þeirra gesta sem hingað koma 
meðan á hátíðinni stendur, en þeir 
eru 20, kemur mikill fjöldi 
íslenskra höfunda og skálda fram 
á samkomum hátíðarinnar. 

Þá er hingað boðið tíu þýðend-
um sem vinna við að snúa íslensk-
um skáldskap á sínar tungur og er 
mikill sómi að þeir skuli sækja 
okkur heim svo mikilvægan skerf 
sem þeir leggja fram til að gera 
land og þjóð sýnileg í augum 
heimsins.

Draugar fortíðarinnar banka upp 
á hjá Selmu, hæstarrréttardóm-
ara, í Reykjavík samtímans og við 
tekur ferðalag þrjátíu ár aftur í 
tímann. Áfangastaðurinn er Veðra-
mót heimili fyrir vandræðaungl-
inga.

Í anda hippatímans halda þrjú 
ungmenni á vit ævintýra og hug-
sjóna. Kærustuparið Selma og 
Blöffi ásamt Hálfdáni vini þeirra. 

Markmiðið er að bylta gömlum 
gildum og reka heimilið í anda 
jafnræðis og bræðralags. Börnin á 
Veðramótum eru fórnarlömb kyn-
ferðisofbeldis og vanrækslu en 
þær upplýsingar liggja ekki á 
lausu og enginn veit neitt. 

Með góðum vilja og umhyggju 

ná þremenningarnir góðum tengsl-
um við krakkana og lífið virðist 
brosa við. Þangað til Dísa birtist. 
Einmanna og ráðvillt, fórnarlamb 
vanrækslu og kynferðis ofbeldis. 
Það eina sem hún kann er sársauki 
og þegar hún verður skotin í 
Blöffa breytast örlög allra til 
frambúðar. 

Leikarar Veðramóta fara á kost-
um og það gustar af Hilmi Snæ 
Guðnasyni sem Blöffa sem á trú-
verðugt samspil við góðan leik 
Tinnu Hrafnsdóttur og Atla Rafns 
Sigurðarsonar. Helgi Björnsson á 
líka sterkan í leik í litlu hlutverki 
sem faðir Selmu.  Ungu leikararn-
ir takast á við hlutverk sín af mikl-
um þroska og Guðný Halldórsdótt-

ir hefur bersýnilega unnið lengi 
með þeim og það tekst að draga 
fram örlög Veðramótabarnanna. 

Þar ber helst að nefna Heru 
Hilmarsdóttur í hlutverki Dísu 
sem er ótrúlega áhrifarík og sönn. 
og Jörund Ragnarsson sem fer 
stórkostlega með hlutverk hins 
misþroska Samma.

Heildarútlit myndarinnar lyftir 
sögunni og er greinilega unnið að 
miklum metnaði. 

Tónlistin er í góðum höndum 
Ragnhildar Gísladóttur og angur-
vært lag dóttur hennar Bryndísar 
Jakobsdóttur, Söknuður, situr í 
lengi eftir að myndinni lýkur. 

Sagan er harkaleg og hrá en 
samt sögð með hlýju og húmor, 

enda heldur hún áhorfendum í 
gíslingu frá upphafi til enda. Hún 
er þjóðfélagsádeila af bestu gerð 
og vekur til umhugsunar. Ekki 
bara um örlög barna fyrir þrjátíu 
árum síðan, heldur líka um örlög 
barna í dag.

Veðramót hreyfir við áhorfend-
um og ólíkt mörgum öðrum bíó-
myndum, gerir hún ekki bara til-
raun til að segja eitthvað. Henni 
tekst það.

Hugrökk, fyndin og nauðsynleg



FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með 
hinum eina sanna Robin Williams 

og ungstirninu Mandy Moore.

www.SAMbio.is 575 8900

KEFLAVÍK

AKUREYRIA

S. 482 3007SELFOSSI

ÁLFABAKKA
KNOCKED UP kl. 5 - 8 - 10:50 14

KNOCKED UP kl. 5 - 8 - 10:50
DISTURBIA kl. 5:40 - 8 - 10:30 14

LICENSE TO WED kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 2 - 3 - 5:30 L

THE TRANSFORMERS kl. 3 - 10:10 10

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

KRINGLUNNI
ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6:30 - 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 4 L

RATATOUILLE ENSKU TAL kl. 3:30 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10:20 14

ASTRÓPÍÁ kl. 1:30 - 6 -  8 -10 L

RUSH HOUR 3 kl. 3:30 12

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

TRANSFORMERS kl. 5:30 10

KNOCKED UP kl. 5:30 - 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍA kl. 1:30-3:30-8-10 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 1:30 -3:40-5:50 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

VEÐRAMÓT kl. 6 - 8 -10 14

ASTRÓPÍÁ kl.  2 - 4 - 6 - 8 L

LICENSE TO WED kl. 10 7

VIP

DIGITAL

KL. 5.30 Away From Her
KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko / Shortbus
VEÐRAMÓT kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20
EVENING    kl. 5.30 - 8 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.3- 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.3

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10.20
KNOCKED UP kl. 2 - 5 - 8 - 11
KNOCKED UP LÚXUS kl. 2 - 5 - 8 - 11
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 2 - 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10.10
SKOPPA & SKRÍTLA kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS14
14

14

12

14

14

KNOCKED UP kl. 5.45 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.4 - 6
DISTURBIA kl. 8 
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.10
SKOPPA & SKRÍTLA  kl. 2 - 3 500 kr 45 mín.

14

14
14

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5. 40 - 8- 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
SURFS UP ENSKT TAL kl. 8 - 10
ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30

AWAY
FROM HER

 DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Áhrifarík og mögnuð ný íslensk stórmynd 
sem fjallar á óvæginn hátt um sifjaspell, 

ofbeldi og mannshvörf!

Missið ekki 
af þessari!

Sagan sem mátti ekki segja.

Í SMÁRABÍÓI
KL 2 OG 3

- bara lúxus
Sími: 553 2075

KNOCKED UP kl. 3, 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45, 8 og 10.20 14
BRETTIN UPP íslenskt tal kl. 2 og 4 L
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.45, 8 og 10.20 14
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 1.30 og 3.35 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Ef allt fer að óskum mun 
margumrædd endurkoma 
Britneyar Spears eiga sér 
stað á MTV Video Music 
Awards-hátíðinni í kvöld. 
Opnunaratriðið er í höndum 
söngkonunnar og galdra-
karlsins Criss Angel.

Frá því að Britney Spears tók sér 
hlé frá stanslausum tónleikaferð-
um og upptökum til að unga út 
börnum og stofna fjölskyldu hefur 
mikið vatn runnið til sjávar. Síð-
ustu ár hefur fréttaflutningur af 
söngkonunni snúist um nærbuxna-
leysi, fjölskylduvandamál og 
djamm, frekar en afrek hennar í 
tónlistarheiminum. Frammistaða 
hennar í opnunaratriðinu á VMA-

hátíðinni mun skipta sköpum um 
áframhaldandi feril hennar, og 

heimurinn bíður spenntur eftir 
því að sjá hvort Britney sé ennþá á 
toppnum. Söngkonan mun flytja 
lagið Gimme More, af nýrri sóló-
plötu hennar sem mun koma út 13. 
nóvember næstkomandi. Hún naut 
aðstoðar Nate „Danja“ Hills við 
upptökur á laginu. „Danja“, sem 
er sérstakur skjólstæðingur Timb-
aland, vann til dæmis með Justin 
Timberlake við upptökur á lögun-
um SexyBack og My Love, og með 
Nelly Furtado við upptökur á 
Promiscuous. Árangurinn af sam-
starfi hans og Britneyar þykir 
mjög góður, og bloggarar segja 
nýja lagið ólíkt öðru því sem söng-
konan hefur áður sent frá sér. 

Til að gera opnunaratriðið sem 
íburðarmest hefur Britney notið 
aðstoðar galdrakarlsins Criss 
Angel, sem hefur á síðustu mánuð-
um verið orðaður við Hollywood-
stjörnurnar Cameron Diaz, Linds-
ay Lohan og Britney sjálfa. 
Heimildir herma að Angel muni 
notfæra sér speglatækni til að láta 
söngkonuna hverfa á sviðinu, og 
skjóta upp kollinum á nýjum stað. 
Aðrir dansarar í atriðinu munu 
takast á loft með aðstoð kaðla til 
að bæta enn á dulúðina. 

Framleiðandi hátíðarinnar í 
kvöld er hæstánægður með að 
hafa fengið Britney til liðs við sig. 
„Ég vildi hefja hátíðina á ein-
hverju stóru og dramatísku, og 
hún er rétta manneskjan í það. 
Hún mun töfra alla, og gefa tóninn 
fyrir alla hina. Það er enginn 
betri,“ segir framleiðandinn Jesse 
Ignjatovic.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

HARRY POTTER 5
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY

RATATOUILLE KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA
1:30 Á SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK.

 OG KL. 2 Á AKUREYRI

LICENSE TO WED
KL. 2 Í ÁLFABAKKA



DSLRA100W
SONY ALPHA D-SLR með 2 linsum

Stafræn Reflex myndavél frá Sony
10 megapixlar

Alpha-mount notar Sony
og A-mount Minolta linsur

APS-C CCD (myndflaga)
Hristivörn á myndflögur

gerir allar linsur hristivarðar
Rykvörn á myndflögu hamlar ryki í myndum

ISO 100-1600
Lokuhraði 1/4000 - 30sek

2,5” LCD skjár
18-70mm linsa og 75-300mm linsa fylgja

* HVLF56AM Flass að andvirði 49.950.

KDL40W2000

SONY 40” LCD SJÓNVARP W2000
Myndstýring: BRAVIA Engine með Live Color Creation

Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080

WCG-CCFL baklýsing

PIP - myndfrystimöguleiki

BBE ViVa HD3D hljóðtækni

SRS Trururround XT hljómtækni

Borðstandur með snúningi fylgir



 Íslenska kvennalands-
liðið tapaði með 17 stiga mun, 38-
55, fyrir Noregi í Noregi í B-deild 
Evrópukeppninnar í gær og á því 
ekki lengur möguleika á að ná 
öðru sætinu í riðlinum. 

Helena Sverrisdóttir, sem lék 
sinn síðasta landsleik í keppninni 
þar sem að hún snýr nú aftur til 
náms við TCU-háskólann í Texas, 
var langatkvæðamest með 18 stig 
og 15 fráköst. Á meðan Helena 
nýtti 55 prósent skota sinna og 
skoraði 13 stigum meira en 
næststigahæsti leikmaður liðsins 
þá nýttu aðrir leikmenn liðsins 
aðeins 9 af 50 skotum sínum. 

Íslenska liðið mætir Írlandi í 
Dublin í lokaleiknum um næstu 
helgi sem jafnframt verður 
úrslitaleik um hvort liðið rekur 
ekki lestina í riðlinum.

Sautján stiga 
tap í Noregi

 Spænski heims-
meistarinn Fernando Alonso 
verður á ráspól í dag þegar 
Monza-kappaksturinn fer fram á 
Ítalíu en hann varð fyrstur í 
tímatökunni í gær. 

Félagi Alonsos í liði McLaren, 
og efsti maðurinn í baráttunni um 
heimsmeistaratitil ökumanna, 
Lewis Hamilton, ræsir annar en 
þriðji í tímatökunum í gær var 
Felipe Massa á Ferrari en þessir 
þrír raða sér einmitt í þrjú efstu 
sæti stigalistans. 

Hamilton er með fimm stiga 
forskot á Alonso og 15 stigum 
meira en Massa sem vann síðasta 
kappakstur sem fram fór í 
Tyrklandi.

McLaren-menn 
byrja fremstir

 Kvennalið Stjörnunnar 
er komið áfram í 2. umferð for-
keppni Meistaradeildar Evrópu 
eftir 28-24 sigur á BNTU-Belaz 
Minsk frá Hvíta-Rússlandi í gær. 
Stjörnustúlkur unnu ítalska liðið 
og gestgjafana í Edilcinque Sass-
ari 33-24 í fyrsta leik og því skipta 
úrslitin í síðasta leiknum ekki 
máli. Sá leikur er gegn kýpversku 
meisturunum í SPES Kefalovrisos 
í dag.

„Það er frábært að vera komin 
áfram í aðra umferð,“ sagði Aðal-
steinn Eyjólfsson, þjálfari Stjörn-
unnar í gær. Stjörnuliðið gerði út 
um leikinn í kringum hálfleikinn 
þegar liðið breytti stöðunni úr 8-
10 í 15-12 fyrir hálfleik og skoraði 
síðan fyrstu sjö mörkin í seinni 
hálfleik og komst 22-12 yfir. 

Aðalsteinn var ánægður með 
sínar stelpur sem kláruðu verk-
efnið þrátt fyrir að glíma við óhag-
stæðar aðstæður. „Leikurinn gegn 
ítölsku meisturunum var í hæsta 
klassa og algjörlega frábær. Leik-
urinn í dag [gær] var töluvert frá 
þeim klassa en á móti kemur að 
hér eru mjög erfiðar aðstæður. 
Rútuferðirnar eru erfiðar, það er 
erfitt að skipuleggja sig og hitinn 
er gífurlegur,“ segir Aðalsteinn. 

„Það er algjör molla í salnum, 
yfir 30 stiga hiti og ég verð bara 
rennandi blautur við það eitt að 

sitja,“ lýsir Aðalsteinn en riðillinn 
fer fram í Sassari sem er bær á 
eyjunni Sardiníu. „Stelpurnar eru 
að spila á háu tempói í miklum 
hita sem er ánægjulegt,“ segir 
Aðalsteinn.

Alina Petrache var markahæst í 
Stjörnuliðinu í gær með 6 mörk, 
Birgit Engl og Sólveig Lára Kjærn-
sted skoruðu fimm mörk hvor og 
þær Rakel Dögg Bragadóttir og 
Ásdís Sigurðardóttir gerðu báðar 
fjögur mörk. Florentina Grecu 
varði 16 skot í markinu.

Stjörnuliðið mætir ungversku, 
frönsku og slóvensku meisturun-
um í næstu umferð en tvö efstu 
liðin í þeim riðli komast inn í 

sjálfa Meistaradeildina. 
„Við förum til Ungverjalands 

helgina 28. til 30. september og 
tökum þar þátt í riðli sem ung-
versku meistararnir í Györ halda. 
Í Györ-liðinu er meðal annars 
Anita Görbicz sem var kosin besti 
leikmaður í heimi fyrir tveimur 
árum síðan. Þetta eru háklassa lið 
sem við erum að fara að spila við 
og það er frábært verkefni að fá 
að spila við svona sterk lið. Við 
erum alltaf að miða okkur við lið 
erlendis og þarna fáum við tæki-
færi til sjá það svart á hvítu hvort 
við séum að nálgast þessi lið,” 
segir Aðalsteinn að lokum.

Stjarnan vann hvítrússneska liðið Minsk í gær og er búin að tryggja sér sigur í 
sínum riðli og sæti í næstu umferð forkeppni Meistaradeildarinnar.

 Enska landsliðið vann 
sinn fyrsta sigur á nýja Wembley 
þegar liðið skellti Ísrael 3-0 í und-
ankeppni EM í gær. Shaun Wright-
Phillips skoraði fyrsta markið á 
20. mínútu og þeir Michael Owen 
og Micah Richards skoruðu síðan 
sitt hvort markið í seinni hálfleik, 
bæði eftir sendingar frá Gareth 
Barry sem kom inn í liðið á síðustu 
stundu vegna meiðsla Owens Har-
greaves.

Sigur enska landsliðsins var 
mjög öruggur, liðið fékk fleiri 
færi til að bæta við mörkum og 
Ísraelar náðu ekki að skapa Paul 
Robinson mörg verkefni í enska 
markinu. Eftir brösugt gengi er 
þessi leikur vonandi merki um það 
sem koma skal því enska liðið má 
ekki misstíga sig mikið ætli það 
sér að vera með á Evrópumótinu 
næsta sumar. 

Mark Michaels Owen var sér-

lega glæsilegt en hann tók við 
boltanum þar sem hann snéri bak-
inu í markið við vítateigslínuna, 
lagði hann fyrir sig og skaut 
honum síðan viðstöðulaust í fjær-
hornið. Þetta var hans 38. mark 
fyrir enska landsliðið en jafn-
framt 23. markið sem hann skorar 
í keppni fyrir England sem er 
met.

Enska liðið mætir Rússum á 
miðvikudaginn sem unnu 3-0 sigur 
í Makedóníu í gær. Sigurvegari 
þess leiks stígur stórt skref áfram 
í að tryggja sér sæti í úrslita-
keppninni.

„Nú snýst þetta allt um miðviku-
daginn. Við getum fagnað þessum 
sigri í 24 tíma en síðan þurfum við 
að fara að hugsa um Rússaleikinn. 
Þetta var góð frammistaða en við 
þurfum að fylgja henni eftir,“ 
sagði Steve McClaren, þjálfari 
enska landsliðsins.

Mikilvægur sigur

Búinn að fá mikið traust frá þjálfaranum



SKÍÐAFERÐIR TIL COLORADO
ASPEN/SNOWMASS • VAIL • BEAVER CREEK • BRECKENRIDGE • KEYSTONE

Fjölbreyttir gistimöguleikar í boði - Eitthvað fyrir alla - Bókaðu strax

Láttu ekki snjóleysi
skemma skíðafríið...
Í Colorado snjóar 
að meðaltali 8-10

 metra yfir tímabilið.

Nánari upplýsingar á www.gbferdir.is og í síma 534 5000

EINSTÖK
U P P L I F U N

Samstarfsaðili GB ferða



Undankeppni EM F-riðill

 Það var allt önnur ásjóna 
á því íslenska landsliði sem mætti 
til leiks gegn Spáni í gær en var að 
leika gegn Liechtenstein og Sví-
þjóð. Íslensku strákarnir sýndu 
þann baráttuanda sem einkennt 
hefur íslenska landsliðið í gegnum 
tíðina og strákarnir uppskáru eitt 
stig eftir 1-1 jafnteflisleik þar sem 
Ísland var reyndar manni fleiri í 
rúmar 70 mínútur. Stigin hefðu þó 
hæglega getað orðið fleiri.

Íslenska liðið spilaði stórkost-
lega í fyrri hálfleik í gær. Ólíkt 
síðustu leikjum mættu leikmenn 
gríðarlega vel stemndir til leiks-
ins, voru grimmir í öllum einvígj-
um, ákefðin, áræðnin og einbeit-
ingin skein úr hverju andliti. Þess 
utan var gríðarlega góð hreyfing 
og vinnsla á liðinu.

Það sem meira er þá höfðu leik-
menn augljóslega trú á því sem 
þeir voru að gera en upp á það 
hefur einnig vantað í síðustu leikj-
um. Það er gömul saga að ef menn 
hafa ekki trúna þá ná þeir ekki 
árangri.

Það dró verulega til tíðinda á 19. 
mínútu þegar Xabi Alonso traðk-
aði á Arnari Viðarssyni þegar bolt-
inn var víðsfjarri. Blessunarlega 
sá aðstoðardómarinn atvikið og 
hann sagði frábærum dómara 
leiksins, Wolfgang Stark, frá því 
sem hann sá og Stark vísaði Alonso 
umsvifalaust af leikvelli.

Á 40. mínútu náði Kristján Örn 
boltanum af stakri snilld af David 
Villa og Ísland brunaði fram í 
skyndisókn. Hún endaði með því 
að Emil Hallfreðsson stangaði frá-
bæra sendingu Jóhannesar Karls í 
netið. 1-0 og var það fyllilega verð-
skulduð staða enda aðeins eitt lið á 
vellinum í hálfleiknum.

Síðari hálfleikur fór rólega af 

stað. Íslenska liðið lá aðeins aftar 
en í fyrri hálfleik sem var eðlilegt 
miðað við stöðuna. Spænska liðið 
var kraftlaust og hugmyndalaust. 
Allt of margir menn biðu eftir 
boltanum í stað þess að hreyfa 
sig.

Eftir því sem leið á hálfleikinn 
færðist íslenska liðið enn aftar á 
völlinn og lítið yfir því að kvarta á 
meðan Spánverjum gekk nákvæm-
lega ekki neitt að skapa sér færi. 
Strákarnir buðu aftur á móti hætt-

unni heim með því að bakka svona 
svakalega og leikmenn hefðu mátt 
vera áræðnari seinni hluta hálf-
leiksins. Sérstaklega þar sem 
Ísland var manni fleiri.

Íslandsbaninn og varamaðurinn 
Andrés Iniesta laumaði sér í gegn-
um vörn Íslands fjórum mínútum 
fyrir leikslok og skoraði úr nánast 
eina alvöru færi Spánverja í leikn-
um.

Sorgleg niðurstaða eftir það 
sem á undan var gengið enda hefði 

liðið hæglega getað unnið leikinn 
miðað við færin sem það fékk. 

Þegar upp er staðið taka menn 
samt það jákvæða úr leiknum. Þar 
var af mörgu að taka en baráttu-
andinn og fórnfýsin voru loksins 
komin aftur í liðið. Þjóðin gerir þá 
kröfu að liðið leiki af slíkri ákefð 
og stolti enda sýnir reynslan okkur 
að liðið nær hagstæðum úrslitum 
þegar þessir þættir eru í lagi. Von-
andi verður framhald á þessu á 
miðvikudag.

Íslenska landsliðið sýndi á sér allt aðra og betri hlið en í síðustu leikjum gegn Spánverjum í gær. Strákarnir 
voru betri nær allan leikinn en buðu hættunni heim og Spánverjar skoruðu óverðskuldað jöfnunarmark.

 „Þetta gat alltaf gerst 
fyrst við vorum farnir að bakka 
svo aftarlega. Það var erfitt að 
hlaupa á eftir boltanum í níutíu 
mínútur, sérstaklega þegar völlur-
inn var svona þungur.“

Hann segir að leikurinn hafi 
verið nákvæmlega eins og lagt var 
upp með. 

„Við börðumst eins og ljón, 
gáfum allt sem við áttum og vorum 
með áhorfendur á bak við okkur 
allan tímann. Ef þetta hefði verið 
svona á öllum leikjum þá veit ég 
ekki hvar íslenska landsliðið stæði 
í dag. Þetta er það sem þurfum 
enda förum við ekki áfram á hæfi-
leikunum heldur hjartanu. Ef 
áhorfendur halda áfram að fylla 
völlinn og styðja við bakið á okkur 
allan tímann þá gefa leikmenn allt 
sem þeir eiga og meira til. Það var 
það sem gerðist í dag.“

Grétar sagði enn fremur að það 
væri erfitt að ná stigi gegn Spáni, 
þrátt fyrir að leika á heimavelli og 
vera manni fleiri stærstan hluta 
leiksins.

„Við þurftum að hafa vel fyrir 

hlutunum. Nú er leikur við Norð-
ur-Íra á miðvikudaginn og það 
þurfa allir að mæta. Við þurfum 
öll að standa saman í þessu því það 
verður það nákvæmlega sama upp 
á teningnum. Við þurfum að berj-
ast eins og líf okkar væri undir.“

Að lokum sagði Grétar aðspurð-
ur að það hafi verið afar ljúft að 
sjá boltann hafna í neti Spánverj-
anna. „Þetta var glæsileg og yfir-
veguð sókn. Við hefðum meira að 
segja getað sett eitt eða tvö mörk í 
viðbót. Við stóðum okkur mjög 
vel.“

Ísland mætir Norður-Írum á 
Laugardalsvellinum á miðviku-
dagskvöldið og það má búast við 
að þessi frábæra frammistaða ýti 
undir mætinguna á þann leik.

Þurfum troðfullan völl áhorf-
enda gegn Norður-Írum

 „Ég er ekki sáttur við 
stigið miðað við hvernig leikurinn 
þróaðist,” sagði Eyjólfur Sverris-
son, landsliðsþjálfari eftir leik. 

„Við áttum skilið að vinna 
þennan leik. Við áttum að komast 
í 2-0 og klára leikinn áður en þeir 
skoruðu. En ég er samt mjög 
ánægður með leik liðsins, 
sérstaklega í fyrri hálfleik þegar 
við vörðumst vel og beittum 
góðum skyndisóknum.”

Eiður Smári Guðjohnsen var 
ekki í leikmannahópnum. „Ég vil 
hafa alla leikmenn í hópnum 
100% klára. Eiður var ekki klár 
og undir lækninum komið hvort 
hann verði klár í næsta leik. Það 
lítur þó ágætlega út í dag.“

Hann játti því að um uppreisn 
æru hafi verið að ræða fyrir sig 
og liðið. „Þetta var frábært fyrir 
alla þjóðina. Stemningin var góð 
og leikurinn virkilega skemmti-
legur. Þetta er það sem við 
viljum. Strákarnir sýndu að þeir 
vilja standa sig og gefa fólkinu 
eitthvað fyrir aurinn,“ sagði 
Eyjólfur en eftir taphrinu 
vetrarins hefur Ísland nú náð 
hagstæðum úrslitum út úr 
tveimur síðustu leikjum.

Áttum að 
vinna leikinn



Nám í tónvinnslu 
og lagasmíðum
- í samstarfi við Digidesign framleiðanda Pro-Tools

Tónvinnsluskólinn „Sponsored Digidesign School“
Nýlega gerðu Tónvinnsluskólinn og Digidesign með sér
samstarfssamning um þjálfun nemenda í Pro-Tools og kallast nú 
Tónvinnsluskólinn „Digidesign Sponsored School“.
Þetta veitir okkur rétt til að kenna til alþjóðlega viðurkennds prófs 
Pro-Tools 101 og Pro-Tools 110. 101 gráðan gerir mönnum kleift að nota 
Pro-Tools til eigin hagsmuna við lagasmíðar og upptökur meðan að 110 
gráðan gerir mönnum kleift að nota Pro-Tools í hljóðversumhverfi 
atvinnumannsins.

Veitir rétt til framhaldsnáms
Eftir að hafa tekið þessi próf geta nemendur farið beint í 201 og 210 
gráðurnar erlendis sem gerir menn að viðurkenndum „Pro-Tools 
Operator“ sem gefur möguleika á störfum hér og erlendis í hljóðverum 
og kvikmyndaverum. 

Hvernig klárar maður lag frá A til Ö
Að öðru leiti er námskeiðið óbreytt, farið er í ferlið frá því að hugmynd 
að lagi kviknar þar til lag er tilbúið til útgáfu, hvernig gengið er frá 
hljómablöðum (lead sheets) og samskiptum í hljóðveri. 
Kennt er á midiforritið Reason, hljóðforritið Melodine, farið í almennar 
upptökur, míkrófóntækni og staðsetningar, eftirvinnslu, hljóðblöndun og 
lokahljóðjöfnun.

HAUSTNÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

Námskeiðin
hefjast í 
september.

Skráningar í 
síma 534 9090
eða á 
heimasíðunni
www.tonvinnslu
skoli.is

4 mánaða nám, 160 klst.

319.900,- kr.
(veittur er 15% staðgreiðsluafsláttur)
Fleiri greiðslumöguleikar í boði.

Sponsored Digidesign School

Undankeppni EM 2008



Harðstjórn við sjónvarpið





Söngleikur, byggður á bandarísku 
söngvamyndinni High School 
Musical, sem kom út á síðasta ári, 
er í undirbúningi hér á landi. Á bak 
við verkefnið stendur athafnamað-
urinn Steinar Jónsson og nýtur 
hann aðstoðar félaga sinna Hrafn-
kels Flóka Einarssonar og Jóhanns 
Elís Kristjánssonar.

Steinar segir að einungis krakk-
ar undir tvítugu komi að verkefn-
inu. „Það verða allir undir tvítugu, 
sama hvaða hlutverk þeir hafa, 
hvort þeir séu tæknimenn, leikar-
ar, tónlistarmenn eða hvað sem er. 
Þetta er gert til að koma ungu fólki 

á framfæri,“ segir Steinar, sem er 
sjálfur aðeins fimmtán ára og er 
nemandi í Korpuskóla í Grafar-
vogi.

Steinar fékk hugmyndina að 
verkefninu þegar ekkert gekk hjá 
honum að koma fyrrum hljómsveit 
sinni Capybara á framfæri. „Þrátt 
fyrir að pabbi gítarleikarans sé 
Einar Örn í Sykurmolunum var 
það samt ekki fræðilegur mögu-
leiki og að komast í Kastljósið var 
virkilega „tricky“. Þá hugsaði ég 
hvernig ungir tónlistarmenn gætu 
fundið leið til að koma sér á fram-
færi. Meginhugmyndin er að það 

sé samvinna í þessu þannig að 
hægt sé að sýna hvað ungir 
athafnamenn geta gert,“ segir 
hann.

Steinar ætlar að leikstýra söng-
leiknum sjálfur og vonast til að 
frumsýna hann næsta vor. Hann 
hefur undanfarin ár unnið við hin 
ýmsu tónlistarmyndbönd og stutt-
myndir og treystir sér því fylli-
lega í leikstjórastólinn. 

Auk þess að undirbúa þennan 
nýja söngleik er Steinar nýbyrjað-
ur sem umboðsmaður fyrir hina 
ýmsu rappara og þeysist um á for-
láta vespu til að sinna því starfi, 

enda enn langt í að hann fái bíl-
próf. Skjólstæðingar hans eru yfir 
tíu talsins og þrátt fyrir að sumir í 
bransanum eigi erfitt með að taka 
hann alvarlega vegna ungs aldurs 
á það vafalítið eftir að breytast 
fljótt.

Eins og gefur að skilja er Stein-
ar upptekinn maður en hann kvart-
ar ekki. „Skipulagið hjá mér er 
þannig að í skólanum vinnur maður 
og þegar hann er búinn fer maður 
í hitt. 

Maður þarf að vera frekar dug-
legur til að ná þessu öllu,“ játar 
hann.

„Það hefur svo sem aldrei verið neitt launungarmál 
hjá mér að ég ætlaði mér aldrei að verða leikkona,“ 
segir Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir sem sótti nýverið 
um starf upplýsingafulltrúa utanríkisráðuneytisins. 
Guðlaug var þar í hópi reyndra fjölmiðlamanna og 
stjórnmálafræðinga en enn hefur ekki verið tilkynnt 
um hver hljóti starfið. 

Guðlaug hefur verið áberandi í leiklistinni og á 
hún sinn þátt í vinsældum gamanþáttarins Stelpurn-
ar þar sem hún hefur farið á kostum í kostulegum 
gervum. Hún hefur hins vegar lagt skondnar 
persónur til hliðar því nú er allt kapp lagt á að ljúka 
við mastersnám í alþjóðasamskiptum við Háskóla 
Íslands eftir viðkomu í Bifröst. „Þetta hefur bara 
einfaldlega alltaf blundað í mér og það má kannski 
segja sem svo að ég sé að fara láta drauma mína 
rætast,“ útskýrir Guðlaug og er þess fullviss um að 
reynsla hennar sem leikkona eigi eftir að nýtast 
henni á þeim vettvangi. „Auðvitað nýtist öll reynsla 
manni, sama hver er hún, en leiklistin hefur slípað 
mig til hvað samskipti varðar.“

Leikkonan er þó pollróleg yfir starfinu í utanríkis-
ráðuneytinu og segist anda með nefinu en viður-
kennir að þetta væri auðvitað mjög spennandi og 
krefjandi vettvangur. „Ég er viss um að þetta víkki 

út sjóndeildarhringinn og maður verður að vera 
umburðarlyndur og glaður enda er utanríkisráðu-
neytið fyrst og fremst þjónustumiðstöð á alþjóðleg-
um vettvangi,“ segir Guðlaug. Og ef allt gengur að 
óskum er því allt útlit fyrir að leikkonan hafi stigið 
sín síðustu skref á sviðinu. „En við skulum nú 
forðast allar slíkar yfirlýsingar,“ segir hún.

Guðlaug kveður leiklistina

Leikarinn grætur yfir Little Britain

„Ég skil fólk sem tekur það 
nærri sér að það sé verið að 
nota þetta til að selja vöru. 
Þetta er ein merkasta stundin í 
kristinni trú, hátíðleg og dram-
atísk. Mér fannst auglýsingin 
samt rosalega flott og vel unnin. 
Ég er alveg trúuð, en finnst 
persónulega mikilvægt að hafa 
húmor fyrir hlutunum.“





OMXI15 var 8.278,50, þegar ég sá 
í Mogganum að topparnir hjá 

Þeirrabanka voru með 797 milljónir 
hvor í árstekjur í fyrra, og Nasdaq 
var 2.605,95 þegar ég hafði sagt  
„sjö hundruð...“ og rúnnstykki með 
kavíar sat fast í kverkunum á mér. 
Ég var helblár þegar Elzbieta heyrði 
loks í mér hryglurnar og æddi inn 
með skelfingarsvip. 

panikuj! Nie panikuj!“ 
skrækti þessi óborganlega pólska 
hjálparhella, sem kostar varla nokk-
urn skapaðan hlut, og sló þvílíkt 
bylmingshögg á milli herðablað-
anna á mér að brauðtappinn ásamt 
kavíar þeyttist þvert yfir morgun-
verðarborðið og flattist út á Loðvíks 
fjórtánda skenkinum sem ég keypti 
fyrir 820.000 evrur í París í fyrra-
vor. –  „…níutíu og sjö milljónir,“ 
stundi ég á innsoginu um leið og ég 
náði andanum á nýjan leik. Þetta 
var ótrúlegt. Ég græddi 750 milljón-
ir á hlutabréfum í Sjálfsmínbanka 
um daginn – en 800 milljónir í venju-
leg árslaun! Hvernig fara menn að 
þessu!?

samband við forsetaskrif-
stofuna eftir hádegi og spurði hvort 
viðkomandi væri tilbúinn viþþ pró 
fánd plessjör and ex ætment að 
koma með skærin og klippa á borða 
þegar Sjálfsmínbanki opnar nýja 
starfsstöð á Raufarhöfn næsta mið-
vikudag. Kona í símanum spurði 
hvort yrðu þarna einhver stórmenni 
sem hugsuðu um umhverfismál, 
hungursneyð í þriðja heiminum og 
hefðu grætt milljarð punda á einum 
degi. Ég sagði að fyrir utan staur-
blankan sveitarstjóra og gamlan 
frystihússtjóra, sem væri á atvinnu-
leysisbótum, yrði ég að sjálfsögðu á 
staðnum. Ég hefði grætt 750 millj-
ónir á tveimur dögum og væri far-
inn að hugsa heilmikið um umhverf-
ið. Ég hefði barasta ekki komist í 
það ennþá vegna anna í útrásinni að 
hugsa um hungursneyðina.  

heyrði óljóst að konan talaði við 
einhvern hjá sér. Síðan kom hún 
aftur í símann og sagði „því miður“; 
forsetinn yrði upptekinn þennan 
dag í Mónakó þar sem hann ætti að 
opna hressingarheimili fyrir evr-
ópska stofnfjárfesta. En hann myndi 
örugglega senda íbúum á Raufar-
höfn heillaóskaskeyti. Og að sjálf-
sögðu væri forsetanum mikill heið-
ur að koma með skærin þegar 
Sjálfsmínbanki opnar starfsstöð í 
Genf á næsta ári – ef ég væri búinn 
þá að fá þotuna. Amen – eða... Símen 
– eins og Jón Gnarr mundi segja.  

Billjónsdagbók 
9.9.2007

Nýir og hlýir straumar Iceland Express
Við sendum ferðaglöðum Íslendingum hlýja strauma fyrir veturinn

og bjóðum fjölda flugsæta á frábæru verði til Barcelona sem er nýr 
áfangastaður Iceland Express.

Dásamlegt veður, Las Ramblas, Sagrada Familia, Picasso, MACBA-
nýlistasafnið, Nou Camp, paellur og tapas í Barcelona – og Iceland 
Express kemur þér á staðinn!

Tryggðu þér flugmiða á hagstæðu verði til Barcelona, því fyrr sem
þú bókar, því betra verð!

Aðventuferð tilBarcelona30. nóvember–3. desember
Verð á mann í tvíbýli59.900 kr.

Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express
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Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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- Lifið heil


