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Fjölmiðlafárið í kringum leitina að Madeleine 
McCann er ekki einsdæmi því fyrir þrjátíu árum 
hvarf stúlkubarnið Azaria við ekki ósvipaðar 
aðstæður.

  Sendiskrifstofa 
Færeyja var opnuð í gær í 
Austurstræti 12. Jóannes Eides-
gaard, lögmaður Færeyja, var 
sæmdur stórriddarakrossi með 
stjörnu af forseta Íslands, Ólafi 
Ragnari Grímssyni, fyrr um 
daginn. Veiting fálkaorðunnar fór 
fram við hátíðlega athöfn á Bessa-
stöðum. Í fréttatilkynningu frá 
skrifstofu forseta Íslands kemur 
fram að forsetinn fagni opnun 
sendiskrifstofunnar og hún gefi 
þjóðunum tækifæri til að styrkja 
samvinnu sína á enn fleiri svið-
um. Í tilefni af opnun sendi-

skrifstofunnar var móttaka fyrir 
boðsgesti í Ráðhúsinu í Reykjavík 
síðar í gær. Þar fluttu Jóannes 
Eidesgaard og Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
ræður. Eftir móttökuna var opið 
hús fyrir almenning í færeysku 
sendiskrifstofunni í Austurstræti. 

Norræna húsið, Norðurlanda-
húsið í Færeyjum og færeyska 
sendiskrifstofan efndu til tón-
leika í Norræna húsinu í gær-
kvöldi í tilefni opnunarinnar. Þar 
komu fram tónlistarmennirnir 
BUDAM, Jensina Olsen og Jógvan 
Hansen.

Færeyski fáninn 
blakti á Austurvelli

Kókaín er svalasta dópið í 
dag, amfetamín er „náms-
mannadópið“ sem gefur fólki auk-
inn kraft í þungum törnum og 
smjörsýra er nauðsynlegt 
nauðgunarlyf fyrir ófrítt fólk að 
taka með sér á útihátíðir. Þetta er 
meðal þess sem segir í umfjöllun 
um fíkniefni á Íslandi í nýjasta 
hefti fríblaðsins Djöflaeyjunnar. 
Blaðinu er dreift ókeypis víða um 
höfuðborgarsvæðið, meðal annars 
í framhalds- og háskóla.

„Mér finnst þetta algjörlega út í 
hött,“ segir Hörður Oddfríðarson, 
deildarstjóri forvarnadeildar SÁÁ. 
„Ef fíkniefnaneysla er orðin það 
lítið viðkvæm að það sé hægt að 
fjalla um hana í blaði sem er dreift 
um allt – hvernig eigi að útvega sér 
fíkniefnin, hvaða áhrif þau hafa og 
frekar verið að upphefja þau en 
hitt – þá ættum við nú kannski að 
staldra aðeins við og hugsa málið.“

„Þetta er auðvitað háð. Maður 
sér það alveg ef maður les 
greinina,“ segir Baltasar Breki 
Baltasarsson, annar tveggja 
aðstoðarritstjóra blaðsins. „Það er 
ekki eins og við séum að benda 
fólki á hvar hægt er að kaupa dóp. 
Það er bara verið að gera grín að 
þessum heimi og hvað þetta er 
asnalegt.“

Hörður er ósammála. „Ef þetta 
væri blað sem bæri yfirskriftina 
grínblað þá mundi maður kannski 
horfa aðeins öðrum augum á þetta, 
en ef það er ekki tekið fram að 
þetta sé sett fram í gríni þá má 
alveg búast við því að einhver taki 
þetta alvarlega,“ segir hann.

Baltasar Breki segir að við 
vinnslu blaðsins hafi ritstjórn 
verið bent á að umfjöllunin gæti 
orðið umdeild, en hann hefur ekki 
áhyggjur af því að nokkur taki 
hana alvarlega. „Ef einhver gerir 
það þá hlýtur hann að vera á dópi 
nú þegar.“

Már Vilhjálmsson, rektor 
Menntaskólans við Sund, segist 
ekki hafa séð blaðið, en svona efni 
verði ekki liðið innan skólans. Það 
verði fjarlægt.

Mæra fíkni-
efnaneyslu
Í fríblaðinu Djöflaeyjunni, sem meðal annars er dreift 
í framhalds- og háskóla, má sjá leiðarvísi um heim 
fíkniefna á Íslandi. Augljóst háð, segir aðstoðarrit-
stjóri. Algjörlega út í hött, segir forvarnastjóri SÁÁ.

Apar geta fært hluti úr 
stað með huganum, segir vísinda-
maðurinn Dr. Miguel Nicolelis. 
Hann komst að þessu með 
rannsóknum árið 2003 og segir 
niðurstöðuna hugsanlega geta 
hjálpað lömuðu fólki að hreyfa 
sig. Nicolelis heldur fyrirlestur í 
Háskólanum í Reykjavík á 
miðvikudaginn.

Færðu hluti 
með huganum
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Lífið á 
landnámsöld

 Jón Sveinsson, hæstaréttarlögmaður og 
fyrrverandi formaður einkavæðingarnefndar, segir 
að í samkomulaginu um sölu á hlut ríkisins í 
Símanum hafi ekki verið gert ráð fyrir undanþágu 
eða að fara ætti eftir markaðsaðstæðum þegar 
fyrirtækið yrði skráð á markað. 

Samkvæmt fyrirkomulaginu ber eigendum 
Símans að bjóða almenningi og öðrum fjárfestum 
þrjátíu prósent af heildarhlutafé félagsins til kaups 
fyrir árslok og í kjölfarið á að skrá Símann á 
aðallista Kauphallarinnar. 

Haft var eftir Brynjólfi Bjarnasyni, forstjóra 
Símans, í Markaðnum síðastliðinn miðvikudag að 
félagið myndi hugsanlega fara fram á undanþágu 
frá samkomulaginu, yrðu aðstæður á markaði 
óheppilegar. 

„Það var stórt atriði á sínum tíma hvenær og 
hvernig Síminn yrði skráður á markað en það voru 
engar undanþágur veittar í samningnum sem 
slíkar,“ sagði Jón. Spurður hvort hægt væri að veita 
undanþágu frá samkomulaginu vísaði hann á 
fjármálaráðuneytið.

Síminn var einkavæddur og seldur sumarið 2005. 
Kaupendur var eignarhaldsfélagið Skipti, þar sem 
Exista fer með 45 prósenta hlut og Kaupþing þrjátíu 
prósenta hlut. Kaupverðið var 66,7 milljarðar króna. 

Steingrími J. Sigfússyni, formanni Vinstri 
grænna, hugnast ekki hugmyndir forstjóra Símans. 
„Kaupendurnir fengu fyrirtækið að mínu mati á afar 
góðum kjörum og ég sé ekki ástæðu til þess að þeir 
geti farið að kreista enn meira út úr því með því að 
standa ekki við samninginn,“ segir Steingrímur J. 
„Mér sýnist sem gróðasjónarmið ráði för og mér 
finnst það eitt og sér ekki nægja til að ýta samkomu-
laginu til hliðar. Ef algjörlega afbrigðilegt ástand 
væri á markaði væri kannski hægt að skoða slíkt.“

Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, 
tekur í sama streng. „Samkomulag er samkomulag. 
Ef menn hafa keypt fyrirtækið með ákveðnum 
kröfum lít ég svo á að þeir verði að standa við þær.“

Ekki náðist í Árna Mathiesen fjármálaráðherra í 
gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Ekki heimilt að fresta 
sölu til almennings
Enginn fyrirvari var í kaupsamningi milli Skipta ehf. og ríkisins um að líta 
til markaðsaðstæðna þegar þrjátíu prósent í Símanum yrðu seld almenningi. 
„Samkomulag er samkomulag,“ segir formaður Framsóknarflokksins.

„Þetta er algjörlega 
í samræmi við okkar kröfur,“ segir 
Arna Harðardóttir, formaður sam-
takanna Betri byggð í Kópavogi, 
um nýjar tillögur Gunnars I. 
Birgissonar bæjarstjóra um skipu-
lag á Kársnesi.

Gunnar kynnti hugmyndir sínar 
á fundi með íbúum í gærmorgun. 
Aðalbreytingin frá fyrri áætlunum 
er sú að hætt verði við stækkun 
hafnarinnar í Kársnesi og fallið frá 
því að þar verði aukið við svokallaða 
hafnsækna starfsemi. 

Bæjarstjórinn vill nú frekar 
stefna að annarri léttari atvinnu-
starfsemi.

Samtökin Betri byggð hafa barist 
hart gegn fyrri tillögum bæjaryfir-
valda. „Þarna er bærinn augljós-

lega að hlusta á kröfu íbúanna um 
að það verði hætt við þetta tvennt 
og það er mjög jákvætt. Gunnar 
segir að haft verði samráð við 
íbúana um frekari hugmyndir fyrir 
svæðið og við hlökkum til að fara í 
þá vinnu með bænum,“ segir Arna, 
sem leggur áherslu á að í nýtingu 
Kársnessins þurfi að gæta þess að 
leggja ekki of mikið á hverfið.

„Það er allt í lagi að fjölga hér 
íbúum en það þarf þá að gera ráð 
fyrir breytingum á umferðarmann-
virkjum. Gunnar kynnti hugmynd 
um að leggja Kársnesbraut í stokk. 
Við þurfum að skoða hvaða mögu-
leika það opnar varðandi nýtingu á 
svæðinu.“

Komið til móts við Kársnesbúa

  Leiðtogi al-Kaída í Írak hefur lagt 
tæpa sex og hálfa milljón króna til höfuðs sænska 
teiknaranum Lars Vilks. Teiknaði hann mynd af 
spámanninum Múhammeð með hundsbúk sem 
birtist í sænska dagblaðinu Nerikes Allehanda 19. 
ágúst. Fór hún mjög fyrir brjóstið á múslimum víða 
um heim. „Við viljum að teiknarinn Lars Vilks, sem 
dirfðist að móðga spámanninn okkar, verði myrtur. 
Við bjóðum sex og hálfa milljón fyrir þann sem 
drepur þennan glæpamann,“ sagði í yfirlýsingu Abu 
Omar al-Baghadi. Einnig hafa rúmar þrjár milljónir 
verið settar til höfuðs ritstjóra sænska dagblaðsins.

Vilks segir að gerður hafi verið úlfaldi úr mýflugu 
vegna myndbirtingarinnar. „Við eigum við mikinn 
vanda að stríða. Við vonum innilega að múslimar í 
Evrópu og í hinum vestræna heimi taki ekki mark á 
þessum hótunum og styðji þessi í stað tjáningar-
frelsið.“

Foreldrar hinnar 
fjögurra ára gömlu Madeleine 
McCann ætla að hefja rúmlega tíu 
milljóna króna auglýsingaherferð 

til að hvetja fólk 
til að hjálpa sér 
að leita að 
stelpunni.

Mun herferðin 
beinast að Spáni, 
Portúgal og 
öðrum hlutum 
Evrópu. Sjóður 
sem var 
stofnaður til að 
finna Madeleine 
verður notaður 
til að borga aug-

lýsingarnar. „Ég vona að almenn-
ingur haldi áfram að styðja okkur. 
Það er svo mikilvægt að við 
gleymum henni ekki,“ sagði John 
McCann, frændi stúlkunnar. 
Foreldrarnir Kate og Gerry eru 
grunaðir um að hafa átt þátt í 
hvarfi dóttur sinnar en hafa vísað 
því algerlega á bug. 

Tíu milljónir í 
auglýsingar

Hvasst var við Reynisfjall í 
gær og varaði  lögreglan á 
Hvolsvelli við hálku og ófærð á 
svæðinu.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni var veður mjög 
slæmt frá hádegi og fram eftir 
degi. Tveir bílar fóru út af en 
ekki urðu slys á fólki. 

Í tilkynningu frá Vegagerðinni 
í gær var varað við hálkublettum 
á Hellisheiði og krapa víða á 
Suðausturlandi. Á Austurlandi 
var ófært yfir Öxarfjarðarheiði 
og hálka var á Hellisheiði eystri.

Vegagerðin var-
ar við hálku

Að minnsta kosti 
ellefu fórust, þar af tvö börn, og 
átján særðust þegar bílsprengja 
sprakk í miðborg Bagdad, 
höfuðborgar Íraks, í gær. 

Sprengjan sprakk fyrir utan 
bakarí þar sem fólk hafði safnast 
saman til að kaupa sér brauð 
fyrir heilagan mánuð múslima, 
Ramadan.

Átta hús, þar af fimm verslanir, 
skemmdust í árásinni auk þess 
sem fimm bílar eyðilögðust. 

Árásin er mikið áfall fyrir írösk 
stjórnvöld sem höfðu vonast eftir 
því að mánuðurinn yrði friðsæll 
vegna Ramadan. Styttu stjórn-
völdin nýverið útgöngubann í 
Bagdad á næturnar niður í fimm 
klukkustundir. 

Tvö börn létust

Halldór, var eitthvert spaug án 
Randvers?

Ungur ökumaður var 
fluttur á slysadeild til rannsóknar 
eftir bílslys á Snæfellsnesvegi við 
Grundará fyrir hádegi í gær. Hann 
hafði misst stjórn á bíl sínum, ekið 
á vegrið og hafnað utan vegar.

Maðurinn, sem var einn í 
bílnum, kenndi sér meins í hálsi og 
var því afráðið að flytja hann á 
slysadeild. Hann reyndist þó ekki 
mikið meiddur.

Bíllinn var dreginn á brott með 
kranabíl og er talinn gjörónýtur. 
Ekki er talið að um ölvun eða 
hraðakstur hafi verið að ræða, en 
mögulega hefur reynsluleysi 
valdið óhappinu, samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu.

Ók út af og gjör-
eyðilagði bílinn

Lítill fólksbíll og sendiferða-
bíll skullu saman í Kömbunum 
um sjöleytið í gærkvöldi. 
Ökumaður fólksbílsins, sem er 
undir tvítugu, var fluttur á 
Landspítalann í Fossvogi. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
vakthafandi lækni hlaut maður-
inn ekki beinbrot en var í 
rannsókn vegna innvorti-
smeiðsla.

Hellisheiðinni var lokað í 
nokkrar klukkustundir á meðan 
lögregla og sjúkralið unnu á 
vettvangi og var umferð beint 
um Þrengslin á meðan. 

Einn slasaður 
eftir árekstur í 
Kömbunum



1. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E1
Um er að ræða 18 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Iðuþing nr. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 52, 54 og 58.
Kelduþing nr. 10, 11, og 12. Kvistaþing nr. 21. 
Leiðarþing nr. 29. 

2. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E1
Um er að ræða 19 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús:
Iðuþing nr. 2,14, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 48, 50 og 56.
Jötnaþing nr. 1. Kelduþing nr. 6, 7, 8, 9, 18 og 23. Leiðarþing
nr. 22.

3. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 39 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Jakaþing nr. 2, 4, 6, 8,10, 12 og 14. Kelduþing nr. 13, 14, 15
og 17. Klukkuþing nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Kollaþing 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14 og 16. Kvistaþing nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17 og 19. Leiðarþing nr. 13, 15 og 27. 

4. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E2
Um er að ræða 41 lóð fyrir tveggja hæða einbýlishús:
Jakaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 9. Jötnaþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 og 23. Kambaþing nr. 34, 36, 38 og 40. Kelduþing
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19 og 21. Klukkuþing nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15 og 17. Leiðarþing nr. 2, 4, 12, 14 og16. 

5. Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 9 lóðir fyrir einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Krókaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18.

6. Einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Svæði E3
Um er að ræða 13 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara:
Stapaþing nr. 17,19, 23, 24, 28, 30, 37, 39, 40, 41, 43, 45 og
47.

7. Einbýlishús á tveimur hæðum. Svæði E3
Um er að ræða 24 lóðir fyrir tveggja hæða einbýlishús: 
Stapaþing nr. 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 
33, 35, 36, 38, 44, 46, 49, 51, 53, 55 og 57. 

8. Parhús á einni hæð auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða fjögur parhús (8 íbúðir) á einni hæð auk kjallara:
Kelduþing nr. 20-22, 24-26 og 28-30. Jakaþing nr. 16-18. 

9. Parhús á tveimur hæðum. Svæði E2
Um er að ræða 11 parhús (22 íbúðir) á tveimur hæðum:
Kambaþing nr. 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28
og 30-32. Klukkuþing nr. 2-4. Jakaþing nr. 11-13. Lundaþing
nr. 1-3. 

10. Parhús á tveimur hæðum auk kjallara. Svæði E2
Um er að ræða 4 parhús (8 íbúðir) á tveimur hæðum auk kjallara:
Leiðarþing nr. 1-3, 5-7. Lundaþing nr.  9-11 og 24-26.

11. Raðhús á einni hæð auk kjallara. 
Um er að ræða 21 íbúð fyrir raðhús á einni hæð auk kjallara:
Kópaþing nr.  9-15, 17-21, 23-27 og 29-33. 
Lundaþing nr. 14-22 og 25-29. 

12. Raðhús á tveimur hæðum. 
Um er að ræða 10 íbúðir fyrir raðhús á tveimur hæðum. 
Kópaþing nr. 1-3 og 5-7. Lundaþing nr. 8-12 og 31-35. 

13. Klasahús.
Um er að ræða 6 klasahús (20 íbúðir) á tveimur hæðum auk
kjallara: Lundaþing nr. 13, 15, 17, 19, 21 og 23.

14. Fjölbýlishús. Svæði F1
Um er að ræða 17 fjórbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara:
Jötnaþing nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. Stapaþing 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8 og 12.

15. Fjölbýlishús. Svæði F2
Um er að ræða: Tvö 6 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum auk
kjallara: Krókaþing nr. 9 og 11. • Sjö 8 íbúða fjölbýlishús á
fimm hæðum auk þakhæðar og kjallara: Kollaþing nr. 1-3 og
5-7. Kópaþing nr. 2-4. Kringluþing nr. 1-3 og 2- 4. Krókaþing
nr. 1-3 og 5-7. • Fimm 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum
auk kjallara: Vallaþing nr. 1, 3, 5, 7 og 8. • Tvö 12 íbúða
fjölbýlishús á sjö hæðum auk þakhæðar og kjallara: Stuðlaþing
nr. 10 og 12. • Eitt 15 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum:
Kollaþing nr. 15-17. • Eitt 16 íbúða fjölbýlishús á fjórum
hæðum auk kjallara: Vallaþing nr. 6. • Tvö 18 íbúða fjölbýlishús
á þremur hæðum auk kjallara: Stuðlaþing 2-4 og 6-8. • Eitt 20 
íbúða fjölbýlishús á fimm hæðum auk kjallara: Vallaþing nr. 2.
• Þrjú 27 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum: Kollaþing nr.
9-13. Kvistaþing nr. 2-6 og 8-12. Um er að ræða þrjá
stigaganga með 9 íbúðum hver, Í umsókn skal tilgreina hvort
sótt er um 9, 18 eða 27 íbúðir í húsi. 

Til vara er hægt að sækja um sérbýlishús á ákveðnu svæði og er um
að ræða svæði E1, E2 og E3.  Einnig er hægt að sækja um fjölbýlis-
hús til vara á svæðum F1 og F2.

Lóðagjöld.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld:
Einbýlishús

Svæði E1 20.022.800 kr.
Svæði E2 15.644.950 kr.
Svæði E3 13.144.950 kr.

Parhús 11.116.800 kr. (á íbúð)
Raðhús 10.616.800 kr. (á íbúð)
Klasahús 9.089.650 kr. (á íbúð)
Fjölbýlishús

Svæði F1 7.447.000 kr. (á íbúð)
Svæði F2 6.217.600 kr. (á íbúð)

Framangreind gjöld taka mið af byggingarvísitölu í september 2007,
sem er 375,2 stig.

Gert er ráð fyrir að ofangreindar lóðir verði byggingarhæfar í lok árs
2008, nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi. 

Úthlutunargögn fást afhent á Tæknideild Kópavogs, Fannborg 2, 3.
hæð, frá og með  þriðjudeginum 18. september 2007. 
Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000 en einnig er hægt að
nálgast gögnin á vefsíðu Kópavogs www.kopavogurlodir.is.

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 14:00 
föstudaginn 5. október 2007.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á bygginga-
rétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því
að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja staðfest-
ing banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi: Fyrir umsækjendur
einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir og fyrir umsækjendur parhúsa kr.
30 milljónir. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið
2006 og/eða milliuppgjöri fyrir árið 2007 með áritun löggiltra
endurskoðenda. Yfirlýsing frá banka og lánastofnun um greiðsluhæfi
og lánamöguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara. Æskilegt er að
umsækjendur leggi fram skattframtal.
Byggingarétti á lóðum verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt
deiliskipulags.  Lóðastærðir geta því tekið breytingum. 

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Mikið og fagurt útsýni er frá fyrirhugaðri íbúðabyggð í Vatnsendahlíð í Kópavogi. Þaðan sér yfir Elliðavatn og Heiðmörk og allt að Hengilssvæðinu, Vífilsfelli og Bláfjöllum
til austurs og hluta af Kópavogi og Reykjavík til norðurs og vesturs með útsýni yfir Esjuna, Akrafjall og til sjávar.

Vatnsendahlíð verður ekki aðeins í nánum tengslum við íslenska náttúru heldur tengist hún einnig framtíðinni á sviði fjarskipta- og upplýsingatækni. Síminn sér til þess á 
grundvelli samkomulags við Kópavogsbæ að leggja ljósleiðaranet í hverfið með fjölbreyttu þjónustuframboði, þar með talið háhraða nettengingu og Sjónvarpi Símans

sem veitir aðgang að bestu mögulegum myndgæðum og VOD–bíói heima í stofu.

Framtíðarheimilið rís í Vatnsendahlíð - í meira en hefðbundnum skilningi.

Kópavogsbær – Vatnsendahlíð
Úthlutun á byggingarrétti

Kópavogsbær auglýsir til úthlutunar byggingarrétt fyrir íbúðarhús í Vatnsendahlíð í Kópavogi

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum:
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 „Ég hef ekki séð þetta blað en ef ég gerði það og sæi svona 
umfjöllun þá mundi ég láta fjarlægja það um leið. Það færi bara beint 
út í gám,“ segir Már Vilhjálmsson, rektor Menntaskólans við Sund, 
um umfjöllun götublaðsins Djöflaeyjunnar um fíkniefni á Íslandi. 
Blaðinu, sem hefur komið út einu sinni áður, er dreift víða, meðal 
annars í skólum.

Í umfjölluninni er kókaín kallað „svalasta dópið“ og amfetamín 
sagt henta vel til að slá á þreytu vegna námsálags. „Mér finnst alveg 
ferlegt að menn geri svona,“ segir Már. 

Aðstoðarritstjóri Djöflaeyjunnar segir umfjöllunina augljóslega 
vera háð, og að það sjái allir sem hana lesi. Már segir það ekki afsaka 
neitt. „Grín verður að vera þannig að einhverjir fleiri skilji það en 
þeir sem setja það fram. Ef þetta er grín þá hittir það held ég ekki í 
mark. Fíkniefni eru ekkert grín.“

Blaðinu verður hent rakleiðis út í gám

„Það er ekkert óalgengt 
að sjá hvali hérna við Eyjar en 
ekki hérna innan hafnar,“ segir 
Sigurður Elíasson, fyrrverandi 
hafnarvörður. 

Tveir hvalir vöktu athygli 
manna í Vestmannaeyjahöfn í 
gærmorgun þegar þeir syntu 
innst inn í Friðarhöfn. Sigurður 
segir annan hvalanna hafa líkst 
andarnefju en hinn hrefnu. Hann 
telur ætisleit vera líklega 
skýringu á ferðum hvalanna. 
„Það er gaman að þessum 
dýrum, það er ekki hægt að neita 
því,“ segir Sigurður. 

Óalgeng sjón í 
höfninni í Eyjum

Ákveðið hefur verið að 
endurskoða stefnu og úthlutunar-
reglur um sérkennslu á leikskóla-
sviði. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá leikskólasviði 
Reykjavíkurborgar. Leikskólaráð 
vill endurskoða úthlutunarreglur 
vegna sérkennslu þannig að þær 
taki mið af aukinni sérhæfingu í 
meðferð langveikra barna og 
einnig þá staðreynd að sífellt yngri 
börn séu í leikskóla. 

Í tilkynningunni segir einnig að 
tveir starfshópar muni framfylgja 
tillögum leikskólaráðs og hafa hlið-
sjón af niðurstöðum sérkennslu-
könnunar sem fljótlega munu 
liggja fyrir.

Endurskoða út-
hlutunarreglur

Íslenska fyrirtækið Icelandic 
Glacial vann aðalverðlaunin í 
samkeppni sem haldin er árlega á 
sviði vatnsframleiðslu. Úrslitin 

voru tilkynnt á 
fimmtudagskvöld á 
alþjóðlegri ráð-
stefnu vatnsfram-
leiðenda sem haldin 
var í Mexíkóborg.

Verðlaunin eru 
veitt fyrir árangur á 
sviði sjálfbærni, en 
umhverfismál og 

sjálfbærni voru þema ráðstefnunn-
ar. Iceland Glacial sló við stórfyrir-
tækjum á borð við Coca-Cola og 
Nestlé, sem tilnefnd voru í sama 
flokki.

Á vefnum Bevnet.com er haft 
eftir stjórnarformanninum Jóni 
Ólafssyni að menn innan fyrir-
tækisins séu himinlifandi með 
verðlaunin og hann vonist til að 
aðrir fylgi í fótspor þeirra á sviði 
umhverfisverndar. 

Íslenskt vatn 
lagði Nestlé og 
Coca-Cola

 „Markmið mitt er að 
lækka lyfjaverð til neytenda og 
lækka kostnað hins opinbera,“ 
segir Guðlaugur Þór Þórðarson 
heilbrigðisráðherra sem í gær 
kynnti fyrstu hugmyndir sínar um 
lækkun lyfjakostnaðar.

Guðlaugur sagði frá þessum 
hugmyndum sínum á sambands-
þingi ungra sjálfstæðismanna á 
Seyðisfirði. Staðfesti ráðherrann 
þar upplýsingar sem birtust í 
Fréttablaðinu í gær. Áformin eru 
að efna til sameiginlegra útboða 
vegna lyfjainnkaupa meðal nor-
rænna heilbrigiðisstofnana og 
koma á sameiginlegum markaði 
fyrir heilbrigðisþjónustu þannig 
að Norðurlandabúar geti leitað sér 
lækninga í öðrum Norðurlöndum. 
Enn fremur vill ráðherrann að lyf 
sem leyfð eru í einu Norður-
landanna verði sjálfkrafa viður-
kennt í hinum löndunum. Þá vill 
hann heimila póstverslun með lyf. 

Guðlaugur segist bæði vilja 
samvinnu í útboðum milli íslenskra 
heilbrigðistofnana annars vegar 
og á milli þeirra og sambærilegra 
stofnana á hinum Norðurlöndun-
um hins vegar. „Þannig værum við 
að kaupa meira og náum vonandi 
hagkvæmari innkaupum,“ segir 
hann.

Guðlaugur hefur óskað eftir því 
að þessi mál verði tekin á dagskrá 
á fundi Norrænna heilbrigðisráð-
herra í október. „Það kemur í ljós 
þegar ég hitti kollega mína hvernig 
þeim líst á þetta. Þetta er ekkert 
séríslenskt mál heldur hagsmunir 
allra og ég myndi ætla að menn 
væru frekar jákvæðir gagnvart 
því að finna lausnir,“ segir hann.

Ráðherrann segir dóma hafa 
fallið hjá Evrópudómstólnum um 
að ríki eigi að niðurgreiða kostnað 
af því ef íbúar, sem beðið hafa 
lengi eftir þjónustu, leita sér lækn-
inga utan heimalandsins. „Það er 
mikill mannauður í íslenska heil-
brigðiskerfinu. Ég er sannfærður 
um að ef við höldum rétt á spöðun-
um þá eigum við að geta aukið hér 
afköst og bætt þjónustuna og verið 
aðlaðandi kostur fyrir þá sem leita 
sér lækninga,“ segir Guðlaugur.

Jakob Falur Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka framleið-
enda frumlyfja, segir ýmislegt 
þurfa að skoða gagnvart smásölu á 
lyfjum og aðgengi samheitalyfja 

inn á íslenska markaðinn. „En 
lyfjaverð á Íslandi hefur lækkað 
verulega mikið á skömmum tíma 
og er ekkert hærra en í saman-
burðarlöndum okkar þannig að það 
er verið að teikna ranga mynd af 
stöðunni,“ segir Jakob. Hann telur 
þó sjálfsagt að hugmyndir ráð-
herrans séu teknar til skoðunar.

„Svo framarlega sem þær 
öryggiskröfur sem eru gerðar til 
lyfja eru viðhafðar og ef allir sitja 
við sama borð þá erum við að sjálf-
sögðu tilbúin að skoða alla mögu-
leika á að gera markaðinn hér á 
Íslandi sambærilegan því sem við 
sjáum í kringum okkur,“ segir 
Jakob.

Ráðherrann hyggst 
lækka lyfjakostnað
Heilbrigðisráðherra vonast til að ná fram lækkun í lyfjakostnaði með sameigin-
legum útboðum norrænna heilbrigðisstofnana. Framkvæmdastjóri Samtaka 
framleiðenda frumlyfja segir ranga mynd dregna upp af verði lyfja á Íslandi.



18. UMFERÐ

LANDSBANKADEILD KVENNA

LANDSBANKADEILD KARLA

16. UMFERÐ

sun. 16. sept. kl. 16:00 Keflavík – Víkingur
sun. 16. sept. kl. 16:00 KR – HK
sun. 16. sept. kl. 16:00 Breiðablik – FH
sun. 16. sept. kl. 16:00 Fylkir – Fram
mán. 17. sept. kl. 20:00 Valur – ÍA

100.000 áhorfendur í fyrsta sinn

Tímamót verða í íslenskri knattspyrnu í dag.
Ljóst er að áhorfendur verða í fyrsta skipti fleiri en
100.000 að lokinni 16. umferð í Landsbankadeild
karla. Áhorfendametið var slegið í síðustu umferð
og nú hafa alls 98.412 áhorfendur séð leikina í 
sumar.

Ætlar þú að taka þátt í að fella 100.000 áhorf-
endamúrinn? Mættu á völlinn og þú gætir unnið 
ársmiða fyrir tvo á alla leiki Landsbankadeildar-
innar 2008.

Áhorfendur á öllum leikjum í 16. umferð fá happ-
drættismiða við innganginn og í hálfleik verður 
einn heppinn áhorfandi á hverjum velli dreginn út.

Fjölmennum á völlinn

mán. 17. sept. kl. 17:30 ÍR – Stjarnan
mán. 17. sept. kl. 17:30 Valur – Þór/KA
mán. 17. sept. kl. 17:30 Keflavík – KR
mán. 17. sept. kl. 17:30 Breiðablik – Fylkir



Notar þú vírusvörn?

Horfðir þú á fyrsta Spaugstofu-
þátt vetrarins?

„Ég ætla að stefna flug-
stjóranum og Icelandair,“ segir 
Zoran Kokotovic, sem rekinn var 
frá borði ásamt eiginkonu sinni og 
börnum úr áætlunarvél Icelandair 
frá Boston til Keflavíkur á sunnu-
dag.

Hjónin höfðu farið til Boston 
með eins og hálfs árs gamla dóttur 
sína og þriggja mánaða gamlan son 
sinn sem þurfti þangað til að gang-
ast undir hjartaaðgerð. Trygginga-
stofnun hafði keypt miða á Saga 
Class fyrir fjölskylduna á leiðinni 
út en Zoran segir hjónin hafa upp-
götvað þegar þau komu út í vél á 
heimleiðinni frá Boston að farmiðar 
þeirra voru á almennu farrými.

„Ég taldi að það færi ekki nógu 
vel um son okkar í almenna far-
rýminu þar sem við þyrftum þá að 
taka hann úr rúminu og vildum fá 
okkur flutt á Saga Class. Þótt það 
væri bara ein stúlka sem sat þar 
var okkur sagt að það væri ekki 
hægt. Miðarnir okkar voru þannig 
að þeim átti að vera hægt að breyta 
og ég bauðst til að greiða mismuninn 
á staðnum en okkur var sagt að það 
væri útilokað,“ segir Zoran, sem 

búið hefur á Íslandi í fimmtán ár 
og er íslenskur ríkisborgari.

Á endanum setti flugstjórinn 
Zoran þá tvo kosti að setjast í sitt 
eigið sæti eða víkja frá borði. 
„Konan mín vildi fara með vélinni 
með börnin en ég valdi að verða 
eftir í Boston því ég taldi að hún 
fengi kannski að fara á Saga Class 
þegar ég væri farinn. Þá brást 

flugstjórinn við með því að vísa 
okkur öllum frá borði og lét henda 
farangrinum okkar út,“ segir 
hann.

Eiginkona Zoransa, Vesna Djuric, 
hafði sig að sögn þeirra hjóna ekk-
ert í frammi í viðræðunum við 
áhöfn flugvélarinnar. Þau segjast 
ekki skilja hvers vegna henni var 
vikið frá borði með tvö smábörn, 

þar af annað hjartveikt. Farþegi 
um borð í vélinni hefur staðfest að 
eiginkonan hafi haldið sig til hlés. 
Sjálf segist Vesna alls ekki hafa 
viljað verða eftir í Boston heldur 
fara með börnin í vélinni heim til 
Íslands.

Fjölskyldan leitaði ásjár hjá 
íslenskum vinum ytra og flaug 
síðan heim tveimur dögum síðar á 
Saga Class. Litla drengnum 
heilsast vel eftir aðgerðina.

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi hjá Flugleiðum, segist 
ekkert vilja segja um það sem 
gerðist þótt hann staðfesti að 
fólkinu hafi verið vísað frá borði. 
„Við tjáum okkur ekki um einstaka 
farþega. Almenna reglan er sú um 
borð í okkar vélum að fólk situr í 
þeim sætum sem miðar þeirra 
segja til um,“ segir Guðjón.

Vinnureglur Tryggingastofnunar 
munu vera þær að veikt fólk sem 
fljúga þarf með milli landa er á 
almennu farrými og ekki á Saga 
Class nema það þurfi fylgd læknis 
eða hjúkrunarfræðings. Svo var 
ekki í þessu tilviki.

Hjónum með hjartveikt barn 
vísað úr flugvél Icelandair
Hjónum með þriggja mánaða gamalt barn, sem var nýkomið úr hjartaaðgerð, var vísað úr þotu Icelandair 
á flugvellinum í Boston vegna deilu um sætaskipan. Ég ætla að stefna flugstjóranum, segir faðirinn.

 Óánægja grískra kjósenda með það hvernig stjórnvöld 
höndluðu skógareldana miklu í landinu í liðnum mánuði spilltu á 
endaspretti kosningabaráttunnar fyrir horfunum á því að íhalds-
maðurinn Costas Karamanlis fái umboð til að halda áfram um 
stjórnartaumana á næsta kjörtímabili. Þingkosningar fara fram í 
landinu í dag. 

Annað helsta mál kosningabaráttunnar var áformaðar umbætur á 
velferðarkerfinu, sem bæði Karamanlis og höfuðkeppinauturinn, 
sósíalistinn Georg Papandreou, boðuðu hvor með sínum hætti. 

Í skoðanakönnun í lok ágúst var Nýju lýðræði, flokki Karamanlis, 
spáð 37,4 prósenta fylgi en sósíalistaflokknum, PASOK, 36 prósent-
um. Síðasta hálfa árið áður en Karamanlis boðaði til kosninga – sem 
var áður en skógareldarnir brutust út – hafði Nýtt lýðræði notið 
drjúgs forskots í öllum könnunum.

Föðurbróðir Karamanlis, Konstantín, var forsætisráðherra í fjölda 
ára, fyrst á sjötta áratugnum, og faðir Georgs Papandreou, Andreas, 
var einnig þaulsætinn ríkisstjórnarleiðtogi Grikkja.

     Norðvestursiglinga-
leiðin yfir norðurpólinn er greið-
fær skipum í fyrsta sinn síðan eft-
irlit með henni hófst fyrir tæpum 
þrjátíu árum. Um er að ræða bein-
ustu siglingaleiðina milli Asíu og 
Evrópu.

„Ég veit ekki hvort þetta hefur 
mikla þýðingu fyrir Ísland. Menn 
hafa klöngrast þetta stundum en 
þessi leið er betur opin núna að 
því er virðist,“ segir Páll Berg-
þórsson veðurfræðingur. „Þetta 
er leiðin fyrir sunnan Grænland 
og vestur yfir Norður-Kanada. 
Þaðan er hægt að komast vestur í 
Íshafið og svo suður um Berings-
sund. Þá er maður kominn í Kyrra-

haf og getur farið til Kína og Jap-
ans. Þetta er afleiðing af þessari 
hlýnun sem hefur orðið sem er lík-
lega vegna gróðurhúsaáhrifa.“ 

Eftir óvenju mikla bráðnun 

sumarsins er talið að hægt sé að 
sigla þessa leið án töluverðra 
vandkvæða. Hafa gervihnattar-
myndir staðfest þetta. „Frá sjón-
armiði loftslagsfræðinnar og sigl-
inga milli ýmissa þjóða er þetta 
þýðingarmikið. Þarna er samt 
aldrei hægt að sigla nema hluta úr 
sumrinu. Á vetrinum er þetta 
alveg ófært og mestan hluta 
ársins,“ segir Páll. 

Hingað til hefur verið hægt að 
sigla héðan og til Asíu í gegnum 
Súez-skurðinn og Panama-skurð-
inn en það eru nokkuð lengri leiðir 
en þessi nýja sem hefur opnast.

Nú þegar hafa deilur um 
siglingaleiðina blossað upp.

Afleiðing af aukinni hlýnun

Stjórnvöldum í 
Írak hefur lítið orðið ágengt í að 
ná fram þeim pólitísku og 
hernaðarlegu markmiðum sem að 
er stefnt. Þetta er mat banda-
rískra stjórnvalda, sem fram 
kemur í skýrslu frá Hvíta húsinu 
til Bandaríkjaþings. 

Bandaríkjaþing krefst þess að 
stjórnin gefi reglulega skýrslu um 
framgang stríðsins í Írak.

Í annarri skýrslu, sem einnig 
birtist í fyrradag, fullyrðir 
utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna 
að trúfrelsi hafi minnkað veru-
lega í Írak undanfarið ár. Átökin 
og ofbeldið í landinu hafi haft þær 
afleiðingar.

Lítill árangur 
náðst í Írak

 Sasa Karadzic, syni 
Radovans Karadzic, fyrrum 
leiðtoga Bosníu-Serba, hefur 
verið meinað að dvelja í Serbíu 
næsta árið. Sasa, sem var 
handtekinn í Belgrad á föstudag, 
var sleppt úr haldi og dæmdur í 
eins árs útlegð. Sasa er ekki 
serbneskur ríkisborgari og var 
ekki með réttu skjölin til að fá að 
dvelja áfram í landinu.

Ekki er vitað hvort Sasa var 
spurður út í hvar faðir hans héldi 
sig. Radovan Karadzic er 
eftirlýstur af stríðsglæpadóms-
stóli Sameinuðu þjóðanna fyrir 
þjóðarmorð á um átta þúsund 
múslimum á síðasta áratug.

Eins árs útlegð 
frá Serbíu
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greinar@frettabladid.is

Eiga stjórnvöld að beita sér í þágu kynjajafnréttis?

Ríkið hvorki upphaf 
né endir
Kynbundinn launamunur er augljóslega óþolandi. 

Fyrst og fremst særir hann réttlætiskenndina en 
þar fyrir utan er slíkur munur ávísun á gríðarlega 
sóun í hagkerfinu. Frjálst markaðshagkerfi grund-
vallast meðal annars á þeirri hugsun að fólki sé 
umbunað í samræmi við framlag. Ef laun einhvers 
hóps eru kerfisbundið lægri en þau ættu að vera 
hlýtur það að leiða til þess að kraftar, hugmyndir og 
sköpunargáfur þeirra einstaklinga nýtast ekki til 
fulls. Hvatinn til að standa sig er einfaldlega minni ef 
við erum alltaf metin sem hluti af hóp en ekki sem 
einstaklingar. Nútíma hagkerfi byggja á mannauði, 
hugviti og þekkingu. Kynjabundinn launamunur er 
ekki bara óréttlátur, hann er heimskulegur. Karlar og 
konur eru jöfn að lögum og ég hef ekki hitt þann 
forsvarsmann fyrirtækis sem stoltur segir frá því að 
hann greiði konum lægri laun en körlum. Samt bendir 
allt til þess að kynbundinn launamunur sé staðreynd. 
Hvað er þá til ráða?

Lög um fæðingarorlof eru dæmi um aðgerð sem hið 
opinbera getur gripið til. Í þeim lögum var leitast við 
að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði vegna 
barneigna. Með því að auka líkurnar á því að 
karlmenn taki fæðingarorlof til jafns við konur má 
ætla að staða karla og kvenna jafnist þegar til langs 
tíma er litið. Þessi lög, þó dýr séu, eru dæmi um 
aðgerðir sem ríkisvaldið getur gripið til í baráttunni 
við kynbundinn launamun. Annað dæmi um aðgerðir 
sem ríkisvaldið getur gripið til er að taka þátt í því að 
votta fyrirtæki sem greiða laun óháð kynferði. 
Fyrirtæki sem hlytu slíka vottun myndu draga að sér 
fleiri hæfileikaríka einstaklinga og um leið ýta við 
öðrum fyrirtækjum um að verða sér úti um slíka 
vottun. Því miður hafa borist fregnir af því að 
ríkisstjórnin hafi hætt við að hrinda þessu verkefni í 
framkvæmd og ef rétt er þá eru það mikil vonbrigði. 
Ég skora því á samtök atvinnulífsins að taka 
frumkvæði í þessu máli hið fyrsta.

Það er því ýmislegt sem ríkið getur gert, en það er 
einnig ýmislegt sem ríkið getur ekki gert. Hug-
myndir um að skylda fyrirtæki til að hafa ákveðin 
kynjahlutföll í stjórnum sínum eru til dæmis út úr 
kortinu; með slíkri aðgerð væri verið að svipta menn 
forræði yfir eignum sínum. Jafnframt tel ég að 
skyldubundið afnám launaleyndar feli í sér 
takmörkun á samningafrelsi sem muni þegar upp er 
staðið ekki gagnast konum. Slík aðgerð ræðst ekki að 
rótum vandans og myndi einungis hreyfa við 
birtingarmynd hans; misréttið kæmi þá fram með 
öðrum hætti. 

Jafnrétti á borði
Að konur og karlar njóti jafns réttar og jafnra 

tækifæra er slíkt grundvallaratriði að ekki þarf 
að eyða mörgum orðum á mikilvægi þess. Stundum 
greinir okkur hins vegar á um hvort og hversu mikið 
stjórnvöld eigi að beita sér til að tryggja þann 
jöfnuð.

Enn eru konur færri þar sem ráðum er ráðið, þær 
búa við lægri laun og eru í ríkari mæli fórnarlömb 
ofbeldis, kláms, vændis og mansals. Margir telja 
hins vegar að lagalegur réttur sé tryggður nægilega 
til þess að jöfnuðurinn komi sjálfkrafa og sé aðeins 
spurning um þolinmæði og úthald. 

Fyrir liggur samt sem áður að lokaspretturinn í átt 
til jafnréttis virðist lengri en okkur óraði fyrir og að 
jafnvel hefur bólað á bakslagi. Grasrótarsamtök, 
stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar gegna hér mikil-
vægu hlutverki í því að halda málinu á dagskrá og 
gefa ekki eftir í kröfunni um algjört jafnrétti. Hlutur 
Femínistafélags Íslands er hér ríkur en þar er haldið 
fram róttækri og skýlausri kröfu um jöfnuð. Róttæk 
kvenfrelsisrödd krefst aðgerða gagnvart birtingar-
myndum kynjamisréttis en ekki síður ræðst hún að 
rótum þess eins og orðið gefur til kynna.

Það eru þessar rætur misréttisins sem við vinstri 
græn leggjum áherslu á að uppræta. Það er til dæmis 
ekki nóg að afnema launaleynd til að eyða 
kynbundnum launamun, þótt það sé mikilvægt skref. 
Við þurfum líka að tryggja stjórnvöldum tæki til að 
afhjúpa og leiðrétta launamun þar sem hann hefur 
viðgengist.

Kynjafræði í alla kennaramenntun er líka verkefni 
sem tekur á rótum vandans og þeirri staðreynd að 
uppeldi og menntun verður að eiga ríkan þátt standi 
til að breyta eða hafa áhrif á ríkjandi samfélagsgildi. 
Á börnunum og samfélaginu dynja afbakaðar og 
einsleitar staðalmyndir kynjanna sem verður að 
sporna við með virkum hætti. Í því skyni þarf bæði á 
námsefni að halda sem og áherslubreytingum í 
kennaramenntun. Kjarni málsins er að misrétti 
kynjanna er flókið viðfangsefni sem ekki verður 
leyst án þess að tekið sé á hinum fjölmörgu rótum 
vandans. Það er gert með lagasetningu margs konar, 
eftirfylgd, upplýstri og öflugri samfélagsumræðu, 
stuðningi við grasrótarsamtök og síðast en ekki síst 
með því að viðurkenna að um víðtækt samfélagslegt 
verkefni er að ræða.

Kynjamisrétti er slíkur blettur á sérhverju 
samfélagi að óþolandi er annað en að stjórnvöld, 
bæði sveitarstjórnir og ríkisvaldið, beiti öllum 
mögulegum úrræðum í þágu lausna. Hér er enn eitt 
dæmið um viðfangsefni samfélags sem markaðs-
kerfið ræður ekki við eitt og sér. Hér þurfa stjórn-
málamenn að taka af skarið.

Auglýsingasími

– Mest lesið

S
jálfsagt eiga fáir núlifandi menn í heiminum jafnauðvelt 
með að koma umhverfisverndarsinnum úr jafnvægi og 
danski tölfræðingurinn Björn Lomborg. Hann bættist í 
pistlahöfundahóp Fréttablaðsins á föstudag og er einn af 
pennum efnisveitunnar Project Syndicate, sem leggur 

blaðinu til greinar úr deiglu hinnar alþjóðlegu umræðu.
Jómfrúarpistillinn á föstudag er klassískur Lomborg þar sem 

hann hjólar í mikilvægi þess að kaupa lífrænt ræktaðar matvörur 
og gildi þess að draga úr losun koltvísýrings til að berjast gegn lofts-
lagsbreytingum. Hvor tveggja eru sannkölluð heilög vígi þeirra 
sem vilja sjálfum sér og náttúrunni vel. Bæði atriði eru reyndar á 
góðri leið með að öðlast svo óumdeildan sess að þeir sem leyfa sér 
að efast eru varla taldir marktækir, gott ef ekki alveg úti á túni.

Það er ekki ofsögum sagt að baráttan fyrir náttúru heimsins hafi 
á síðustu árum þokast í farveg sem hefur yfir sér nokkurn brag 
af pólitískum rétttrúnaði. Og gagnrýnin hugsun er ekki sérstaklega 
vel séð á þeim slóðum. Fyrir utan hvað umræða á slíkum forsendum 
er hrútleiðinleg, endar hún undantekningalítið í öngstræti. Lomborg 
er hressileg rödd í því samhengi.

Fyrir þá sem ekki þekkja til Danans er rétt að rifja upp að 
hann birtist með brauki og bramli á sviði umræðunnar um 
loftslagsbreytingar af mannavöldum fyrir tæpum áratug. 
Málflutningur hans snýst í grófum dráttum um að flest sem fullyrt 
er um hlýnun jarðar, þverrandi orkulindir, vatnsskort, tegundir í 
útrýmingarhættu og aðra vá sem steðjar að náttúru og mannkyni, 
standist illa þegar rýnt er í tiltæk tölfræðigögn.

Eins og gefur að skilja fer boðskapur Lomborgs þversum í 
marga og hafa ýmsir vísindamenn lagt sitt af mörkum við að reka 
þennan fróðleik ofan í hann. Og, verður að segjast, með ansi góðum 
árangri.

Lomborg er hins vegar langt í frá alls varnað. Ólíkt sumum efa-
semdarmönnum um loftslagsbreytingar hafnar hann ekki ábyrgð 
manna á hlýnun jarðar. Hann telur hins vegar að aðgerðir til að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda skili litlum árangri, segir 
þær of kostnaðarsamar og vill frekar beina kröftum og fjármunum 
alþjóðasamfélagsins að þróunarstarfi í þriðja heiminum. 

Þetta eru athyglisverðar pælingar. En í þeim eru brestir. Í grein 
sinni á föstudag segir Lomborg til dæmis að framleiðsla matvæla 
hafi aukist og að þau sé eru orðin ódýrari, sérstaklega í þróunar-
löndunum. Staðreyndin er hins vegar sú að ójafnvægi í veðri, flóð 
og þurrkar hafa valdið gríðarlegum uppskerubresti víða um heim 
síðustu misseri og verð á matvælum er á hraðri uppleið. 

Ein lítil saga um mikilvægi jafnvægis í náttúrunni er af vand-
ræðum í býflugnastofni Bandaríkjanna. Þessi litlu vinalegu kvik-
indi hafa strádrepist undanfarin ár og vísindamönnum hefur gengið 
illa að átta sig á orsökunum. Kappkostað hefur verið að finna lausn 
því flugurnar leika lykilhlutverk í að frjóvga uppskeru fjölmargra 
ávaxta, allt frá eplum til appelsína, melóna og bláberja. Að sögn 
CNN er stólað á flugurnar við framleiðslu á matvælum að verðmæti 
15 milljarðar dala árlega. Það eru tæpir þúsund milljarðar íslenskra 
króna.

Það má því segja að ein veigamestu rökin gegn hugmyndum 
Lomborgs séu að það er ekki síst þróunarríkjunum í hag að allt 
sé lagt í sölurnar til að reyna að koma í veg fyrir áframhaldandi 
loftslagsbreytingar með tilheyrandi ójafnvægi í náttúrunni. Það er 
alveg kristaltært að ef kemur til verðstríðs um matvæli heimsins 
munu þróunarríkin alltaf lenda undir.

Utangarðsmaður





„Ég var fullur af reiði innra 
með mér og hún braust út á 

tímum sem voru óheppilegir 
fyrir mig og minn feril.“

Í dag, á hádegi, verður opnaður forvitnilegur og góðhjartaður 
flóamarkaður á Tunguhálsi 5 í Reykjavík, en það er líknar- og 
vinafélagið Bergmál sem stendur fyrir framtakinu.

Markaðurinn byggist að mestu upp á eigulegum munum úr 
fórum Eddu Björgvinsdóttur leikkonu og mannvinar.

„Upphaflega var Bergmál söngkór sem breyttist í líknar-
félag þegar söngbróðir okkar Ólafur Ólafsson, bassi, veiktist 
úr krabbameini,“ segir Kolbrún Karlsdóttir, formaður líknar- 
og vinafélagsins Bergmáls. „Það lét ekkert okkar ósnortið 
að fylgja Ólafi þennan spöl frá því hann greindist þar til við 
stóðum yfir moldum hans, og ekkert okkar var samt á eftir. 
Við höfðum gert okkur grein fyrir að ekkert stæði þessu 
veika fólki til boða nema það gæti bjargað sér sjálft með 
peningum til utanlandsferða eða ætti sumarbústað sjálft,“ 
segir Kolbrún en meðan Ólafur háði dauðastríðið safnaði 
sönghópurinn peningum svo hann gæti farið til dvalar á 
heilsuhæli í Danmörku.

„Í dagbók Ólafs lásum við að honum látnum: „Ég vildi óska 
að til væri staður sem fólk eins og við Jón gætum farið á, þó 
ekki væri nema eina helgi. Staður, að hlakka til að heimsækja 
og ylja sér við góðar minningar frá, er aftur væri haldið heim 
– eða á sjúkrahúsið,“ en umræddur Jón var stofufélagi Ólafs 
á sjúkrahúsinu. 

„Þetta ásótti okkur og í minningu Ólafs breyttum við Berg-
máli í líknarfélag,“ segir Kolbrún, en í félaginu eru fjörutíu 
og tveir einstaklingar sem vinna sjálfboðastarf í þágu lang-
veikra sem þiggja af félaginu orlofsdvöl að Sólheimum í 
Grímsnesi.

„Mitt hlutverk er að sjá til þess að nóg sé að bíta og 
brenna, en hver einasti matarbiti á orlofsvikunum er gefinn. 
Í ágúst lukum við 24. orlofsvikunni, en við leigjum aðstöðu á 
Sólheimum í eina viku að vori og hausti. Fjárráð leyfa ekki 
meira, en til fjáröflunar höfum við selt jólakort og haldið köku- 
og sultubasar í Jólaportinu í Hafnarfirði,“ segir Kolbrún, sem 
þvertekur fyrir að vera kraftaverkamanneskja.

„Ég er bara eins og í leikjum bernskunnar og klukka góða 
fólkið til góðverka. Ég er afskaplega glöð að lifa í landi þar 
sem þetta er hægt. Það er sama hvar við komum; okkur er alls 
staðar vel tekið. Fólkið í landinu, innflytjendur og ekki síst 
framleiðendur sem gefa allan mat, það er ekki lítið fyrir 120 
manns. Við reynum að bjóða upp á vandaðar kvöldvökur fyrir 
gesti okkar á Sólheimum og þar hafa skemmt helstu listamenn 
þjóðarinnar, ár eftir ár,“ segir Kolbrún og telur upp nöfn ótal 
frægra Íslendinga sem hún segir með gullhjarta.

„Edda Björgvinsdóttir þekkir okkur frá Sólheimum og 
veit að við erum alltaf að búa til peninga. Því vildi hún gefa 
eigulega muni úr geymslu sinni til málstaðarins og þá selj-
um við á flóamarkaðnum í dag. Við fengum þá brjálæðis-
legu hugmynd að byggja hús með tvær hendur tómar. Hús 
sem væri eins og Ölfusborgir eru hinum vinnandi manni; 
hús sem væri orlofssetur fyrir allar veikar manneskjur á 
Íslandi,“ segir Kolbrún, en eftir fyrsta starfsárið var hjarta-, 

nýrna- og lungnasjúklingum, flogaveikum, sykursjúkum, MS-
sjúklingum, Parkinsons- og Alzheimers-sjúklingum og blind-
um einnig boðið að dvelja á Sólheimum í boði Bergmáls.

„Eftirspurnin er miklu meiri en við getum annað þessar 
tvær vikur og því réðumst við í að byggja sérhannað 560 fer-
metra hús á milli Sólheimakirkju og Sesselíuhúss. Við erum 
búin með plötu hússins, með öllum sínum tenglum, að andvirði 
þrjátíu milljóna og höfum enn ekki borgað krónu því fyrirtæki 
og fjörtíu og tveir iðnaðarmenn hafa gefið það sem komið er. 
Með húsinu viljum við gefa fleira fólki tækifæri á vikufríi því 
oft er þetta einasta og síðasta vikan sem sjúklingar lifa og sá 
tími sem eftirlifandi maki minnist sem indælustu stundanna 
eftir að makinn veiktist,“ segir Kolbrún.

 Sultur af öllum tegundum verða til sölu með munum Eddu 
Björgvins á flóamarkaðnum í dag „Þetta eru alls konar mauk; 
rabarbarasulta með kanil og koníaki, bönunum til að þurfa 
ekki að sykra, rifsberjahlaup, bláberjasulta og hvaðeina. Allt 
í fallegum krukkum og fögru efni utan um, eins og falleg 
gjafavara.“

Stjörnuhrap af rokkhimni

AFMÆLISBÖRN

Stóðréttir eru í dag í 
Skrapatungurétt í Austur-
Húnavatnssýslu. Slíkir 
viðburðir þykja mörgum 
hestamönnum einn af há-
punktum ársins. Í Skrapa-
tungurétt eru réttuð hross 
af Laxárdal sem er einn 

af eyðidölum Húnavatns-
sýslu. Þar var smalað í gær 
og nú er fjörið framund-
an í dag að fanga villta fola 
og föngulegar hryssur í al-
menningnum, spá í vaxtar-
lag og ættir, jafnvel gera 
hrossakaup.

Réttastemning

Af alúð þökkum við hlýhug og vináttu við
útför elskulegs eiginmanns,
föður, tengdaföður afa og langafa,

Gunnars Tryggva
Óskarssonar
Ásvegi 30, Akureyri.

Ellý Dagmar Guðnadóttir
Tryggvi Rafn Gunnarsson Olga Gunnarsdóttir
Gunnar Elvar Gunnarsson   Hulda Rafnsdóttir
Magnús Gunnarsson
afa og langafabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, sonur, tengdasonur, bróðir, mágur,
svili og barnabarn,

Sigmar Þór Eðvarðson
verslunarstjóri Bónuss í Hraunbæ,
Sílakvísl 13, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju fimmtudaginn
20. september kl 13.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á minningarsjóð til styrktar sambýliskonu og
dætrum hans í Landsbanka-austurbæjarútibúi:
0111-05-272900,   kt. 160872-5519.

Margrét Friðriksdóttir
Aðalheiður María Sigmarsdóttir
Emelía Rán Sigmarsdóttir
Svanhildur María Ólafsdóttir   Eðvarð Ingólfsson
Aðalheiður Gréta Guðmundsdóttir Friðrik Jónsson
Ólafur Páll Eðvarðsson
Ásta Friðriksdóttir   Bjarki Traustason
Auður Gunnarsdóttir
Sigríður U. Ottósdóttir
Vigdís Ámundadóttir

Elskulegur vinur okkar, bróðir og frændi,

Knútur Reynir Einarsson

sem lést 9. september sl. verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju þriðjudaginn 18. september kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hjartavernd.

Guðrún L. Bergsveinsdóttir
Gylfi Jónsson
og aðrir aðstandendur.

MOSAIK

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson



Samgönguvika hefst í borginni 
í dag klukkan 14 í Perlunni með 
setningu Gísla Marteins Baldurs-
sonar, formanns umhverfisráðs 
Reykjavíkurborgar, sem jafn-
framt afhendir borgarhverfinu 
Miðborg/Hlíðar viðurkenninguna 
Samgöngublómið. Sömuleiðis 
verða afhent verðlaun í ökutækja-
keppni Verkfræðistofnunar HÍ og 
Orkuveitunnar. 

Þetta er í fimmta sinn sem 
Reykjavíkurborg tekur þátt í 
evrópskri samgönguviku. Mark-
miðið er að vekja almenning til 
umhugsunar um ferðavenjur 
sínar og nauðsyn þess að draga úr 
mengun af völdum bílaumferðar.

Sýning á visthæfum bílum er 
í Perlunni þessa helgi. Þar eru 
sýndir bílar knúnir rafmagni, 
metangasi, vetni og etanóli. Einnig 
fer fram kynning á vistvænu elds-
neyti og fjölmörgum kostum um-
hverfisvænna samgangna. Meðal 
nýjunga á sýningunni má nefna 
fyrsta tengitvinnbílinn á Íslandi 
og indverskan rafmagnsbíl.

Dagskrá Samgönguviku verður 
fjölbreytt og má nefna stuttmynda-
sýningu grunnskólanemenda um 
samgöngur, málþing um borgar-
landslagið og ráðstefnu um fram-
tíðarorkugjafa fyrir bíla á Íslandi.

Farþegum Strætó gefst tæki-
færi til að fræðast nánar um leiða-
kerfið föstudaginn 21. september. 
Tónlistarfólk mun verða í vögnum 
um morguninn og hljómsveitin 
Retro Stefson leikur á Hlemmi 
síðdegis.

Hjólreiðafólk á öllum aldri 
safnast svo saman í hinum 
ýmsu hverfum borgarinnar og  
nágrannasveitarfélögum laugar-
daginn 22. september og mætist í 
Nauthólsvík. Þaðan verður haldið 
að Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar verða 
margvísleg reiðhjól til sýnis og 
gamlar ljósmyndir af hjólreiðum 
á Íslandi. Tjarnarspretturinn 
hefst svo klukkan 14.30 og verða 
hjólaðir 15 hringir í kringum 
Tjörnina.

Stræti fyrir 
alla og stuð
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milli kl. 8.15 og 9.45 á Nordica Hotel þar sem fjallað verður um þróun 
í íslensku efnahagslífi síðastliðin ár og horfur næstu misserin. Fundarstjóri 
verður Gunnar Ólafur Haraldsson, aðjúnkt við Hagfræðiskor HÍ og forstöðu-
maður Hagfræðistofnunar HÍ.
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Á
rið 2003 komust 
Nicolelis og félagar 
hans við Duke-
háskóla í Norður-
Karólínu ríki í 
Bandaríkjunum að 

því að hægt væri að kenna Rhesus-
öpum að hreyfa vélarm með heilan-
um. Meðal annars vegna þessa var 
Nicolelis valinn einn af hundrað 
áhrifamestu vísindamönnum í 
heimi árið 2004 af tímaritinu Sci-
ence.   

Vísindamennirnir tengdu raf-
skaut við heila apanna. Með 
rafskautunum námu tölvur þeirra 
þau taugaboð sem heilafrumur 
apanna sendu frá sér þegar þeir 
gerðu tiltekna handahreyfingu. 
Aparnir fengu djúsglas í hvert 
skipti sem þeir gerðu hreyfinguna. 
Vísindamennirnir endurtóku til-
raunina oft og með tímanum náðu 
þeir að átta sig nákvæmlega á því 
hvaða taugaboð apinn sendi frá sér 
þegar hann hreyfði sig. Eftir ákveð-
ið mörg skipti hættu vísindamenn-
irnir að láta apana beita höndunum 
til að færa hlutina. Vísindamennirn-
ir komu fyrir skynjara í vélarmi 
sem nam taugaboðin sem apinn 
sendi frá sér þegar hann vildi fram-
kvæma hreyfinguna. 

Vísindamennirnir komust að því 
að apinn gat hreyft vélarminn með 
heilanum: taugaboðin voru þau 
sömu og þegar apinn gerði hreyf-
inguna sjálfur. Þegar apinn áttaði 
sig á því að hann þyrfti ekki að 
hreyfa sig sjálfur til að framkvæma 
hreyfinguna þá hætti hann því. 
Rannsóknin var atferlisfræðileg í 
grunninn því kortleggja þarf tengsl-
in á milli taugaboðanna og 
hreyfingarinnar áður en apinn er 
látinn stjórna vélarminum með heil-
anum.

Nicolelis segist vona að í fram-

tíðinni verði hægt að nota þessar 
tilraunir til þess að hjálpa lömuðu 
fólki við að hreyfa sig. 

„Maður sem er lamaður fyrir 
neðan mitti getur ekki hreyft sig 
af því að taugafrumur, til dæmis í 
mænunni, geta ekki numið tauga-
boðin sem heili hans framleiðir. 
Heili lamaðs manns heldur áfram 
að framleiða taugaboðin en meiðsl-
in koma í veg fyrir að hann geti 
hreyft sig. Hugmyndin er að einn 
daginn verði hægt að greina þessi 
taugaboð og senda þau til gervi-

lims. Hinn lamaði myndi þá hugsa 
hvaða hreyfingu hann vill fram-
kvæma. Í staðinn fyrir að tauga-
boðin verði send í lamaðan líkams-
hluta þá verða þau send í 
gerviliminn á um 300 millísekúnd-
um. Gervilimurinn mun bregðast 
við taugaboðunum og framkvæma 
þá hreyfingu sem hinn lamaði 
hugsaði sér,“ segir Nicolelis og 
bætir við að síðan rannsóknin var 
gerð á öpunum hafi hann gert 
ýmsar aðrar útfærslur á hug-
myndinni.  

Nicolelis segir að um þessar mund-
ir séu hann og samstarfsmenn hans 
að þróa búning, sem svipar til bún-
inga geimfara, sem er ætlað að 
hjálpa lömuðum að hreyfa sig. 
„Hinn lamaði myndi klæðast bún-
ingnum, sem myndi verða með 
skynjurum sem nema taugaboð, og 
myndi heili hans stjórna honum. 
Þegar hinn lamaði hugsar sér ein-
hverja hreyfingu myndu taugaboð-
in sem stjórna henni  senda boð til 
ólíkra hluta búningsins og maður-

Menn geta hugsanlega lært 
að hreyfa hluti með heilanum
Brasíliski vísinda-
maðurinn Dr. Miguel 
Nicolelis stundar rann-
sóknir sem hafa gert 
öpum kleift að hreyfa 
hluti með heilanum. 
Nicolelis vonar að hægt 
verði að nota rannsókn-
irnar til að hjálpa löm-
uðu fólki að hreyfa sig. 
Hann heldur fyrirlestur 
í Háskólanum í Reykja-
vík á miðvikudaginn. 
Nicolelis sagði Inga Frey 
Vilhjálmssyni frá þess-
um byltingarkenndu 
rannsóknum sínum.

Þegar hinn lamaði hugsar sér einhverja hreyfingu myndu 
taugaboðin sem stjórna henni  senda boð til ólíkra hluta 
búningsins og maðurinn gæti hreyft sig og jafnvel gengið.



inn gæti hreyft sig og jafnvel geng-
ið,“ segir Nicolelis. 

Hann segir að á næstu vikum 
verði prófað hversu raunhæf þessi 
hugmynd sé. „Samstarfs-aðili 
okkar í Japan er að smíða vélmenni 
fyrir okkur. Við ætlum að nota 
taugaboð apa sem við erum með í 
Duke til að stjórna gönguhreyfing-
um vélmennisins í Japan. Þetta 
verður gert í gegnum internetið. 
Vonandi gengur þetta upp því þá 
getum við þróað hugmyndina 
áfram og jafnvel notað hana til að 
hjálpa lömuðu fólki,“ segir Nicol-
elis.

Sömu aðferð má hugsanlega 
beita svo að lamaðir einstaklingar, 
eða aðrir með skerta hreyfigetu, 
geti lært að aka bíl, stjórna heimil-
istækjum, svara í síma eða annað 
slíkt; allt eftir því við hvaða erfið-
leika viðkomandi á við að stríða. 

Aðspurður segir Nicolelis að rann-
sóknirnar hafi enn ekki verið not-
aðar til að hjálpa lömuðum, en að 
hann vonist til þess að það verði 
hægt eftir nokkur ár. „Það er lang-
tímamarkmið okkar og tilgangur 
rannsóknanna,“ segir Nicolelis. 
„Við vonum að innan fimm ára 
komumst við að því hvort við 
getum notað þessa tækni á menn 
en það eru ýmsar hindranir sem 
standa í vegi fyrir því.“ 

Hann segir að til dæmis sé ekki 
vitað hversu lengi örflagan, sem 
koma þarf fyrir í heila hins lamaða 
með skurðaðgerð til að nema tauga-
boðin, geti verið þar. Ör-flagan er 
látin tvo millimetra inn í heilann. 
„Einn api sem við höfum unnið með 
hefur til dæmis verið með örflög-
una í heilanum á sér í sex ár og enn 
höfum við ekki séð neinar alvarleg-
ar aukaverkanir af því þó að þær 
leiði af sér örlitla ertingu,“ segir 
Nicolelis. Hann segir að þetta bendi 
til þess að hugsanlega muni mönn-
um heldur ekki verða meint af því. 
„Þetta er góðs viti fyrir okkur og 
vonandi aðra líka. En enn sem 
komið er þurfum við aðeins lengri 
tíma til að þróa þessa tækni,“ segir 
Nicolelis. Hann hlakkar að koma til 
Íslands því hann hefur haft mikinn 
áhuga á landi og þjóð frá því hann 
var barn.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



H
afa leiðir ykkar legið 
saman áður? Hver 
er ykkar fyrsta minn-
ing hvor um annan?
Heiðar: Við höfum 

nú sést. Það stemmir, er það 
ekki?
Stefán: Já, en við höfum nú svo 
sem aldrei talað saman áður. Mín 
fyrsta minning um Heiðar er 
þegar hann var að lappa upp á 
framsóknarmenn á sínum tíma 
og tók þá í litgreiningu. Okkur 
vinstri róttæklingunum þótti það 
að stjórnmálamenn væru að spá í 
það hvernig bindið væri á litinn 
síðasta sort af pólitík. En senni-
lega hefur Heiðar haft sitt í gegn 
þegjandi og hljóðalaust og ég 
hugsa að það sé enginn stjórn-
málaflokkur í dag sem sleppi því 
alveg að spá í þetta. Að minnsta 
kosti ekki rétt fyrir kosningar.
Heiðar: Ég er búinn að vera svo 
lengi í burtu og svo nýkominn 
heim að það er mjög stutt síðan 
ég sá Stefán í fyrsta skipti í sjón-
varpi og þá tengdist það ein-
hverjum mótmælum. Ég man að 
ég hugsaði með mér að þetta væri 
náttúrulega ekki Helgi Hóseas-
son, en kannski einhvers konar 
Helgi Hóseasson nútímans. 

Hefur þú farið í litgreiningu 
Stefán, fengið ráðgjöf með klæða-
burð eða einhvers konar stíllistun 
um ævina? Og þú Heiðar, hefur 
þú keppt í ræðumennsku, spurn-
ingakeppnum eða tekið þátt í 
mótmælagöngum? Hvaða árstíð 
er Stefán, Heiðar og hvaða stjórn-
málaflokki myndirðu telja að 
Heiðar tilheyrði, yrðir þú að 
skjóta, Stefán?
Stefán: Nei, ég hef nú ekki farið í 
litgreiningu en það næsta sem ég 
hef komist því er þegar ég var 
táningur og álpaðist inn á fram-
boðslista. Á þeim tíma, eða árið 
1995, hafði maður ekki heyrt um 
neitt sem hét fótósjopp eða slíkt 
og ég var því afskaplega undr-
andi þegar ég sá svo myndina af 
mér í kosningablaðinu en þá var 
mikið búið að slétta mig. Við 
vorum nokkur sem þóttum þurfa 
þess með.
Heiðar: Ef fyrirlestrarnir mínir 
yrðu taldir saman er ég örugg-
lega sá Íslendingur sem haldið 
hefur lengstu ræðu allra tíma en 
ég hafði mitt aðallifibrauð af því 
að halda tölu yfir fólki áður en ég 
fór út. Þannig að ég hugsa nú að 
ég myndi tala flesta í kot um 
ýmislegt annað en tísku og hef 
gert það. 
Stefán: Maður man nú svo sem 
líka eftir því þegar Heiðar var 
einn helsti málsvari fegurðar-
samkeppna. Á þeim árum þegar 
fegurðarsamkeppnir voru 
kannski líka öllu stærra númer í 
þjóðfélaginu. Íslenskar fegurðar-
drottningar urðu þjóðþekktar á 
einni nóttu og við vorum sann-
færð um að þær seldu fyrir okkur 

fisk í heilu gámaskipin.
Heiðar: Sem þær gerðu svo lík-
lega sumar.
Stefán: Mögulega já. En nú er það 
helst fegurðarsamkeppni strák-
anna sem kemst í fréttirnar. 
Heiðar: Og í raun geta kven-
frelsiskonur ekki gagnrýnt feg-
urðarsamkeppnir lengur því 
strákarnir eru orðnir svo áber-
andi í keppnunum í dag.
Stefán: Ég veit nú ekki hvort þær 
myndu taka alveg undir það.
Heiðar: Maður væri allavega 
ekki lengi að kveða þær í kútinn 
með það. En hvað litgreiningu 
Stefáns varðar er málið ekki 
alveg svo einfalt. Maður þarf að 
bera liti við og skoða. Ef ég væri 
hins vegar með litakortin gæti ég 
sýnt þér Stefán í vitlausum litum 
og þá liti skeggrótin hans út fyrir 
að vera subbuleg. Aftur á móti 
væri skeggrótin flott og snyrti-
leg væri ég með réttu litina. Það 
er miklu auðveldara að litgreina 

karlmenn en konur því þar hefur 
maður skeggrótina til að bera 
saman við. Annars finnst mér 
hann voða flottur í litunum sem 
hann er í núna. Hann er í musku-
litum, litum sem eru ekki hreinir 
og tærir og ég hef grun um að 
hans litaskali liggi þar, sem þýðir 
þá að annaðhvort er hann haust 
eða sumar eða bland af tvennu. 
Haustið er jarðlitir og sumarið er 
meira í blámalitunum. Hann má 
þá ekki vera í skærum litum og 
haustfólki fer mjög illa að grána. 
Það sérðu til dæmis hjá fólki eins 
og Bjarna Fel. Þótt hann sé ekk-
ert ægileg tískuvera þá þurfti að 
setja skol í hárið á honum þegar 
hann fór að eldast. Það sama 
þurfti líka að gera með Steingrím 
Hermannsson en hann hefði ekki 
tollað lengi í pólitík með grátt 
hár. Á meðan ég og Friðrik 
Sophusson erum bráðmyndarlegir 
þannig. 
Stefán: Maður spyr sig hversu 
mikla ábyrgð Heiðar ber á því að 
við sátum uppi með Framsóknar-
flokkinn í öll þessi ár. Hann 
verður bara að bera hana á bak-
inu. Ef ég ætti að skjóta Heiðari í 
einhvern stjórnmálaflokk er það 
auðvitað Framsókn. 
Jesús og Júdas hringjast á og 
biskup kallar slíkt smekkleysu. 
Stuðar notkun á trúarbrögðum í 

markaðssetningu ykkur? Hafið 
þið einhvern tímann látið glepj-
ast af auglýsingamennsku og 
komið heim með eitthvert rugl úr 
búðinni? 
Heiðar: Ég er prestsonur og fóst-
urfaðir minn hefði orðið rúmlega 
100 ára í ár. Ef ég opinberlega 
segist ekki vera gífurlega 
hneykslaður, sem ég reyndar er, 
þá myndi hann ábyggilega koma 
og flengja mig. Mér finnst þetta 
guðlast. Ég veit ekki hvert við 
erum eiginlega komin í markaðs-
setningu. Hvað næst?
Stefán: Ég hins vegar er ekki 
kristinn og er meira að segja 
félagi í Ásatrúarfélaginu. Í sjálfu 
sér finnst mér ég því ekkert hafa 
upp á dekk með þetta. Það getur 
ekki verið okkar heiðingjanna að 
tjá okkur um það hvort eitthvað 
sé særandi fyrir aðra og ef 
kristnir menn, eins og Heiðar, 
segja að þeim sé misboðið þá er 
það bara tilfellið. Mér hefur 
reyndar alltaf fundist tvíeggja að 
reyna að kynna fyrirtæki með 
hætti sem stuðar kannski umtals-
verðan hluta af kúnnahópnum. 

Ég segi það til dæmis, sem mikill 
stuðningsmaður Fram, að ég 
versla síður við fyrirtæki sem 
auglýsa hjá KR-ingum. 
Heiðar: Annars man ég ekki eftir 
því að hafa látið glepjast af aug-
lýsingum. 
Stefán: Ég held reyndar að þetta 
sé ekki mesta fár vegna auglýs-
ingar í Íslandssögunni. Metið 
hugsa ég að sé dillibossaauglýs-
ing Ríkissjónvarpsins fyrir um 
tuttugu árum. Það fór allavega 
ekki framhjá neinum að þeir ættu 
að borga afnotagjöldin það árið. 
Sigmund þurfti ekki að gera 
annað í mánuð en að teikna þetta. 
Ef símaauglýsingin hefði birst á 
þeim tíma held ég að fólk hefði 
barist á götunum. En eftir að 
Flosi söng símanúmer Hreyfils 
held ég að ég hafi hreinlega 
gleymt öllum símanúmerum hjá 
öðrum leigubílastöðum. 

Heiðar: Þar er ég alveg sam-
mála. Ég panta ennþá bílana hjá 
Hreyfli. Jafnvel þó ég hafi gleymt 
öllum öðrum íslenskum síma-
númerum. Það var virkilega góð 
herferð.

Þessa dagana er Stefán að grúska 
við sagnfræðistörf í Reykjavíkur-
Akademíunni. Og Heiðar þjónar í 
háloftunum og hjálpar fólki að 
líta sem best út. Hvaða mann-
eskja úr mannkynssögunni værir 
þú til í að vera, Heiðar, og hvaða 
manneskja hefur vakið athygli 
þína nýlega fyrir allsherjar „make-
over“, Stefán? 
Heiðar: Ég öfunda Stefán ekkert 
smávegis af því að geta verið í 
grúskinu. Grúsk er alveg það sem 
ég sé í hillingum. Ég væri til í að 
fá vitana aftur mannvædda og 

geta grúskað í þeim. En mann-
eskja til að hafa verið yrði Mart-
einn Lúther King. Ég á svartan 
tengdason og var skiptinemi í 
Bandaríkjunum á þeim tíma sem 
svarta fólkið kom með vopnuðum 
vörðum í skólann. Líf mitt hefur 
því einhverra  hluta vegna orðið 
fyrir töluverðum áhrifum frá 
kynþáttafordómum og kynþátta-

baráttu. Ég er afskaplega stoltur 
af því að eina barnabarnið mitt er 
eins og Halle Berry á litinn. 
Stefán: Ef við förum úr mann-
kynssögunni og í samtímann 
erum við auðvitað með alveg tal-
andi dæmi fyrir augnum um 
snyrtiráðgjöf. Það er myndbandið 
með Osama bin Laden þar sem 
hann er skyndilega orðinn svart-
skeggjaður og fimmtán árum 
yngri en áður. Greinilegt er að 
hann er orðinn meðvitaður um 
það að útlitið skiptir máli.  
Heiðar: Já, það er greinilega búið 
að yngja hann upp og það hefur 
einhver stílíserað hann allsvaka-
lega. Tilgangurinn er mér aftur á 
móti mjög hulinn því mér finnst 
þessi leikur mjög ótrúverðugur. 
Stefán: Maður þurfti eiginlega að 
klípa sig í handlegginn og minna 
sjálfan sig á það að þarna er 
maður sem úthrópað er sem eitt 
mesta núlifandi illmenni samtím-
ans. Hann flytur ávarp og allir 
sitja og hugsa: „Hvað ætli hann 
hafi gert við skeggið á sér?“ Það 
sýnir nú kannski hvað tískan er 
sterkt afl í hugarheimi manns. 
Hann hefði getað sagt hvað sem 
er um hvað hann ætlaði að 
sprengja næst og enginn hefði 
tekið eftir því. 
Heiður: Mér datt nú eiginlega í 
hug að þeir væru að reyna að fela 
staðreyndina að hann væri dauð-
ur og þetta væri staðgengill. 
Stefán: Þetta er reyndar afar auð-
kennandi nef.
Heiðar: Þeir eru samt ansi margir 
með það. Ég hef verið þarna sko. 

Síðustu misserin hefur mátt sjá 
auglýsingum bregða fyrir í blöð-
um þar sem fjölskyldur óska eftir 

hálfgerðum ráðsmönnum. Hvað 
segir þessir þróun okkur um sam-
félagið? Hvaða auðmann mynduð 
þið vinna fyrir sem heimilisþjón-
ar yrðuð þið að gera slíkt? 
Heiðar: Veistu, ég held að ég geti 
bara ekki tjáð mig um þetta, ég 
er svo argur. Kannski ef þú ert 
auðmaður þá þarftu þetta. Mér 
finnst óskaplega furðulegt að 
auðmenn skuli auglýsa svona og 
koma upp um kapítalískan smá-
borgarahátt sinn með svona 
auglýsingum.
Stefán: Það er nú eiginlega ekki 
hægt annað en að taka undir þetta 
með Heiðari. Og það er eitt og 
annað í nýríkraflottræfils-
skapnum sem maður klórar sér í 
kollinum yfir. 
Heiðar: En yrði ég að vinna fyrir 
auðmann held ég að það yrði 
rosafjör og stelpur í kringum 
Richard Branson. Ég hef hitt 
hann og hann er þrælskemmti-
legur. 
Stefán: Ég myndi reyna að gera 
gott úr þessu og þar sem 
aðaltískan hjá auðmönnum núna 
er að kaupa sér fótboltalið væri 
hægt að velja einhvern ríkis-
bubbann sem ætti almennilegt 
fótboltalið. Og það mætti ekki 
vera West Ham. Einhver hlýtur 
að þurfa að bera skjalatöskuna 
fyrir Roman Abramovich þegar 
hann fer á Chelsea-leiki. 

Að lokum. Hvað mynduð þið gera 
saman ef ég myndi afhenda ykkur 
ávísun upp á eina milljón króna 
og þið yrðuð að eyða henni í sam-
eiginlega afþreyingu? 
Heiðar: Ég hef nú engar áhyggjur 
af því. Mér líst nú þannig á Stefán 
af því að tala við hann að ég 
myndi velja einhverja glæsilega 
menningarborg, jafnvel tvær eða 
þrjár, og sitja á kaffihúsum, ræða 
málin og deila hugmyndum. 
Stefán: Það yrði að vera góður 
matur og ekki væri verra ef 
kaffihúsið okkar væri með dálítið 
góðan viskíbar líka.
Heiðar: Já, þar dett ég út. Og af 
kaffibarnum líka. Og þarf heldur 
ekki að fara út að reykja.
Stefán: En þetta hljómar vel. En 
við mættum samt ekki fara alltof 
sunnarlega mín vegna, ég þoli 
ekki mikla sól. Við yrðum að 
finna eitthvert millistig.
Heiðar: Þá dettur mér strax í hug 
að við gætum átt góðar stundar á 
ströndinni á Bretagne-skaga, rétt 
hjá París. Þar er mikil menning 
og þar dvaldi fína fólkið í gamla 
daga.

Ég man að ég hugsaði með mér að þetta væri náttúrulega ekki 
Helgi Hóseasson, en kannski einhvers konar Helgi Hóseasson 
nútímans. 

Færum saman 
á franska strönd
Stefán Pálsson grunar að Osama bin Laden hafi fengið gott „makeover“ 
fyrir nýjasta myndband sitt. Sjálfur hefur hann aldrei farið í litgreiningu en 
Heiðar Jónsson er þónokkuð viss um að Stefán sé haust, sumar eða blanda 
af hvoru tveggja. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti snyrtinn og sagnfræð-
inginn og ræddi við þá um símtöl Jesú og Júdasar og ábyrgð Heiðars á útliti 
Framsóknarflokksins. 

VELJUM LÍFIÐ 
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ECDL tölvunám

Alþjóðlegt tölvunám fyrir fólk á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu 
og þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til 
staðfestingar.

• Windows tölvugrunnur
• Word ritvinnsla
• Excel töflureiknir
• Internet og tölvupóstur í Outlook
• PowerPoint 

Hefst 25. sept og lýkur 1. nóv.  Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á 
morgun og kvöldnámskeið. Mögulegt er að skipta á milli morgun-  og 
kvöldhópa (t.d. fyrir vaktavinnufólk). 
Lengd 84 std.  Verð kr. 65.000,-   Allt innifalið.Tölvu- og bókhaldsnám

Stutt og hnitmiðuð 200 stunda námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á 
þessari braut hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína enn 
frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel 
sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri 
tölvuvinnu og við bókhaldið. 

Að námi loknu eiga þátttakendur að vera færir um að sinna flestum 
skrifstofustörfum sem ritarar og öflugir tölvunotendur og sem fulltrúar
og bókarar í bókhaldsdeildum stærri fyrirtækja. 
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni, 
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu (ECDL). 

Tölvugreinar:
Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, PowerPoint, 
Internet og Outlook, stafrænar myndavélar og vinnsla stafrænna mynda.

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, virðisaukaskattur, reglur og skýrslur, 
bókhaldsgrunnur og tölvubókhald

Hefst 25. september.  Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á morgun og 
kvöldhópa.  Lengd námskeið 200 stundir og er metið til eininga.
Verð kr. 153.000,-  Allt innifalið, kennslubækur og  alþjóðleg próf.
Ýmsir greiðsluskilmálar og staðgreiðslulán.

Námskeið á næstunni 

Excel 1
Grunnnám ætlað þeim sem lítið eða ekkert hafa unnið í Excel.  Næstu 
námskeið hefjast 25. september, kennt er tvisvar í viku, morgun- og
kvöldnámskeið í boði. Lengd 21 std.  Verð kr. 21.000,-

Excel  2 – stjórnun og skipulag 
Kennsla hefst 17. okt.  Lengd 21 std.  Verð  kr. 21.000,-

Vefsíðugerð í Dreamweaver
Eitt vinsælasta vefþróunarforritið á markaðnum í dag. 
Kennsla hefst 19. sept. Lengd 26 std.  Verð kr. 29.000,-

Eldri borgarar 60+
Næstu námskeið;  Byrjendur og Framhald hefjast 
3. og 4. október. Lengd 30 std. Verð kr. 20.500,-

Byrjendanámskeið
42 stundir.  Verð kr. 32.900,-  Morgun og 
kvöldnámskeið.  Hefst 3. október.

Almennt tölvunám
63 stundir.  Verð kr. 39.900,-  Morgun- og 
kvöldnámskeið.  Hefst  25. október.

Vefsíðugerð – framhald
31 stund. Dreamweaver, HTML  og 
Javascript.
Verð kr. 32.000,- Hefst 8. október.

Annað starfsnám 

Bókhald 1
Sérlega hagnýtt 100 stunda bókhaldsnámskeið fyrir þá sem  þurfa að ná 
tökum á bókhaldinu.  Hentar einnig þem sem vilja styrkja stöðu sína enn 
frekar á vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í 
bókhaldsvinnu.
Kennt er þrisvar í viku.  Morgunnámskeið hefjast 12. okt. og 8. nóv.
Kvöld- og helgarnámskeið hefjast 13. okt og 8. nóv . 
Verð kr. 94.000,-  Allt innifalið.

Bókhald 2
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi.  Hentar þeim sem hafa 
bókhaldsreynslu eða hafa lokið fyrri áföngum í bókhaldi og þurfa að ná 
frekari skilningi og færni í færslu bókhalds. 
Kennsla hefst 27. sept.  Morgun- eða kvöldnámskeið. 
Lengd 32 std.  Verð kr. 36.000,- 

Næstu námskeið
að hefjast

María Björk Guðmundsdóttir
Skrifstofustjóri Hive á Akureyri

„Tölvu- og skrifstofunámið hjá 
Tölvuskólanum Þekkingu var fróðlegt, 
fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt 
mjög gagnlegt. 
Ég var í vinnu samhliða náminu og strax í 
byrjun gat ég nýtt mér þekkingu úr
skólanum í starfi mínu. Kennararnir voru
líka alveg frábærir og skiluðu sínu í tímum
og því var ekki mikið um heimanám.
Góður skóli, gott starfsfólk, góð menntun.“

Computer and office courses 
for beginners and advanced users

Sjá nánari lýsingar
og stundaskrár á vef
skólans www.tsk.is.



Óhætt er að fullyrða að í 
dag þekkja flestir íbúar 
Vesturhluta Evrópu and-
lit Madeleine McCann. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
páfinn sjálfur blessar mynd af 
týndu barni líkt og móðir Madeleine 
fékk hann til að gera og knatt-
spyrnugoðið David Beckham 
ákallaði heimsbyggðina og bað alla 
um að litast um eftir Maddie litlu. 
Breskir fjölmiðlar hafa sömuleiðis 
farið hamförum í leitinni að 
Madeleine og tekið virkan þátt í 
málinu, meðal annars með fundar-
verðlaunum og stöðugum frétta-
flutningi frá Portúgal. 

Margir muna eflaust eftir vinsælli 
bíómynd frá níunda áratug síðustu 
aldar, A Cry in the Dark, þar sem 
Meryl Streep lék móður sem dæmd 
var fyrir morð á dóttur sinni, Azaria 
Chamberlain, en barnið hvarf úr 
tjaldi fjölskyldunnar á ferðalagi í 
óbyggðum Ástralíu. Myndin byggir 
á sannsögulegum atburðum og 
vakti mikla athygli en móðirin, 
Lindy Chamberlain, náði að sanna 
sakleysi sitt eftir að hafa setið í sex 
ár í áströlsku fangelsi. Að þeim 
tíma liðnum kom í ljós kom að Aza-
ira hafði verið numin brott af villi-
hundi, líkt og móðirin hafði alla tíð 
haldið fram.

Þótt vissulega séu engir villi-
hundar eða dingóar, eins og þeir 
kallast, ráfandi um ferðamanna-
staði í Portúgal, er margt er líkt 
með máli Madeleine McCann og 
Azaria Chamberlain. Börnin hverfa 
annars vegar úr tjaldi og hins vegar 
úr hótelíbúð að kvöldi til þar sem 
foreldrarnir sitja utan við svefn-
staðina að snæðingi. Hvarfið á sér 
stað á ferðalagi fjölskyldna barn-
anna og mikil leit er gerð að þeim 
en þrátt fyrir allt finnst ekkert sem 
bendir til hver afdrif þeirra urðu. 
Grunur fellur fljótt á foreldrana og 
þá einkum mæðurnar eftir að 
vefengjanleg sönnunargögn eru 
lögð fram í málum þeirra og í 
kringum hvarfið og grunsemdirnar 

upphefst mikill fjölmiðlasirkus 
sem enn sér ekki fyrir endann á  
máli McCann-hjónanna. 

Það var í ágúst árið 1980 sem Azaria 
Chamberlain, níu vikna gömul, 
hvarf úr tjaldinu við Isa-fjallið í 
norðanverðum óbyggðum landsins. 
Hjónin Michael og Lindy Cham-
berlain höfðu haldið í ferðalag út í 
óbyggðirnar ásamt börnum sínum, 
Aidan, Reagan og Azaria. Að kvöldi 
17. ágúst barst neyðaróp úr tjaldi 
Chamberlain-hjónanna þegar Lindy 
uppgötvaði að Azaria var horfin. 
Sagði hún að villihundur hefði tekið 
barnið sitt og kom það heim og 
saman við lýsingar annarra vitna 
sem höfðu séð hjörð slíkra dýra á 
vappi um svæðið.

Hjónin gerðu lögreglunni strax 
viðvart og í kjölfarið hófst mikil 
leit að stúlkubarninu sem bar engan 
árangur þrátt fyrir að um þrjú 
hundruð manns hefðu myndað 
keðju og gengið um óbyggðirnar. 
Fjölmiðlar í Ástralíu fylgdust með 
leitinni af miklum áhuga og málið 
tók óvænta stefnu þegar ferða-
maðurinn Wally Goodwin fann 
blóðug föt Azaria nálægt villi-
hundagreni, tæpri viku eftir að hún 
hvarf. Við þann fund kom í ljós að 
lögreglan reyndist starfi sínu ekki 
vaxin en sönnunargögnin voru 
snert á staðnum þar sem þau fund-
ust og nánast eyðilögð. Dánardóm-
stjóri úrskurðaði tæpu ári síðar að 
nánast öruggt væri að Azaria hefði 
verið tekin af villihundum en jafn-
framt að einhver hefði fjarlægt 
líkið.

Lögregluyfirvöld voru ekki alls 
kostar sátt við þessa niðurstöðu og 
héldu rannsókn málsins áfram. Í 
september árið 1981 steig doktor 
nokkur fram, James Cameron, og 
taldi sig geta sýnt fram á að Azaria 
hefði verið skorin á háls og að á 
fötum hennar mætti sjá handarfar. 
Auk þess fundust hemóglóbín lík-
amsvessar fósturs í fjölskyldubíl 
þeirra hjóna en meinafræðingar 
töldu að slíkt efni gæti einungis 

komið úr kornabarni. Yfirvöld 
útbjuggu kæru þar sem Lindy var 
sökuð um að hafa skorið dóttur sína 
á háls, komið líkinu fyrir í mynda-
vélartösku og að því loknu átti hún 
að hafa snúið aftur til tjald-
svæðisins. 

Síðar um kvöldið hafi hún, þegar 
börnin voru sofnuð, farið inn í tjald-
ið og leikið atburðarásina. Þegar 
leitarflokkarnir voru síðan önnum 
kafnir við að störf hafi Lindy losað 
sig við líkið. Á meðan Lindy var 
ákærð fyrir meint morð á dóttur 
sinni var Michael ákærður sem 
vitorðsmaður.

Ástralskir fjölmiðlar höfðu gert 
sitt til að þrýsta á yfirvöld um að 
halda rannsókninni gangandi þrátt 
fyrir að sönnunargögn væri ótraust. 
Nánast daglega birtu þeir litríkar 
samsæriskenningar um Chamber-
lain-hjónin þar sem Lindy var sögð 
vera norn og trúar-söfnuðurinn 
sem þau tilheyrðu, Sjöunda dags 
aðventistar, átti að eiga það til að 
fórna smábörnum á altari Guðs. 
Jafnframt fannst almenningi í 
Ástralíu þau ekki nógu sorgmædd 
að sjá opinberlega og ekki bætti úr 
skák að lögreglunni barst nafnlaus 
ábending um að nafnið Azaria 
þýddi í raun „fórn í óbyggðum“. 
Síðar kom í ljós að nafnið þýðir í 
raun „Blessun guðs“.

Þrátt fyrir að framganga sak-
sóknara hafi verið ámælisverð, 
sönnunargögn grunsamleg, og 
mörg hver mjög hæpin, var Lindy 
engu að síður dæmd í lífstíðar-
fangelsi fyrir morðið á Azaria 
þann 29.október árið 1982 en 
Michael slapp með átján mánaða 
dóm. Næstu tvö árin reyndu fjöl-
skyldur þeirra að fá málinu 
áfrýjað en allt kom fyrir ekki. 

Sex ár liðu þar til í ljós kom 
hvað gerst hafði þessa nótt og þá 
réð tilviljun happi. Snemma árs 
1986 hrapaði fjallgöngumaður til 
bana við Ayers-klettana og 
nokkrum dögum síðar fundust 
líkamsleifar hans sem villihundar 
höfðu átt við. Í þeirri leit fannst 
einnig hið týnda sönnunargagn, 
jakkinn sem Lindy hafði áður lýst 
yfir að Azaria hefði klæðst. Sá 
fundur varð til þess að mál Lindy 
og Michael var opnað að nýju og í 
september 1988 snéri áfrýjunar-
réttur við öllum dómum gegn 
þeim hjónum og voru þau hreinsuð 
af öllum ákærum. Lindy og 
Michael voru síðar dæmdar bætur 
sem nægðu þó ekki fyrir nema 
einum fjórða af lögfræðikostnaði 
þeirra og þremur árum síðar 
skildu þau. Í máli Azaria kom vald 
fjölmiðla klárlega í ljós og hve 
mikil áhrif þeir geta haft á skoð-
anir almennings. Enda var fram-
ganga þeirra í máli þessu harð-
lega gagnrýnd. 

Segja má að mál Madeleine og 
Azaria hafi orðið að hálfgerðum 
„fórnarlömbum“ fjölmiðla þótt með 
ólíkum hætti sé. Á meðan móðir 
Azaria lenti í nornaveiðum ástr-
ölsku pressunnar sem sneri almenn-
ingi gegn henni hafa breskir fjöl-
miðlar lagt mikið á sig til að sýna 
þau Kate og Gerry í jákvæðu ljósi. 
Hjónin njóta samúðar landa sinna 
og ættingjar þeirra hafa haft greiðan 
aðgang að bresku sjónvarpi og dag-
blöðum þar sem orð á borð við „ein-
elti“ og „ofsóknir“ hafa oftar en ekki 
verið notuð um rannsókn portú-
gölsku lögreglunnar þótt erlendir 
fréttaskýrendur bendi á móti á það 
að portúgalska lögreglan sé jafnan 
mjög varkár og nákvæm í vinnu-
brögðum. Eftir fimm mánuði virðist 
portúgalska lögreglan helst gruna 
Kate um að bera ábyrgð á hvarfi 
dóttur sinar. Óvíst er þó hvaða 
stefnu málið mun taka og hvort 
sönnunargögn málsins séu það sterk 
að þau bendi eindregið til sektar 
hennar. Lindy Chamberlain hefur 
síðustu árin ferðast vítt og breitt um 
heiminn og haldið fyrirlestra um 
mátt fjölmiðla í erfiðum málum. Á 
heimasíðu sinni skrifar hún orð 
þessi sem ættu að geta reynst fjöl-
miðlum og öðrum gott veganesti 
þegar kemur að því að mynda sér 
fyrirframgerðar skoðanir: „Above 
all, in everything that you do with 
your life, keep an open mind.

Hin ástralska Maddie
Fá mál, ef einhver, hafa fengið viðlíka athygli og hvarf hinnar fjögurra ára gömlu Madeleine McCann 
úr hótelíbúðinni Praia da Luz í Portúgal föstudaginn 3. maí á þessu ári. Málið og sá fjölmiðlasirkus sem 
fylgt hefur í kjölfarið er þó ekkert einsdæmi í sögunni en fyrir um 30 árum hvarf níu vikna gamalt 
stúlkubarn, Azaria Chamberlain, úr tjaldi foreldra sinna á ferðalagi þeirra í Ástralíu. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir rifjaði upp þá atburðarás sem varð til þess að móðir Azaria sat saklaus í fangelsi í sex ár. 
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GAMLIR EN GÓÐIR
MARKAHÆSTU LEIKMENN 
LANDSINS HITTUST Á HRAFNISTU

DÝRLINGURINN Í MANCHESTER

RAGNAR SIGURÐSSON
KOSTAR YFIR 100 MILLJÓNIR

MEISTARADEILD EVRÓPU
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MICAH RICHARDS

ALLT UM LIÐIN
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„Við keyptum Ragnar sem framtíð-
arleikmann og það stóð alls ekki til 
að hann yrði byrjunarliðsmaður á 
tímabilinu í ár. Hann var hins vegar 
alltaf inni í myndinni og eftir að 
hann fékk tækifærið hefur hann 
ekki litið til baka. Hann hefur spil-
að stórkostlega síðan hann komst í 
liðið. Ég er kannski ekki hlutlaus, 
en í þeim leikjum leikjum sem ég 

hef séð í sænsku deildinni á tíma-
bilinu hef ég ekki komið auga á 
betri varnarmann en Ragnar,“ 
segir Mild. 

VERÐLAGÐUR Á 100 MILLJ-
ÓNIR
Ragnar Sigurðsson er 21 ára gam-
all varnarmaður sem ólst upp hjá 
Fylki og fékk snemma tækifærið 

með meistaraflokki. 18 ára gamall 
fékk hann eldskírn sína í efstu 
deild og sumarið 2005 festi hann 
sig í sessi sem lykilmaður í vörn 
Fylkis. Þá virðist hann vera orðinn 
fastamaður í landsliði Eyjólfs 
Sverrissonar eftir frábæra frammi-
stöðu gegn Spánverjum og Norður-
Írum í síðustu viku. 

Gautaborg keypti Ragnar af 
Fylki í október á síðasta ári. Mild 
vill ekki gefa upp hvað Gautaborg 
greiddi Fylki fyrir Ragnar en hann 
segir að um algjör kjarakaup hafi 
verið að ræða, miðað við frammi-
stöðuna á sínu fyrsta ári með lið-
inu. „Kaupin á Ragnari eru með 
þeim betri á árinu í Svíþjóð,“ segir 
hann.

Nokkur stærri félög frá megin-
landi Evrópu, til dæmis Club 
Brugge í Belgíu og Kaiserslautern 
í Þýskalandi, hafa þegar borið 
víurnar í Ragnar en Mild segir 
Gautaborg ekki hafa nokkurn 
áhuga á að missa hann. Samkvæmt 
heimildum Sport er Ragnar verð-

lagður á yfir 100 milljónir króna, 
sem undirstrikar hvað best í hversu 
miklum metum hann er.

VERÐUR MIKLU BETRI
Mild sá Ragnar spila þrjá leiki með 
Fylki á sínum tíma og einn leik með 
u-21 árs landsliði Íslands. „Við 
skoðuðum hann mjög vel og full-
vissuðum okkur um að hann yrði 
okkur liðsstyrkur. Allir sjá að hann 
er mjög fljótur og öflugur í loftinu, 
en hann var nokkuð samt nokkuð 
hrár. Hæfileikarnir voru hins 
vegar augljóslega til staðar og 
hann hefur náð gríðarlegum fram-
förum á skömmum tíma hér í Sví-
þjóð.“

Mild bætir við að þjálfarar og 
forráðamenn hafi mikla trú á Ragn-
ari. „Við erum sannfærðir um að 
hann eigi eftir að verða miklu betri. 
Ég tel mig þekkja nokkuð vel til 
íslenskrar knattspyrnu og held að 
hann verði einn af bestu varnar-
mönnum sem Ísland hefur nokk-
urn tíma átt.“ 

Håkan Mild er einn reyndasti lands-
liðsmaður Svía frá upphafi og lifandi 
goðsögn hjá IFK Gautaborg þar í landi. 
Eftir afar farsælan feril sem leikmaður 

hjá félaginu var Mild gerður að yfirmanni 
knattspyrnumála hjá félaginu í ársbyrjun 2006. 
Eitt af hans fyrstu verkefnum í nýja starfinu var að 
koma til Íslands í leit að efnilegum leikmönnum 
og í þeirri ferð fann hann Ragnar Sigurðsson.
EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

Nafn: Hakan Mild

Aldur: 36 ára

Starf: Fram-
kvæmda-
stjóri IFK 
Gautaborg

Fyrri félög: 
Trollhättans 
FK, IFK Göte-
borg, Servette, Real Sociedad, 
Wimbledon

Landsleikir: 74 (8 mörk)

Staða: Miðjumaður

Árangur sem leikmaður: 

- Deildarmeistari í Svíþjóð: 
1990, 1991, 1993, 1996 

- Bikarmeistari í Svíþjóð: 1991 

- Bronsverðlaun á HM: 1994

Þekkt ummæli: 

 „Leiðtogahæfileikar hans og 
ástríða fyrir félaginu er ein-
stök og verður ekki hægt að 
leysa af. Ég vildi óska að hann 
myndi spila eitt ár í viðbót.”

- Arne Erlandsen, þáverandi þjálfari 
IFK, eftir að Mild hafði spilað sinn síð-

asta leik, þá 34 ára að aldri. 

-Vissir þú...

... að Mild hafði félagsskipti til 
Gautaborgar í alls fjögur skipti 
sem leikmaður. „Gautaborg er 
mitt lið í Svíþjóð. Ég get ekki 
hugsað mér að spila neins-
staðar annars staðar,” lét hann 
eitt sinn hafa eftir sér. 

... að árið 2001 var Mild seldur 
frá Gautaborg til Wimbledon. 
Honum fannst félagið fá svo 
lítinn pening fyrir sig svo hann 
ákvað að þiggja ekki tæplega 
5 milljóna króna bónus sem 
hann átti inni hjá félaginu. 
Þessi hollusta gerði Mild að 
dýrlingi í augum stuðnings-
manna Gautaborgar.

… að 11. desember 2005 
spilaði Mild sinn síðasta leik 
á ferlinum fyrir Gautaborg, 
gegn Lyn í Royal League 
keppninni. Stuðningsmenn-
irnir sungu nafn hans allar 90 
mínútur leiksins. 

DRAUMALIÐIÐ

Hajrudin
Cardaklija

Óli Stefán 
Flóventsson

Gunnar Þór 
Pétursson

Hlynur 
Stefánsson

Þormóður
Egilsson

Einar Þór 
Daníelsson

Zoran 
Ljubicic

Lee Sharpe Radislav Lazorik

Scott Ramsey

Grétar Ólafur 
Hjartarson

» SINISA KEKIC Sinisa Valdimar Kekic, leikmaður Vík-
ings, kom til Íslands árið 1996 og spilaði með Grindavík 
í áratug. Í fyrra söðlaði hann um og gekk í raðir Þróttar í 
1. deildinni áður en hann 
skipti yfir í Víking fyrir 
núverandi tímabil. Kekic 
er að flestra mati einn 
albesti leikmaður sem 
spilað hefur í efstu deild 
á Íslandi og er nú, þrátt 
fyrir að vera orðinn 37 
ára gamall, í fullu fjöri 
með Víkingum í Lands-
bankadeildinni. Sport 
fékk Kekic til að velja draumalið sitt í íslenska boltanum. 
Gjaldgengir í liðið voru leikmenn sem hann hefur spilað 
með eða á móti á sínum ferli hér á landi.

„Þetta var gríðarlega erfitt val og ég vildi óska að ég gæti 
stillt upp í 2-3 lið. Ef allir þessir leikmenn væru í topp-
formi yrði þetta lið svo gott sem ósigrandi.“

BESTI VARNAR-
MAÐURINN Í SVÍÞJÓÐ

n 
var 
af 

iði
em 

Helstu kostir: „Hugarfarið. Það er 
algjörlega fyrsta flokks. Hann leggur 
sig allan fram, hvort sem um er að 
ræða í leikjum eða á æfingum. Hann 
er stöðugt að reyna að bæta sig og 
þannig hugarfar er það sem skilur á 
milli góðra leikmanna og frábærra 
leikmanna.”

Helstu gallar: „Boltatækni. Ragnar 
er orðinn mun yfirvegaðri og betri 
á boltanum en hann var í fyrstu en 
hann á ennþá mikið inni. Þá mætti 
hann tala meira inni á vellinum og 
segja samherjunum til. En hvort 
tveggja eru smáatriði sem munu 
koma með aldrinum og aukinni 
reynslu.”

MILD UM
RAGNAR...

Ragnar Sigurðsson 
hefur spilað frábær-
lega með Gautaborg í 
sumar og eru kaupin á 
honum sögð vera þau 
bestu á þessari leiktíð. 
SPORT/GUÐMUNDUR SVANSSON
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Samningar fjölda leikmanna Landsbankadeildar karla munu 
renna út eftir núverandi tímabil og er allt útlit fyrir að nokkur stór 
nöfn verði á lausu. Það má því búast við miklu fjöri á leikmanna-
markaðnum hér heima í haust, en eftir 15. október er samn-
ingslausum leikmönnum frjálst að ræða við önnur félög. Sport 
skoðaði þá leikmenn sem eru líklegir til að vera eftirsóttir.

HJÁLMAR ÞÓRARINSSON

Fram. 21 ára sóknarmaður.

Teknískur og fljótur 
sóknarmaður sem hefur 
átt misjafna leiki hjá 
Fram í sumar en býr yfir 
meiri hæfileikum en 
flestir aðrir leikmenn 
Landsbankadeildarinn-
ar. Mun væntanlega 
freista þess að komast 

í atvinnumennsku en verður annars væntanlega 
undir smásjánni hjá fjölmörgum liðum fyrir næstu 
leiktíð.

Líkleg til að hafa áhuga: Valur, ÍA, Kefla-
vík, Breiðablik, Þróttur, Fjölnir, Fylkir.

AUÐUNN HELGASON

FH. 33 ára varnarmaður.

Margreyndur landsliðsmaður 
og fyrrum atvinnumaður. FH-
ingur í húð og hár en skortur á 
tækifærum í sumar gæti orðið 
til þess að Auðunn hugsi sér til 
hreyfings. Þó verður að teljast 
afar ólíklegt að Auðunn svíki lit. 

Líkleg til að hafa áhuga: Valur, KR, 
Fylkir, Breiðablik, Fram, Keflavík, Fjölnir, 
Grindavík, Þróttur.

STEINÞÓR GÍSLASON

Val. 23 ára varnarmaður.

Öflugur bakvörður 
sem átti við meiðsli að 
stríða framan af tíma-
bili og varð þannig 
fórnarlamb þess 
breiða leikmannahóps 
sem Valur hefur á að 
skipa. Gæti hugsað 
sér til hreyfings vegna 
skorts á tækifærum og 

ætti að geta plummað sig vel í hvaða liði sem er. 

Líkleg til að hafa áhuga: KR, Fram, 
ÍA, Fylkir, Keflavík, Breiðablik, Þróttur, 

Grindavík.

BJARNI ÞÓRÐUR HALLDÓRSSON

Fylki. 24 ára markmaður.

Frábær markvörður sem 
varð undir í samkeppninni 
við Fjalar Þorgeirsson hjá 
Fylki og var því lánaður 
til Víkings í sumar. Stóð 
sig mjög vel þar til 
Ingvar Kale snéri aftur úr 
meiðslum og tók byrjun-
arliðssætið. Er því líklegur 

til að spila annars staðar á næsta tímabili. Verður 
væntanlega mjög eftirsóttur af liðum sem vantar 
öflugan markmann.  

Líkleg til að hafa áhuga: Fram, Fjölnir, 
KR.

TRYGGVI SVEINN BJARNASON

KR. 24 ára varnarmaður.

Stór og stæðilegur mið-
vörður sem hefur aldrei 
náð sér almennilega á 
strik með KR. Sýndi það 
og sannaði með ÍBV að 
hann hefur allt til brunns 
að bera sem miðvörður 
þarf í Landsbankadeild-
inni. Eilítið mistækur en 

gríðarlega öflugur á góðum degi. 

Líkleg til að hafa áhuga: Fylkir, Fram, 
Víkingur, Keflavík, Fjölnir, Grindavík.

BALDUR INGIMAR AÐALSTEINSSON

Val. 27 ára miðjumaður.

Einn hæfi-
leikaríkasti 
leikmaður 
Landsbanka-
deildarinnar. Var 
verðlaunaður 
fyrir góða 
frammistöðu 

með Valsmönnum í sumar með sæti í landsliðinu. 
Gæti fengið tækifæri í atvinnumennsku í haust en 
er annars líklegur til að vera áfram hjá Val, nema eitt 
af hinum stóru félögunum geri honum risatilboð. 

Líkleg til að hafa áhuga: FH, KR.

SIGMUNDUR KRISTJÁNSSON

KR. 24 ára miðjumaður.

Flinkur vængmaður sem býr 
yfir miklum hæfileikum. Hefur 
átt fast sæti í liði KR í sumar en 
átt misjafna leiki. Í sínu besta 
formi er Sigmundur jafngóður 
og hver annar í Landsbanka-
deildinni en hann á það til að 
týnast inn á milli. Uppalinn 
Þróttari sem hefur líklega 
takmarkaðan áhuga á að spila 
í 1. deild. 

Líkleg til að hafa áhuga: Valur, Fylkir, 
Fram, Þróttur, Grindavík.

BJÖRGÓLFUR HIDEAKI TAKEFUSA

KR. 27 ára sóknarmaður.

Magnaður markaskor-
ari sem hefur spilað 
langt undir getu í 
sumar. Í sínu besta 
formi er Björgólfur 
einn albesti framherji 
efstu deildar. Fram-
haldið veltur á gengi 

KR á komandi lokaspretti Landsbankadeildarinnar í 
ár enda Björgólfur alltof góður leikmaður til að spila 
í 1. deild. 

Líkleg til að hafa áhuga: FH, Valur, Fylkir, 
Keflavík, ÍA, Breiðablik, Fram, Víkingur, Þróttur

SINISA KEKIC

Víkingi. 37 ára sóknarmaður.

Þrátt fyrir að vera orðinn 
37 ára hefur Kekic sýnt 
í sumar að hann er 
liðsstyrkur fyrir hvaða lið 
sem er. Framhald Kekic 
veltur á því hvort Víkingar 
falli í haust, en þó er hann 
allt eins líklegur til að vera 
áfram hjá liðinu. Endur-
koma „heim” til Grindavíkur 

gæti þó verið freistandi kostur. 

Líkleg til að hafa áhuga: Fram, Grindavík, 
Þróttur, Fjölnir.

GRÉTAR SIGFINNUR SIGURÐARSON

Víkingi. 24 ára varnarmaður.

Frábær varnar-
maður sem hefur 
forsögu deilna hjá 
Víkingi. Var láns-
maður hjá Val fyrir 
tveimur árum og 
vildi þá ekki snúa 

aftur í Víking. Hafði þó á endanum ekki um annað 
að velja, enda samningsbundinn félaginu. Náði 
mjög vel saman með Atla Sveini Þórhallssyni á sín-
um tíma og Valsmenn vilja ábyggilega endurbyggja 
það samstarf. 

Líkleg til að hafa áhuga: Valur, KR.

Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir

Sigurvin Ólafsson

Guðmundur Steinarsson

Kristinn Magnússon

Skúli Jón Friðgeirsson

Heimir Snær Guðmundsson

Guðmundur Benediktsson

Kristinn Hafliðason

Örn Kató Hauksson

Guðjón Árni Antoníusson

Ingvi Rafn Guðmundsson

Stefán Örn Arnarson

Albert Brynjar Ingason

Páll Einarsson

Gunnar Örn Jónsson

Kristján Óli Sigurðsson

Magnús Páll Gunnarsson

Hólmar Örn Eyjólfsson

Jón Þorgrímur Stefánsson

Þórður Birgisson

Dean Martin
Kári Steinn Reynisson

Margir af erlendu leikmönnum deildarinnar semja einungis til eins árs í senn og eru því með lausa samninga. Ljóst er að þeir leikmenn sem staðið hafa sig best með 
félögum sínum í sumar munu vekja áhuga annarra liða, hafi þeir á annað borð áhuga á að spila aftur á Íslandi á næstu leiktíð.  *Samkvæmt upplýsingum frá KSÍ*

AÐRIR SEM ERU ÁN SAMNINGS:*

11 FJÖLDI erlenda leik-
manna sem voru í byrjunar-
liðum félaga sinna í fyrstu 
umferð ensku úrvalsdeildar-
innar árið 1992. 

340 FJÖLDI erlenda leik-
manna sem voru á mála hjá 
félögum ensku úrvalsdeildar-
innar í lok síðasta tímabils. 

10 MILLJÓNIR króna sem 
voru árlegt 
meðalkaup 
leikmanna 
í ensku úr-
valsdeildinni
árið 1992. 
Í dag fær 
Scott Parker 
jafnmikið í 
vikulaun hjá 
West Ham. 

25 MILLJARÐAR króna 
sem Sky greiddi fyrir sjón-
varpsrétt á ensku úrvalsdeild-
inni árið 1992. 

225 MILLJARÐAR króna 
sem Sky og Setanta greiddi 
nýlega fyrir sjónvarpsrétt á 
ensku úrvalsdeildinni næstu 
þrjú árin.  

83 MILLJARÐAR króna 
sem fengist hafa fyrir sölu á 
sýningarrétti ensku úrvals-
deildarinnar til landa utan 
Bretlands. Rétturinn nær til 
þriggja ára og er enska úrvals-
deildin sýnd í alls 208 löndum 
um allan heim. 

5 FJÖLDI erlendra knatt-
spyrnustjóra í ensku úrvals-
deildinni. Árið 1992 var enginn 
erlendur stjóri. 

40 PRÓSENTAMUNURINN
á heildarhagnaði félaga ensku 
úrvalsdeildinnar og félaga í 
ítölsku A-deildinni. Hagnaður 
stærstu ensku félaganna var 
mun meiri hlutfallslega.

9 FJÖLDI
enska úrvals-
deildarfélaga 
sem eru í eigu 
útlendinga.
Árið 1992 var 
ekkert félag 
í eigu útlendings. Árið 2003 
var það eitt félag, Fulham, og 
hafði eigandi þess átt heima í 
Bretlandi í 30 ár. 

40 MILLJÓNIR króna sem 
David Dein borgaði árið 1983 
fyrir eignahlut sinn í Arsenal. Í 
dag er hlutur hans talinn vera 
átta milljarða króna virði.  

ALÞJÓÐAVÆÐING
ENSKABOLTANS FEITUSTU BITARNIR 

Á MARKAÐNUM
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M icah Richards hefur stimplað sig rækilega inn á 
fyrsta mánuði tímabilsins sem einn albesti varnar-
maður ensku úrvalsdeildarinnar. Richards hefur 

blómstrað í stöðu miðvarðar – stöðu sem hann hafði aldrei spil-
að áður á sínum ferli þar til Sven-Göran Eriksson, nýr stjóri 
City, ákvað að það væri sú staða sem hentaði honum best. Á 

föstudaginn var Micah verðlaunaður fyrir frammistöðu sína 
með því að vera valinn leikmaður mánaðarins. Lið City fór 
einstaklega vel af stað í haust, vann fyrstu þrjá leiki sína í 
deildinni og fékk ekki á sig mark, en síðan þá hefur liðið þó 
aðeins dalað. Varnarleikur liðsins hefur ekki verið betri í 
áraraðir og vilja stuðningsmenn liðsins helst þakka það 

frammistöðu Micah. 19 ára gamall er hann þegar kom-
inn í guðatölu stuðningsmanna félagsins. 

CITY ER MITT FÉLAG
Þrátt fyrir nokkur gylliboð frá stærstu félögum Eng-

lands hefur Micah hug á að vera áfram hjá City um 
ókomin ár og taka þátt í uppbyggingu Erikssons. „Hjá stóru liðunum er 
algengt að þú sért hvíldur í öðrum hverjum leik og ég tel að það sé ekki 
hentugt fyrir ungan leikmann eins og mig. Það er líka mikilvægt að spila 
hvern einasta leik til að festa sig í sessi hjá landsliðinu,“ útskýrir Micah 
og er augljóst að hann ber mikla virðingu fyrir sænska þjálfaranum. 
„Tungumálin í búningsklefanum eru mörg og ólík það er mikið af nýjum 
leikmönnum í liðinu. Samt er andinn góður og allir ná að skilja hver 
annan. Það er ákveðið afrek sem er Eriksson að öllu leyti að þakka.“

ER RÉTT AÐ BYRJA
Micah spilaði á miðjunni með unglingaliðum Man. City en fékk tækifærið 
hjá Stuart Pearce, fyrrverandi stjóra City, í hægri bakverðinum fyrir 
tveimur árum. Þá var Micah 17 ára, en þrátt fyrir ungan aldur stóð hann 
sig frábærlega og festi sig í sessi sem byrjunarliðsmaður. Og þótt hann 
hafi spilað sem miðvörður með félagsliði sínu á þessu tímabili er hann 
notaður sem bakvörður í landsliði Englands. Fjölhæfnin er óumdeilanleg 
en þjálfarinn, Simon Clifford, skólastjóri brasilísku knattspyrnuakademí-
unnar í Bretlandi, þaðan sem Micah útskrifaðist á táningsaldri, telur að 
hans besta staða sé á miðjunni. 

„Hann er miðjumaður að upplagi og ég tel fullvíst að hann muni enda 
þar. Hann getur orðið betri en Steven Gerrard. Það segi ég vegna þess að 
hann býr yfir meiri hæfileikum en hann. Fólk hefur séð hversu góður 
hann er að verjast en færri hafa séð að hann er gríðarlega teknískur og 
skorar mikið af mörkum ef hann er framar á vellinum,“ segir Clifford. 

Það eina sem skiptir Micah sjálfan máli er að fá að spila – og skiptir þá 
engu máli hvar á vellinum það er. Hann hefur tjáð Steve McLaren að hann 
þurfti engar áhyggjur að hafa af sér. „Hann má láta mig spila hvar sem er 
á vellinum. Ég mun ekki bregðast honum.“ Sjálfstraustið sem endur-
speglast í þessum nýlegu ummælum Richards eru einkennandi fyrir 
þann karakter sem hann býr yfir. Þá er þetta sjálfstraust líklega það sem 
skilur hann frá öðrum jafnöldrum hans í ensku úrvalsdeildinni. „Ég er 
bara 19 ára en þetta er mitt þriðja tímabil og mér líður eins ég sé lykil-
maður. En ég er bara rétt að byrja.“

19 ÁRA DÝRLINGUR

Maí 2005: Valinn efnilegasti leik-
maður Man. City eftir að hafa spilað 
stórkostlega fyrir unglingalið félagsins 
á tímabilinu. 

Júlí 2005: Tekur þátt í fullu undir-
búningstímabili með aðalliðinu og 
spilar reglulega í æfingaleikjum – sem 
framherji. Skoraði þrjú mörk í jafnmörg-
um leikjum á undirbúningstímabil-
inu og er verðlaunaður með sæti í 
leikmannahópi aðalliðsins. Fær treyju 
nr. 45. 

September 2005: Er orðinn yfir-
burðamaður í varaliði City og skorar  
meðal annars mark í 3-2 sigurleik gegn 
Wigan.

Október 2005: Spilar sinn fyrsta leik 
með aðalliði City í úrvalsdeildinni gegn 
Arsenal í október 2005, liðinu sem 
hann studdi með ráðum og dáðum í 
æsku. Lék þá sem framherji. 

Janúar 2006: Orðinn fyrirliði 
varaliðsins og U-19 ára liðs Man. City, 
aðeins 17 ára gamall. 

Febrúar 2006: Spilar sinn fyrsta 
leik á heimavelli með aðalliðinu þegar 
hann kemur inn á fyrir Joey Barton. Lék 
þá sem miðjumaður.

Febrúar 2006: Er í fyrsta sinn í byrj-
unarliði aðalliðsins í leik gegn Charlton 
í ensku úrvalsdeildinni. Spilaði allan 
leikinn í stöðu hægri bakvarðar. 

Febrúar 2006: Skorar sitt fyrsta 
mark fyrir aðalliðið þegar hann jafnar 
metin gegn Aston Villa í bikarkeppn-
inni. 

Mars 2006: Orðinn fastamaður í 
byrjunarliði City og hefur ekki litið til 
baka síðan þá. Spilaði sem hægri bak-
vörður í fyrstu en hefur nú verið færður 
í stöðu miðvarðar.

Ef eitthvert félag hefði viljað kaupa hinn 19 ára gamla Micah Rich-
ards af Manchester City fyrir ári síðan hefði það þurft að punga út 
um tveimur milljörðum króna. Ekkert félag var tilbúið að greiða svo 
háa upphæð. Í dag myndi uppboð á leikmanninum hefjast í þremur 

milljörðum króna, hið minnsta. Micah Richards er ekki aðeins einn allra 
efnilegasti leikmaður sem upp hefur komið á Englandi í áraraðir 

– hann er þegar orðinn einn af þeim bestu.
EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON 

» ÞURFUM EKKI AÐ SELJA HANN

LEIÐ MICAH
ÚR UNGLINGALIÐINU Í

AÐALLIÐIÐ

VISSIR ÞÚ...

...að Micah er útskrifaður úr brasilískum 
fótboltaskóla á Englandi sem þjálfar efni-
lega leikmenn þar í landi að brasilískum sið. 
Áherslan er lögð á tækni og leikskilning og 
hefur Micah látið hafa eftir sér að sú þjálfun 
sem hann hlaut í skólanum hafi gert sig að 
þeim fjölhæfa leikmanni sem hann er í dag. 

...að faðir Micah hefur horft á hverja einus-
tu mínútu í hverjum einasta leik sem sonur 
hans hefur spilað á ferlinum, ef undan eru 
skildir tveir leikir þar sem hann komst ekki 
úr vinnu. 

...að þrátt fyrir að hafa ekki farið leynt með 
áhuga sinn á leikmanninum hefur Chelsea 
aldrei gert formlegt tilboð í Micah. City he-
fur aðeins einu sinni hafnað tilboði í Micah, 
frá Tottenham í júlí 2006. Það hljóðaði upp 
á 620 milljónir króna. 

„Hann verður 
betri og 
betri með 
hverjum 
leik. Það eru 

enginn takmörk fyrir 
hversu góður Micah 
getur orðið. Hann er 
19 ára og hann tapar 
ekki návígi eða skalla-
einvígi. Hvernig verður 
hann hefur nokkur ár?“
Richard Dunne, 
félagi Micah í vörn 
City. 

„Ég hef 
aldrei 
unnið með 
varnarmanni 
sem er jafn 

fljótur og líkamlega 
sterkur.“
Sven Göran Eriksson, 
þjálfari City.

„Ef fram 
heldur sem 
horfir mun 
Micah verða 
lykilmaður 

í enska landsliðinu 
næstu 15 árin.“
Steve McLaren, 
þjálfari enska lands-
liðsins. 

„Enginn er 
betri maður 
á mann en 
Micah. Það 
er nánast 

ómögulegt að komast 
fram hjá honum.“
Simon Clifford, 
skólastjóri brasilísku 
knattspyrnuaka-
demíunnar.

UMMÆLI

Sven-Göran Eriksson hefur lofað stuðn-
ingsmönnum Man. City að þeir muni ekki 
þurfa að horfa á eftir Micah Richards líkt 
og þegar Shaun-Wright Phillips fór til 
Chelsea fyrir metfé á sínum tíma.  Eriksson 
segir City vera í góðum höndum hjá nýja 
eigandanum Thaksin Shinawatra og 
félagið þurfi ekki á peningnum að halda. 
„Ég skil áhyggjur stuðningsmannana en 

held að þær séu óþarfar. Ég hefði aldrei 
komið til þessa félags ef aðstæður væru þannig að það seldi sína bestu leikmenn. Við 
munum gera allt til að halda leikmanni í hans gæðaflokki hjá liðinu. Hann er ánægð-
ur hér og okkur dettur ekki í hug að selja hann.“
Eriksson hefur gríðarlega mikið álit á Micah og segist hafa fylgst grannt með 
honum í tvö ár. „Hann var á lista mínum yfir þá leikmenn sem komu til greina í 
landsliðshóp fyrir HM í fyrra en því miður meiddist hann og átti því ekki möguleika. 
Ég vissi að hann væri góður leikmaður áður en ég kom hingað – bara ekki svona 
rosalega góður. Og hann á bara eftir að verða betri,“ segir Eriksson. 
Sá sænski hefur sagt frá því að eitt það fyrsta sem hann gerði á sinni fyrstu æfingu 
með City var að spyrja Micah hvar á vellinum hann vildi spila. Svarið sem Eriksson 
fékk frá Micah var eftirfarandi: „Mér gæti ekki verið meira sama.“

Sven Göran Eriksson, þjálfari City. 

Micah Richards hefur gríðarleg-
an stökkkraft, eins og sést vel á 
þessari mynd.
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ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR

Varnarmaðurinn Ívar 
Ingimarsson hefur 
leikið sem atvinnu-
maður í Englandi frá 
árinu 1999 og er nú 
á sínu öðru tímabili 
með Reading í ensku 
úrvalsdeildinni. Sport 
fékk Ívar til að segja frá 
fimm erfiðustu and-
stæðingum sem hann 
hefur mætt á sínum 
ferli. 
Eftir Vigni Guðjónsson

Í var átti í nokkrum vandræðum með 
að velja aðeins fimm leikmenn á 
sinn lista yfir erfiðustu andstæð-

ingana í gegnum tíðina. Varnarmaður-
inn sterki, sem gegnt hefur lykilhlut-
verki hjá Reading frá árinu 2003, segir 
urmul af góðum framherjum í ensku 
úrvalsdeildinni en í neðri deildunum 
séu einnig mjög öflugir sóknarmenn 
sem fótboltaáhugamenn á Íslandi kann-
ast lítið við. „Það eru margir virkilega 
góðir framherjar í neðri deildunum sem 
ég hef fengið að kljást við í gegnum tíð-
ina,“ segir Ívar. 

Ekki er hægt að segja að það komi á 
óvart að sjá þau nöfn sem eru á lista 
Ívars. Didier Drogba og Cristiano Ron-
aldo voru bestu leikmenn síðasta tíma-

bils á Englandi og 
Dirk Kuyt stóð sig 
frábærlega á sinni 
fyrstu leiktíð með Liverpool. Þrátt fyrir 
að hafa fengið takmörkuð tækifæri hjá 
Rafa Benitez er Craig Bellamy gríðar-
lega erfiður andstæðingur, að sögn 
Ívars, og þá er Andy Johnson mikill 
markahrellir. „Ég hefði getað nefnt 
marga aðra leikmenn. Næstu menn á 
listann væru líklega Mark Viduka, sterk-
ur leikmaður með góða tækni og 
veit hvar markið er. Svo er Michael 
Owen frábær, þegar hann er heill 
heilsu,“ segir Ívar en athygli vekur 
að hvorki Wayne Rooney né Thierry 
Henry komast á listann.

DIDIER DROGBA

Félag: Chelsea
Aldur: 29 ára

„Stór og líkamlega 
sterkur, mjög góður 
skallamaður sem 
getur einnig skorað 
glæsileg mörk fyrir 
utan teiginn.  Ég 
hef spilað á móti 
honum þrisvar núna 
og það er alltaf jafn 
skemmtilegt. Það er 
alltaf nóg að gera 
gegn Drogba og eftir 
leik á móti honum 
kemur maður allur 
lurkum laminn af 
velli.“

ANDY JOHNSSON

Félag: Everton
Aldur: 26 ára

„Gegn Andy gefst 
aldrei nein hvíld. 
Hann er ekki aðeins 
fljótur og alltaf að 
reyna að komast aftur 
fyrir varnir andstæð-
inganna heldur er 
hann einnig ótrulega 
duglegur að djöflast 
í varnarmönnum og 
gefa þeim engan 
tíma á boltanum.  
Skorar kannski ekki 
eins mikið og hann 
vildi, en með hraða 
og dugnaði leggur 
hann upp tækifæri 
fyrir samherjana.“

CRAIG BELLAMY

Félag: West Ham
Aldur: 28 ára

„Eins leiðinlegt og 
það er nú að segja 
það þá er Bellamy 
einfaldlega mjög 
góður leikmaður, 
með hraðann sem 
sitt helsta vopn. 
Hann er sá allra fljót-
asti sem ég hef spil-
að gegn. Ég spilaði 
með Brentford gegn 
Newcastle í bikarn-
um fyrir 5-6 árum. 
Það var 1-1 þegar 
Bellamy kom inn á í 
framlengingu – hann 
skoraði þrennu.“

RONALDO

Félag: Man. Utd.
Aldur: 22 ára

„Þótt hann sé ekki 
framherji hef ég 
fengið það hlutverk 
að dekka hann í 
hornum og auka-
spyrnum.  Í stuttu 
máli er það alveg 
skelfilegt – hann 
er svo snöggur og 
sterkur. Maður þyrfti 
eiginlega að geta 
teipað sig fastan 
við hann. Þegar ég 
sé hann spila er ég 
alltaf þakklátur fyrir 
að hafa ekki endað 
sem bakvörður.“

DIRK KUYT 

Félag: Liverpool
Aldur: 27 ára

„Mjög hreyfanlegur 
framherji, stendur 
nánast aldrei kyrr. 
Mjög góður á bolta 
og með miklar 
færslur, þegar hann 
gefur boltann reynir 
hann alltaf að hlaupa 
í eyður til að fá hann 
aftur. Mjög snöggur 
á fyrstu metrun-
um.“

Hver er best klæddur?
Gústi Gylfa. Hann er á rándýrum samn-
ing hjá bræðrunum (Hugo & Boss)

Hver er verst klæddur?
Rúnar Kristins-
son. Hann þarf 
að koma sér úr 
belgísku tískunni 
sem fyrst.

Hver hlustar á verstu tónlistina?
Kristinn Magnússon er með 3. stig 
í trompetleik og var í blásturssveit 
Melaskóla á sínum tíma. Guðmundur 
Reynir er klassískur píanóleikari og er 
tónlistarsmekkur þeirra því í samræmi 
við það.

Hver á flottasta bílinn?
Pétur Marteins. Sænski eðalvagninn er 
sannkölluð „dýrari týpan“.

Hver á ljótasta bílinn?
Kristinn Magnússon ekur um á eld-
gömlu geimskipi, sem hann vill meina 
að konur falli fyrir.

Hver er stælt-
astur?
Gústi Gylfa, flott-
asti gamli maður 
sem ég hef séð.

Hver er alltaf 
á síðustu 
stundu?
Stefán Logi er 
sjaldan á réttum 
tíma – brjálað að 

gera hjá honum að selja parket.

Hver eyðir mestum tíma fyrir 
framan spegilinn?
Skúli Jón. Til að verða flottasti strákur-
inn í Verzló þarf að leggja mikið á sig.

Hver er hjátrúarfyllstur?
Framherjar liðsins, Takefusa, Grétar 
Hjartar og Kolvetnis-Jói eru frekar 
steiktir í þessum málum.

Hversu góður er þjálfarinn þinn í 
fótbolta, á skalanum 1-10?
Hef ekki ennþá séð Loga spila, en 
Steini Gísla í dag fær 7 í einkunn.

» LIVERPOOL „Ég hef haldið með Liverpool frá því ég man 
eftir mér, líklega vegna þess að það var lið áttunda áratugar-

ins og það fyrsta sem náði mínum augum og eyrum. Ég hef 
fylgst með liðinu af miklu áhuga síðan og stutt í gegnum 
súrt og sætt. Liverpool byrjar tímabilið mjög vel og það 
eru greinilega miklar framfarir frá því í fyrra. Ég vona bara 
að framfarirnar verði nægilegar til að vinna deildina í ár.“

» KR „Ég er uppalinn í Breiðholtinu og þar var 
ekkert öflugt félag með góðan aðbúnað. Margir 

fóru því til annarra liða og ég fór sjálfur í Fram. Á 
unglingsárunum kynntist ég mörgum KR-ingum 
og fór að hafa taugar til liðsins og eftir að ég flutti 

í Vesturbæinn er ekki aftur snúið. Nú spila 
dætur mínar með félaginu og ég 

er svarthvítur inn að beini.“

Gísli Marteinn Baldursson
 borgarfulltrúi 

AF HVERJU HELD ÉG MEÐ

Með Sigmundi Kristjánssyni

Forsíðumyndina tók Anton Brink 
af knattspyrnumönnunum Helga 
Sigurðssyni, Tryggva Guðmunds-
syni og Jónasi Grana Garðarssyni 
á Hrafnistu.

Útgefandi: 365, 
Ritstjóri:  Vignir 
Guðjónsson, vignir@
frettabladid.is
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Vaxtaauki
Viðskiptavinir fá greidda vexti mánaðarlega í stað árlega. Ef vextirnir liggja
óhreyfðir inni á reikningnum safna þeir vaxtavöxtum.

•   Háir vextir, greiddir út mánaðarlega
•   Stighækkandi vextir eftir innistæðu
•   Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti

Vaxtaauki er kjörinn fyrir fólk sem á sparifé og vill nota vextina til að standa
straum af mánaðarlegum útgjöldum.

Reikningurinn er óverðtryggður og er innistæðan laus til útborgunar hvenær
sem er.
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* Samkvæmt vaxtatöflu Netbankans 12. sept. 2007
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Hvernig finnst ykkur umræðan 
um ykkur „gömlu karlana“ sem 
skorið mest? Á hún rétt á sér og ef 
svo er, má þá ekki túlka hana sem 
ákveðin áfellisdóm yfir yngri kyn-
slóðinni?
Tryggvi: Það þarf ekki að vera svo 
skelfilegt að eldast. Þetta veltur 
náttúrulega allt á því hvernig 
menn hugsa um líkamann. 
Helgi: Ég fíla mig allavega þannig 
að ég sé í betra formi en fyrir 3-4 
árum þannig að aldurinn er ekki 
allt.
Tryggvi: En þessi staðreynd, að 
við gamlingjarnir skorum mest, 
setur vissulega ákveðin spurning-
armerki við æskuna. Ég og Helgi 
höfðum verið í atvinnumennsku 
og þegar ég kom heim fannst mér 
vera minna af ungum og virkilega 
góðum leikmönnum en áður. Það 
eru alltaf nokkrir slíkir leikmenn 
en þeir eru færri en áður. 
Helgi: Ég man að þegar við 
Tryggvi vorum að byrja í kringum 
tvítugsaldurinn þá vorum við allt-
af að skora um og yfir tíu mörk í 
deildinni.
Tryggvi: Einmitt, ég og þú og 
Doddi (Þórður Guðjónsson, leik-
maður ÍA) vorum allir með yfir tíu 
mörk á sama tímabilinu (sumarið 
1993), ekki orðnir tvítugir. 
Helgi: Þetta sér maður ekki gerast 
svo glatt í dag.

Hvað hefur þá breyst á þessum 
rúma áratug?
Helgi: Það er erfitt að segja. Hluti 
skýringarinnar er vissulega að 
leikmenn eru að fara fyrr út í 

atvinnumennsku en samt er það 
ekki allt. Ég er 18-19 ára að skora 
14 mörk. Maður fer ekki mikið 
yngri en það út. 
Tryggvi: Já, sama hér. Ég var 19 
ára og skoraði 13 mörk.

Er þetta ekki einfaldlega ferlið 
í boltanum í dag? Ef menn geta 
eitthvað, þá fara þeir út um leið 
og þeir treysta sér til. Síðan koma 
þeir heim tíu árum seinna og eru 
ennþá bestir?
Tryggvi: Jú, en samt má ekki ein-
blína um of á þá skýringu að menn 
séu að fara fyrr út. Ég held að 
þetta snúist líka svolítið um yngri 
flokka þjálfun og svo lifum við 
náttúrulega í mjög breyttu sam-
félagi í dag. Þegar við vorum 
yngri fórum við ekki bara á fót-
boltaæfingu. Bæði fyrir og eftir 
æfingu vorum við í fótbolta. Það 
komst ekkert annað að en bolti. 
Maður sér þetta ekki lengur í dag. 
Það er farið á fótboltaæfingu og 
eftir hana er farið heim í Play-
Station.

Hvernig líður ykkur í líkaman-
um? Finnið þið árin hellast yfir 
ykkur?
Tryggvi: Nei, ekki ennþá. Maður 
spilar allavega 90 mínútur í flest-
um leikjum og jafnvel 120 mínút-
ur. 
Helgi: Ég finn helst fyrir því að 
maður er kannski lengur að ná 
sér eftir leiki. Sjúkraþjálfarinn 

Grani þarf ekki að hafa áhyggjur 
af þessu, hann nuddar sig bara 
sjálfur.  
Grani: Já, einmitt (hlær). 
Jónas Grani er menntaður sjúkra-
þjálfari og starfar sem slíkur
meðfram boltanum. Hann mun

seint nudda sig sjálfur og leitar
líklega heldur á náðir síns nán-
asta samstarfsmanns, Ásmundar
Arnarssonar, þjálfara 1. deildar
liðs Fjölnis, sem einmitt tekur á
móti Tryggva og félögum í FH í
úrslitum VISA-bikarsins eftir

nokkrar vikur. Tryggvi starfar
sem markaðsráðgjafi hjá Skjá
einum en Helgi vatt kvæði sínu í
kross í haust og er byrjaður í við-
skiptafræði í Háskólanum í
Reykjavík. Hann tekur það sér-
staklega fram að hann er ekki
elsti nemandinn.

SAKNA HVOR ANNARS
Helgi og Grani spiluðu saman hjá
Fram í 1. deildinni í fyrra og þóttu
þá ná einstaklega vel saman í
fremstu víglínu Safamýrarliðs-
ins; skoruðu saman 21 mark.
Helgi ákvað hins vegar að ganga í
raðir Vals síðasta haust þar sem
hann hefur fundið sig afar vel.

Grani, saknarðu Helga?
Grani: Já, að sjálfsögðu. Bæði 
innan vallar sem og utan hans. 
Frábær leikmaður og góður 
félagi. Ég hefði ekkert á móti því 
að hafa hann í liði Fram í dag.
Tryggvi: Maður hefur nú heyrt 
þessa Framara tala um hversu 
gott það hefði verið að vera með 
Helga í liðinu, hann með ellefu og 
Grani með tíu. Þá væri liðið lík-
lega eitthvað ofar á töflunni. 
Grani: Ég vil nú meina að ég sé 
miðjumaður og væri nú varla 
búinn að skora eins mikið ef ég 
væri í þeirri stöðu. En leikurinn 
gengur út á að skora mörk og ég 
hef alltaf verið að reyna það. Það 
hefur gengið óvenju vel í sumar. 
Helgi: Ég spyr nú bara hvar Fram 
væri án Grana? Hann er kominn 
með tíu mörk í liði sem er neðar-
lega í deildinni, sem er náttúru-
lega ótrúlega góður árangur. 

Tryggvi, þú spilaðir lengi með 
Grana hjá FH. Saknar þú hans?
Tryggvi: Já, ég sakna hans sárt. 
Hann fékk náttúrulega miklu 
færri mínútur en hann hefði viljað 
en tölfræðin á þessum mínútum 
hlýtur að hafa verið með því besta 
sem gerist – hátt í mark í leik. 

Er Grani þá markheppnastur 
af ykkur?
Tryggvi: Nei, þetta kvikindi er 
náttúrulega heppnast (bendir á 
Helga).
Helgi: Ég þakka hrósið, Tryggvi.
Tryggvi: Helgi er náttúrulega 
mjög hæfileikaríkur en hann á 
það til að ætla að setja boltann í 
vinstri vinkilinn og hann endar í 
hægra horninu. En hei, mark er 
mark.
Grani: Já, sammála þessu. Helgi 
er heppnastur en Tryggvi er gráð-
ugastur.
Tryggvi: Nei, nei, nei. Helgi er 
miklu gráðugri en ég. 
Helgi: (hlær) Auðvitað spilar 
heppni einhvern þátt en þetta 
snýst um að koma sér á réttan 
stað á réttum tíma. Ég held að 
Grani sé fremstur af okkur í því. 
Það er hans styrkleiki og ástæðan 
fyrir því að hann hefur skorað tíu 
mörk. Ég held að það hafi ekkert 
með heppni að gera.

LEIKUR FH OG VALS RÆÐUR 
ÚRSLITUM
Lokaspretturinn í Landsbanka-
deildinni er framundan og hefst
16. umferðin með fjórum leikjum
í kvöld. Tryggvi og Helgi eru á
svipuðum slóðum með liðum
sínum í deildinni og berjast hat-
rammlega um Íslandsmeistaratit-
ilinn. Grani er hins vegar hluti af
liði Fram, sem berst fyrir lífi
sínum á hinum enda töflunnar.

GÓÐUM UNGUM LEIKMÖ 

Tryggvi Guðmundsson, Helgi Sigurðsson, Jónas Grani Garðarsson.

Helgi Sigurðsson (33), 
Jónas Grani Garðars-
son (34) og Tryggvi 
Guðmundsson (33) eru 
samtals 100 ára gam-
lir og eru samkvæmt 
flestum stöðlum kom-
nir fram yfir sín bestu 
ár í boltanum. Samt 
sem áður hefur enginn 
í Landsbankadeildinni 
skorað eins mikið og 
þeir í ár. Sport hitti 
þremenninganna að 
máli á eina staðnum 
sem var við hæfi, Hrafn-
istu – dvalarheimili 
aldraðra í Reykjavík, 
og ræddi við þá um 
aldurinn, mörkin og 
íslenska boltann.  
Eftir Vigni Guðjónsson

Helgi 
Sigurðsson,
Val
Fæðingardagur: 17/09/1974

Leikir/Mörk í sumar: 

15/11

Leikir/Mörk frá upphafi 

í efstu deild: 80/46

Landsleikir/mörk: 

6/10

Tryggvi 
Guðmundsson, 
FH
Fæðingardagur: 30/07/1974

Leikir/Mörk í sumar: 

14/8

Leikir/Mörk frá upphafi 

í efstu deild: 136/88

Landsleikir/mörk: 37/9

Jónas Grani 
Garðarsson,
Fram
Fæðingardagur: 15/03/1973

Leikir/Mörk í sumar: 

15/10

Leikir/Mörk frá upp-

hafi í efstu deild: 76/33

Landsleikir/mörk: 

Enginn
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Sérfræðingur
í fyrirtækjaviðskiptum

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

Landsbankinn leitast við að ráða til sín 
og hafa í sínum röðum framúrskarandi 
starfsfólk og efla það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans
er áhersla lögð á skemmtilegan vinnu-
stað, starfsánægju og gott starfs-
umhverfi, sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

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

Störf sérfræðinga í fyrirtækjaviðskiptum í útibúum á höfuðborgarsvæðinu eru laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni í lifandi 
starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur.

Helstu verkefni:

• Umsjón með samskiptum við fyrirtæki í viðskiptum 
við útibúið

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu
trygginga, áhættumats rekstraraðila og mat  
lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningur lánsumsókna fyrir 
útibússtjóra og/eða lánanefnd

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði
      eða sambærileg menntun

• Reynsla af fjármálastjórn fyrirtækja er kostur

• Frumkvæði og skipulagshæfileikar

• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ingvarsdóttir á 
starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir lok dags 25. september nk.

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001



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 
ljósleiðaratækni. 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

Netsérfræðingur óskast







- vi› rá›um

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

Rafi›na›armenn
Traust og framsæki› fyrirtæki á höfu›borgarsvæ›inu óskar eftir rafi›na›armönnum
til a› starfa vi› afar fjölbreytt verkefni, svo sem vi›hald, uppsetningu og gangsetningu
búna›ar fyrir heimili og fyrirtæki.

Óska› er eftir fólki me›:
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun e›a símsmí›i.
Almenna tölvukunnáttu.
Enskukunnáttu.
Getu til a› vinna sjálfstætt.
fijónustulund og ánægju af samvinnu.
Vilja til a› bæta vi› sig flekkingu.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf hjá traustu fyrirtæki me› gó›a
starfsa›stö›u og hreinlegt vinnuumhverfi.

Áhersla er lög› á möguleika starfsmanna til a› vaxa og dafna me›
fyrirtækinu.

Miki› er lagt upp úr fljálfun starfsmanna og símenntun.

Gó› laun eru í bo›i fyrir rétta a›ila.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
24. september nk. Númer starfs er 7056.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal,
rá›gjafi hjá Hagvangi. Netfang: elisabetsa@hagvangur.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
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Umsjón viðskiptagólfs Business support
Við leitum að útsjónarsömum einstaklingum sem líður hvergi betur en í margþættu og hröðu umhverfi og hafa brennandi 

áhuga á fjármálamörkuðum.

Helstu verkefni:

•  Þjónusta við notendur kerfa sem tengjast 
    fjárfestingabankastarfsemi
•  Nýting upplýsinga úr kerfum og framsetning þeirra
•  Samskipti við hugbúnaðarsala 
    og forritara innan bankans
•  Aðstoð við rekstur og umsjón kerfa
•  Ýmis sérverkefni fyrir deildir innan fjárfestingabanka

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Guðmundsson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs í síma 820 6490 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Prófari
Við óskum eftir að ráða nákvæman, duglegan og skipulagðan einstakling með brennandi áhuga á öllu sem viðkemur 
prófun á hugbúnaði. 

Helstu verkefni:

•  Allt sem viðkemur prófunum á hugbúnaði, þ.m.t.: 
    - Kerfisprófanir
    - Viðtökuprófanir
    - Sjálfvirkar prófanir
    - Gerð prófanatilvika og framkvæmd þeirra

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir hópstjóri prófana á upplýsingatæknisviði í síma 410 6878 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Geta til að vinna í hópi
•  Færni í að tileinka sér nýjungar
•  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun
•  Reynsla af framkvæmd og skjölun prófana er kostur

Forritari / Hugbúnaðarverkfræðingur
Við leitum að öflugum forriturum í hugbúnaðardeild bankans til að leysa krefjandi en jafnframt skemmtileg verkefni. 
Viðkomandi þurfa að vera tilbúnir að sérhæfa sig í samnýtanlegum þjónustum ásamt því að geta unnið í samheldnum 
og afkastamiklum hópi. 

Helstu verkefni:

•  Viðhald og þróun á helstu kerfum bankans þ.m.t.: 
    - Reikningakerfi 
    - Aðgangsstýring 
    - CRM (customer relationship management)
    - Grunnþjónustur
    - DSS (decision support systems)
    - Verðbréfakerfi 

Nánari upplýsingar veita Skúli G. Jensson forstöðumaður hugbúnaðardeildar á upplýsingatæknisviði í síma 410 6809 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

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

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum 
á www.landsbanki.is fyrir lok dags 26. september nk.

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða reynsla
•  Þekking á Visual Studio
•  Reynsla í c# og c++
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og í hópvinnu

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Háskólamenntun af sviði verk-, viðskipta- eða tölvunarfræði
•  Góð tölvukunnátta skilyrði
•  Frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
•  Þjónustulund og geta til að starfa undir álagi
•  Reynsla á fjármálamörkuðum og fjárfestingabankastarfsemi 

 er mikill kostur

Fjölbreytt störf 
á upplýsingatæknisviði



Pipar auglýsingastofa 

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík 

sími 552 9900 / www.pipar.is

Auglýsum eftir metnaðarfullum textagerðamanni 

og prófarkalesara, sem getur hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða hálft stöðugildi.

Umsókn sendist á umsokn@pipar fyrir 21. september.

Prófkalestur
og textagerð

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

Leikskólinn Austurborg, Háaleitisbraut 70,
 óskar eftir að ráða leikskólakennara 

eða starfsfólk með aðra menntun.

Ævintýri alla daga

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

Spennandi starf hjá 
frístundamiðstöðinni
Frostaskjóli

Deildarstjóri unglingastarfs

Starfið felur í sér mótun 
faglegs uppeldisstarfs í 
frítímanum í Vesturbænum.
Helsta starfssvið deildar-
stjórans er yfirumsjón með öllu
félags- og tómstundastarfi sem
rekið er á vegum frístunda-
miðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga
á aldrinum 10-16 ára. Undir deildarstjóra 
unglingastarfs heyra verkefnastjórar félags-
miðstöðva auk annarra starfsmanna í 
unglingastarfi. Að meðaltali nota daglega
um 500 börn og unglingar þjónustu Frosta-
skjóls.

Ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með félags- og tómstundastarfi fyrir 10-16 ára
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og annað

starfsfólk

Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg háskóla-

menntun
• Stjórnunarreynsla
• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknar-
frestur

er til 30. sept.
2007

Umsóknum skal skila á skrifstofu Íþrótta- og tómstundasviðs,
Bæjarhálsi 1, merkt viðkomandi starfi. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum hjá borginni.

Nánari upplýsingar um starfið  veitir forstöðumaður Frostaskjóls,
Guðrún Kaldal, kaldal@reykjavik.is og í síma 411-5700





Umsjónarmaður Æskufells í Fellaskóla
Samstarfsverkefni Fellaskóla, ÍTR og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, 70% starf.

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

Ábyrgðarsvið:
Umsjón með athvarfi fyrir 6-9 ára börn sem þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur

Búa vel að börnunum, aðstoða þau við heimanám og

stuðla að því að þau fái að njóta sín og þroska 

félagslega færni í samskiptum gegnum leik og starf

Þverfaglegt samstarf við þá sem koma að rekstri 

athvarfa

Önnur verkefni tengd tómstundastarfi í hverfinu

Laun eru samkvæmt. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. 
Umsóknum skal skilað til frístundamiðstöðvarinnar
Miðbergs, Gerðubergi 1, 111 Reykjavík, merkt 
,,Umsjónarmannastarf september 2007”.
Nánari upplýsingar veitir Arnór Geir Jónsson, 
deildarstjóri barnastarfs í Miðbergi, s: 411-5750, 
netfang: arnor.geir.jonsson@reykjavik.is

Menntunar – og hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur sambærileg

háskólamenntun

Reynsla af starfi með börnum

Áhugi á frístundastarfi

Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Hæfni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og sjálfstæði

Skapa liðsheild í starfsmannahópi

Góð almenn tölvukunnátta

ÁHUGAVERT STARF HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐINNI MIÐBERGI Í BREIÐHOLTI

Umsóknarfrestur
er til og með 30. september 2007. 

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Guðmundsdóttir, forstöðumaður þjónustuvers á Sauðákróki.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. september næstkomandi.

• Upplýsingamiðlun, leiðbeiningar og þjónusta við
   viðskiptavini sjóðsins

• Umsýsla með skuldabréf sjóðsins, skráning og
   skönnun

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins
við viðkomandi stéttarfélag.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Reynsla af skrifstofu-, þjónustu- eða
   bankastörfum æskileg

• Gott vald á íslensku og tölvukunnátta nauðsynleg

• Áhugi á húsnæðis- og lánamálum

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

• Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust og
   framúrskarandi þjónustulund

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa í þjónustuver Íbúðalánasjóðs 
á Sauðárkróki.
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

LIÐSMENN
ÓSKAST
N1 óskar eftir að ráða starfsfólk í verslun og þjónustu.

VAKTSTJÓRI
N1 þjónustustöð, Ægisíðu Reykjavík
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta
     við viðskiptavini 
     Stjórnun starfsmanna á vaktinni 

Vaktauppgjör
     Pantanir
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund
     Stundvísi og reglusemi

ALMENNT STARFSFÓLK
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
     Þjónusta við viðskiptavini 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund
     Stundvísi og reglusemi

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Harðardóttir mannauðssviði N1 í síma 440 1000. 
Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is eða sendi tölvupóst á sigridurh@n1.is



Starfsmaður í markaðsdeild B&L
Starfssvið

Uppsetning á prentverkum, auglýsingum ofl.

Umsjón með vefsíðum fyrirtækisins

Hönnun Flash-netborða og netpósta

Þátttakandi í stefnmótun fyrirtækisins

Hugmyndavinna að markaðsaðgerðum

Almenn markaðsvinna

Hæfniskröfur

Lokið námi sem grafískur hönnuður

Góð þekking og reynsla í gerð blaða auglýsinga og öðru prentefni

Þekking á Adobe Creative Suite og tilheyrandi búnaði

Þekking og reynsla í gerð Flash auglýsinga

Þekking í vinnslu heimasíðugerðar

Þekkingu og innsæi í markaðsfræði

Gótt vald á íslensku máli

Stundvísi

Skipulögð vinnubrögð

Góður liðsmaður

B&L var í 16. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun
sem VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því
meðal topp fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2007. Þá
reyndist B&L jafnframt vera með bestu niðurstöðuna,
í samanburði við önnur bílaumboð í fl okki stærri
fyrirtækja. Það bílaumboð sem kom næst B&L var
Toyota í 28. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð
landsins, stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili
fyrir Hyundai, Renault, BMW, Land Rover, Irisbus og
Arctic Cat og er einn stærsti söluaðili atvinnubíla á
landinu. Meginmarkmið B&L er að veita vandaða og
trausta þjónustu á öllum sviðum bifreiðaviðskipta og
rekur fyrirtækið í því skyni öfluga starfsmannastefnu.
Alls starfa 128 manns hjá fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er 
bent á að senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til 
B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 25. september nk.
Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT



Jói
Fel

Starfssvið
Vaktaskipun, starfsmannaráðningar, uppgjör,
innkaup og allur daglegur rekstur í bakaríinu.

Hæfniskröfur
Æskilegt að umsækjandi sé ekki yngri en 25 ára
og hafi starfsreynslu úr bakaríi.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is
eða hafið samband við Lindu í síma 863 7579.

Bakaríið Jói Fel óskar eftir verslunarstjóra 
á Kleppsveg. Þarf að geta hafið störf strax.

www.marelfoodsystems.com

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf: www.marel.com fyrir 26. september nk. Öllum umsóknum
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Tækjahugbúnaðarsérfræðing

Nánari upplýsingar um starf tækjahugbúnaðarsérfræðings veitir Jón Þór Ólafsson, framkvæmda-
stjóri vöruþróunarferlis, jon@marel.is,  í síma 563 8000.

Verkefnisstjóra

Nánari upplýsingar um starf verkefnisstjóra veitir Þórður Theodórsson, sviðsstjóri verkefnasviðs,
thordurt@marel.is, í síma 563 8000. 

Vélahönnuð

Nánari upplýsingar um starf vélahönnuðar veitir Kristján Hallvarðsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarferlis, kristjan@marel.is,  í síma 563 8000.

» 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



Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

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

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

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

Danól óskar eftir að ráða röskan og duglegan starfsmann til starfa.
Starfið felur í sér umsjón með kaffistofu og fundarherbergjum
ásamt afþurrkun og léttum þrifum.

Vinnutími frá kl. 8.00 / 9.00 - 15.00

Leitað er að samviskusömum og ábyrgum einstaklingi sem á gott með 
mannleg samskipti.

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Kaffistofa“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 21. september nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

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

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

Umsjón með kaffistofu 
og ræsting

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Viðkomandi hefur bíl,síma og ferðatölvu til umráða.

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Sölumaður
Vegna aukinna umsvifa leitar Einar Ágústsson & co að öflugum sölumanni.
Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi og heildsölu á vörum og þjónustu tengda
byggingariðnaðinum. 

· Heimsóknir til viðskipavina 
· Öflun nýrra viðskiptasambanda
· Gerð tilboða

· Þekking á byggingavörum æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta
· Metnaður og frumkvæði í starfi

· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Góð enskukunnátta kostur
· Reynsla af sölustörfum æskileg

· Þróun nýrra verkefna
· Samskipti við erlenda birgja

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Aðstoð við matreiðslumann
· Létt störf í eldhúsi

Mötuneyti
Virt matvælafyrirtæki leitar að starfsmanni í mötuneyti.
Vinnutími er frá kl. 07:30/08:00 til kl. 14:30/15:30.

Reynsla af sambærilegum störfum kostur.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Starfssvið

Hæfniskröfur

Menntun og/eða reynsla á sviði rafeindavirkjunar kostur.

Ráðningarþjónusta

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Skólaskrifstofa
S E LT J A R N A R N E S B Æ R
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt

og útikennslu og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 5959291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 5959109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við
Félag leikskólakennara og Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær nýtir heimild
kjarasamnings til greiðslu tímabundinna viðbótarlauna.

Lausar stöður
í leikskólunum

Mánabrekku og Sólbrekku
Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

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
• Deildarstjóri á yngri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Hlutastarf e. hádegi
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Aðstoð í eldhúsi 80%
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Fulltrúi á starfsmannasviði
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að sinna 
margvíslegum verkefnum á starfsmannasviði. 
Starfið felur m.a. í sér samskipti við stjórnendur 
og starfsmenn, ytri samskipti, skráningu gagna og 
þátttöku í öðrum fjölbreyttum verkefnum. 

Hvers væntum við?
Umsækjandi þarf að vera lipur í samskiptum, 
hafa vilja til að axla nýja ábyrgð og löngun til að 
vaxa í starfi. Rík þjónustulund er mikilvæg. Góð 
íslensku- og enskukunnátta er einnig skilyrði, ásamt 
haldgóðri tölvuþekkingu, en m.a. er unnið með 
tímaskráningarkerfi HugarAx og H-laun.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur hafi a.m.k. 
stúdentspróf eða sambærilega menntun, hafi 
áður unnið í starfsmannahaldi, sé talnaglöggur og 
nákvæmur og geti hafið störf fljótlega. 

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki í mikilli sókn. Þú vinnur mikilvæg verk með 
góðu samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér.

Atvinnuöryggi er mikið, tekjur traustar og laun
þín eru að hluta árangurstengd. Ennfremur greiðir 
fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Skúli Skúlason, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Norðuráls,
í síma 430 1000. 

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
23. september næstkomandi. Þú getur sótt
um á vef fyrirtækisins www.nordural.is,
sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina 
merkta: Fulltrúi á starfsmannasviði.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru rösklega 400,
verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá Norðuráli starfa m.a.
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, vélvirkjar,
vélstjórar, rafvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem 
öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Áhugavert starf hjá Norðuráli



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

VERSLUNAR-
BYKO – AKRANES

STJÓRI
STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA

Daglegur rekstur verslunar / Starfsmannastjórnun /
Tilboðsgerð og sala til viðskiptavina / Ábyrgð á vöruúrvali
og vöruframsetningu

Menntun eða reynsla á sviði rekstar- og/eða stjórnunar
/  Reynsla af verslunarstjórnun / Iðnmenntun eða þekking 
á byggingavörumarkaði er kostur / Jákvætt viðmót og
þjónustulipurð / Góð hæfni í mannlegum samskiptum
/ Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

Nánari upplýsingar veita:

Elfa, starfsþróunarstjóri BYKO hf, 

í símum 5154161 og 8214161 

og með tölvupósti, elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir mánudaginn 24. sept.

til BYKO - Elfu B. Hreinsdóttur,

Skemmuvegi 2, 200 Kópavogi

eða með tölvupósti elfa@byko.is.

Við leitum að drífandi og kraftmiklum einstaklingi til að 
takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu umhverfi

Ártúnsskóli



FISKMARKAÐURINN
AÐALSTRÆTI 12 | SÍMI 578 8877

NÝR VEITINGASTAÐUR
ÓSKAR EFTIR FÓLKI:

VAKTSTJÓRI Í SAL  \\
ÞJÓNAR Á KVÖLDIN  \\

AÐSTOÐ Í SAL  \\

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur
vinnustaður í boði fyrir rétta fólkið.

Nánari upplýsingar veitir Ágúst 
Reynisson í síma 663 9595 og 

agust@ skmarkadurinn.is

Hlíðasmára 1, 201 Kópavogi, sími 585 5200

Jarðboranir
Jarðboranir annast framkvæmdir á alþjóðlegum vettvangi og felst
starfsemin einkum í nýtingu auðlinda í jörð. Samstæða Jarðborana
hf. samanstendur, auk móðurfélagsins, af Jarðborunum innanlands, 
Iceland Drilling (UK) og Hekla Energy GmbH. 
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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.





Drekavellir 54-60
221 Hafnarfjörður

Í byggingu

Stærð: 235 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá 31,9 - 32,9

Glæsileg  raðhús  á  góðum  stað  á  Völlunum  í  Hafnarfirði.   Húsin  verða  afhent
fokheld  eða  tilbúin  til  tréverks.  Frágangur  utanhúss:  Sökklar  og  plötur:
Staðsteypt,  járnbent  steinsteypa.  Útveggir:    Staðsteypt,  járnbent  steinsteypa.
Klæðning:   Útveggir verða múraðir og málaðir í ljósum lit. Þak:   Þak er steypt
og  einangrað  með  200mm  plasteinangrun.    Ofan  á  það  kemur  svo  dúkur  og
farg.  Gluggar  og  svalahurðir:    Gluggar,  svala- og  útihurðir  er  sett  í  eftir  á.  Það
eru  úr  plasti  og  koma  fullmeðhöndlað  með  stormjárnum  og  læsingum.  Í
gluggunum  er  K-gler.  Fokhelt:   Innveggir,  bara  steyptir  innveggir  fylgja.
Rafmagn,  í  steyptum  innveggjum  og  plötum.  Pípulagnir,  frárennslisstútar  í
steyptri  botnplötu.  Lóð,  verður  grófjöfnuð.  Forsteypt  ruslatunnugeymsla  fylgir.
Tilbúið  til  tréverks:   Útveggir,  eru  einangraðir  innan  frá  með  100mm  einangrun,
því  næst  múraðir  og  tilbúnir  til  spörtlunar.  Innveggir,  léttir  innveggir  eru  byggðir
úr  2  sinnum  tvöföldu  gipsi,  blikkprófílum,  tilbúnir  til  spörtlunar.  Rafmagn,
heimtaug tilbúin, pípur fyrir raf og boðlagnir milli töflu og tengidósa fullgert.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Nánari skilalýsing hjá sölufulltrúum

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

893-6001

820-8080

Grandahvarf 6
203 Kópavogur
Með útsýni yfir Elliðavatn

Stærð: 123,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 35.700.000
Jarðhæð  við  Grandahvarf.  Flísalögð  forstofa  með  eikarskáp.  Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með
eikarskápum.  Flísalagt  baðherbergi  með  upphengdu  klósetti,  baðkari,  sturtuklefa,  handklæðaofni  og
eikarinnréttingu.  Á gangi  er  næturlýsing  í  veggjum.  Eldhús  með  eikarinnréttingu,  öll  tæki  fylgja.   Rúmgóð,
opin  stofa  með  útgengi  á  verönd,  fallegt  útsýni  yfir  Elliðavatn.  Þvottahús  með  innréttingu  og  skolvaski,
geymsla með hillum, bæði flísalagt. Afhendist tilb. undir gólfefni. Eign sem þú verður að skoða!

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 16:00-16:30

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

893-6001

820-8080

Samtún 40
105 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 56,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.800.000
Góð  2ja  herb.  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi.  Anddyri  flísalagt,  rúmgott  hol  með  flísum  á  gólfi  og
fataskáp.   Eldhús  með  innréttingu,  flísum  á  milli  skápa  og  borðkrók.  Svefnherbergi  með  gólfdúk  og
fataskáp.  Baðherbergi með innréttingu, sturtuklefa, tengi fyrir þvottavél, flísalagt í hólf og gólf.  Stofa með
eikarparketi á gólfum. Geymsla er innan íbúðar og útigeymsla.  Snyrtileg eign á góðum stað.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 16:00-16:30

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

893-6001

820-8080

Skúlagata 20
101 Reykjavík
60 ára og eldri, þjónustuíbúð.

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 16.220.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000

Falleg 3ja herb. þjónustuíbúð á 5. hæð í fjölbýlishúsi við Skúlagötu.  Í anddyri sameignar á jarðhæð eru tvær lyftur.
Úr  lyftu  er  komið  inn  á  snyrtilega  sameign  hæðar.   Gengið  er  inn  í  forstofu,  þar  eru  góðir  skápar  úr  mahogany.
Rúmgott  tómstunda-/sjónvarpsherbergi  með  útgengi  á  góðar  vestursvalir  með  glæsilegu  sjávarútsýni  (Akranes,
Snæfellsnes).   Baðherbergi  með  sturtu,  fallegri  innréttingu  úr  mahogany/hvít  með  góðum  skápum,  tengi  f.
þvottavél, ljósar flísar á veggjum.  Eldhús og stofa eru samliggjandi.  Í eldhúsi er falleg innrétting, mahogany/hvít.
Út frá stofu eru stórar og fínar norðursvalir með einstaklega glæsilegu útsýni út á sjóinn og yfir til Esjunnar.  Við
hlið  baðherbergis  er  rúmgott  hjónaherbergi  með  miklu  skápaplássi,  skápar  úr  mahogany/hvítu.   Á  íbúðinni  er
fljótandi eikarparket að undanskyldu baðherbergi sem er dúklagt.  Allar hurðir eru úr mahogany.  Þjónustusími er í
ibúðinni  sem  er  beintengdur  við  Securitas  og  húsvörð  sem  er  staðsettur  í  húsvarðaríbúð  í  sameign  á  jarðhæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Í húsinu er samkomusalur sem leigist út til íbúa.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 17:00-17:30

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

893-6001

820-8080



Álfkonuhvarf 47
203 Kópavogur
Stór ný íbúð - laus

Stærð: 131,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.900.000
Endaíbúð  á  þriðju  hæð,  gluggar  á  þrjá  vegu.  Íbúðin  er  121  fm  og  geymsla  í  kjallara  10,4  fm.  Íbúðin  er
fullbúin  utan  gólfefna,  þó  eru  flísar  á  baðherbergi  og  í  þvottahúsi.  Rúmgóð  forstofa  með  fataskáp,
sjónvarpshol og rúmgóð stofa og borðstofa, útgengt úr stofu á stórar flísalagðar suðursvalir, fallegt útsýni.
Eldhús  með  HTH  eikarinnréttingu  með  AEG  tækjum,  flísalagt  þvottahús  inn  af  eldhúsi.   Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, sturta og baðkar. 3 góð svefnherbergi með fataskápum

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Opið
Hús

opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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

8648090

Kjartansgata 22
310 Borgarnes
Frábært tækifæri fyrir laghenta

Stærð: 179,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 24.200.000
Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
***ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA*** Frábært tækifæri fyrir laghenta. 179,7 fm einbýlishús, þar af
er 36,5 fm bílskúr, sem stendur á 600 fm lóð á frábærum stað í hjarta Borgarness. Eldhúsið er bjart með
upprunalegri  innréttingu.  Stór  og  mjög  björt  stofa.  Baðherbergi  er  með  upprunalegum  flísum  á  veggjum.
Niðri  er  rúmgott  þvottahús  og  2  geymslur.   Hægt  er  að  stækka  neðri  hæð  og  gera  aðra  íbúð.  Bílskúr
rúmgóður. Húsið þarfnast töluverðra lagfæringa. Frábært tækifæri sem vert er að kíkja á.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.30-17.30

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

659 5652

Brattagata 4a
310 Borgarnes
Fín eign á frábærum stað

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Mjög rúmgóð 4. herb. íbúð á neðri hæð  í mjög vel staðsettu húsi í Borgarnesi. Eign sem vert er að skoða.
Íbúðin  er  118,3  fm  og  skiptist  í  forstofu,  2  stofur,  eldhús,  búr,   gang,  geymslu,  sameiginlegt  þvottahús,
baðherbergi  og  2  svefnherbergi.  Baðherbergi  nýuppgert.  Garður  og  bílastæði  er  ný  tekið  í  gegn.   Flott
sameiginlegt  garðhús.  Stutt  er  í  alla  þjónustu  svo  sem  sundlaug,  skóla,  íþróttahús  og  kirkju.   Fín  eign  á
frábærum stað sem vert er að skoða í hjarta Borgarness.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15.00-16.00

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

659 5652

Þorsteinsgata 4
310 Borgarnes
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 142,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 16.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Mikið  endurnýjað  142,2  fm  einbýlishús,  þar  af  er  39  fm  bílskúr,  sem  stendur  á  688  fm  lóð  í  hjarta
Borgarness.  Nýtt  rafmagn  í  húsinu,  allar  vatnslagnir  nýjar,  skolp  og  frárennslilagnir  nýjar,  nýjir  ofnar  í  öllu
húsinu og líka bílskúr (á eftir að tengja suma), allt gler nýtt, allir gluggar nýjir eða í góðu standi, ný fög og
listar,  allar  hurðir  nýjar  í  húsinu,  útihurð,  svalarhurð  og  bílskúrshurð  líka,  öll  gólfefni  ný,  allar  innréttingar
nýjar. Vel staðsett og fallegt hús sem vert er að kíkja á.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

tt@remax.is

aok@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18.00-19.00

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

659 5652

SÓLVALLAGATA 60
101 Reykjavík
FRÁBÆR ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 10.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Falleg íbúð á rólegum stað við miðbæinn.  Íbúðin var að mestu leiti endurnýjuð í byrjun árs 2007 og var í
Innlit  Útlit  mars  síðast  liðinn.  Nýleg  gólfefni  úr  Harðviðarval  .  Góður  skápur  í  forstofu  .  Rúmgott
svefnherbergi.  Tvær  bjartar  samliggjandi  stofur,   Eldhús  var  nýlega  endurnýjað,  vönduð  hvít  háglans
innrétting, gler mosaic flísar. Sameign hefur verið tekin í gegn, nýtt teppi og málað.  Þetta er vönduð eign
sem mikið hefur verið lagt í   Mjög stutt í alla þjónustu og skóla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Í DAG 16 SEPT. KL 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

Kleppsvegur 138
104 Reykjavík
Tilboð óskast. Laus v/kaups.

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 15.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
Snyrtileg  og  vel  skipulögða  4ja  herb  íbúð  á  annari  hæð  í  þriggja  hæða  fjölbýli  innst  á  Kleppsvegi,  önnur
blokk  frá  gatnamótum  Kleppsvegar  og  Holtavegar.  Íbúðin  er  töluvert  endurnýjuð.  Stór  björt  stofa  með
suður  svölum,  eldhús  með  snyrtilegri  ljósri  innréttingu  og  inn  af  því  þvottaherb.  Stórt  hjónaherb.  með
svölum,  tvö  góð  barnaherb.,flísalagt  baðherb.  með  baðkari  og  sér  sturtuklefa.  Stór  sameiginl.  garður  í
suður. Stutt í alla þjónustu, góð staðsetnig! Verið velkomin í opið hús í dag ! Kaffi

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

runar@remax.is

oli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. kl. 15 til 16. kaffi  !

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

517 3629

892-9804

Sandhólar 8
801 Selfoss
Einn með öllu

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Flott  sumarhús  í  landi  Ásatúns  við  Flúðir.   Húsið  stendur  við  9  holu  golfvöll.  Bústaðurinn  er  allur  hinn
flottasti og vel útbúinn með skolpkerfi (ekki rotþró). Eldhús með ísskáp, uppþvottavél, keramic helluborði,
viftu  og  ofn.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  upphengt  WC,  góður  sturtuklefi  og  handklæðaofn.
Sjónvarps  og  símatengingar  eru  í  öllum  herbergjum.  Bílskúrinn  er  um  35  fm  og  einnig  er  um  30  fm
tómstundaherbergi með billiard borði sem fylgir. Hiti í gólfum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

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

893-6001

820-8080

Breiðavík 27
Grafarvogur
Frábær útivistarsvæði

Stærð: 95,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RE/MAX  Búi  kynnir  þriggja  herbergja  vel  staðsetta  íbúð  í  Grafarvogi.  Íbúðin  skiptist  í  tvö  rúmgóð
svefnherbergi  með  góðum  skápum,  mjög  rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Eldh  er
opið  með  litlum  borðkrók  og  góðri  innréttingu,  stofan  er  björt  með  útgengi  á  suðurpall  en  af  honum  er
útgengt út í afgirtan garð.  Frábær útivistarsvæði við voginn og golfvöllur í göngufæri. Nálægð við sjóinn og
útsýni á Esjuna, frábær staðsetning með tilliti til útivistar. Stutt í skóla og leikskóla

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17/9 kl. 17-17.30

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

860-3579



Strandgata 20
460 Tálknafjörður
Gistiheimili með mikla möguleika

Stærð: 219,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 24.978.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.000.000
Húsið skiptist annarsvegar í 3ja herb. íbúð og hinsvegar í gistiheimili með öllum tækjum og tólum. Gistirými
er  fyrir  8-  12  manns  í  uppbúnum  rúmum,  þvotta-  og  snyrtiaðstöðu  og  eldhúsaðstöðu  fyrir  gesti.  Stór
eignalóð  fylgir  og  býður  upp  á  mikla  möguleika,  s.s.  að  byggja  sumarhús  sem  viðbót  við  gistiaðstöðuna.
Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum grunni, nýlegt gler og gluggar, og 25fm þurrk/geymsluhjallur
fylgir. Vaxandi aðsókn og miklir ónýttir tekjumöguleikar.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Fallega staðsett hús á Tálknafirði

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

869-8150

Háholt 11
Hafnarfirði
Rúmgóð íbúð með útsýni

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.600.000
Hentug  íbúð  fyrir  barnafólk.  Skóli  og  leikskóli  í  stuttu  göngufæri.  Íbúðin  er  á  þriðju  og  efstu  hæð  og  er
útsýni mjög gott. Suðursvalir eru úr stofu. Svefnherbergin eru núna fjögur . Stofan er ágætlega rúmgóð og
auk  þess  er  vinnurými  í  holi.  Baðherbergi  hefur  verið  tekið  nokkuð  í  gegn  nýlega  og  hluti  af  gólfefnum
endurnýjað. Eldhús er ágætt og innaf því er þvottahús. Sérgeymsla er í kjallara.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

Í dag 16.sept kl. 16:00 - 16:30

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

848-8718

861-2743

Heiðarholt 13 - 15
250 Garðar
Gott parhús

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 17.500.000
Nýtt 146,6 fm parhús, sem skilast með mjög stuttum afhendingartíma. Skilalýsing sem hér segir. Útveggir:
Standandi  timburklæðning,  lektur  síðan  10mm  krossviður,  grind  2  sinnum7  tm,  að  innan  spónaplötur  og
gifs yfir, með 150mm steinull og 200mm í lofti. Efni fylgir í Innveggi, grindarefni spónaplötur og Gifs, 70mm
einangrun.  Þak:  Aluzink.Gólf:  Gólfhiti  komin  upp  og  hitalagnir  verða  komnar  í  gólfin  svo  að  gólfin  verða
tilbúin undir gólfefni. Rafmagn: Búið að setja upp rafmagnstöflu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Opið
Hús

Opið hús. 16 septe. kl. 16.00 - 17.00

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

699-6949

Hagamelur 45
107 Reykjavík
Í hjarta vesturbæjar

Stærð: 93,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.700.000
Vel staðsett 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með útleiguherbergi á efstu hæð með flottu útsýni. Rúmgóð og
björt stofa með parketi á gólfi  Hjónaherbergið er mjög rúmt og með góðu skápa plássi og parket á gólfi.
Barnaherbergið  er  gott  og  með  skáp.   Eldhúsið  er  með  góðri  hvítri  innréttingu  og  flísum  á  gólfi.
Baðherbergi  með  baðkari,  hita  í  gólfi  og  flísalagt  í  hólf  og  gólf.   Á  besta  stað  í  vesturbænum  alveg  við
Vesturbæjarlaugina og Melabúðina.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 18:00 -18:30

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

898 0066

Holtsgata 19
101 Reykjavík
Fallegt útsýni

Stærð: 103,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.300.000
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni í gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu,
hjónaherbergi, barnaherbergi, gang, eldhús og bað. Lakkað parket á gólfum í stofum, barnaherbergi og á
gangi.  Dúkur  á  gólfum  í  hjónaherbergi  og  eldhúsi.  Eldhús  með  upprunalegri  innréttingu  og  stórum
borðkrók. Baðherbergi er með baðkari og flísum í hólf og gólf. Borðstofan er notuð sem herbergi í dag en
auðvelt er að opna inn í stofuna aftur. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla eru í kjallara

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.19:00-19:30

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

898 0066

Arnarheiði 5
810 Hveragerði
Glæsilegt einbýli á fallegum stað

Stærð: 157,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 27.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.700.000
Fallegt  einbýlishús  með  stórum  og  fallegum  garði  í  mikilli  rækt  og  hellulögðu  bílaplani.  Björt  stofa  og
borðstofa sem eru samliggjandi og með Mahogany parketi á gólfum. Eldhúsið er með ljósri innréttingu og
borðkrók.  Baðherbergið  er  einkar  rúmgott  með  bæði  sturtuklefa  og  baðkari  og  flísum  í  hólf  og  gólf.
Hjónaherbergið er rúmgott með góðu skápaplássi. Barnaherbergin eru rúmgóð. Garðurinn er mjög fallegur
í mikilli rækt og með matjurtagarði.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:30-17:00

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

898 0066

Flatahraun 1
Hafnafirði

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá 21,5m
Sérlega  glæsilegar  og  vel  hannaðar  íbúðir  á  góðum  stað  í  Hafnarfirði.  Í  húsinu  eru  47  íbúðir.  Bílastæði  í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru mismunandi að stærð frá 57,3 fm – 144,7 fm. Allar íbúðirnar
eru  með  þvottahúsi  inn  í  íbúðinni  og  geymslu.  Tveir  inngangar  eru  í  húsinu  og  tvær  lyftur.  Helmingur
íbúðanna er með sérinngangi af svölum.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigurbjörn E
Sölufulltrúi

tse@remax.is

bjossi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17:30

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

822-1003

Skálalækjarás
Skorradalshreppur
Vandað heilsárshús

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
RE/MAX  BORG  kynnir  stórglæsilegt  heilsárshús  á  eignarlóð  við  Skálalækjarás  3  í  landi  Indriðastaða,
Skorradalshreppi.  Húsið  4  herb.  samtals   97,1m2  á  eignarlóð  sem  er  3963m2.  Stofa  og  eldhús  eru
samliggjandi  og  þar  er  hátt  til  lofts.   3  mjög  rúmgóð  svefnherbergi  eru  inn  af  stofu.   Baðherbergið  er
snyrtilegt og þar er sturtuklefi.  Einnig er rúmgóð geymsla.  Húsið er sérlega vel einangrað og viðurinn er
sérvalinn og þykkari en gengur og gerist.  Platan er steypt með hitalögn.  Mjög vandað hús

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

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

699 8993



Traðarberg 3
221 Hafnarfjörður
Sérlega falleg 4ra herbergja

Stærð: 131,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð(125,1 fm) á fyrstu hæð í fjölbýli við Bergin í Hafnarfirði. Íbúðin er í
góðu ástandi á allan hátt og lítur mjög vel út.  Nánari lýsing: Gengið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Gott
sjónvarpshol liggur inn af forstofu með eikarparketi á gólfum, gott rými. 2 barnaherbergi af góðri stærð meðfram
gangi  og  stafaparket  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  af  góðri  stærð  með  stafaparket  á  gólfi  og  stórum  skápum.
Baðherbergið  lítur  mjög  vel  út,  flísað  í  hólf  og  gólf,  með  sturtuklefa  og  baðkari.  Eldhúsið  er  rúmgott,  flísalagt  á
gólfi, góðar innréttingar og gott pláss fyrir eldhúsborð. Stofan er björt og rúmgóð með góðu plássi fyrir borðstofu
og  setustofu,  parket  á  gólfi  og  útgengt  á  svalir.  Svalirnar  eru  af  góðri  stærð  og  snúa  í  suð-vestur.  Þvottahús  er
innan  íbúðar  og  er  það  flísalagt.  Sérgeymsla  í  kjallara.   Góð  íbúð  á  vinsælum  stað.  Grunnskóli,  leikskóli  og  öll
þjónusta nálægt.

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

Ennishvarf 15A
203 Kópavogur
Gæða eign með flottu útsýni

Stærð: 168,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 28.594.000
Bílskúr: Nei

Verð: 47.500.000

RE/MAX  BORG kynnir:  Glæsilega  4ra  herbergja,  168,9  fm  íbúð,  þar  af  er  24,4  fm  bílskúr  og  6,8  fm  geymsla.
Stórbrotið  útsýni.  Tvennar  svalir.  Bílskúr.      Nánari  lýsing:  Góð  flísalögð  forstofa  með  skápum,  þar  er  einnig
gestasnyrting sem er flísað í hólf og gólf, sturta, hiti í gólfi og upphengt salerni. Komið er inn í parketlagt hol sem
tengir  saman  stofu  og  eldhús.  Eldhúsið  er  bjart,  flísalagt  með  góðum  borðkrók,  eldhúsinnréttingum  frá  HTH,
gaseldavél, innbyggðri uppþvottavél, sjónvarpstengla á tveimur stöðum og útgengi á stórar svalir. Stofan er með
eikarparketi  sem  er  með  sér  hljóðeinangrandi  efni.  Hún  er  mjög  björt  með  útgengi  á  svalir  með  stórkostlegu
útsýni.  Herbergin  eru  þrjú og  liggja  inn  af  gangi.  Öll  parketlögð,  rúmgóð,  með  skápum  og  sjónvarpstenglum  og
mjög björt. Inn af hjónaherbergi er fataherbergi. Baðherbergið er flísað í hólf og gólf, hiti í gólfi, hornnuddbaðkar
og  góð  innrétting.  Þvottahúsið  er  flísalagt  og  rúmgott.   Skúrinn  er  upphitaður.  Stutt  í  alla  þjónustu,  einnig  er
leiksvæði í grennd.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl. 17:00-17:30

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

897 7744

Jöklafold 41
112 Reykjavík
Björt og falleg 3ja herbergja

Stærð: 89,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
RE/MAX BORG kynnir  fallega  og  bjarta  3ja  herbergja  íbúð,  82,2  fm,  á  2.hæð  í  3ja  hæða  fjölbýli.  Fallegt
gegnheilt rauðeikarparket á gólfum. Nánari lýsing: Forstofa rúmgóð með skáp. Bæði svefnherbergi af góðri
stærð  og  bæði  með  skáp.  Eldhús  með  fallegri  innréttingu,  flísum  milli  skáp  og  góðum  borðkrók  við
hornglugga sem hleypir mikilli birtu inn í eldhúsið. Stofan er af ágætri stærð, vel nýtanleg og útgengt er á
góðar suð-vestur svalir. Baðherbergið er með sturtubaðkari, þvottaaðstaða inni á baði

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.18:00-18:30

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

897 7744

Torfufell 29
111 Reykjavík
Góð 3ja herbergja

Stærð: 78,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.600.000
RE/MAX BORG kynnir:  Snyrtilega,  78,9  fm,  innifalin  5,6  fm  geymsla,  3ja  herbergja  íbúð  á  annarri  hæð  í
Efra-Breiðholti.Stofan er björt og rúmgóð með útgengi á svalir. Baðherbergi er mikið til endurnýjað og með
tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Einnig  er  sameiginlegt  þvottahús  og  þurrkherbergi.  Eldhús  er  mikið
endurnýjað með fjögurra ára góðri og fallegri innréttingu, flísum milli skápa og borðkrók. Hjónaherbergið er
rúmgott með ágætum skápum. Minna herbergið er án skápa. Plastparket er í íbúð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.18:00-18:30

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

897 7744

Haðarstígur 2
101 Reykjavík
Auðvelt að útbúa aukaíbúð

Stærð: 165,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 48.000.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallegt  einbýlishús  á  þremur  hæðum  í  hjarta  borgarinnar.  Í  húsinu  eru  5
svefnherbergi  ,  2  baðherbergi  og  1  stofurými.  Húsið  er  á  3  hæðum  með  aðalinngang  á  miðhæð  og
sérinngang  á  jarðhæð.  Möguleiki  á  gera  jarðhæð  að  séríbúð  til  leigu.  Búið  er  að  gera  mikið  fyrir  húsið  á
undanförnum árum og lítur það vel út að utan sem innan. Frábært tækifæri til að eignast fallegt einbýli í 101
með aukaíbúð í kjallara. Eignin er laus til afhendingar.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.19:00-19:30

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

699 7372

897 7744

Seljabraut 14
109 Reykjavík
4 svefnherbergi / 4 bedrooms

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

Brunabótamat: 27.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  6  herbergja  raðhús  á  þremur  hæðum   á  góðum  stað  í  Breiðholtinu.   Jarðhæð
skiptist  í  forstofu,  sjónvarpshol/stofu,  baðherbergi  með  sturtuklefa,  tvö  svefnherbergi.  Miðhæð  skiptist  í
gott  stofurými,  eldhús  af  góðri  stærð  og  þvottahús.  Efri  hæð  skiptist  í  tvö  svefnherbergi  og  baðherbergi
með  baðkari.  Gott  raðhús  með  miklum  innréttingarmöguleikum.   A  nice  4  bedroom,  2  bathroom  town
house on 3 floors in BREIÐHOLT. We will personally be there to display the house.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 17:00-17:30

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

897 7744

699 7372



Vallarhús 43
112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  fjórbýli.  Ástand  íbúðarinnar  er  mjög  gott.
Gengið  er  inn  forstofu  með  skáp.  Eldhúsið  er  sérlega  fallegt,  nýuppgert  að  hluta  til,  flísað  í  hólf  og  gólf.
Stofan er með fallegu viðarparketi á gólfum, tvískipt í borð og setustofu, útgengt út á verönd/sér afnotaflöt.
Hjónaherbergið er af góðri stærð með góðum skápum. Barnaherbergin eru af ágætri stærð. Baðherbergið
er með sturtubaðkari, flísað í hólf og gólf og með snyrtilegri innréttingu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.15:00-15:30

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

699 7372

Brekkubær 7
110 Reykjavík
Fallegt raðhús á 2 hæðum

Stærð: 189,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.800.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilegt  5  herbergja  raðhús  á  2  hæðum  með  innbyggðum  bílskúr  (21,2  fm)  í
Árbænum.  Vönduð  og  vel  skiplögð  eign.  Gengið  er  inn  á  efri  hæð  og  þar  eru  forstofa,  stórt  eldhús,
baðherbergi  og  rúmgott  stofurými.  Á  neðri  hæð  er  stórt  þvottahús,  3  svefnherbergi,  baðherbergi  og
stofa/hol.  Allar  innréttingar  eru  sérlega  smekklegar  og  er  öllu  í  húsinu  vel  við  haldið.  Skólar  og  öll  helsta
þjónusta nálægt. Glæsileg eign í góðu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

Ásvallagata 15
101 Reykjavík
Björt og falleg íbúð(1 svefnherb.)

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  á  góðum  stað  í  101.  Í  íbúðinni  er  eitt
svefnherbergi og tvískipt stofa, há lofthæð, korkur og dúkur á gólfum. Nánari lýsing: Gengið er inn á gang
með korkflísum á gólfi. Eldhús liggur til vinstri af gangi, klassískar innréttingar. Tvískipt stofurými  af góðri
stærð  liggur  til  hægri  af  gangi  og  er  sérlega  fallegt.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skápum.
Baðherbergið með sturtubaðkari, flísað í hólf og gólf.  Góð íbúð á góðum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

Nökkvavogur 7
104 Reykjavík
3ja herbergja 

Stærð: 69,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.800.000
RE/MAX  BORG  kynnir  góða  3ja  herbergja  íbúð  í  kjallara  í  Vogunum.   Íbúðin  samanstendur  af  2
svefnherbergi,  1 stofa, 1 eldhús, 1 baðherbergi. Gangur liggur inn af forstofu. Til hægri af gangi er minna
svefnherbergið,  parket  á  gólfi  og  skápur.  Inn  af  gangi  til  vinstri  er  rúmgott  svefnherbergi  með  parketi  og
góðum  skáp.  Inn  af  gangi  til  hægri  er  stofan,  parket  á  gólfi  og  ágætt  pláss.  Eldhúsið  er  með  nýlegri
innréttingu flísar á gólfi og milli skápa og lýtur mjög vel út. Góð íbúð á vinsælum stað

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.18:00-18:30

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

699 7372

Ægisíða 129
107 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja í góðu standi

Stærð: 54,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 8.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
RE/MAX BORG hefur tekið í sölu 54,5 fm kjallaraíbúð við Ægisíðuna. Gengið er inn í flísalagða forstofu og
þaðan  stofuna  sem  tengir  eldhúsið,  baðherbergið  og  svefnherbergið.  Parket  er  á  stofu,  eldhúsi  og
svefnherberginu.  Eldhúsið  er  með  eldri  innréttingu  en  borðplata  og  vaskur  voru  endurnýjuð  2005.
Sameiginlegt  þvottahús  er  á  hæðinni  ásamt  sér  geymslu.  Húsið  er  mikið  endurnýjað  að  utan  og  má  þar
telja yfirgripsmiklar múrviðgerðir.

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

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27
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 19:00-19:30

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

699 7372

696 8028

Ásakór 3
203 Kópavogur
3 glæsilegar íbúðir

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
***TILBÚIN  TIL  AFHENDINGAR***  RE/MAX  BORG  kynnir  í  einkasölu  tvær  glæsilegar  4ra  herbergja
íbúðir(132,6  og  135,1  fm)  og  eina  5  herbergja  íbúð(166,6  fm)  við  Ásakór  í  Kópavogi.  Íbúðirnar  er  án
gólfefna nema baðherbergisgólfin sem eru flísalögð. Innréttingar eru í forstofu, herbergjum, baðherbergi og
eldhúsi. Eldhúsinnréttingar með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergi eru flísalögð með innréttingu
og vegghengdu salerni.  Glæsilegar íbúðir í nýju hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.14:00-14:30

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

699 7372

Arnarsmári 12
201 Kópavogur
Falleg og björt 4ra herb. 

Stærð: 89,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega   4ra  herbergja  íbúð(89,5  fm)  á  2.hæð  í  litlu  fjölbýli  í  Kópavoginum.   3
svefnherbergi, 1 baðherbergi, 1 stofa, 1 eldhús. Íbúðin er skemmtilega upp sett með svefn og baðherbergi
meðfram  gangi  og  þar  af  opið  stofurými  með  eldhúsi.  Eikarparket  á  gólfum  að  baðherbergi  undanskildu.
Eldhúsinnrétting nýleg. Baðherbergi að hluta til nýtt. Öll svefnherbergi af góðri stærð. Suð-vestur svalir af
góðri stærð frá stofu. Virkilega skemmtileg íbúð á vinsælum stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.15:00-15:30

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

699 7372



Fífulind 1
201 Kópavogur
5 herb. íbúð á tveimur hæðum

Stærð: 141 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 19.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

Verulega falleg íbúð á 2.hæðum með sér inngangi af svölum á góðum stað í Lindunum í Kópavogi.  Neðri hæð:
Forstofa  með  fatakápum  og  flísum  á  gólfi.  Eldhús  með  innréttingu  úr  kirsuberjavið,  flísar  á  gólfi  og  borðkrókur.
Innaf  eldhúsi  er  þvottahús  og  geymsla.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  suðursvalir.  Baðherbergi
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi.  Barnaherbergi  með  fataskáp.  Parket  á  gólfum.  Efri
hæð:  Sjónvarpsrými með parketi á gólfi. Tvö svefnherbergi og er annað með miklu skápaplássi. Möguleiki á að
bæta við 3ja svefnherberginu með lítilli fyrirhöfn. Geymsla í sameign.  Hagstæt áhvílandi lán til yfirtöku.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.: 16:00 - 17:00

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

520 9400

698 87 33

Hrísrimi 8
112 Reykjavík
Sérinngangur og bílageymsla 

Stærð: 112,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15.815.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000

Góð  3ja  -  4ra  herbergja  íbúð  með  stæði  í  bílgeymslu   á  fjölskylduvænum  stað  í  Rimahverfinu.   Eignin  skiptist  í
forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Eldhús með hvítri innréttingu, flísum á gólfi og útgengi út á svalir. Opið er
frá  eldhúsi  inní  stofu  og  borðstofu.  Parket  á  gólfi.  Baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.
Hjónaherbergi  með  fataskáp.  Tvö  barnaherbergi  og  er  annað  gluggalaust  og  nýtist  í  dag  sem  vinnuherbergi.
Geymsla  er  við  hliðina  á  inngangi.  Mikið  geymslurými  er  undir  súð  í  íbúðinni.  Bílgeymsla  með  þvottaaðstöðu.
Húsið  lítur  mjög  vel  út  og  hefur  verið  vel  viðhaldið.  Örstutt  í  grunnskóla  og  þjónustu  s.s.  verslanir,  apótek  ofl.
Hagstætt áhvílandi lán.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús frá kl.: 14:30 - 15:00

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

520 9400

698 87 33

Breiðavík 21
112 Reykjavík
Rúmgóð 152,9fm 3ja herb.

Stærð: 152,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 23.505.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.500.000

Húsið stendur á góðum stað nálægt Víkurskóla og er heildarástand gott. Íbúðin er samtals 152,9fm þar af 19,2m²
bílskúr.  Nánari lýsing: Tvö rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol, stór stofa, möguleiki á aukaherbergi. Þvottahús
er  innan  íbúðar.  Innra  skipulag  er  mjög  gott  og  herbergi  rúm  með  góðum  skápum.  Baðherbergi  með  upph.
klósetti,  flísar  í  hólf  og  gólf,  bað,  sturta  og  ljós  innrétting.  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. Geymsla er í sameign í kjallara.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Frábærlega rúmgóð íbúð á góðum stað

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

864 4615

898 8016

Túngata 2
225 Álftanes
Skemmtilegt hús í fallegu umhverfi

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 24.940.000
Bílskúr: Já

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

Búi

Svanlaug
Sölufulltrúi

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-17.00

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

697 8381

Rauðagerði 34
108 Reykjavík
Parhús til sölu

Stærð: 199 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
REMAX-Esja  kynnir: Parhús á frábærum stað með einstöku útsýni. Húsið er efst í botnlanga í Rauðagerði.
Hvor eign er 199 fm.  þar af er bílskúr 25,5 fm. Húsin afhendast fullkláruð að utan og rúmlega fokheld að
innan,  hiti  er  í  gólfum.  Einstakt  tækifæri  til  að  eignast  nýtt  hús  í  þessu  gróna  rólega  hverfi.  Nánari
upplýsingar  veita  :  Gísli  Harðarson  s:820-3588,  gh@remax.is  og  Valur  Þór  Einarsson  s:820-1969,
valur@remax.is.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Gísli Harðarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

gh@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

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

820 3588

820 1969



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. 16:30-17:30

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

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 16:30-17:30

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

520 9400

892 0684

Rekagrandi 5
107 Reykjavík
Vel staðsett 2 herbergja íbúð

Stærð: 52,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 7.870.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Vel  staðsett 2  herbergja  íbúð á 3  hæð í  góðu  fjölbýlishúsi  við  Rekagranda í  Reykjavík.  Nánari  lýsing:
Forstofa með góðum skápum.  Parket er á öllum gólfum nema á baði en þar er dúkur, tengi fyrir þvottavél
á baðherbergi.  Eitt svefnherbergi með góðu skápaplássi.  Stofa og eldhús er eitt rými, í eldhúsi er ágæt
eldri innrétting.  Útgengt frá stofu út á góðar svalir með útsýni yfir Faxaflóann. Í kjallara er sér geymsla og
sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 18 sept. kl 18:00

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

822 2123SELD

Hellubakki 2
800 Selfoss
Glæsileg Eign

Stærð: 214,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
RE/MAX ESJA kynnir glæsilegt einbýlishús í funkisstíl við hellubakka á Selfossi. Húsinu er skilað fullbúnu að
utan, lóð er grófjöfnuð en möl verður sett á plan. Að innan er húsið tilbúið til innréttinga. Nánari upplýsingar
veita Júlíus Ragnar í síma 896-4146 (jrj@remax.is)Björn í síma : 692-1065 (bka@remax.is) og Drífa Björk s:
869 1078  skrifstofusími RE/MAX Esju er 414-4600

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

tp@remax.is

jrj@remax.is

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

bka@remax.is

Hringið og bókið skoðun

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

896 4146

692 1065

Vættaborgir 68
112 Reykjavík
Glæsilegt parhús!

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

Brunabótamat: 34.810.000
Bílskúr: Já

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

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16/8, milli 16:00-16:30

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

692 1065

896 4146

Grundarhvarf
Elliðavatn/Kópavogur
Einbýli á einni hæð.

Stærð: 290 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 75.000.000
Stórglæsilegt  einbýli  á  einni  hæð ásamt kjallara.  Húsið  er  byggt  í  svokölluðum funkystíl  og verður  afhent
tilbúið  að  utan  en  fokhellt  að  innan.  Aðalhæð  er  290  fm.  Frábært  skipulag  hannað  að  þörfum
nútímafjölskyldu.   Stofa,  eldhús,  borðstofa  tengjast  í  sameigninlegu  rými.  3  barnaherbergi  og  stórt
hjónaherbergi  með  fataherbergi  inn  af.  Stórt  baðherbergi  og  annað  gestabað.  Gott  þvottahús  með
inngengi inn í bílskúr. Bílskúr ca. 40 fm með geymslu.  Kjallari verður undir öllu húsinu

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Ein hæð auk kjallara.

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

898 9979

660 7761

Funalind
Kópavogur
Glæsileg íbúð

Stærð: 106,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 16.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Glæsileg eign á besta stað í Lindarhverfinu í Kópavogi. Eitt glæsilegasta húsið í Lindunum. Frábært útsýni.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Eignin getur verið til afhendingar STRAX.  Um er að ræða íbúð á 3ju/annari
hæð í glæsilegu húsi sem stendur innst í botnlanga, íbúðin er 3ra herbergja 106.7 fm og er vel skipulögð,
björt og rúmgóð. Glæsilegt viðhaldsfrítt hús, frábær staðsetning.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Falleg eign

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

898 9979

898 4477



Kvistavellir 34
221 Hafnarfjörður
FOKHELT ENDA RAÐHÚS

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Kvistavellir 34 er raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á hefðbundinn hátt. Stærð
húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þaraf er bílskúr og geymsla 35,9. 2.hæð er 65,7 m2
Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri
hæð  er  gengið  upp  steyptan  stiga  upp  á  efri  hæð.  Efri  hæð  skiptist  í  þrjú  herbergi,  stórt  og  rúmgott  bað  og
þvottahús.  Einnig  eru  svalir  á  efri  hæð.  Inn  af  bílskúr  er  geymsla  og  þaðan  er  útgengt  út  í  garð.  Lögn  fyrir
gólfhitakerfi  verður  steypt  í  gólfplötur  neðri  og efri  hæðar og gólf  tilbúin til  flotunar.   Skilalýsing fullbúið að utan,
grófjöfnuð lóð og fokhelt að innan  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Drekavellir 10 
221 Hafnarfjörður
4 herbergi - 2 baðherbergi

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

Brunabótamat: 26.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gófli, fatahengi og mjög góðum fataskápum, anddyrið
er lokað með hurð. Eldhúsið er stórt með góðum innréttingum, gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp, keramik
helluborð, innbyggð uppþvottavél og flísar á gólfi. Borðstofa og stofa eru sameiginlegt rými. Stórar suður
svalir með rennihurð sem opnast mjög mikið. Í íbúðinni eru 4 rúmgóð herbergi með stórum fataskápum. 2
baðherbergi, annað með sturtu og hitt mað baðkari. Rúmgott þvottahús með flísum.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.00

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

821 7337

899 0800

699 6165

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
PENTHOUSE - ÞAKÍBÚÐ

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

Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Seljandi skal aflétta öllum þeim áhvílandi veðskuldum sem ekki eru yfirteknar í kauptilboði þessu. Kaupandi
skal  leggja  fram greiðslumat  eða lánsloforð lánsstofnunar  innan 10 virkra  daga frá  samþykki  kauptilboðs
þessa, að öðrum kosti er seljanda heimilt að rifta tilboði þessu með einhliða yfirlýsingu. Fái kaupandi ekki
þá lánafyrirgreiðslu sem hann þarf til  efnda kauptilboðs þessa er starfsmönnum fasteignasölunnar heimilt
að leita staðfestingar á því hjá viðkomandi lánastofnun.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Fífuhvammur 5
200 Kópavogur
EINSTÖK STAÐSETNING

Stærð: 243,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 32.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.900.000
Komið er inn í anddyri, úr anddyri er gengið inn í þvottahús og geymslu, hægt er að ganga úr þvottahúsi
inn í bílskúr. Á jarðhæð er mjög stórt eldhús með góðum borðkrók. Komið er inn í stórt rými sem skiptist
sjónvarpshol/setustofu,  mjög stóra borðstofu þar  sem er  útgengt  út  í  garð.   Úr  setustofa er  gengið inn í
mjög  stóra  og  glæsilega  aðalstofu  hússins  með  gólfsíðum  gluggm  og  arni.Ekkert  hús  skyggir   á  útsýni
eingarinnar. Að bakatil við húsið er einn af fallegri listigörðum Kópavogsbæjar.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165

Flétturimi 16
112 Reykjavík
TVÖ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Stærð: 219,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 25.230.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000

Stórglæsileg  þakíbúð  á  tveimur  hæðum,  tvennar  svalir  þar  sem  útsýni  er  einstaklega  víðsýnt  og  glæsilegt.  Í
íbúðinni eru fimm góð svefnherbergi, þrjú herbergi eru á aðalhæð og tvö á efri  hæð.  Aðalhæð hefur að geyma
anddyri,  þrjú  góð  svefnherbergi,  baðherbergi,  borðstofu,  eldhús,  þvottahús  og  fimmtán  metra  langar  svalir.
Baðherbergi  er  með  snyrtilegri  innréttingu  ásamt  baðkari  og  er  flísar  á  gólfi  og  á  veggjum.  Hjónaherbergi  er
rúmgott  með  sexföldum  skápum  og  mikilli  lofthæð.  Fyrsta  barnaherbergi  á  aðalhæð  er  með  tvöföldum  skáp.
Annað  barnaherbergi  á  aðalhæð  er  með  stórum  gluggum,  þakglugga  og  góðu  útsýni.  Eldhús  er  með  fallegri
innréttingu og góðu vinnuplássi. Stofa er með mikilli lofthæð og rúmgóð, útgengt út á fimmtán metra langar svalir.
Á efri  hæð eru tvö góð herbergi með fataskápum, sjónvarpshol, útgengt er út á svalir  úr herbergi. Með eigninni
fylgja  tvö  rúmgóð  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  sem  rúma  vel  heimilisbílinn,  mótorhjólið,  vélsleðann  og  jafnvel
fjórhjólið. Íbúðin er 141fm og bílageymslan er 79fm. Snyrtileg sameign, sérgeymsla er í  kjallara. Verið velkomin í
opið hús í dag. BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.00 - 18.00

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.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

821 7337

899 0800

699 6165



Langabrekka 14
200 Kópavogur
Einbýli með aukaíbúð í kjallara!

Stærð: 207 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 31.040.000

Bílskúr: Nei

Verð: 51.800.000

RE/MAX FASTEIGNIR  KYNNIR:  Fallegt  207  fm  einbýlishús  með  samþykktri  íbúð  í  kjallara,við  Löngubrekku  14,
Kópavogi. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið skiptist í íbúð á 2 hæðum sem er 142,1 fm og 65,3 fm
íbúð í  kjallara.Sameignilegt  þvottahús og geymsla  er  einnig  í  kjallara.  Fallegur  gróinn garður,  Bílskúrsréttur  fylgir
ásamt teikningum. Einstaklega skemmtilegt hús á besta stað í Kópavogi. Sjón er sögu ríkari.  Nánari upplýsingar
veitir Bergur Heiðar í síma 898-0419 og Ásbjörg í síma 892-7556.

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 kl 16:00 og 17:00 í dag !!!

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

821 7337

898 0419

892 7556

Klukkurimi 95
112 Reykjavík
Góð eign á besta stað í Grafarvogi

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Bjarta  og  fallega  86.6  fm  3ja  herbergja  íbúð á  annari  hæð í  fjölbýli  að
Klukkurima í Grafarvogi. Góður barnvænn garður fylgir eigninni. Frábær eign til að byrja búskap! Eign sem
vert er að skoða. Stór barnvænn garður fylgir eigninni auk tveggja  bílastæða. Allar nánari upplýsingar veitir
Bergur Heiðar í síma : 898-0419, bergur@remax.is og Stefán Páll í síma 821 7337, stefanp@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

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

821 7337

898 0419

892 7556

Breiðavík 11
112 Reykjavík
Verðtilboð !!!

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
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. gott aðgengi með nóg af bílastæðum  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

Bókið skoðun í síma 898-0419/892-7556

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

821 7337

898 0419

892 7556

Laufengi 134
112 Reykjavík
Á góðum stað í Grafarvogi

Stærð: 106,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
106,6  fm  4ra  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  með  sérinngangi  af  svölum.  Íbúðin  er  með  þrem
svefnherbergjum  öll  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Baðherbergið  er  með  sturtuklefa,  dúk  á  gólfi  og  ljósri
innréttingu. Eldhúsið er er með ljósri innréttingu, efri og neðri skápum og dúk á gólfi. Stofan er björt með
útgengi  á  norðaustur  svalir  og  dúk  á  gólfi.EIGNIN  ER  LAUS  TIL  AFHENDINGAR  MJÖG  FLJÓTLEGA.
Upplýsingar um eigninga gefa Bergur Heiðar sími 898 0419 og Ásbjörg sími 892 7556

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 15.00-15.30

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

821 7337

898 0419

892 7556

Engjasel 84
Reykjavík
Falleg íbúð á barnvænum stað

Stærð: 114,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.155.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Falleg  og  björt  3ja  herbergja  83.8  fm   íbúð  á  fjórðu  hæð  í  Engjaseli
Seljahverfi.  Frábært  útsýni  er  úr  íbúðinni.  Útgengi  er  út  á  rúmgóðar  flísalagðar  suðursvalir  úr
hjónaherberginu.  Bílskýli  fylgir  og  möguleiki  er  á  að  stækka  rými  íbúðarinnar  um  ca  30  fm  .  Mjög
sjarmerandi íbúð sem vert er að skoða. Frábær fyrsta eign.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Bókið Skoðun !!!

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: 0

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 17:30 og 18 í dag

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

821 7337

898 0419

892 7556



Búðarstígur 16a - 16b
820 Eyrarbakki
Glæsileg eign með ótrúlegu útsýni!

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 43.000.000
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Glæsilegt hús ásamt íbúð með ótrúlegu útsýni á Eyrabakka. Húsið var allt
endurbyggt frá grunni árið 1990 svo allt í húsinu var endurnýjað á þeim tíma. Eignin telur : ( kjallari, miðhæð
og  ris)Þvottarhús,  5  herbergi,  eldús,  2  baðherbergi,  forstofu,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpstofu,  bílskúr  og
aukaíbúð. Fallegt útsýni í suður og stór og mikill garður með stórum palli og gróðurhúsi sem og bílaplan til
fyrirmyndar. Ekki missa af þessu!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Kíktu á þessa!

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

8691078

Lyngheiði 27
810 Hveragerði
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 216,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.400.000
RE/MAX Heimili og jarðir kynna skemmtilegt og mikið endurnýjað hús í sérlega rólegu og barnvænu hverfi í
Hveragerði. Um er að ræða einbýlishús, 5 herbergja með stórum og vel grónum garði. Í garðinum er lítið
gróðurhús.  Nýtt  rafmagn er  í  öllu  húsinu og neysluvatnslagnir  eru  nýjar.  Nýjir  gluggar  í  stofu  og er  húsið
nýmálað að utan sem innan. Ekki missa af þessari! Nánari upplýsingar er að finna í hjá sölufulltrúa Re/Max
Heimili og jarðir í síma 869 1078 (Drífa) eða 893 4073 (Hálfdán)

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Opið
Hús

KL 16:00 - 17:00 í dag!!!

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

8691078

Arnarheiði 13b
810 Hveragerði
Góð staðsetning!

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Re/Max Heimili  og Jarðir  kynna góða eign í  hveragerði!  Eignin telur:  andyri  með fataherbergi,  þvottarhús
geymsla/tölvuherbergi, eldhús, stofa, bað og góð svefnherbergi. Beyki innréttingar, skápar og parket.  eign
sem vert er að kíkja á! Nánari upplýsingar í síma 893 4073 Hálfdán Kristjánsson eða 869 1078 Drífa Björk
Kristjánsdóttir.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 14:30- 15:30

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

8691078

Traðir Laugarási
801 Selfoss
Heimili / Frístundarhús 

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

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Re/Max  Heimili  og  jarðir  kynna:  Fallegt  einbýli  ásamt  bílskúr  á  góðum stað,  Laugarási  í  bláskógabyggð.
Eignin telur: Eldhús, búr, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, baðherbergi, forstofu, 4 svefnherbergi, þvottarhús,
geymslu og hol. Nýleg eldúsinnrétting úr kirsuberjavið. Innaf eldhúsi er búr með góðum hillum. Innangengt í
bílskúr af gangi.  Eignin stendur á 2075 fm lóð og mjög fallegt útsýni allt í kring. Vert að skoð þessa því hún
er á flottum stað og á góðu verði !

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Friðsæl staðsetning og ótrúlegt verð!!

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

8691078

Grafhólar 12
Selfoss
Tilbúið til afhendingar

Stærð: 163,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Glæsilegt parhús á mjög góðum stað á Selfossi.  Húsið er alls 163,4m2 að stærð og þar af  er bílskúrinn
32,8m2.Íbúðin skilast fullfrágengin að utan, með fullfrágenginni  lóð og mulning í  plani  en að innan skilast
íbúðin tilbúin  til  innréttinga þó er  bílskúr  fullfrágenginn og er  geymsla tilbúin  með parketi  á  gólf.  Húsið er
klætt  með  duropal  að  utan  og  eru  gluggar  og  hurðir  úr  mahogany.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  3
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,eldhús, stofu, geymslu og bílskúr.

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

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

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Norðurbyggð 11
Þorlákshöfn
Gott endaraðhús

Stærð: 149 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 27.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Rúmgott  3ja  herbergja   raðhús  í  Norðurbyggð  í  Þorlákshöfn  er  nú  til  sölu.  Húsið  er  mjög  skemmtilega
hannað  og  telur  íbúðin  góðan  bílskúr,  rúmgóða  forstofa  með  skáp,sjónvarpshol,  rúmgóða  bjarta  stofu,
stórt  eldhús  með  snyrtilegri  innréttingu  frá  HTH,  borðstofu,  salerni  með  stóru  hornbaðkari,  þvottahús,
svefnherbergi og hjónaherbergi með sér salerni og sturtu. Flísar eru á öllum gólfum. Góð gróin lóð  og er
þar stór og góður pallur. Þetta er skemmtileg 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

Junkaragerði
 233   Reykjanesbær
Hafnir

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 22.300.000
Bílskúr: Nei

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

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Kristgeir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

kristgeir@remax.is

Bókaðu Skoðun í síma 659 0034

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

659 0034



Sólarsalir 4
201 Kópavogur
5 herbergja íbúð á góðum stað

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

Brunabótamat: 22.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Glæsilega 5 herbergja íbúð  á annari  hæð í  litlu fjölbýli  á frábærum stað í  Sólarsölum í  Kópavogi.   Eignin
skipist  í  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Gott  flísalagt  eldhús  með  góðum mahogny  innréttingu  sem ná
upp  í  loft.  þvottahús  innaf  eldhúsi.  Fjögur  góð  svefnherbergi  með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkeri  og sturtu.  Samliggjandi  sjónvarpshol,  borðstofa  og stofa  með útgengi  á  stórar  suð-vestur  svalir.
Sérgeymsla er á jarðhæð. Vel skipulögð íbúð á besta stað í Kópavogi.

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

Vitastígur 12
101 Reykjavík
Vel skipulögð eign á besta stað

Stærð: 115 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð við Vitastíg í Reykjavík. Forstofa með skápum, hjónaherbergi er
rúmgott og með góðu skápaplássi. Baðherbergi er með baðkari og möguleiki á að vera með þvottavél, ljós
innrétting. Eldhús er með eldri innréttingu, möguleiki á að vera með þvottavél eða uppþvottavél. Stofan er
rúmgóð og björt og útgengi á suður svalir. Barnaherbergi er innaf stofu. Parket er allstaðar á íbúðinni nema
á baðherberginu en þar er dúkur.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

sigsam@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

896 2312

694 2324

822 3702

Desjakór 8
203 Kópavogur
Einstakt einbýlishús á einni hæð

Stærð: 248,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 44.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.000.000

Hér er á ferðinni einstaklega vandað einbýlishús. Desjakór 8 var byggt með það að leiðarljósi að minnka verulega
allan viðhaldskostnað næstu tugi ára með því að byggja rétt frá byrjun.  Húsið var smíðað af fagmönnum jafnt að
innan sem utan og hvergi til sparað.   Allar innréttingar eru sérlega fallegar og í háum gæðaflokki. Ef þú ert að leita
að fallegu, vel staðsettu, vönduðu einbýlishúsi á einni hæð, þá vertu velkomin til okkar í opið hús á sunnudaginn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 16. sept. frá kl: 15.00 til 16.00

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

824 3934

822 3702

Sóleyjarimi 7
112 Reykjavík
50 ára og eldri

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Komið inn í forstofu með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á
gólfi, útgengt er á suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri
viðar innréttingu. Electrolux ofn og helluborð, Electrolux uppþvottavél, burstað stál ísskápur geta fylgt með.
Salerni er flísalagt hólf í gólf. Hjónaherbergi er með stórum skápum og eikarparketi, útgengt á vestur svalir
með frábæru útsýni. Þvottahús er flísalagt.

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 í dag kl 14:00 - 14:30

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

864 1813

822 3702

Hlíðarhjalli 14
201 Kópavogur
Snyrtileg eign með bílskúr

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 12.020.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.700.000
Snyrtileg 54fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 30,7fm bílskúr, alls 84,7fm við Hlíðarhjalla í  Kópavogi.
Andyri  er  flísalgt  og  með  skáp.  Herbergi  er  með  eikarparketi  á  gólfi  og  góðum  nýlegum  skápum.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, tengi fyrir þvottavél, ljós innrétting og sturta. Stofan er flísalögð með
útgengi  á  vestur  svalir.  Eldhúsið  er  flísalagt,  með  góðri  innréttingu  og  flísalagt  milli  efri  skápa  og
eldhúsbekkja. Sérgeymsla er í sameign. 30fm bílskúr fylgir eigninni.

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. 17:00 - 17:30

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

694 2324

822 3702

Hrísateigur 15
105 Reykjavík
Falleg sérhæð í Teigunum

Stærð: 116,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 14.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Mjög fallega og mikið endurnýjaða 3-4 herbergja sérhæð við Hrísateig í Reykjavík. Eignin er 83,8 fm ásamt
32,9  fm  bílskúr.  Eignin  skiptist  í  forstofu.  Tvö  rúmgóð  herbergi  og  eitt  lítið  herbergi.  Baðherbergi  með
baðkari  og  innréttingu.  Eldhús  opið  inn  í  stofu.  Samliggjandi  borðstofu  og  stofu.  Útgengt  er  á  svalir  frá
hjónaherbergi. Í kjallara er góð geymsla og sameiginlegt þvottahús. Rúmgóður bílskúr með rafmagnshurð
fylgir eigninni. FALLEG EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Laus við Kaupsamning.

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

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Einkar falleg eign í nýlegu húsi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Falleg 112 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á mjög góðum stað í hinu vinsæla
Sjálandshverfi í Garðabæ.  Suðursvalir. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum í dag en auðvelt að bæta
því þriðja við. LAUS FLJÓTLEGA.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30

896 2312

822 3702



Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Góð íbúð með sérinngangi

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Virkilega góð 3ja herbergja, 85 fm íbúð  á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu húsi við tjörnina í Hafnarfirði.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar.  Hellulögð verönd úr stofu.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00-15.30

896 2312

822 3702

Nökkvavogur 8 
104 Reykjavík
Frábær kaup. Hagstætt lán.

Stærð: 160,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 47.900.000

Fallegt 6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum í  grónu hverfi  við Nökkvavog 8 í  Reykjavík.  Nánari  lýsing:  Efri
hæð:  Öll  efri  hæðin  er  nýleg  með  olíubornu  ask  parketi  á  gólfum.  Anddyri  og  hol  liggja  saman  og  þar  er
fataskápur.  Eldhús  er  nýlegt  með  flísum  milli  efri  skápa  og  eldhúsbekkja.  6  hellu  gaseldavél,  innbyggð
uppþvottavél.  Baðherbergi  með  sturtu,  nýjum  vaski  og  skápum.  Svefnherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  fínum
skápum, manngengt geymsluloft yfir öllu húsinu. Stofa er björt og rúmgóð með útgengi á stórar suður svalir. Inn
af stofu er góð borðstofa.  Neðri hæð: Hringstigi er niður á neðri hæð. Hol með parketi á gólfi, góðu skápaplássi
og útgegnt í garð. 2 svefnherbergi með plastparketi og skápum og svo stórt hjónaherbergi með góðu skápaplássi
og  parketi  á  gólfi.  Rúmgott  þvottahús  með  dúk  á  gólfi  og  flísalagt  baðherbergi  með  baðkari.  Öryggiskerfi  er  í
húsinu og getur það fylgt með í kaupunum. Nýlegt þak og rennur, húsið er nýmálað. Samþykkt leyfi fyrir stækkun
á húsi og bílskúr liggur fyrir. Húsið er á fallegri stórri lóð. Verið velkomin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16. september milli kl 16:00 til 16:30

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

862 1109

Lækjasmári 19
201 Kópavogur
Jarðhæð með afgirtum garði

Stærð: 66,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
Vel  skipulögð  og  björt  66,8  m2,  2ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  afgirtum  einkagarði  og  verönd,  að
Lækjasmára 19 í Kópavogi, ásamt geymsluherbergi í kjallara. Frábær staðsetning. Göngufjarlægð í nánast
alla hugsanlega þjónustu. Íbúðin er lögð fallegu, viðarmyndstruðu plastparketi í stofu og í herbergi en flísar
eru á gólfum í eldhúsi, í baðherbergi og í forstofu/holi. Góðir skápar eru í herbergi. Í holi eru stórir skápar
með spegilhurðum. Íbúðin tekur virkilega vel á móti manni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 16.00 til 16.30

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

893 4416

Háholt 4, Garðabæ
Frábært einbýlishús, 
Eign í sérflokki, mikið útsýni

Stærð: 342 fm
Fjöldi herbergja: 7-8

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 50.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 90.000.000
Einstaklega  skemmtilegt  einbýlishús,  342  m2,  með  tvöföldum  47  m2  bílskúr.  Húsið  teiknaði  Ingimar  H.
Ingimarsson,  arkitekt.   Frá  húsinu  er  óviðjafnanlegt  útsýni.  Hönnun og skipulag  þessa  húss  er  í  algerum
sérflokki.  Húsið  er  einangrað  að  utan  og  klætt  bandsagaðri  cetrus  klæðningu.  Húsið  er  í  óaðfinnalegu
ástandi,  bæði  að  utan  sem  innan.  Stofan  er  stór  með  mikilli  lofthæð.  Herbergin  eru  fimm,  sjónvarpshol
með arni, garðskáli, salerni, bað, þvottaherb, allt með fyrsta flokks innréttingum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðun í s. 893-4416

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

893 4416

Unnarbraut 7, Seltj.n.
Flott eign á eftirsóttum stað
Miðhæð í góðu þríbýlishúsi

Stærð: 168 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 20.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Mjög góð og skemmtileg 136,3 fm íbúð á fyrstu hæð auk 31,3 fm bílskúrs í þríbýlishúsinu Unnarbraut 7,
Seltj.nesi.   Íbúðin  hefur  sérinngang.  Úr  anddyri  er  gengið  inn  í  stóra  stofu,  eldhús  er  á  vinstri  hönd  og
svefnherbergisgangur  á  hægri  hönd.  Úr  anddyri  er  hurð  inn  í  eitt  herbergjanna.  Marbau viðarparket  er  á
íbúðinni  nema  í  hjónaherbergi.  Gólf  og  veggir  baðherbergis  er  flísalagðir,  auk  þess  gólf  eldhúss  og
anddyris. Tvennar svalir, til suð-austurs og suð-vesturs. Eign, sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðun í s: 893 4416

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

893 4416

Grettisgata 46
101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2-3 herbergja

Stærð: 87 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 2-3 herbergja íbúð á góðum stað í miðbænum. Komið er inn í rými/gang með
náttúruflísum  á  gólfi.  Flott  ný-uppgert  eldhús  einnig  með  náttúruflísum  á  gólfi,  nýrri  innréttingu  og
gaseldavél. Stór borðstofa og stofa með suðursvölum sem liggja að lokuðum garði.  Gegnheilt eikarparket
er  á  stofugólfum.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  nýlegum  skáp  og  eikarparketi.  Baðherbergið  hefur  allt
verið endurnýjað og er með stórri hlaðinni sturtu. Þvottaaðstaða er innan íbúðar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ragnar Helgi
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

rhr@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15 - 15:30

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

695 9331

Rauðalækur 6
108 Reykjavík
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 70.1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 9.720.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Forstofa  með  nýlegum  flísum  á  gólfi.  Á  gangi  er  fataskápur  og  parket  á  gólfi.  Eldhús  með  upprunalegri
innréttingu og máluðu gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með dúk á gólfi og góðum skápum. Barnaherbergi
er með parketi á gólfi. Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað með flísum á
gólfi og veggjum. Inn af forstofu er þvottahús sem er sameiginlegt. Inn af þvottahúsi er góð geymsla. Hátt
er til lofts í íbúðinni. Þetta er falleg eign á frábærum stað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

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

899 4193



Holtsgata 21
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

Stærð: 107,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
4 herbergja mikið endurnýjuð íbúð á rólegum og barnvænum stað í Hafnarfirði. Komið er inní forstofu með
flísum.  Til  hægri  eru  tvö  barnaherbergi  með dúk  á  gólfi  og  parketlögð stofa.  Til  vinstri  er  flísalagt  eldhús
með  góðu  skápaplássi.  Við  enda  gangsins  er  stórt  hjónaherbergi  með  dúk  á  gólfi  og  miklum  skápum.
Baðherbergið  er  flísalagt  ,  baðkar  er  á  baði.  Í  kjallara  er  sameignlegt  þvottahús.  Búið  er  að  standsetja
lóðina með góðri verönd og upphitðaðri gangstétt.  Húsið var málað 2001.

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 sunnudaginn 16/9 kl 18-18:30

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

693 4085

861 9300

Ölduslóð 41
220 Hafnarfjörður
Möguleikar á leigutekjum !

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.

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 sunnudaginn 16/9 kl 16-16:30

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

693 4085

861 9300

Fléttuvellir 32
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Sérlega fallega hannað einbýli á friðsælum stað á völlunum. Húsið er 214,4 fm með bílskúr sem er 49 fm.
Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi,  4  svefnherbergjum,  2  baðherbergjum,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpsholi,
þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í  húsinu, 290 cm og bílskúrinn sérlega
rúmgóður.  Þar  er  mjög  góð  lofthæð.  Húsið  skilast  fullbúið  að  utan,  harviður  að  hluta  og  sléttpússað.
Fléttihurð í bílskúr. Slettpússað að innan, tilbúið til innréttingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið hús mánudaginn 17/9 kl 17:30-18

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

693 4085

861 9300

Kvistavellir 57
221 Hafnarfjörður
Raðhús a besta stað !

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Einstaklega  fallegt  og  vel  skipulagt  raðhús  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr.  Húsið  verður  afhent
fullbúið að utan,  rúmlega fokhelt að innan og er þá verðið 27,9. Verði lóð tyrfð og innkeyrsla hellulögð og
með  snjóbræðslu  bætast  600.000,-  Einnig  er  möguleiki  að  fá  húsið  tilbúið  til  innréttinga  að  innan  með
hlöðnum  milliveggjum.  Verð  þannig  34,5  milljónir.  Vandaðir  gluggar  og  hurðir.  Góð  lofthæð  er  í  húsinu.
Möguleiki  á að hafa gólfhita. Eignin er til afhendingar strax fokheld.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun ! Páll s. 861-9300

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

693 4085

861 9300

Kópavogsbraut 12
200 Kópavogur
Risalóð í hjarta Kópavogs !

Stærð: 239,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 29.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000
Húsið er 196,9 fm + bílskúr 42,5 fm samtals 239,4 fm. Eignin skiptist í kjallara, aðalhæð og ris og stendur
á óvenjulega stórri  lóð 1.465 fm.  Afar rólegt umhverfi  og lítil  umferð við götu , stutt í  sund ,skóla og alla
þjónustu. Sveit í borg !   Samþykktar teikningar á risi liggja fyrir

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 sunnudaginn 16/9 kl 15-15:30

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

693 4085

861 9300

Hörðukór 1, 13. hæð
203 Kópavogur
Frábært útsýni !

Stærð: 124,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Úr  íbúðinni  er  eitt  það  glæsilegasta   útsýni  sem  um  getur  til  suðurs  yfir  Elliðarvatn  og  Bláfjallahringinn.
Komið er í forstofu sem er að hluta til opið í stofu og fataskápur á gangi. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi 2
þeirra  mjög  rúmgóð  og  björt,  fataskápur  er  í  þeim  öllum.  Baðherbergið  er  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf
,innrétting baðkar og sturtuklefi. Í eldhúsi er falleg innrétting úr birki.Stór og sérlega björt stofa með utsýni
sem gerist varla betra. Úr stofu er útgengt í yfirbyggðar svalir.

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 sunnudaginn 16/9 kl 14-14:30

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

693 4085

861 9300

Stekkjarhvammur 44
220 Hafnarfjörður
Frábær eign

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

Brunabótamat: 28.525.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Húsið er skráð alls  203 fm þar af  bílskúr 21 fm. Auk þess er 30 fermetra risloft  með sem nýtist  vel  sem
herbergi fyrir unglinginn. Einnig er rúmgóð sólstofa sem er ekki inn í fermetra tölu. Komið er inn í flísalagða
forstofu.  Til  vinstri  á  gang er  flísalgt  baðherbergi  með extra  rúmgóðri  sturtu.  Gengt  því  er  eldhús og búr
þaðan er útgengt á stétt að framan. Stofan er parketlögð, björt og rúmgóð og er útgengt út í  flísalagðan
sólskála úr stofu.Útgengt er úr sólskála út á hellulagða verönd.

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 sunnudaginn 16/9 kl 17-17:30

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

693 4085

861 9300

Tjarnabraut 20
260 Reykjanesbær
1. hæð í Fjölbýli

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.400.000
Íbúðin er öll hin glæsilegasta, Eikarparkett og flísar á gólfum. Forstofa með fataskáp, rúmgott eldhús með
eikar innréttingu, keramik helluborði og heimiliistækjum úr bustuðu stáli.  Fallegt flísalagt baðherbergi með
eikar  innréttingu.  Stofan  er  rúmgóð  og  gengið  er  út  á  hellulagða  verönd.  Rúmgott  hjónaherbergi  og  2
barnaherbergi  með  eikar  fataskápum.  Þvottarhús  og  rúmgóð  geymsla  er  í  íbúðinni.  Einnig  eru  tvær
sameiginlegar geymslur. Ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn og screen gardínur fylgja.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Gæludýr leyfð.

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

4200800

693 2080

8440040



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

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag kl. 18:30-19:00

863 0402

8928 666

Ásakór 1
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð með bílskúr

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

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi
joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

863 0402

8928 666

Logafold 69
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús með bílskúr

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

Brunabótamat: 40.100.000
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00-19:30

863 0402

892 9818

Furugrund 76
200 Kópavogur
Ein góð í Kópavogi

Stærð: 70,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Komið er inn í forstofu sem er með fataskápum og stafaparketi sem er
einnig  á  stofu  og  gangi.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  og  úr  henni  er  gengið  út  á  stórar  svalir.  Í
barnaherbergi er parket á gólfi og fataskápur. Fataherbergi er innaf hjónaherbergi og úr því er gengið út á
svalir.  Baðherbergi  er  með  flísum  og  sturtuklefa  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Í  eldhúsi  eru  dökkar
viðarinnréttingar. Sameiginlegt þvotthús er í kjallara sem og hjóla og vagnageymsla.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17 sept kl 17:30-18:00

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

863 0402

867 1516

Dalsel 12
109 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 52,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 7.780.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.500.000
Remax Mjódd kynnir 2ja herb íbúð í kjallara í góðu fjölbýli. Komið er inn í gott rými sem er opið eldhús með
hvítri innréttingu og hol með pergo parket á gólfi. Stofan er stór með parketi. Svefnherbergi er með parketi
á  gólfi  og  góðum  skáp.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísar  á  gólfi  og   veggjum  að  hluta.  Tengi  fyrir
þvottavél. Sameiginleg hóla og vagnageymsla. Íbúðin getur verið laus 1. okt 2007. Fín fyrstu kaup.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 17 sept kl 18:30-19:00

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

863 0402

867 1516

Klettakór 1
Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Stærð: 177,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
Á 2. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nánari lýsing eignar: 4ra herbergja íbúð á 2. hæð merkt 0201
í  matshluta  01.   Hús  1.   Birt  stærð  íbúðarinnar  er  177,7  fm.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði  nr.  04  B01  í
bílageymsluhúsi.  Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu.
Íbúðunum  er  skilað  fullbúnum  án  gólfefna  en  með  flísalögðum  baðherbergis-  og  þvottahúsgólfum.
Afhending tveimur mánuðum eftir kaupsamning. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:30-15:00

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

864 9209

Furugerði 13
108 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð íbúð

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

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

863 0402

864 9209

Háaleitisbraut 42
Reykjavík
Góð fyrstu kaup

Stærð: 54 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 7.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Komið er inn í forstofu með góðum skáp.  Gengið er til hægri og þar er baðherbergið sem er flísalagt hólf í
gólf með sturtu og lítilli innréttingu.  Þar við hliðina á er svefnherbergið sem er ótrúlega rúmgott með parketi
á  gólfi.   Eldhúsið  er  bjart  með  eikarinnréttingu   flísar  eru  á   milli  efri  og  neðri  skápa,   parket  er  á  gólfi.
Stofan er rúmgóð með gluggum á tveimur veggjum og er parket á gólfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:30 - 16:00

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

864 9209



Mávahlíð 25
105 Reykjavík
5 herbergja í Hlíðunum

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

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 40.900.000
Remax Lind kynnir glæsilega 5 herbergja íbúð á góðum stað Hlíðunum.  Herbergin í  íbúðinni eru stór og
björt  með  plankaparketi  á  gólfum  og  góðum  fataskápum.   Eldhúsið  hefur  nýlega  verið  endurnýjað  með
nýrri innréttingu með góðu skápaplássi, granít borðplötu, gaseldavél og halogenlýsing í lofti.  Tvær bjartar
stofur með plankaparketi.  Baðherbergi er með baðkari og flísalagt með ljósum flísum.  Stór geymsla er í
sameign. Húsið er nýtekið í gegn að utan með nýrri steiningu. Sameiginlegur garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:00-16:30

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

669 1005

699 5008

Suðurholt 1
220 Hafnarfjörður
Flott eign

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Remax Lind kynnir  í  einkasölu góða eign í  Holtunum í  Hafnarfirði.  Flísalögð forstofa með fatahengi.  Björt
stofa  sem  er  samliggjandi  eldhúsi.  Dökk  eldhúsinnrétting  með  góðu  skápaplássi  og  flísum  milli  skápa.
Útgengt úr eldhúsi út í mjög stóran suðurgarð með hellulagðri verönd.  Flísalagt baðherbergi með baðkari
og sturtu. Svefnherbergin eru björt og rúmgóð með góðum fataskápum. Stórt þvottahús og geymsla í íbúð
ásamt sérstöku búrherbergi. Eignin er skráð 80m2 hjá FMR en er 124m2 að grunnfleti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

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

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

669 1005

699 5008

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 16/9 KL.14-14:30

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

699 5008

694 9900

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Flott eign í suðurhlíðunum

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

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Remax Lind kynnir  í  einkasölu vel  staðsett  243 m2 endaraðhús á góðum stað í  Hlíðunum með bílskúr.  Í
húsinu eru samtals fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvær stofur og borðstofa.  Stofan er búin fallegum
arni og með útgengi út í gróinn bakgarð með útiarni. Eldhúsið er bjart með góðu skápaplássi og borðkrók.
Bæði  baðherbergi  eru  með sturtu  en það stærra  er  rúmgott  og einnig  með baði.  Eikarparket  er  á  öllum
svefnhergjum.  Stutt er í alla þjónustu og bestu útivistarsvæði Reykjavíkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 18:00-18:30

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

699 5008

669 1005

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. 16/9  KL: 15-15:30

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

699 5008

694 9900

Skólavörðustígur 19
101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 52,7 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 6.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
Remax  Lind  kynnir  í  einkasölu  góða  stúdíóíbúð  á  frábærum  stað  í  miðbænum.  Íbúðin  er  á  2.  hæð  í
snyrtilegu húsi sem klætt hefur verið að utan. Baðherbergið er með sturtu, baðinnréttingu, stórum vaski og
flísalagt með dökkum náttúruflísum á gólfi.  Fatahengi er í  forstofu. Komið er inn í  opið og bjart  rými sem
liggur  að eldhúsi.  Eikarparket  er  á  gólfi  í  stofu  og eldhúsi.  Eldhúsinnrétting er  með góðu skápaplássi.  Úr
eldhúsi er útgengi út á nýlegar svalir. Inn af eldhúsi er þvottahús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00-17:30

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

669 1005

699 5008

Kópavogsbraut 108
200 Kópavogur
Einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 201,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 28.110.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Remax  Lind  kynnir  fallegt  201,6  m2  einbýlishús  með  stórum garði  á  frábærum stað  í  Kópavogi.  Bílskúr
hefur verið breytt í aukaíbúð sem getur hentað vel til útleigu. Stofur hússins eru bjartar með góðri lofthæð.
Fallegur  arinn  er  í  stofu.  Í  svefnherbergjaálmu  eru  4  góð  svefnherbergi,  flísalagt  baðherbergi  með
nuddbaðkari  og  þvottahús.  Aukaíbúð  í  bílskúr  er  snyrtileg  með  samliggjandi  stofu  og  eldhúsi,  flísalögðu
baði og svefnherbergi. Gott útsýni og stór garður með hellulagðri verönd.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00-15:30

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

669 1005

699 5008

Blönduhlíð 13
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 98,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Stofa er björt með góðum gluggum. Parket er á gólfi. Útgengt er á svalir úr stofu. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott,  með parketi  á  gólfi  og  og góðum skápum. Barnaherbergin tvö eru bæði  parketlögð og annað
þeirra  með  föstum  skápum.  Eldhús  er  stórt  og  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  eldri
innréttingu sem er mjög snyrtileg og er gott pláss fyrir eldhúsborð. Baðherbergi var nýlega gert upp með
baðkari og handklæðaofni. Þinglýstur bílskúrsréttur fylgir eigninni.

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. 16/9 KL.14-14:30

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

699 5008

8999-427



Ásakór 9-11 
201 Kópavogur

Stærð: 142,1 fm2

Verð: 32.900.000
4ra Herbergja

Stærð: 114,9 fm2

Verð: 26.700.000
3ja Herbergja

Stærð: 154,2 fm2

Verð: 35.700.000
5 Herbergja

SÖ
LU

SÝ
NIN

G

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

s: 694 9900
gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

s: 699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Fífuhvam
m

svegur

Salaskóli

Salavegur

R
júpnavegur

Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

Í dag 16. September
frá kl. 16:00 – 18:00
Ís í boði fyrir gesti

Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!

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

Stærð íbúða er frá 85fm - 158fm, 3ja - 5 herbergja íbúðir.
Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.
Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án gólfefna en 
þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.
Eldhúsinnréttingar eru HTH.
Fataskápar eru HTH.
Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.
Lóð afhent fullbúin.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sölusýning

Funalind 11
201 Kópavogur
1. hæð með verönd 

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.600.000
Remax Lind kynnir vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 1.hæð með útgengi út í garð úr stofu.  Komið er inn
í  opna forstofu  með skápum, á  vinstri  hönd er  þvottahús,  hjónaherbergi  og tvö barnaherbergi.   Á hægri
hönd  er  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu  -  góð  innrétting.   Eldhús  með  mahogny  innréttingu  og
borðkrók.  Björt stofa með útgengi út í garð.  Íbúðin er öll flísalögð nema að á herbergjum er plastparket.
Geymslan sem fylgir íbúðinni er á sömu hæð. Berglind og Kristín taka á móti gestum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

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

864 0803

699 5008

Tjarnarbrekka 12
225 Álftanes
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 294,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á Álftanesi. Húsið er 294,8 fm, þar af er 46,5 fm bílskúr. Lofthæðin er tæpir 6 m og
gefur  það  eigninni  alveg  einstak  yfirbragð.  Glæsilegt  sjávarútsýni.  Frágangur  utanhúss:  Húsið  er  byggt  úr
járnbentri steinsteypu, . Gluggar verða ál/timburgluggar og verða settir í og frágengnir eftir uppsteypu. Opnanleg
fög og hurðir verða úr ál/timbri frá Húsasmiðjunni. Bílskúrshurð, Garaga H-tech. Þak er annarsvegar hefðbundið.
Rennur og niðurföll tengd við þerrilögn. Svalir, staðsteyptar með handlistum og handriðum úr galvanhúðuðu járni.
Frágangur innanhúss. Útveggir,  einangraðir  og múrhúðaðir með rafm.lögnum og dósum skv. teikningu. Steyptir
veggir  verða  sandspartlaðir.  Léttir  veggir  klæddir  tilbúnir  til  spörtlunar.  Steyptar  loftaplötur  verða  slípaðar  og
sandspartlaðar.  Timburloft  að  þaki  verður  með  frágengnu  rakavarnarlagi,  rörum  fyrir  raf  og  boðlögnum  og
raflagnagrind tilbúin til klæðningar. Gólf: Frágengin með gólfhita. Raflagnir: Samkvæmt ÍST 51.2001 byggingarstig
5.  Hitalagnir:  Samkvæmt  ÍST  51.2001  byggingarstig  5.  Gjöld  og  annað:  Seljandi  hefur  að  fullu  greitt
gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699-5008

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

699 5008

Vesturgata 75
101 Reykjavík
Mjög björt og falleg

Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Forstofa með parket á gólfi og fataskápum. Baðherbergi er með asískum við á gólfi og flísum á veggjum,
baðkar,  ágætis  innrétting  og  gluggi.  Eldhúsið  er  með  parket  á  gólfi  og  fallegri  hvíti  innréttingu.  Stofa  og
borðstofa  eru  mjög  rúmgóð.  Mjög  hátt  er  til  lofts  c.a.  4,20  m  og  gefur  það  íbúðnni  mjög  fallegan  svip.
Svefnherbergi er með parket á gólfi og útgengt er út á svalir sem snúa í suð-austur sem eru með asískum
við.  Geymsla. Sameiginlegt þvotta/þurrkherbergi. Sameignleg hjóla/vagnageymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 16/9  KL.15-15:30

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

699 5008



Lindasmári 5
Kópavogur
Fjölskylduvæn staðsetning

Stærð: 83,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 14.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
Snyrtileg,  vel  staðsett  og  vel  skipulögð  83,9  fm 3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð í  Smárahverfinu  með  fínni
verönd til suðurs. Um 6 fm geymsla fylgir íbúð sem er ekki skráð inni í fermetratölu íbúðar. Íbúðin er með
góðri  parketlagðri  stofu  þar  sem  útgengt  er  á  góða  verönd.  Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu,  fínum
eldhúskrók og þvottahúsi/búri við hlið eldhúss. Hjónaherbergið er með skápum upp í loft. Baðherbergið er
flísalagt með baðkari.Sérmerkt bílastæði fylgir. Verið velkomin í dag.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 15:30-16:00

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

897 0798

892 2325

Fífudalur 5-7
Njarðvík
Glæsilegt parhús

Stærð: 184,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX LIND hefur fengið í einkasölu glæsilegt parhús í Njarðvík. Þetta eru 5 herbergja, 155,9 fm íbúðir
ásamt 29 fm bílskúr. Þetta er nýbyggt viðarhús, klætt með flísum að utan. Innbyggt ryksugukerfi er í húsinu
ásamt nýtískulegu eldhúsi. Sjónvarpsholið er miðrými hússins og þar er gert ráð fyrir heimabíókerfi. Granít
flísar eru á gólfi en í herbergjum er plastparket. Í stofu, eldhúsi og sjónvarpsholi er hallogen lýsing. Á gangi
er flott næturlýsing og góður sólpallur með skjólvegg í garði.

Lind

Skúli Örn
Sölufulltrúi

skuli@remax.is

Nýtískulegt parhús á góðum stað

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

897 0798

Laxakvísl 16
Ártúnsholt
Fallegt endaraðhús

Stærð: 202,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 29.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000

Falleg eign í rótgrónu hverfi í Ártúnsholtinu. Þessi eign er með fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum
ásamt fallegri verönd og góðum garði. Öll svefnherbergin eru á efri hæðinni ásamt baðherbergi og þvottahúsi og
er útgengi á fínar svalir til suðurs frá einu svefnherbergjanna. Svefnherbergin eru öll rúmgóð með góðri lofthæð og
parketi á gólfi. Innaf stofu á neðri hæð er falleg sólstofa þar sem gengið er út á góða verönd og stóra lóð. Stofan
er öll björt, falleg og rúmgóð með parketi á gólfi. Borðstofan er í saman rými og stofan. Eldhúsið er með U-laga
hvítri  innréttingu,  góðum borðkrók  og gluggum til  austurs  og  norðurs.  Lítli  geymsla  er  undir  stiga.  Bílskúrinn  er
með hita og rafmagni og er innangengt í hann frá anddyri. Bílastæði fyrir tvo bíla er fyrir utan bílskúr á bílaplani.
Þetta er góð og traust eign sem prýðir marga kosti og vert er að skoða betur. Verið velkomin í dag í opið hús. Við
tökum vel á móti ykkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn á milli kl 14:00 - 15:00

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

897 0798

892 2325

Ásgarður 2 - Endaraðhús
108 Reykjavík
Laust við kaupsamning.

Stærð: 205,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 28.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000

Fallegt endaraðhús með bílskúr á góðum stað í  Bústaðahverfi.   Húsið er á grónum stað með fallegum garði og
sólpalli.   Húsið  skiptist  í  tvær  hæðir  og  kjallara  þar  sem er  séríbúð  ca.  60fm.  í  útleigu.  Mjög  gott  skipulagt  er  í
húsinu og skiptist  það í  neðri  hæð þar sem gengið er  inn í  flísalagða forstofu,  baðherbergi  er  innaf  forstofu.   Á
hæðinni er stórt og rúmgott eldhús með borðkrók.  Í eldhúsi er falleg innrétting og parket á gólfi, mósaík flísar á
milli skápa.  Innaf eldhúsi er gengið inn í samliggjandi stofu og borðstofu með parketi, þaðan er útgengt á svalir
sem vísa  til  suðurs.   Stigi  er  niður  af  svölum út  í  garð  þar  sem er  góður  sólpallur.  Á  efri  hæð hússins  eru  þrjú
svefnherbergi. Hjónaherb. er stórt með dúk á gólfi og góðum fataskápum, útg. á svalir og tvö barnaherbergi með
parketi.   Einnig  er  stórt  baðherbergi  á  efri  hæð  með  baðkari  og  þvottaaðstöðu.  Íbúðin  í  kjallara  er  með
sérinngangi.  Komið inn í forstofu og lítið baðherbergi, þaðan er gengið í eldhús með borðkrók og þvottahús þar
innaf, þar er einnig sturtuaðastaða.  Gengið er úr eldhúsi inni í stofu og rúmgott svefnherbergi.  Íbúðin er í útleigu í
dag með leigusamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17.30 - 18.00

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

695 9500

663 3300

Bústaðavegur 51
108 Reykjavík
Góð 4ra herbergja íbúð.

Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 14.280.000

Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
Falleg  81,6  fm  íbúð  á  jarðhæð  í  fjórbýlishúsi  með  sérinngangi.  Anddyri  með  flísum  á  gólfi  og  fatahengi.
Stórt þvottahús/geymsla (ekki inn í fm íbúðar). Stofan er með parketi, barnaherb. eru 2 (annað lítið), bæði
með parketi  og skápum, hjónaherb. með parketi  og stórum skápum. Baðherb.  er með flísum á gólfi  og
baðkari  m/sturtuaðstöðu.  Eldhúsið  er  með nýlegri  innréttingu  og  stáltækjum,  flísar  á  gólfi  og  milli  skápa.
Garður með sólpalli. Góð eign á góðum stað. Búið að klæða gafl og nýlegt þakjárn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

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

663 3300

695 9500

Dúfnahólar 4
111 Reykjavík
3 herbergja íbúð á 2. hæð

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
RE/MAX  ÞING  KYNNIR  Íbúð  á  2.  Hæð.  Ljóst  plastparket  á  gangi  og  eldhúsi,  innrétting  dökkbæsuð,
eldavél,  tvöfaldur  vaskur  og  borðkrókur.  Rúmgóð  stofa  með  dökku  parketi  á  gólfi.  Gengið  er  út  á  svalir
sem  eru  með  gleri  að  hluta,  sem  gefur  meira  skjól.  Baðherbergi  með  dúk  á  gólfi,  baðkar  og  tengi  fyrir
þvottavél.  Í  hjónaherbergi  er  stór  skápur,  parket  í  bæði  hjónaherbergi  og  barnaherbergi.  Geymsla  er  á
jarðhæð. Sameiginleg hjóla og vagna geymsla, sameiginlegt þvottahús. Stutt er í alla þjónustu.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhannes
Guðlaugsson

Sölufulltrúi

tas@remax.is

jkg@remax.is

Opið
Hús

mánudagur 19/9  19:30 - 20:00

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

659 7579



Arnarhraun 8
Grindavík
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 195,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 26.590.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Fallegt einbýlishús á góðum stað í Grindarvík  Húsið er við Arnarharun í Grindavík og er vel staðsett, stutt
er  í  grunnskóla  og  alla  helstu  þjónustu.Húsið  er  vel  meðfarið  að  utan  sem  innan.   Við  húsið  er  góður
garður.  Húsinu fylgir bílskúr með hita og rafmagni. Opið svæði er á bakvið eignina sem ekki verður byggt
á.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Pantið skoðun í síma 866-9954 Haukur

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

517 3629

866-9954

699 4431

Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag og á morgun

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Íbúðin er á þriðju hæð og er mjög rúmgóð, björt og velskipulögð. Eigninni fylgir stór geymsla í sameign og
sameiginlegt  rými  í  sameign.  Eignin  var  tekin  í  gegn  frá  árunum  2001  til  2003  og  er  í  góðu
ásigkomulagi.Eignin  skiptist  í  forstofu,  stofu,  eldhús,  þvottahús  og  geymslu,  baðherbergi  ásamt  tveimur
svefnherbergjum,  Gólfefni:   forstofa  er  flísalögð  ásamt  álmugangi,  baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
dúkur er á einu svefnherberginu og eldhúsi.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 16 /9 og 17/9 frá 17 til 18

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

517 3629

866-9954

699 4431

Grænakinn 8
Hafnarfjörður
Eign á góðum stað 

Stærð: 104,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.700.000
Fjögurra herbergja íbúð í tvíbýli á geysi vinsælum stað í Hafnarfirði, eignin er með sér inngang og sér pall
ásamt sér geymslu á jarðhæð. Komið er inn um sér inngang, stigi upp er parketlaður. rúmgóð parketlögð
stofa.  eldhús  er  með  snyrtilegri  innréttingu,  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  þvottaaðstöðu.  Svefnherbergi
eru 3 og eru þau öll parketlögð og útgengt frá hjónaherbergi út á svalir. Sér geymsla er á jarðhæð og er
hún mjög rúmgóð. Stór og fallegur pallur fylgir eign

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00 til 15:30

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

517 3629

866-9954

699 4431

Hamradalur 14 
Innri Njarðvík
Haradalur 14 Innri Njarðvík

Stærð: 221,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 39.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.500.000
Fallegt og vandað einbýli með stórri lóð innst í botnlanga. Fullbúið hús en grófjöfnuð lóð. Ekki verður byggt
við  bakhlið  lóðar.  stutt  í  alla  þjónustu.  Verslanir,  skólar,  sundlaug,  dagheimili,  leikvellir  og  gönguleiðir  í
næsta nágrenni. Skoðið húsið á Remax.is. Í dag verður sölufulltrúi á staðnum milli kl. 14 og 14,30 komið í
dag  lítið  á  eignina  og  fáið  upplýsingabækling  eða  pantið  skoðunartíma.  Allar  upplýsingar  gefur  Halldór
Svavarsson í síma 897 3196.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Halldór Svavarsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

halldorsvavars@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag Sunnudag kl.14-14,30

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

517 3629

897-3196

HJALTABAKKI 30
109 Reykjavík
STÓR OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ.

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

Brunabótamat: 14,8
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN

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

898 4596

ENGJASEL 52
109 Reykjavík
STÓRT HERBERGI Í KJALLARA.

Stærð: 157,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 20,1

Bílskúr: Já

Verð: 24,900.000
STÓR  4RA  HERBERGJA  126  FM.  ÍBÚÐ  Á  2.HÆÐ.  21  FM.  AUKAHERBERGI  Í  KJALLARA.  31,6  FM
STÆÐI Í BÍLSKÝLI. AUSTUR SVALIR. SAMTALS 157,6 FM. Rúmgott hol. Stór og björt stofa. Eldhús með
hvítlakkaðri innréttingu og góðum tækjum. Þvottahús og búr er innaf eldhúsi. Ljósar flísar á stofu, eldhúsi,
gangi  og  holi.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  skápum.  Tvö  barnaherb.  Baðherbergi  með  lítilli
innréttingu, flísalagður sturtuklefi. Íbúðarherbergi í kjallara gott til útleigu. Stutt skóla, leikskóla og Mjóddina

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

PANTAÐU TÍMA FYRIR SKOÐUN

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

898 4596

Grettisgata
101 Reykjavík
Góð eign í miðbænum

Stærð: 81,5 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 12.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Remax  Senter  kynnir:  Góð  og  björt  2-3ja  herbergja  81,5  fm  íbúð  með  mikilli  lofthæð,á  besta  stað  í
miðbænum.  Komið  er  inn í  andyri  með  góðum  skápum.  Gengið  er  niður  nokkur  þrep  niður  í
bjarta,rúmgóða  stofu.  Eldhúsið  er  rúmgott  með  stórum  gluggum  með  útsýni  út í  sameiginlegan  garð.
Hvítar  eldhús  innréttingar  með  flísum  milli  skápa.  Innaf  eldhúsinu  er  herbergi  með  útgengi  út  í
sameiginlegan  garð.  Hægt  að  nota  sem  þvottahús  og  geymslu.  Svefnherbergið  er  einstaklega  rúmgott
með góðum skápum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kitty@remax.is

Í dag frá 16:00-16:30

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

695 4161

Opið
Hús

'Astún
200 Kópavogur
Góð eign með tvennum svölum

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Remax Senter kynnir: Góða 4ra herbergja 93,1fm íbúð á 2.hæð með tvennum svölum. Aðeins tvær íbúðir
á  stigapalli.  Forstofa  er  með  ljósum  flísum  á  gólfi  og  góðum  skápum.  Rúmgott  forstofuherbergi  með
fataskáp. Hurð á milli  inn í íbúðarrými. Rúmgott þvottahús með glugga. Baðherbergi með flísum í hólf og
gólf,sturtuaðstöðu og baðkari.  Tvö svefnherbergi  með skápum,annað herbergið er  með útgengi  á  góðar
suðursvalir. Eldhús með viðarinnréttingum, björt borðstofa með útgegnt út á góðar austursvalir.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kitty@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá kl: 17:00-17:30

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

695 4161



Klapparhlíð 5
270 Mosfellsbær
Luxus íbúð fyrir 50 ára og eldri

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.800.000
Nýlega 3ja.  herbergja íbúð á fyrstu hæð í  fjölbýli  sem ætlað er fyrir  50 ára og eldri  í  afar vönduðu og vel
byggðu húsi.  Allur  frágangur  á  húsinu er  til  fyrirmyndar.   Komið er  inn  í  anddyri  með skáp og  flísum  á
gólfi.Rúmgott baðherbergi með flísum í hólf og gólf. Til vinstri er rúmgott herbergi með skápum.  Björt og
mjög rúmgóð stofa. Innréttingar  í eldhúsi eru  úr  eik. Flísar milli  efri og neðri skápa. Á gólfum er parket.
Eldhústæki frá AEG. Útgengt  úr stofu út  á stóra timburverönd.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:30 til 15:00

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

821 4644

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000
Um er að ræða vel skipulagt endaraðhús á þremur pöllum á þessum góða stað í Breiðholti. Húsið er allt
mjög  snyrtilegt  og  vel  um  gengið.Komið  er  inn  í  forstofu  með   góðum  skápum,gestasalerni  er  inn  af
forstofu,Eldhús  er  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.Stór  og  björt  stofa  með
parketi á gólfi.Hjónaherbergi sem er stórt og  með parketi á gólfi.Stórt baðherbergi með flísum,innréttingu
og baðkari með sturtu.Þvottahús með saunaklefa.Hiti í bílaplani.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Pantið tíma í skoðun

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

821 4644

Austurströnd 14
170 Seltjarnarnes
Laus við kaupsamning

Stærð: 125,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 16.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
5 herbergja  íbúð á 6.hæð ( 4. hæð frá Nesvegi) ásamt stæði  í bílageymslu. Komið er inn í hol sem er með
parketi  á  gólfi  ,  hjónaherbergi  er  með parket  á  gólfi  og góðum skáp,  hin  herbergin  eru  með dúk á  gólfi.
Eldhús  er  með  nýlegri   innréttingu  og   tækjum.  Stofan  er  rúmgóð   með  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi   er
nýlega standsett, flísalagt í hólf og gólf og með nýrri  innréttingu, upphengdu salerni, baðkari og sturtuklefa.
Frábært útsýni er úr íbúðinni til allra átta. Íbúðin er laus.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18:00 til 18:30

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

821 4644

Hátún 6b
105 Reykjavík
Góð eign á góðum stað.

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 22.005.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Góða fjögura herbergja íbúð á þriðju hæð í liftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Eignin skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi,  3  svefnherbergi,  rúmgóða  stofu  og  sér  geymslu  í  kjallara.  Eldhús  er  með  stórri  nýlegri
innréttingu,og  nýlegum  tækjum.Uppþvottavél  og  ísskápur  geta  fylgt.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf,góð innrétting með nýlegri borðplötu,vask og blöndunartækjum.  Hjónaherbergi er mjög rúmgott með
góðum skápum. Barnaherbergin eru með parketi á gólfi og góðum skápum.

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

Barmahhlíð 15
105 Reykjavík
Jarðhæð á góðum stað

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.700.000
Þriggja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  Hlíðunum.Íbúðin  samanstendur  af  tveimur
svefnherbergjum,stofu,eldhúsi  og  baði  auk  þess  er  gluggalaust  herbergi  sem  nýtist  sem  skrifstofa  eða
föndurherbergi.Sér  geimsla  fylgir  sem  staðsett  er  í  sameign,Eldhúsið  er  með  hvítri  innréttingu  og  dúk  á
gólfi,Húsið er allt hið snirtilegasta.Góð eign á góðum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag . kl 17:00 til 17:30 

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

821 4644

Brekkusel 6
109 Reykjavík
Raðhús með auka íbúð

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

Brunabótamat: 34.660.000
Bílskúr: Já

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 17/9 milli 18.00 -18.30

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

899-9493

8983023

Krókamýri 14
210 Garðabær
Parhús á besta stað í Garðabæ

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

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Frábær  eign  til  sölu.  Tilbúin  til  afhendingar  strax.  Flísalögð  forstofa  með  nýlegum  fataskápum.
Gestasnyrting og geymsla innaf.  Stofa og borðstofa mynda eitt  stórt rými. Nýlegt parket. Nýlega flísalagt
eldhús með efri  og neðri  skápum og stórt  þvottahús innaf.  Efri  hæð; þrjú  svefnherbergi.  Góð geymsla á
háalofti.  Baðherbergi  rúmgott.  Gengið  er  út  úr  stofu  á  sólpall.  Garðurinn  gróinn  og  fallegur.  Séreign  í
parhúsi,  í  rótgrónu  og  barnvænu  hverfi.  Grunn-  og  leikskólar,  íþróttamiðstöðvar/sundlaugar  og
verslunarmiðstöð í göngufæri. 5 mín akstur á golfvöllinn og að Vífilsstaðavatni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

692 4700

691-4161

Furugrund 68, 1.hæð-02
200 Kópavogur
Falleg og björt íbúð, með bílskýli

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 12.935.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Fallega  3ja  herb.  íbúð  í  lyftuhúsi  með  bílskýli  á  grónum  stað,  Fossvogsmegin  í  Kópavogi.  Eldhús  með
ljóslakkaðri innréttingu, efri og neðri skápar. Borðkrókur undir glugga. Úr stofu og borðstofu er gengið út á
stórar  suðursvalir.  Baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta/bað.  Bæði
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Íbúðin er öll parketlögð. Öll sameign mjög snyrtileg. Stutt í skóla og
alla þjónustu, fallegar gönguleiðir niður Fossvogsdalinn og upp í Elliðaárdal.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@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

692 4700

691-4161



Álfahraun 3
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  með  öllum
tækjum. Verð 24,5 millj.  Vegvísir:  Keyrt  í  gegnum Grímsnesið,  fram hjá Kerinu,
fyrsti  afleggjari  til  vinstri  (Miðengi).  Komið að gatnamótum, beygt aftur  til  vinstri
áður  en  komið  er  að  bænum.  Þá  er  stefnan  tekin  í  átt  að  Grímsnesi  aftur,
nokkuð krókóttur vegur.  Við upphaf svæðisins er beygt til  hægri  og þaðan vísi
vegmerkingar leiðina. Rúnar s.697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 14:00 og 15:00 

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

697 4881

Sóleyjarimi 17
112 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 72 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 14.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 5.hæð í  lyftuhúsi  með einstöku útsýni  yfir  borgina. Komið er inn í
flísalagða stóra forstofu með góðu skápaplássi, náttúrusteinn á gólfi. Svefnherbergi er rúmgott með góðum
skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  eikarinnréttingu.  Baðkar  með  sturtuhengi  er  á  baðherberginu.
Eldhúsið er opið og með góðu skápaplássi. Stofa er parketlögð og úr henni er útgengt á stórar svalir með
einstöku útsýni.

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

Flétturimi 26
112 Reykjavík
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Rimahverfinu í Grafarvogi.  Komið er inn í
flísalagða forstofu með góðum skápapum. Þrjú góð herbergi eru í íbúðinni, öll með skápum og plastparketi
á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  hvítri  innréttingu.  Baðkar  með  sturtuhengi  er  á  baðherberginu.
Eldhúsið er opið og með góðu skápaplássi og inn af því er borðkrókur. Úr Stofu er útgengt á vestur svalir.
Flísar eru á eldhúsinu og parket á stofu. Stæði í opnu bílskýli fylgir.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00-16:30

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

694 4700

Strandvegur 13, 2.hæð-01
210 Garðabær
Glæsileg íbúð m/útsýni yfir sjóinn

Stærð: 123,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.765.000
Bílskúr: Nei

Verð: 43.500.000
Fjögurra herbergja íbúð, 123,2 m2 í lyftuhúsi. Í kjallara er innangengt í bílastæði og góð geymsla. Flísalagt
anddyri  með  góðum  skápum.  Flísalagt  þvottahús  innan  íbúðar.  Stór  og  opin  stofa  með  parketi  á  gólfi;
setustofa,  borðstofa  og sjónvarpsstofa.  Flísalagt  eldhús með vandaðri  eikarinnréttingu,  granít  borðplötur,
innbyggð  vönduð  uppþvottavél  og  útvarp  í  vegg.   Suður  og   austursvalir.  Þrjú  svefnherbergi  m/  stórum
skápum, parket á gólfum. Flott  baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, vönduð innrétting með halogen lýsingu,
handklæðaofn og  baðkar með sturtu. Frábært hverfi við sjóinn, góðir göngustígar og skólar í göngufæri.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

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

691-4161

696-3683

Birkiholt 2, 2.hæð-03
225 Álftanes
Falleg íbúð á eftirsóttum stað

Stærð: 76,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Falleg  íbúð,  miðsvæðis  á  Álftanesinu.  Skólar,  íþróttahús,  sundlaug  og  golfvöllur  í  göngufæri.  Yndisleg
náttúrusvæði allt í kring og skemmtilegar göngu/skokkleiðir. Sérinngangur af svölum inn í flísalagða forstofu
með  fataskápum.  Þvottahús  með  góðri  geymslu.  Fallega  innréttað,  flísalagt  baðherbergi,  sturta/baðkar.
Svefnherbergi er rúmgott með góðum skápum og stórum glugga er vísar í  austur. Eldhús er með efri og
neðri  skápum. Út af eldhúsi er borðstofa og samliggjandi rúmgóð setustofa. Ljósar flísar á öllum gólfum.
Stórar svalir út af stofu, vísa í vestur. Sérgeymsla á jarðhæð og vagna- og hjólageymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Margrét Elín
Sölufulltrúi

margret@remax.is

Ásgerður
Sölufulltrúi

asgerdur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

696-3683

691-4161



Byggðarendi 9
108 Reykjavík
Glæsilegt og velmeðfarið enbýli

Stærð: 363,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 45.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 90.000.000

Glæsilegt 400 fm einbýlishús við Byggðarenda í  Reykjavík.   Húsið er allt  nýyfirfarið og málað að utan og innan,
þak endurnyjað, lóð fallega ræktuð og nýtt hellulagt bílaplan með hitalögnum fyrir  framan hús og stéttum á hlið
hússins. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Húsið er á tveimur hæðum. Falleg og nýlega endurhönnuð 40 fm
garðstofa með steinflísum og hita í gólfi, sólargardínum er samtengd stofu og með útgengi út í garð. Sólpallar við
suðuhlið  hússins.   Nánari  lýsing eignar:  Á efri  hæð er  bílskúr,  flísalagt  anddyri  með fataskáp,  stórt  alrými,  stofa
með  arni  á  tvo  vegu,  borðstofa,  garðstofa,  eldhús  með  ljósri  viðarinnréttingu,  svefnherbergi  og  flísalagt
baðherbergi.  Efri  hæðin  er  mjög  rúmgóð  með  stórum  stofum  og  fallegu  útsýni.  Á  neðri  hæð  er  þvottahús  og
geymslur,  tómstundaherbergi,  5  svefnherbergi  og  baðherbergi.   Á  neðri  hæð hefur  verið  skipulagt  fyrir  séríbúð
með  sérinngangi  sem  auðveldlega  má  aðgreina  frá  aðaleigninni.   Gólfefni:  Parket  og  flísar.  Innréttingar:
Viðarinnréttingar.     Eignin  er  í  alla  staði  mjög  glæsileg  og  velmeðfarin  og  ber  eigendum  gott  vitni  um
snyrtimennsku og góðan smekk.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN

697 3629

Kílhraun - Eignalóðir
Skeiða- og Gnúpverjahreppi Stærð: 5.900fm - 11.000fm

Verð: 1.800.000  - 3.800.000

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is
895 6107

Um er að ræða eigalóðir frá 5.900fm - 11.000fm.
Landið er allt gróið og er það um 50 metra yfir sjávarmáli. Landið er nokkuð
flatlent með hrauni og er því frábært útsýni. Í miðju landsins er skógrækt
Árnesingafélagsins. Lítill lækur liðast í gegnum landið og kemur hann úr
uppsprettum undan hrauninu. Landið hentar einstaklinga vel til trjáræktar og
er rétt að benda á 13 ára gamla skórækt á landamörkum í landi
Merkurlautar,með yfir 3 metra háum trjám. Landið er staðsett skammt frá
Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruperlum landsins s.s
Þingvelli, Laugavatn, Kerið, Gullfoss og Geysi. Ýmis afþreyfing er í boði í
nágrenni svæðisins og má þá nefna golfvelli, sundlaugar, veiðisvæði, alla
þjónustu má nálgast á Selfossi sem er aðeins í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu.
LEIÐIN:
Ekið er austur gegnum Selfoss í um 10 mín og þá beygt til vinsti inn á
þjóðveg nr 30. Þaðan er ekið í um 3 mín og þá blasir auglýsingaskilti við á
vinstri hönd. Um er að ræða eigalóðir frá 5.900fm - 11.000fm.
Upplýsingar á staðnum og heit á könnunni. 
Guðrún gsm 697 3629 - Hlynur gsm 824 3040.

Stórar eignalóðir á góðu verði

Suðurbraut 14
220 Hafnarfjörður

Stærð: 91,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Falleg íbúð í góðu fjölbýli, fallegt útsýni ! Alrými, eikarparket. Rúmgott barnaherbergi með skápum, dúkur.
Hjónaherbegi,  gott  skápapláss,  frábært  útsýni.  Baðherbergi  flísalagt  hólf  í  gólf,  hvít  innrétting.  Rúmgóð
stofa, parket, úgengi á svalir. Eldhús með afar fallegri nýlegri, hvítri og eikar innréttingu, borðkrókur, parket.
Inn af eldhúsi er þvottahús og geymsla. Í sameign er sér geymsla og hjólageymsla.   Sjón er sögu ríkari.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

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

663 3219

Straumsalir 4
203 Kópavogur
Falleg íbúð ásamt bílskúr.

Stærð: 162,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Afar  stílhrein  og  falleg  íbúð  í  litlu  fjölbýli  ásamt  bílskúr  í  góðu  hverfi.  Forstofa  með  eikar  skápum.  Tvö
rúmgóð  barnaherbergi,  eikar  skápar,  eikarparket.  Hjónaherbergi,  eikar  skápar,  eikarparket.  Baðherbergi
flísalagt hólf í gólf, sturta, bað, eikar innrétting, vönduð tæki. Flísalagt þvottahús, innrétting. Rúmgóð stofa
og  eldhús  í  opnu  rými,  falleg  sérsmíðuð  eikarinnrétting,  flísar,  útgengi  á  svalir  með  einstaklega  fallegu
útsýni.  Flísalagður bílskúr. Eign sem vert að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

 í dag 15:00-15:30

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

663 3219



Fífulind 11
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  teimur  efstu  hæðunum  í  4ra  hæða  fjölbýli.  Eignin  skiptist  í  efri  og  neðri  hæð.
Bílskúrsréttur  fylgir  íbúðinni.  Á  neðri  hæð eru  tvö  barnaherbergi  bæði  með  góðum fataskápum.  Annað  er  með
parketi  á  gólfi  en  hitt  með  dúk.  Baðherbergið  er  með  góðri  sturtu  og  baðkari  ásamt  tengi  fyrir  þvottavél  og
þurkkara, gott skápapláss er í innréttingunni undir vaski. Eldhúsið er með miklu skápaplássi á þrjá veggi, efri og
neðri skápum úr kirsuberjavið. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með bæði útgengi á suðursvalir og stiga upp
á efri hæð íbúðarinnar.  Efri hæð er skipulög með rúmgóðu sjónvarpsholi, hjónaherbergi og litlu baðherbergi inn af
því. Á eigninni eru eikarpaket að mestu og kirsuberja innréttingar og skápar. Skóli og leikskóli eru í göngufær frá
íbúðinni og stutt er í alla þjónustu og verslanir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107

Vallarhús 7
112 Reykjavík
Frábær staðsetning! 

Stærð: 95,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 13.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.600.000

Mjög  falleg  og  rúmgóð  3ja-4ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  sérgarði  með  glæsilegri
timburverönd.  Forstofa  rúmgóð  með  flísum  á  gólfi.Rúmgott  hol  með  fataskápum.  Eldhús  er  með  hvítri/beyki
innréttingu og rúmgóðum borðkrók.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi  og parketlagðar.  Hægt væri  að útbúa
3ja  herbergið  í  borðstofunni.  Útgengt  er  í  afgirtan  suður  garð  úr  stofu.  Stór  og  glæsileg,  afgirt  ca  50fm
timburverönd er í  garðinum  Barnaherbergi  er með nýlegu plastparketi  á gólfi  og beykifataskáp. Baðherbergi  er
með  flísalögðu   gólfi  og  upp  á  miðja  veggi.  Sturtuklefi  og  létt  innrétting  er  á  baðherberginu.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með nýlegu plastparketi á gólfi og beykifataskáp, útgengt er á veröndina út úr herberginu. Þvottahús og
geymsla er innan íbúðar. Þetta er sérlega vel staðsett og snyrtileg eign þar sem stutt er í alla þjónustu t.d skóla,
leikskóla, sundlaug og verslun.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

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

694 4000

895 6107

Mávanes 12
210 Garðabær

Á besta stað í Garðabæ!

Stærð: 313,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 45.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 110.000.000

Glæsilegt  einbýlishús  með  tvöföldum bílskúr  og  frábæru  útsýni  við  Mávanes  á
Arnarnesinu.  Húsið  er  teiknað  eftir  Kjartan  Sveinsson.  Komið  er  inn  í  mjög
rúmgóða  forstofu  með  náttúrustein  á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er  fallegt  hol  með
góðum fataskáp. Frá holi  er  gengið inn í  þvottaherbergi  með skápum. Innaf  er
salerni og gert er ráð fyrir gufubaði. Stigi upp á efri hæð hússins er einstaklega
fallegur og setur skemmtilegan svip á eignina. Efri  hæðin er opin og björt með
fáum  milliveggjum  og  samanstendur  af  eldhúsi,  búri,  stofu,  borðstofu,
húsbóndaherbergi,  baðherbergi  sjónvarpsholi  og 3 svefnherbergjum.  Parket  er
á  öllum  herbergjum.  Hjónaherbergi  er  með  góðum  skápum.   Stofur  eru
samliggjandi með ljósu teppi á gólfi. Útgengt er úr stofu út á suðurvestur svalir.
Sjónvarpsherbergi  er  með  fallegum  arni  og  útgengt  á  verönd.  Baðherbergi  er
flísalagt í hólf og gólf, upprunalegar innréttingar með 2 vöskum. Eldhús er með
kork  á  gólfi,  viðarinnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók  við  glæsilegan
bogadreginn glugga.   Þetta er vandað og fallegt hús á kyrrlátum og friðsælum
stað á besta stað í Garðabæ.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.00-16.30 

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

694 4000

895 6107



Akurhvarf 7
203 Kópavogur
Glæsileg og stutt í náttúruna!

Stærð: 77,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Glæsileg, björt íbúð á jarðhæð. Forstofa rúmgóð með náttúrustein á gólfi. Eldhús með vandaðri innréttingu,
mosaikflísum  milli  skápa og vönduðum stáltækjum. Opið er inn í  rúmgóða stofu frá eldhúsi.  Mjög fallegt
parket  er  á  stofugólfi  og  útgengt  þaðan  á  svalir  óbyggt  svæði  er  við  húsið.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.
Svefnherbergi  er  með  góðum  fataskáp.  Baðherbergi  er  fallegt  með  baðkari,  innréttingu  og  upphengdu
salerni. Einstaklega falleg og góð eign á þessum eftirsótta stað örstutt út í náttúruna.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30.

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

694 4000

895 6107

Hraunbær 76
110 Reykjavík
Gott útleiguherbergi í Kjallara.

Stærð: 123 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg  og  björt  íbúð  á  2.hæð  með  útleiguherbergi  í  kjallara  með  góðum  leigutekjum.  Svefnherbergin  í
íbúðinni  eru  þrjú  öll  með  plastparketi  á  gólfi  og  hjónaherbergið  er  með  góðum  innbyggðum  fataskáp.
Eldhúsið  er  rúmgott  með  hvítri/beyki  innréttingu  á  tvo  veggi  með  efri  og  neðri  skápum og  flísum á  milli,
borðkrókur er við glugga. Baðherbergið er með ljósum flísum á gólfi og baðkari með sturtuaðstöðu. Stofa
og borðstofa er samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengt á svalir.

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

Engjasel 45
109 Reykjavík
Frábært fermetraverð

Stærð: 220 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.440.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Raðhús  á  þremur  hæðum  með  möguleika  á  auka  íbúð  á  1.hæð,  á  þeirri  hæð  er  einnig  geymsla  og
baðherbergi. Á 2.hæð er stórt eldhús með fallegri tvöfaldri glerhurð. Góður borðkrókur er í eldhúsinu sem
rúmar borðstofuna. Stofa er tvískipt og nýtist því bæði sem setustofa og sjónvarpshol. Á 3.hæð eru fjögur
góð svefnherbergi ásamt bæði aðalbaðherbergi og baðherbergi innaf hjónaherberginu. Húsið er klætt að
utan með viðaldslítilli klæðningu. Með eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.

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

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

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

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun.

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

694 4000

895 6107

Miklabraut 70
105 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð.

Stærð: 62,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.980.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Rúmgóð  og  falleg  2ja  herbergja  íbúð  miðsvæðis  í  höfuðborginni.  Íbúðin  er  að  hluta  niðurgrafin  en  samt
sem áður  mjög  björt  og  falleg.  Forstofa  er  með fallegur  parketi  á  gólfi  og  góðu  horni  fyrir  fatahengi  eða
fataskáp. Hjónaherbergi er einnig með parketi á gólfi  og mjög rúmgott. Eldhús er með fallegri hvítmálaðri
innréttingu og litlum borðkrók. Baðherbergi er flísalagt með stórri sturtu og opnanlegum glugga. Þvottahús
er sameiginlegt á hæðinni en hver og einn er með sína vél.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.18:00-18:30

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

694 4000

895 6107

JÖRFABAKKI 12, 109. RVK.
Bakkar
Góð íbúð, gott hús, frábær garður

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Fín  3  herbergja  íbúð  á  3  hæð,á  góðum  stað.  Hol  með  nýjum  fataskáp  úr  eik.  Fallegt  nýupptekið
baðherbergi  allt  flísalagt  með  gráum  flísum,eikarinnrétting,handklæðaofn,  stór  hornsturta.  Opin
stofa-borðstofa  með  útgengi  á  rúmgóðar  vestursvalir.  Eldhús  upprunalegt  með  hvítri  innréttingu,nýtt
helluborð og ofn, borðkrókur m/glugga. Hjónaherbergi með nýjum skápavegg úr eik, gluggi,-barnaherbergi
með glugga. Nýjar eikar innihurðir. Þvottahús og geymsla í sameign. Öll þjónusta, skólar o.fl. í göngufæri

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þ. 16/9 kl: 16:00- 16:30

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

894 5401

KRISTNIBRAUT 16,113 RVK.
Grafarholt
4 herb.m/glæsilegt útsýni

Stærð: 124,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 22.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.800.000
Falleg 4 herb. íbúð á 2 hæð (einungis 1 íb. á hæð), í 3 hæða húsi með fráæru aðgengi og góðu bílastæði.
3 stór björt og góð herbergi með skápum úr MAHOGONY.  Fallegt bað flísalagt í hólf og gólf.  Opin stofa
og borðstofa með óviðjafnanlegu útsýni í vestur. Rúmgott MAHOGONY eldhús með útgengi á suðursvalir.
MAHOGONY  innihurðir.  Þvottahús  og  geymsla  innan  íbúðar-einnig  geymsla,hjóla  og  vagnageymsla  í
sameign. Stórskemmtileg eign á góðum stað, stutt í útivist, skóla,leikskóla og alla þjónustu

Mjódd

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16/9 kl:17:00-17:30

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



Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. 
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka
þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni
á alþjóðamarkaði.

Icelandair er framsækið fyrirtæki, 
leiðandi í ferðaþjónustu á Íslandi, leiðandi
í markaðssetningu á Internetinu og í 
fremstu röð í þróun upplýsingatækni.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um 1400 manns af mörgum þjóðernum 
í tíu löndum.

Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagsins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir 
að takast á við krefjandi og spennandi 
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.

Icelandair leggur áherslu á þjálfun 
starfsmanna og símenntun, hvetur
starfsmenn til heilsuræktar og styður
við félagsstarf starfsmanna.

Icelandair er reyklaust fyrirtæki. 

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt,
skýrt markmið, berum virðingu fyrir 
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman að því sem við gerum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.

Umsóknir  óskast fylltar út á heimasíðu
Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 23. september nk.
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VILT ÞÚ  MÓTA FRAMTÍÐINA MEÐ OKKUR?

ICELANDAIR leitar að sterkum liðsmanni sem hefur áhuga á 
krefjandi starfi sérfræðings á sölu- og markaðssviði í hröðu og 
síbreytilegu umhverfi alþjóðlegs flugrekstrar. Starfið felur í sér mikil 
erlend samskipti og töluverð ferðalög.

VERKSVIÐ
• Áætlanagerð og umsjón söluupplýsinga
• Greiningar og upplýsingaöflun
• Samræming söluaðgerða á alþjóðlegum mörkuðum
• Verkefnastjórn

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun

• Kraftur og lifandi áhugi

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og áhugi á því að vinna 
sem hluti af liðsheild

• Vilji til að læra nýja hluti og starfa í breytilegu umhverfi

• Starfsreynsla úr sambærilegu starfi sem og reynsla úr alþjóðlegu 
umhverfi eru kostir

VERKEFNASTJÓRI
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Slökkviliðs- og
sjúkraflutningamaður
Brunavarnir Skagafjarðar auglýsa
laust til umsóknar starf slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanns.

Slökkviliðsstjóri
Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir
að ráða slökkviliðsstjóra til starfa.

Skipulagsfulltrúi
Sveitafélagið Skagafjörður
óskar eftir að ráða
Skipulagsfulltrúa
til starfa hjá sveitarfélaginu.

– tími til að lifa

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður fjölskyldudeildar
• Félagsráðgjafi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla karla
• Laugarvarsla kvenna

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:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Umsjónark. á yngsta stig, fullt eða hlutast.
• Textílkennari, hlutastarf
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Tónmenntakennari 50%
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig 
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• 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
Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óska eftir fólki

Atlantsskip er eitt stærsta flutningafyrirtæki landsins 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á: 
birgir@atlantsskip.is, fyrir 21. sept. nk.

og annast vöruflutninga til og frá landinu og um allan 
heim, á sjó, í lofti og á landi. Atlantsskip byggja 
starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á lítilli yfirbygg-
ingu, persónulegum samskiptum og sveigjanleika. 
Því  er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. 
Hlutverk Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum 
sínum trausta og örugga flutningsþjónustu með 
ánægju þeirra að leiðarljósi. 

Almenn bókhaldsstörf í fjárreiðudeild
Starf:
Almenn bókhaldsstörf
Bókun fylgiskjala 
Afstemmingar
Kostnaðareftirlit

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldi og bókhaldskerfum 
æskileg
Almenn tölvukunnátta 
Nákvæmni
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund
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TRÉSMIÐIR – JÁRNIÐNAÐARMENN

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

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

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.





Ása Valgerður Sigurðar-
dóttir er tónmenntakenn-
ari í Ísaksskóla.

„Ég byrjaði að kenna í 
Ísaksskóla í fyrra svo þetta 
er annar veturinn minn hér,“ 
segir Ása en frá því að hún 
útskrifaðist úr Kennarahá-
skólanum árið 1995 hafði 
hún fram að því kennt í Snæ-
landsskóla í Kópavogi.

Að sögn Ásu var hún ekki 
ákveðin í því fyrr en hún var 
nánast byrjuð í tónmennta-
kennaranáminu á sínum 
tíma að það væri það sem 
hún vildi læra. „Árið eftir 
stúdent starfaði ég á leik-
skóla og fann mig í því að 
vinna með börnum og sá 
mikinn tilgang í því svo ég 
skráði mig í Kennaraháskól-
ann. Ég var ekki ákveðin þá 
í að fara í tónmenntadeild-
ina en eftir kynningu á henni 
var ekki aftur snúið.“

Ása lærði á hljóðfæri sem 
barn og sá grunnur kom sér 
vel í kennaranáminu að henn-
ar sögn. „Þess vegna hvet ég 
nú börn og unglinga til þess 
að gefa tónlistinni tækifæri 
því maður veit aldrei hvaða 
stefnu maður tekur í lífinu og 
hvenær það getur komið sér 
vel að kunna á hljóðfæri,“

Nemendur Ásu í Ísaks-
skóla eru á aldrinum fimm 
til níu ára. „Ég spila líka 
undir í söng á sal, en sér-
staða skólans felst í raun 
og veru í miklum og góðum 
samsöng. Inn í samsönginn 
fléttast mikið samstarf og 
allir kennarar skólans koma 
að honum og syngja með 
nemendunum inni í stofun-
um. Í skólanum er sérstök 
söngnefnd sem í eru kenn-
arar úr öllum árgöngum 
þannig að lögin eru valin af 
fleirum en mér. Þau eru þar 
af leiðandi alls konar, allt frá 

ættjarðarlögum til enskra 
laga en nemendurnir læra 
ensku hérna á öllum aldurs-
stigum. Það er því ekki hægt 
að segja annað en að það sé 
mjög vel hlúð að tónmennt-
inni hér í Ísaksskóla.“

Tónmenntakennarastarfið 
hefur fjölmarga kosti að 
sögn Ásu. „Það er náttúru-
lega mikill kostur að hafa 
þetta frábæra samstarfs-
fólk á bilinu fimm til níu ára. 
Þetta eru skarpir krakkar, 
frumlegir í hugsun og ein-
lægir sem koma manni sí-
fellt á óvart. Starfið er líka 
mjög fjölbreytt og árstíða-
bundið þar sem verkefnin 
fara svolítið eftir árstíðum 
og fjölskylduvænt.“

Ása segir að í Ísaksskóla 
sé mjög jákvæður andi hjá 
bæði nemendum og kenn-
urum fyrir tónmenntinni. 
„Tónmennt er eitthvað sem 
höfðar yfirleitt til krakka á 
þessum aldri. Söngur, takt-
þjálfun, virk hlustun, notkun 
skólahljóðfæra og samspil 
er grunnurinn í tónmennta-
kennslu. Hér er unnið fjöl-
breytt starf og við erum 
alltaf að skipta um verk-
efni þannig að flestir ættu 
að finna eitthvað við sitt 
hæfi. Ég hef verið að flétta 
leiklist töluvert inn í tón-
menntakennsluna síðustu 
ár í samstarfi við leiklistar-
kennara með mjög góðum 
árangri. Við höfum sett upp 
sýningar og nemendurnir 
læra framsögn, að setja sig 
í spor annarra og fara út úr 
eigin ramma og beita rödd-
inni þannig að eftir þeim sé 
tekið. Foreldrar eru mjög 
ánægðir með þetta og börnin 
læra mikið því kröfur sam-
félagsins eru svolítið að þora 
að láta í sér heyra og koma 
sjálfum sér og skoðunum 
sínum á framfæri.“

Tónlistarnámið 
kom sér vel

H e i l d v e r s l u n .

Leitað er að duglegum einstaklingum
sem búa yfir góðri reynslu af
lagerstörfum og útkeyrslu og eru tilbúnir
að tileinka sér vönduð vinnubrögð í
góðum hópi starfsmanna.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess 
www.innnes.is

Vegna aukinna umsvifa ætlar INNNES EHF.
að fjölga starfsfólki.

Innnes er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildverslun landsins. Flest vörumerki fyrirtækisins
eru markaðsleiðandi á sínu sviði. Innnes á ekki
síst velgengni vörumerkja sinna að þakka góðu
og samhentu starfsfólki sem nú í ár fagnar 20 ára
starfsafmæli fyrirtækisins.
Starfsstöð fyrirtækisins er að Fossaleyni í
Grafarvogi, í nýlegum og góðum húsakynnum,
þar sem starfsmönnum er boðið uppá góða starfs-
aðstöðu og gott mötuneyti. Einnig er fyrirtækið
með starfsstöð á Akureyri.

Innnes er eigandi að Selecta fyrirtækjaþjónustu og
er einnig stærsti eigandi Haugen-Gruppen, sem er
stór heildverslun á Norðurlöndunum með matvæli
og vín. Hjá Innnes og dótturfélögum starfa alls um
260 starfsmenn, þar af starfa 170 erlendis og 90
starfsmenn eru hjá Innnes og Selecta á Íslandi.

Innnes leitar eftir jákvæðu og
samviskusömu fólki í útkeyrslu og
lagerstörf. Um framtíðarstörf er að
ræða. Æskilegt er að umsækjendur
hafi reynslu af sambærilegu starfi
og geti hafið störf sem fyrst.
Meiraprófsréttindi áskilin vegna
starfsviðútkeyrslu, lyftaraprófkostur
vegna lagerstarfs. Umsóknarfrestur
er til 25. september 2007.

Innnes is a leading wholesales
distributor in Iceland.
Due to a rapid expansion, the
company is now hiring capable
people in the Distribution Center
at Fossaleyni. We can offer
accommodation.

Nánari upplýsingar veitir Valur
Stefánsson í síma 530-4012.Umsóknir
óskast sendar á netfangið vs@innnes.
is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumsókn”.

www.innnes.is

Lagermenn / Bílstjórar
Warehouse personnel

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

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

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

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.
a Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn
í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla
fyrir nemendur í  7. - 10. bekk.
Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur
í 1. - 4. bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Náttúrufræði á unglingastigi
Kennara vantar. Tímabundin kennsla
vegna forfalla.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is

Skólaliðar óskast. Um er að ræða fjöl-
breytt og líflegt starf með ungu fólki.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna.

Sími 822 9120.

VV
VV

VV

Smáragarður





Verkið er útilistaverk við álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði. Ætlunin er að verkið endur- 
spegli aðstæður á staðnum þar sem álverið er. Á jörðinni Hrauni, þar sem það stendur, 
kallast á gamli og nýi tíminn. Öðrum megin þjóðvegarins er eitt nútímalegasta álver 
heims, búið nýjustu og bestu tækni, en hinum megin eru Sómastaðir sem er lítið 
hlaðið steinhús í eigu Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands. Það var reist árið 1875 og á 
bænum var lengst af stundaður landbúnaður. Það er einnig kostur að verkið taki mið af 
næsta umhverfi álversins sem stendur við fjörð, umlukinn háum fjöllum. 

Þeir myndlistarmenn sem taka þátt í sam- 
keppninni senda inn hugmynd að útilista- 
verki við álverið. Myndræn framsetning 
hugmyndar þarf að rúmast á tveimur 
blöðum af stærðinni A4, en einnig á að 
fylgja með stutt greinargerð á einu A4 
blaði um hugmyndina að baki verkinu, 
efnisval og uppbyggingu. Engin frekari 
gögn eiga að fylgja tillögunni. 

Hugmyndinni þarf að skila til Alcoa Fjarða- 
áls, Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, 
fyrir kl. 16:00 mánudaginn 15. október 
2007. Tillögur skulu merktar: „Útilistaverk 
í Reyðarfirði“ og þeim skal skila inn undir 
dulnefni, eins og nánar er lýst í skilmálum 
keppninnar á vefsvæðinu www.alcoa.is

Sé tillaga send í pósti gildir póststimpill 
hennar, annars skal hún hafa verið lögð
inn á ofangreindum tíma. Þá mun dóm- 
nefnd skipuð þremur mönnum, tveimur 
frá Alcoa Fjarðaáli og einum frá SÍM, velja
5-7 tillögur og bjóða listamönnunum sem 
eiga þær  að þróa þær áfram í lokaðri 
samkeppni.

Þeir myndlistarmenn sem komast í þennan 
síðari hluta samkeppninnar eru beðnir um 
að útfæra hugmyndina og koma með 
tillögu að verki. Þeir þurfa að lýsa tækninni 
sem notuð verður og efninu sem verkið 
verður unnið úr, gera líkan að verkinu og
greina frá stærð þess og umfangi. Þeir eru 
einnig beðnir um að koma með tillögu um 
staðsetningu verksins og hvort nota eigi 
lýsingu. Kostnaðaráætlun þarf einnig að
fylgja.

Þessi hluti samkeppninnar tekur rúma tvo 
mánuði og er miðað við að tillögum að 
verkunum verði skilað til Alcoa Fjarðaáls, 
Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, fyrir 
klukkan 16:00, 1. febrúar 2008. Ef skilað 
er í pósti er miðað við póststimpil. Allir 
sem taka þátt í þessum hluta keppninnar
fá greidda þóknun og höfundur 
vinningstillögu fær 700 þúsund krónur.

Fimm manna dómnefnd, skipuð þremur 
fulltrúum Alcoa Fjarðaáls og tveimur 
fulltrúum SÍM, fjallar um tillögurnar og 
skilar áliti fyrir lok mars 2008. Alcoa 
Fjarðaál ákveður að lokum hvaða tillögu 
fyrirtækið kaupir, hvort það kaupir enga, 
eina eða fleiri. 
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Listaverkasamkeppni

www.alcoa.is

Alcoa Fjarðaál efnir til samkeppni 
um útilistaverk í Reyðarfirði

Samkeppnin er tvískipt:

1Opin hugmynda-
samkeppni

2Lokuð samkeppni
um útilistaverk

Samkeppnin fer fram samkvæmt 

samkeppnisreglum Sambands 

íslenskra myndlistarmanna (SÍM). 



Fyrr á öldum voru 
prestar nánast einu 
menntuðu menn samfé-
lagsins og menn leituðu 
til þeirra með flest sín 
vandamál. Í aldanna 
rás hefur starf prests-
ins breyst töluvert en 
gengur þó enn út á það 
að vera fulltrúi kirkj-
unnar og þjóna henni.

Prestar halda almennar 
guðsþjónustur og sjá einn-
ig um ýmsar kirkjulegar 
athafnir eins og skírnir, 
fermingar, brúðkaup og 
jarðarfarir. Prestar þurfa 
að vera hæfir í mannleg-
um samskiptum því stór 
hluti starfsins felst í því 
að vera fólki til halds og 
trausts og veita stuðning 
á erfiðum tímum. Prest-
ar þurfa einnig að hafa 
góða framkomu og ekki 
skemmir fyrir að hafa 
góða söngrödd þótt það sé 
ekki skilyrði.

Til að læra til prests þarf 
fyrst að ljúka 90 eininga 
BA námi í guðfræði við 
Háskóla Íslands. Margir 
fara í guðfræði án þess að 
ætla sér beinlínis að læra 
til prests og einhverjir 
taka til að mynda djákna-

próf en vígjast ekki til 
prests. Að loknu BA prófi 
tekur við tveggja ára emb-
ættispróf og að því loknu 
geta nemendur vígst til 
prests.

Innan guðfræðinnar er 
námsefnið fremur fjöl-
breytt. Þar má nefna fög 
eins og sagnfræði, bók-
menntafræði og kirkju-
sögu. Meðal námsgreina 
til embættisprófs eru al-
menn trúarbragðafræði, 
siðfræði, gamlatesta-
mentisfræði, nýjatesta-
mentisfræði, kennimann-
leg guðfræði, hebreska, 
gríska, kirkjufræði og 
trúfræði.

Það fá ekki allir prest-
ar brauð þótt þeir ljúki 
prestsnámi. Oft er barist 
um brauðin og þótt nýir 
prestar séu vígðir á ári 
hverju fjölgar sóknun-
um hægt. Margir prest-
ar sinna öðrum störfum 
og eru ekki sóknarprest-
ar neins staðar. Á sumum 
sjúkrahúsum eru starf-
andi prestar, þeir kenna 
kristinfræði í skólum, 
vinna að hjálparstarfi, 
starfa á vegum þjóðkirkj-
unnar og sinna fræðslu-
starfi svo fátt eitt sé 
nefnt.

Út er kominn nýr bæk-
lingur fyrir erlenda 
starfsmenn.

EES-vinnumiðlun á Íslandi 
(EURES) gaf nýverið út 
bækling um lífs- og vinnu-
skilyrði á Íslandi og er bæk-
lingurinn á ensku. Þessari 
útgáfu verður eflaust vel 
fagnað af erlendum starfs-
mönnum, en í honum má 
finna hagnýtar og greina-
góðar upplýsingar um 
flest það sem útlendingar 
á íslenskum vinnumarkaði 
þurfa að vita og hafa í huga 

fyrstu mánuðina á Íslandi.
Í hinum nýja bæklingi er 

farið yfir skráningu inn í 
landið, atvinnuleit, skatta-
kerfið, framfærslukostn-
að, félagsleg réttindi, skóla-
kerfið og fleira sem nauðsyn 
er og gott að vita í upphafi 
nýs lífs í nýju landi.

Með nýja upplýsingabæk-
lingnum vill EES-vinnumiðl-
un á Íslandi stuðla að aukinni 
þekkingu erlendra starfs-
manna á réttindum sínum og 
skyldum á íslenskum vinnu-
markaði, og íslensku samfé-
lagi yfirleitt. 

Upplýsingabæklingur 
fyrir erlent vinnuafl

Góð söngrödd 
frekar æskileg

Erum að leita að hressu og þjónustulunduðu fólki í hlutastarf

og eða helgarvinnu í nýrri, glæsilegri húsgagna- og gjafavöru-

verslun. Æskilegt er að umsækjendur hafi náð a.m.k. átján ára

aldri og hafi auga fyrir útliti og fallegum hlutum.

Umsóknir, með upplýsingum um fyrri störf og óska-

vinnutíma, sendist á: pier@pier.is fyrir 20. september

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Einstaklega björt og falleg
106 fm 4ra herb. íbúð á
tveimur hæðum í vönduðu
fjölbýli á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin skiptist í bjart
hol, rúmgóða stofu með
útsýni til suðurs, opið
eldhús með fallegri hvítri
innréttingu, 2 herberbi og
baðherbergi auk vinnu-og /eða sjónvarpsstofu á efri hæð.
Mjög góð lofthæð í eldhúsi og stofu og útgangur úr eldhúsi
á flísalagðar suðursvalir. Massívt eikarparket á gólfum.
Stæði í upphitaðri bílageymslu og 10 fm sér geymsla í kj.
Stutt í skóla og leikskóla. Verð 37,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Íbúð merkt 0302.
Verið velkomin.
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Tjarnarmýri 39,
Seltjarnarnesi
Falleg 4ra herb. útsýnisíbúð
Opið hús í dag frá kl. 14-15



Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið á
Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 1., 2. og 3. októ-
ber nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 8. október.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í
síma 510 1100 og á heimasíðunni www.neytenda-
stofa.is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/
námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 21. september nk.

Neytendastofa

Magnús Hreggviðsson
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is



HÚSNÆÐI

ATVINNA



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

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

Fr
um

SÆBÓLSBRAUT 43 - KÓPAVOGI
Sérlega fallegt 210 fm raðhús m/bílskúr á
frábærum stað. Fjögur svefnherb. Tvennar
sólarsvalir. Gott útsýni. Skjólgóður og fallegur garður. Laust fljótlega.
Verð 49,9 millj.

Valdimar hjá Saga verður á staðnum, sími 414 8888.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14–15

OPIÐ HÚS
HÁBERG 10, REYKJAVÍK

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

Til sýnis og sölu mikið endurnýjað, glæsilegt og vel skipulagt 5 herbergja, 140,5 fm parhús á
afar rólegum og grónum stað. Húsið hefur verið endurnýjað verulega með vönduðum hætti s.s.
gólfefni, innihurðir, innréttingar o.fl. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu. Eignin er laus og til
afhendingar nú þegar.
Verð 39,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, milli kl. 15.00 og 16.00.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. september á milli kl. 15-16.

Fr
um

Ásar við Reykjahvol 16 í Mosfellsbæ
NÝTT Á SKRÁ Mjög glæsilegt einbýlishús á

einstökum stað við Reykjahvol í Mosfellsbæ,  í jaðri byggðar með alveg svakalega
fallegu útsýni. Húsið, sem er hannað af Sverri Norðfjörð, arkitekt, er á þremur pöll-
um og með mikilli lofhæð. Fallegur og skjólgóður garður með lítilli tjörn, timburver-
önd og litlu trjálundi. Stórar yfirbyggðar svalir með panorama útsýni. Þetta er ein-
stök eign fyrir vandláta sem vert er að skoða. Verð 115 m.

Sigríður og Garðar taka á móti gestum í dag á milli kl. 14-15. 
Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, 

fasteignasali, í síma 899 5159. 

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um



Fallegt 140 fm raðhús á einni hæð ásamt innb. bílskúr á
þesum eftirsótta stað í Smáranum í Kópavogi. Fallegar
nýl. innréttingar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Fullbúin bílskúr
með millilofti. Suðurverönd. Falleg fullbúin lóð. Hellulagt
bílastæði með hitalögnum.
Verð 42,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15.

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

FOLDASMÁRI 5 - FALLEGT
RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk
stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu
í Garðabæ. 3 rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með
útg. á suðursvalir. Fallegar innréttingar og tæki. Parket
og flísar á gólfum. Falleg sameign. Lóð fullbúin.
Verð 37,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15 .

NORÐURBRÚ 4 - GARÐABÆ 
4RA Í LYFTUH. AUK BÍLSKÝLIS 

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
GSM 896 0421

ingvi@thingholt.is

Þórarinn
Kópsson

lögg. fast.sali
GSM 820 9505

kopsson@thingholt.is

TRÖLLAKÓR 16 - ÍBÚÐ 207

OPIÐ HÚS - Sunnud. 19.sept. - Kl. 17:00 - 17:30
Fullbún 3ja herbergja vel skipulögð ný íbúð á 1.hæð, íbúðin er 101,2 fm auk 7,1 fm sér
geymslu í sameign, samtals 108,3 fm.,  - Sér inngangur - Þvottahús innan íbúðar - Bíla-
geymsla. Íbúðin skilast fullinnréttuð með öllum gólfefnum og tækum samkvæmt skil-
alýsingu, s.s. ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn. Nánari skipting; Forstofa * Eldhús *
Stofa/borðstofa * Hjónaherbergi * Barnaherbergi * Þvottahús * Baðherbergi * Svalir í
suður.  Sameign er fullfrágengin utan sem innan. Stutt er í alla þjónustu, s.s. verslun,
skóla og íþróttamiðstöð, einnig er stutt í góðar gönguleiðir.  Húsið er byggt af traustum
byggingaraðila, Ris ehf., allar innréttingar eru mjög vandaðar frá Lacacvcine (city line),
tæki frá Aristom og öll gólfefni, físar og parket af vandaðri gerð.
Verð 26,9 mkr. - 3ja herbergja

HVASSALEITI 56 - ÍBÚÐ 301

OPIÐ HÚS - Sunnud. 19.sept. - Kl. 16:00 - 16:30
STÓRGLÆSILEG 105,1 fm íbúð auk 8,9 fm sérgeymslu í sameign, samtals 114,0 fm.
Þetta fjölbýli er fyrir 60 ára og eldri og er öll helsta þjónusta við eldri borgara á fyrstu
hæð. Húsnæðið er afar vel staðsett, göngufæri við Kringluna. Skipting / lýsing; Íbúðin
er á 3ju hæð og er endaíbúð, komið er inní hol með stórum og góðum fataskáp, á vinstri
hönd er herbergi / sjónvarpsherbergi, opið rými, þar er eldhús, borðstofa og stofa,
svefnherbergi með stórum og fallegum fataskáp, rúmgott baðherbergi með mjög góð-
um innréttingum og stórri sturtuaðstöðu, útgengi er á stórar svalir frá stofu. Allar inn-
réttingar og frágangur er til fyrirmyndar. Gólfefni á holi, eldhúsi og borðstofu eru flísar,
Hnotu parket á stofu, og herbergjum, flísar á baðherbergi. Innrétting í eldhúsi er afar
falleg, keramik bekkplata og Grohe tæki, innfelld uppþvottavél, ísskápur með frystihólfi,
bakarofn og eldavél eru Bosch, flísar eru á vegg fyrir ofan bekkplötu. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni og flísalögð stór sturtuaðstaða, stór og góð inn-
rétting. Í íbúðinni er öryggis- og neyðarkerfi. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi.
EIGN Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI - TIL AFHENDINGAR STRAX
Verð 45,9 mkr. - 3ja herbergja

Óskum eftir eign við Flókagötu-
Tómasarhaga-Kvisthaga eða nærliggjandi

götum. 150 til 200 fm.

O P I N  H Ú S  Í  D A G  –  S U N N U D A G
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Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

SÖLUSÝNING Í DAG KL14 - 14:30
Álakvísl 31

Sérhæð í þríbýlishúsi, með
sérgarði og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, geymslu,
rúmgóða stofu með útgengi út
á verönd, 3 svefnherbergi, stórt

og gott baðherbergi og þvottahús. Nýbúið er að taka húsið í
gegn að utan.
Magnús tekur á móti áhugasömum milli 14.00-14:30

Ver
ð: 27

,9
m.

St
ærð

: 10
4,5

fm

TIL LEIGU
Stóra-gröf ytri/ Skagafirði

Til leigu 156 ferm, 5
herbergja einbýlishús sem
stendur við jörðina Stóru-
gröf ytri í skagafirði. Fallegt
hús í náttúruparadís.
Möguleiki að leigja bása í

hesthúsi.
Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jóhannsson

í síma 823-2600.

Til
lei

gu

St
ærð

: 1
56

fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL 15:30 - 16:00
Básahraun 26,  815 Þorlákshöfn

Um er að ræða snyrtilegt
4ra herbergja einbýlishús og
bílskúr í grónu hverfi í
Þorlákshöfn.  Húsinu hefur
verið vel viðhaldið og hefur
verið tekið töluvert í gegn

undanfarin misseri. Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum
á milli 15:30-16:00 í síma 694-9999
Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

4,9
millj

.

St
ærð

: 1
63

fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL14 - 14:30
Kjarrhólar 15, 800 Selfoss

Um ræðir 4ra herb. parhús í
suðurbyggð á Selfossi rétt
við sunnulækjarskóla. Húsið
skilast eins og það er
rúmlega tilbúið til innrétt-
inga. Malbikað plan hellu-
lögð verönd og steyptur

pallur á bakvið með ótengdum heitum potti.
Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 32

millj

St
ærð

: 17
8 fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL15 - 15:30
Vesturgata 54, Reykjavík

Rúmgóð og björt um það bil 125 ferm efri hæð, í þessu
trausta steinhúsi í vestur-bænum. Tvennar svalir. Sér
innkeyrsla og bílastæði fylgir.

Magnús K tekur á móti áhugasömum.

St
ærð

: 12
5 fm

Júlíus
Sölustjóri

Magnús K.
Sölufulltrúi

Magnús Ninni
Sölufulltrúi



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur, Grikkland og Tyrkland

Verðum í Kringlunni
í dag 

frá kl. 13-17
Kíktu við og fáðu glæsilega bæklinga

með þér heim.
Erum núna að skrá í skoðunarferðir til áramóta!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-



Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Fr
um

Miðborg kynnir í einkasölu 1.417 fm. byggingar-
reit í hjarta borgarinnar við Klapparstíg og Smiðju-
stíg. Við Klapparstíg stendur 983,1 fm. heil hús-
eign á fjórum hæðum, byggð árið 1942. Húsið er
mikið endurnýjað og er í útleigu. Við Smiðjustíg
standa tvö hús, annað 124,4 fm. bakhús með
tveimur íbúðum, hitt 104,4 fm. einbýli. Saman
mynda þessar þrjár eignir byggingarreit frá Klapp-
arstíg alveg út að Smiðjustíg.

Nánari upplýsingar á skrifstofu

Miðborgar í síma 533 4800

Einstakt tækifæri – Byggingarreitur

Húsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og
er í dag 18 manna vinnustaður sem fer ört vaxandi.
Vinnuandi er góður og aðstaða góð. Við óskum því eftir
kraftmiklu fólki sem tekur áskorunum í starfi fagnandi. 

Sölumaður íbúðarhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:

• Sjálfstæður
• Skipulagður
• Nákvæmur
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)

Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur og
tekjumöguleikar góðir.

Ferilskrá með mynd óskast send á Suðurlandsbraut 50,
merkt „Húsið fasteignasala starfsumsókn“, eða
á tölvupóstfang kolbeinn@husid.is með subject
„starfsumsókn“.

Umsóknarfrestur er til 24. sept. 2007 og verður
öllum umsóknum svarað fyrir 1. okt. 2007.
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Vilhjálmur Bjarnason, löggildur fasteignasali
Guðbjörg Róbertsdóttir, löggildur fasteignasali

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

LAUFENGI 112 RVK.
LAUS FLJÓTLEGA!

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 95,9 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli, sérbílastæði. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.
VERÐ 23,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 

Sími 822 7300

BÓ
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U
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UN

!
FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt og vel staðsett
410 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með 41
fm innb. bílskúr. Tvær
íbúðir eru í húsinu í dag.
Eignin skiptist m.a. í eld-
hús með þvottaherb. og búri innaf, setustofu með fallegri
gluggasetn, arinstofu, borðstofu, 2 herb. auk hjónaherb.
með fataherb. innaf. Auk þess sér 3ja herb. íbúð á neðri
hæð. Svalir út af stofu, arinstofu og hjónaherb. 933 fm
ræktuð lóð með timburverönd, hellulögn og skjólveggjum.
Hitalagnir í stéttum og fyrir framan bílskúr. Í raun er um
sjávarlóð að ræða þar sem ekkert er byggt fyrir neðan lóð-
ina og útsýni er óhindrað út á Voginn.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15 
Verið velkomin.

Fr
um

Hverafold 33
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Baugakór 30, 203 Kóp.
Glæsilegar 169,6 fm efri sérhæðir með bílskúr.
Forstofa, hol/sjónvarpshol, rúmgóð stofa og borðstofa,
opið eldhús. Bað og sérþvottahús.3 svefnherbergi, fata-
herb. Innbyggður bílskúr með geymslu innaf. Góð loft-
hæð. Gólfhiti. Vönduð eign í alla staði!
Verð 45.5-47.7 millj.

Pantið skoðun í dag í síma 898 3474 
Ásdís sölufulltrúi sýnir þér eignina.

JÖKLAFOLD 4 - 112 RVK.
Góð 177,4 fm 4ra herbergja efri sérhæð á góðum stað í
Grafarvogi. Sérlega rúmgóð eign með mikilli lofthæð. Stór
innbyggður bílskúr.Sérafnotaréttur í garði. Góður staður í
Grafarvogi með miklu útsýni.
VERÐ 49,7 millj.
Bókaðu skoðun í dag í síma 898-3474 Ásdís sölu-

fulltrúi sýnir þér eignina.

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Sérlega glæsileg 100 fm
íbúð með sérinng. Öll nýuppg. ný tæki, gólfefni, innrétt.
Massívt parket á gólfum og flísar. Nýtt baðherb. 2 svefn-
herb. 2 stofur – 2 geymslur. Sérþv.í íbúð. Frábær staðs.í
hjarta Borgarinnar.
VERÐ 37,5 millj. áhv. 32 millj. mögul. á yfirtöku.

Upplýsingar gefur Bjarni Pétursson
GSM 896 3875

BÓKAÐU SKOÐUN!

DALALAND - 108 RVK.
105,2 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, góður garður. 3
svefnherb. 2 baðherb. Þvottahús innan íbúðar. Parket og
flísar á gólfum. Allt sér.
VERÐ 29,5 millj.

Nánrari upplýsingar gefur 
Halla Unnur Helgadóttir - GSM 824 5051.

BÓKAÐU SKOÐUN!

Hestavað 1–3 - Norðlingaholti
Glæsiíbúðir í litlu fjölbýli á fallegum útsýnisstað. Fullbúnar
íbúðir án gólfefna í litlu lyftuhúsi á frábærum stað.
VERÐ frá 27,5 millj.

Pantið skoðun í dag í síma 898 3474 
Ásdís sölufulltrúi sýnir þér eignina.

BÓKAÐU SKOÐUN!

BIRKIHÓLAR - 800 SELFOSSI.
AÐEINS 2 ENDARAÐHÚS EFTIR! TILB: TIL AFHENDINGAR!
Fullbúin með öllum tækjum, ísskáp, helluborði, þvotta-
vél/þurrkara, uppþvottavél. Parket og flísar á gólfum.
Vönduð og vel hönnuð 4ja herbergja raðhús á einni hæð
með bílskúr. 3 rúmg. svefnherb.
Verð 33,9 millj.

Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson lögg.fast. 
sími 822 7300.

BÓKAÐU SKOÐUN!

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

Opið hús í dag, sunnudaginn 16. september
Dagverðarnes 34 í Skorradal

Fr
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m

Vinalegur og vel byggður sumarbústaður í
landi Dagverðarness í Skorradal. Bústaður-
inn er 40,6 fm + svefnloft sem er yfir hluta

hússins en er ekki inni uppgefinni stærð. Húsið skiptist í forstofu, tvö
svefnherbergi, góða stofu m/eldhúskrók og baðherbergi m/sturtu. Stigi úr
forstofu upp á svefnloft. Húsið er panelklætt að
innan og nýtist mjög vel. Kamína i stofu. Stór ver-
önd er umhverfis húsið með geysifögru útsýni inn
Skorradal, yfir vatnið og út á Snæfellsjökul. Stutt
á golfvöll og í sundlaug. Verð 13,9 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000



NORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG

SUNNUDAG MILLI KL 13-15.
Fasteignasalar frá Eignamiðlun verða á staðnum.

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna
með einstöku útsýni.

Húsið er teiknað af Birni Ólafs.

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DOPIÐ HÚS Í DAAG SUNNUDG SUNNUDAAG MILLI KL 13-15G MILLI KL 13-15
NORÐURBNORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐIAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14-15.
Nýtt einbýlishús að Gnípuheiði 9, Kópavogi.

Suðurhlíðar Kópavogs í grónu hverfi.

• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar
• Fullfrágengið að utan, tilbúið til innréttinga að innan
• 218 fm. auk 18 fm svala á efri hæð
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr o.fl.
• Tilbúið til afhendingar
• Verð 72,8 millj.

Sölumenn Lundar verða á staðnum.

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

Opið hús í dag milli kl. 16 og 18
Flúðasel 4 - Fallegt raðhús m/bílskúr

Fr
um

Nýtt á sölu - Fallegt Steni-klætt 170,3 fm raðhús á 2 hæðum með bil-
skúr. Á neðri hæð er flísalögð forstofa, 3 svefnh. með eikarparketi, flí-
sal. baðh., góða geymslu, þv.hús með útgengi út í bakgarð sem er
með hellum, þv.snúru og grasbletti. Skemmtilegt skot er undir stigan-
um sem einnig er með fallegu eikarparket. Stálstigi með viðarþrepum
er upp á efri hæð. Þar er opin og rúmgóð borðst., gott eldh. og stofa
með sv.svölum og ljósu teppi. Á eldhúsi og borðstofu er eldra parket.
Á hæðinni er einnig gott herb. með skápum. Eignin er mjög vel með
farin og rúmgóð. Bílsk. er stakst. og góð bílastæði. Verð 35,9 millj.

Hafliði tekur vel á móti gestum milli kl. 16 og 18. 
Teikningar á staðnum.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Fallegt og töluvert endur-
nýjað 232 fm einbýlishús
ásamt 70 fm bílskúr á fal-
legum útsýnistað í útjaðri
byggðar. Björt stofa, borð-
stofa, eldhús og baðher-
bergi með nýlegi innrétt-
ingu. Möguleiki á fjórum
svefnherbergum. Fallegur skáli með útgangi á stóra timbur-
verönd.
Mikil ofanbirta og góð lofthæð er í bílskúr sem er tilval-
inn fyrir t.d. vinnustofu eða t.d. heildsölu. 1.068 fm lóð,
ræktuð runnum og trjám. Aðeins 30 min akstur frá
Reykjavík. Verð 39,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.
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Hveragerði - Klettahlíð 7
Vel staðsett einbýlishús

í útjaðri byggðar

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Mikið endurnýjað 140 fm
parhús í Þingholtunum. Á
aðalhæð eru forstofa,
gesta snyrting, eldhús með
ljósri viðarinnréttingu, björt
stofa með útgengi á lóð.
Uppi eru sjónvarpshol, tvö
herbergi og nýlega endur-
nýjað baðherbergi og í
kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nán-
ast öll verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10
árin. Fallegur bakgarður með timburverönd, skjólveggj-
um og lýsingu. Verð 46,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

REYKÁS - 110 RVK.
Mjög góð 3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð í
góðu sex íbúða fjölbýli. Vantar gólfefni. Fallegt eldhús
og baðherbergi. Mikið útsýni yfir Rauðavatn og
Bláfjöllin.
VERÐ 20,0 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir sími 822 2225.
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Auglýsingasími

– Mest lesið



Þrjár umferðir eru eftir og allt 
getur gerst – hvert mark getur 
ráðið úrslitum.

Leikur FH og Vals fer fram 
næsta sunnudag. Mun sá leikur 
ráða úrslitum í mótinu?
Tryggvi: Ég held að það sé alveg 
ljóst.
Helgi: Ég vona allavega að við 
komum okkur í þá stöðu að þetta 
verði hálfgerður úrslitaleikur og 
til þess verðum við að vinna næsta 
leik. FH er vissulega með aðeins 
betri stöðu en við erum einnig í 
kjörstöðu og lítum á þetta einföld-
um augum, vinnum við rest þá 
vinnum við þetta mót. 
Grani: Ef FH vinnur þann leik þá 
er þetta búið. Ef ekki, þá munu 
úrslitin ekki ráðast fyrr en í loka-
umferðinni og þá gæti það orðið 
markatalan sem ræður úrslitum. 
Þá spilar Valur við HK og FH við 
Víking, lið sem eru að berjast við 
okkur á botninum. Þetta er því 
mjög athyglisverð staða.
Helgi: Og það er aldrei gott að eiga 
eftir að spila gegn liði sem er að 
berjast fyrir lífi sínu í deildinni.
Tryggvi: Það er allavega nóg 
spenna og þess vegna hefur fólk 
meiri áhuga á deildinni en oft 
áður. 
Grani: Þannig á það líka að vera.
Helgi: Einmitt. Það eru eiginlega 
öll lið í deildinni að berjast fyrir 
einhverju.
Tryggvi: Nema Keflvíkingar sem 
sigla lygnan sjó um miðja deild. 
Enda eru þeir búnir að losa sig við 
hálft liðið. 

Munu KR-ingar falla?
Tryggvi: Þetta er algjörlega í 
þeirra höndum því þeir eiga eftir 
HK, Fram og Fylki. Þetta eru allt 
úrslitaleikir og ef þeir tapa þess-
um leikjum þá er alveg klárt mál 
að þeir eiga skilið að falla. Það er 
svo einfalt. Taflan lýgur ekki og 
það er oftast þannig að lélegasta 
liðið fellur.
Þótt strákarnir séu ekki endilega 
sammála um hvaða lið muni standa 
uppi sem sigurvegari Landsbanka-
deildarinnar eru þeir samstíga um 
að það lið sem fái flest stig eigi 
Íslandsmeistaratitilinn skilinn. Og 
þótt undarlegt megi virðast þá eru 
þeir einnig nokkuð sammála um 
hver verði markakóngur.

Ef þið megið ekki nefna hver 
annan, hvaða leikmenn hafa verið 
að spila best í sumar? 
Grani: Eftir að Baldur Bett fór á 
miðjuna hjá Val finnst mér hann 
hafa sýnt hversu góður djúpur 
miðjumaður hann er. 
Helgi: Sammála því. Maður tekur 
stundum ekki eftir því fyrr en 
maður fer heim og horfir á leikinn 
í sjónvarpinu hversu frábæra hluti 
Baldur er að gera. En þetta eru 
hlutir sem fólk tekur ekki endilega 
eftir. 
Tryggvi: Ég get nefnt minn liðs-
félaga, Davíð Þór Viðarsson, sem 
hefur tekið gríðarlegum framför-
um í sumar. Hann er til dæmis 
mjög ofarlega í stoðsendingum, 
sem er eitthvað sem Helgi þekkir 
lítið til.
Helgi: (hlær) Tryggvi, hættu nú. 
Ég get nefnt Matthías Vilhjálms-
son. Hann er leikmaður sem hefur 
verið að skapa sér nafn í sumar og 
hefur staðið sig mjög vel eftir að 
hann fékk tækifæri. 

 Hvaða erlendi leikmaður hefur 

heillað ykkur mest?
Grani: Alexander Steen. 
Tryggvi: Já, ég er sammála því. 
Mjög útsjónarsamur leikmaður og 
með góða boltatækni. 
Helgi: Tvímælalaust Steen og líka 
varnarmaðurinn hjá ÍA (Dario 
Cingel). Skagamennirnir voru 
mjög heppnir með útlendingana. 

Að lokum, hver ykkar fær gull-
skóinn?

Tryggvi: Ég held að það verði alla-
vega ekki ég. Ég er heilum þrem-
ur mörkum á eftir Helga og ef ég 
þekki hann rétt þá mun hann 
ábyggilega skora einhver mörk til 
viðbótar. Ég verð bara að vona að 
þessi meiðsli Helga séu alvarlegri 
en hann heldur .
Helgi: (hlær) Ég er nú ekki kom-
inn með þetta ennþá, eitt mark í 
Grana og Tryggvi þarf ekki nema 

eina þrennu og þá er hann kominn 
upp á topp. 
Tryggvi: En svo við tölum í alvöru 
þá held ég að ef Helgi spilar þessa 
leiki sem eru eftir, þá tekur hann 
gullskóinn.
Grani: Ég held að ég verði að vera 
sammála því. 
Helgi: Já, já, góð taktík, strákar – 
koma pressunni yfir á mig. 
Tryggvi: Ég er allavega að vinna 

stigakeppnina, það er að segja 
mörk og stoðsendingar. Það má 
alveg koma fram í þessu viðtali. 
Helgi: En málið er að þessi marka-
kóngstitill er í raun algjört auka-
atriði. Ég hef vissulega alltaf verið 
gráðugur í að skora mörk en ef ég 
þyrfti að fórna gullskónum til 
Tryggva eða Grana og verða 
meistari í staðinn þá myndi ég að 
sjálfsögðu gera það. 

 NNUM FER FÆKKANDI

Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
próteinríkur

  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
próteinríkt

  og fitulaust
Fitusnauðar

og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri

heilsu og vellíðan
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Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Sigursælasta enska félagið í sögu Meistara-
deildarinnar með fimm sigra í keppninni á 
bakinu. Vann síðast árið 2005 eftir ótrúlegan 
úrslitaleik við AC Milan.
Evróputitlar: Fimm sinnum Evrópumeistari 
meistaraliða og þrisvar Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Hafnaði í þriðja sæti í ensku 
úrvalsdeildinni, 21 stigi á eftir meisturum Man. Utd. 
Lagði Toulouse frá Frakklandi í forkeppninni í ár.
Í Evrópukeppni: Komst alla leið í úrslitaleik 
Meistaradeildinnar þar sem liðið tapaði á móti AC 
Milan. Lagði lið á borð við Chelsea og Barcelona 
á leið í úrslitin. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 145
Sigrar: 84, jafntefli: 31, töp: 30
Þjálfari: Rafael Benítez – hefur margsannað 
ágæti sitt í Evrópu. Evrópumeistari 2005 og 
komst í úrslitaleikinn í vor. Taktískur og útsjónar-
samur með eindæmum.
Lykilmaður: Steven Gerrard – leiðtogi liðsins 
og einn allra besti miðjumaður heims. Hefur oft 
bjargað liðinu áfram á ögurstundu og mun vera 
fremstur í flokki nú sem fyrr. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinn-
ar: Hefur tvívegis orðið meistari og er titillinn 
árið 2004 sá eftirminnilegri. Undir stjórn Jose 
Mourinho varð Porto meistari, öllum að óvörum. 
Hefur 13 sinnum tekið þátt í Meistaradeildinni, 
sem er met sem liðið á ásamt Man. Utd. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari meistara-
liða, einu sinni Evrópumeistari félagsliða.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Varð portúgalskur meistari á ný 
eftir að hafa misst titilinn frá sér 2006. 
Í Evrópukeppni: Komst upp úr riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar en féll úr keppni gegn 
Chelsea í sextán liða úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 151
Sigrar: 64, jafntefli: 37, töp: 50
Þjálfari: Jesualdo Ferreira – margreyndur, 
agaður og snjall þjálfari. Hefur þjálfað öll stóru 
liðin í Portúgal og er talinn líklegur til að taka við 
landsliðinu fljótlega. 
Lykilmaður: Ricardo Quaresma – þessi leikni 
kantmaður kemur til með að mata Helder Postiga 
í sókninni. Þeir hafa náð afar vel saman og ríður á 
að Quaresma sýni snilli sína á meðal þeirra bestu.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Hefur þrívegis spilað í riðlakeppni Meistara-
deildarinnar en aldrei komist í 16-liða úrslit. 
Komst í 8-liða úrslit Evrópukeppni meistaraliða 
1987. Evróputitlar: Engir
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Liðið varð í öðru sæti 
tyrknesku deildarinnar, níu stigum á eftir 
meisturum Fenerbache, og þá vann liðið 
bikarkeppnina. 
Í Evrópukeppni: Liðið spilaði í riðlakeppni 
Evrópukeppni félagsliða en komst ekki upp úr 
sínum riðli. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 52
Sigrar: 17, jafntefli: 11, töp: 24
Þjálfari: Ertuğrul Sağlam – talinn vera einn af 
mest spennandi þjálfurum Evrópu. Mikill marka-
hrókur á árum áður en reynsluleysi hans sem 
þjálfari gæti verið honum dýrkeypt.
Þjóðerni: Tyrkneskur
Fæðingardagur: 19. nóvember 1969
Lykilmaður: Ricardinho – knár miðjumaður 
sem var í landsliðshópi Brasilíu á HM 2006. Skorar 
mörk og leggur upp. Lykilmaður í sóknarupp-
byggingu liðsins.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Marseille er eina franska liðið sem orðið hefur 
Evrópumeistari meistaraliða. Frá þeim sigri hefur 
liðið aðeins þrisvar komist í riðlakeppni Meistara-
deildarinnar. 
Evróputitlar: Evrópumeistari meistaraliða í eitt 
skipti. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Hafnaði í öðru sæti á eftir 
meisturum Lyon. Annað árið í röð tapaði liðið í 
úrslitaleik bikarkeppninnar. 
Í Evrópukeppni: Tók þátt í forkeppni 
Evrópukeppni félagsliða en datt úr í fyrstu 
umferð. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 58
Sigrar: 28, jafntefli: 14, töp: 16
Þjálfari: Albert Emon – gamall leikmaður hjá 
Marseille sem er í miklum metum hjá félaginu. 
Kom því aftur í Meistaradeildina með góðum 
árangri á sínu fyrsta tímabili í fyrra.
Lykilmaður: Djibril Cissé – fer meðal annars 
aftur á sinn gamla heimavöll hjá Liverpool og 
þarf svo sannarlega að leiða liðið áfram. Marseille 
mun treysta mikið á markaskorun hans.

LIVERPOOL PORTO BESIKTAS MARSEILLE

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Tvívegis hefur liðið hafnað í öðru sæti. Árið 1999 
tapaði liðið fyrir Real Madrid og árið eftir beið 
liðið lægri hlut fyrir Bayern München. 
Evróputitlar: Einu sinni unnið Evrópukeppni 
félagsliða og einu sinni Evrópukeppni bikarhafa. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Valencia hafnaði í fjórða 
sæti spænsku úrvalsdeildinnar og féll úr 
bikarkeppninni í sextán liða úrslitum. 
Í Evrópukeppni: Liðið varð sigurvegari D-
riðils Meistaradeildarinnar, lagði Inter í sextán 
liða úrslitum en tapaði fyrir Chelsea í átta liða 
úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi:
Spilaðir leikir: 78
Sigrar: 39, jafntefli: 22 töp: 17
Þjálfari: Quique Sánchez Flores – útsjónarsamur 
þjálfari sem er talinn meðal þeirra bestu á Spáni. 
Hefur sýnt hæfni sína og ætlar sér að ná langt í 
Evrópu þetta árið.
Lykilmaður: David Albelda – fyrirliðinn og 
akkerið á miðjunni. Frábærir leiðtogahæfileikar 
hans nýtast vel. Brýtur upp sóknir andstæðing-
anna og leiðir svo skyndisóknir síns liðs.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Liðið vakti mikla athygli tímabilið ‘96-’97 þegar 
það komst alla leið í 8-liða úrslit, en tapaði 
þá fyrir Juventus. Hefur verið með í Meistara-
deildinni allar götur síðan, fyrir utan tvö tímabil. 
Evróputitlar: Engir. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið varð norskur meistari og 
hirti þar með titilinn úr höndum Vålerenga, sem 
hafði unnið árið áður. Þetta var 20. meistaratitill 
Rosenborg frá upphafi. 
Í Evrópukeppni: Var ekki í Evrópukeppni. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi:
Spilaðir leikir: 116
Sigrar: 42, jafntefli: 25, töp: 29
Þjálfari: Knut Tørum – farsæll kappi sem var 
valinn besti þjálfari Noregs í fyrra. Á verðugt 
verkefni fyrir höndum og þarf að laða fram það 
allra besta í strákunum sínum til að stríða stóru 
liðunum.
Lykilmaður: Steffen Iversen – reynslubolti sem 
hefur síungt markanef. Er markahæsti leikmaður 
liðsins heima fyrir og reynsla hans ætti að vega 
þungt fyrir þá norsku. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Liðið tók fyrst þátt í keppninni árið 1999 en 
hefur verið með öll árin síðan þá. Alltaf komist í 
gegnum riðlakeppninna og komist í undanúrslit 
síðustu þrjú ár. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari bikarhafa.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Eftir tvo meistaratitla í röð varð 
Chelsea að sætta sig við annað sætið á síðustu 
leiktíð. Liðið varð þó tvöfaldur bikarmeistari. 
Í Evrópukeppni: Liðið vann sinn undanriðil og 
sló út Porto og Valencia áður en liðið tapaði fyrir 
Liverpool í undanúrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 62
Sigrar: 32, jafntefli: 16, töp: 14
Þjálfari: Jose Mourinho – taktískur og gríðar-
lega snjall þjálfari sem dreymir um að vinna 
Meistaradeildina með Chelsea. Umdeildur og 
litríkur karakter.
Lykilmaður: John Terry – einn besti miðvörður 
heims og einn af máttarstólpum liðsins. Feyki-
öflugur varnarmaður sem skorar líka mörk. 
Frábær leikmaður.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: Er 
að taka þátt í riðlakeppninni í þriðja sinn en hefur 
aldrei komist áfram. 
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari félags-
liða. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Háði mikla baráttu við Stutt-
gart um titilinn en varð að lokum að sætta sig við 
annað sæti. 
Í Evrópukeppni: Tók þátt í Evrópukeppni félags-
liða en tapaði fyrir Nancy í fyrstu umferð og féll 
þannig úr leik. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 19
Sigrar: 7, jafntefli: 4, töp: 8
Þjálfari: Mirko Slomka – stýrði liðinu til 
þriðja sætis í riðlakeppninni í fyrra en komst 
í undanúrslit UEFA-keppninnar. Dæmigerður 
þýskur þjálfari með bein í nefinu.
Lykilmaður: Kevin Kuranyi – landsliðsframherj-
inn hefur verið iðinn við kolann og mun leika 
lykilhlutverk í markaskoruninni. Frá honum þurfa 
mörkin að koma.

VALENCIA ROSENBORG CHELSEA SCHALKE

A-RIÐILL

B-RIÐILL

Óhætt er að fullyrða 
að vetrardagskrá 
Sýnar hafi aldrei 

verið glæsilegri og 
fyrir utan Meistara-

deildina eru fjöl-
margir viðburðir á 

dagskrá sem enginn 
íþróttaáhugamaður 

má missa af. Á 
meðal þess helsta 
sem boðið verður 

upp á Sýn á næstu 
vikum er:

FORSETABIKAR-
INN Í GOLFI 

Bandaríkin 
gegn öðrum 
heimsálfum 
utan Evrópu. 

Golf eins og það 
gerist allra best. 

LANDSBANKA-
DEILDIN
Hverjir verða 
meistarar og 
hverjir falla?

EVRÓPSKA 
MÓTARÖÐIN Í 
GOLFI
Nær Birgir Leifur 
að halda keppnis-
réttinum?

BOX
Vitali 
Klitschko 
snýr 
aftur í 
hringinn hinn 22. 
september. 

ÞÝSKI 
HANDBOLTINN
Íslendingar í eld-
línunni um hverja 
helgi. 

SPÆNSKI BOLTINN
Fær Eiður Smári 
tækifærið hjá 
Barcelona?

Fjögurra mánaða bið eftir besta fótbolta sem boðið er upp á í heiminum í 
dag lýkur formlega á þriðjudag, en þá hefst riðlakeppni Meistaradeildar 
Evrópu á ný.  Eins og undanfarin ár mun sjónvarpsstöðin Sýn  vera með 
beinar útsendingar frá öllum stærstu leikjunum. Sport kynnir hér til leiks 
öll liðin sem taka þátt í keppninni á þessari leiktíð. 

MEISTARADEILDIN Á SÝN Í VETUR

Á S K R I F T A R S Í M I N N   E R   5 1 2 - 5 1 0 0
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Dell OptiPlex™ 745 borðtölva

81.200
65.221 án vsk.
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Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Olympiakos hefur komist í riðlakeppni keppn-
innar síðustu ellefu ár. Bestum árangri náði liðið 
árið 1999 er það komst í 8-liða úrslit. 
Evróputitlar: Engir. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Liðið varð grískur meistari 
þriðja árið í röð og í 10. skipti á síðustu 11 árum. 
Í Evrópukeppni: Liðið komst ekki upp úr 
riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Liðið vann 
ekki leik í sínum riðli og olli árangurinn miklum 
vonbrigðum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 94
Sigrar: 26, jafntefli: 22, töp: 46
Þjálfari: Takis Lemonis – gríðarlega umdeildur 
og margir stuðningsmenn vilja ekki sjá hann 
hjá félaginu, sem hann elskar þó og dáir. Þarf að 
standast ógnvænlega mikla pressu heima fyrir.
Lykilmaður: Antonios Nikopolidis – þessi litríki 
markmaður nálgast fertugsaldurinn óðfluga en 
er gríðarlega mikilvægur liðinu. Það liggur oft 
til baka og þarf að treysta á að Nikopolidis hafi 
engu gleymt.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Besti árangur liðsins náðist árið 1989 þegar 
það tapaði fyrir AC Milan í undanúrslitum 
Evrópukeppni meistaraliða. Tekur nú þátt í 
riðlakeppninni þriðja árið í röð.  
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari bikar-
hafa. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Liðið hafnaði í þriðja sæti 
þýsku úrvalsdeildarinnar en féll úr keppni í fyrstu 
umferð bikarkeppninnar. 
Í Evrópukeppni: Bremen hafnaði í gríðarlega 
erfiðum riðli með Chelsea og Barcelona og varð 
að láta sér lynda þriðja sætið. Liðið komst því ekki 
áfram en fór þess í stað í Evrópukeppni félagsliða. 
Þar tapaði liðið fyrir Espanyol í undanúrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 46
Sigrar: 22, jafntefli: 8, töp: 16
Þjálfari: Thomas Schaaf – hefur verið hjá 
Bremen frá árinu 1972, fyrst sem leikmaður en nú 
þjálfari. Er mikils metinn í Þýskalandi.
Lykilmaður: Torsten Frings – einn af mörgum 
frábærum miðjumönnum Bremen. Hleypur 
vítateiga á milli, skorar og berst eins og vitleys-
ingur. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Sigursælasta félag Meistaradeildarinnar frá 
upphafi. Madrid varð meistari fyrstu fimm skiptin 
sem Evrópukeppni meistaraliða var haldin. 
Evróputitlar: Níu sinnum Evrópumeistari 
meistaraliða, tvisvar Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Real varð Spánarmeistari í 
fyrsta sinn frá árinu 2003 eftir æsilega keppni við 
Barcelona og Sevilla. Liðið komst ekki lengra en í 
16-liða úrslit bikarkeppninnar. 
Í Evrópukeppni : Liðið hafnaði í 2. sæti E-riðils 
Meistaradeildarinnar á eftir Lyon og mætti 
Bayern München í 16-liða úrslitum. Bayern fór 
áfram á mörkum skoruðum á útivelli. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 299
Sigrar: 173, jafntefli: 52, töp: 74
Þjálfari: Bernd Schuster – tók við Spánar-
meisturunum í sumar og þarf að ná árangri strax. 
Náði frábærum árangri með Getafe og hefur 
sannað sig sem mjög fær þjálfari.
Lykilmaður: Ruud van Nistelrooy – hol-
lenski markahrókurinn var frábær á sínu fyrsta 
tímabili með Real í fyrra og hefur alltaf spilað vel í 
Meistaradeildinni.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Liðið hafði á frábæru liði að skipa um aldamótin 
og komst í undanúrslit keppninnar árið 2001. Það 
er langbesti árangur liðsins í keppninni .
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari bikar-
hafa.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Lazio varð í 3. sæti ítölsku 
úrvalsdeildarinnar, nokkuð á eftir meisturum 
Inter og Lazio. 
Í Evrópukeppni: 30 stig voru dregin af Lazio 
fyrir keppnistímabilið 05/06 og endaði liðið í 16. 
sæti úrvalsdeildarinnar það ár. Liðið var því langt 
frá því að komast í Evrópukeppni í fyrra. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 44
Sigrar: 20, jafntefli: 10, töp: 14
Þjálfari: Delio Rossi – byrjaði að þjálfa aðeins 29 
ára enda lélegur leikmaður. Hefur verið að færa 
sig upp á við og er nú kominn í draumastarfið. 
Hefur náð undraverðum árangri með Lazio.
Lykilmaður: Tommaso Rocchi – eitursnjall fram-
herji. Skorar sæg af mörkum en leggur ekki síður 
mikið upp fyrir félaga sína. Gríðarlega mikilvægur 
Lazio.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Celtic varð fyrsta breska liðið til að vinna æðsta 
titil evrópskrar knattpyrnu þegar liðið varð 
Evrópumeistari 1967. 
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari 
meistaraliða.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Celtic vann skosku deildina 
með yfirburðum og endaði 13 stigum á undan 
Rangers. Þá varð liðið bikarmeistari þriðja árið í 
röð. 
Í Evrópukeppni: Liðið náði sínum besta árangri 
frá upphafi í riðlakeppni Meistaradeildarinnar 
og komst áfram. Liðið mætti AC Milan í 16 liða 
úrslitum og féll naumlega úr keppni. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 120
Sigrar: 60, jafntefli: 22, töp: 38
Þjálfari: Gordon Strachan – stórskemmtilegur 
karakter en um leið fær knattspyrnustjóri. Hefur 
gert frábæra hluti með Celtic, er metnaðarfullur 
og útsjónarsamur.
Lykilmaður: Shunsuke Nakamura – frábær 
leikmaður sem var valinn sá besti í Skotlandi á 
síðasta tímabili. Afar klókur miðjumaður sem 
bæði skorar mörk og leggur þau upp.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Frá því að núverandi fyrirkomulag var tekið upp 
í Meistaradeildinni árið 1991 hefur Milan 12 
sinnum komist í riðlakeppnina. Aðeins Man. Utd. 
og Porto hafa oftar tekið þátt. Liðið á titil að verja 
í Meistaradeildinni í ár. 
Evróputitlar: Sjö sinnum Evrópumeistari 
meistaraliða, tvisvar evrópumeistari félagsliða.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Liðið endaði í 4. sæti úrvals-
deildarinnar eftir að hafa byrjað tímabilið með 
átta stig í mínus. 
Í Evrópukeppni: Milan vann H-riðil Meistara-
deildarinnar í fyrra og sló út Celtic, Bayern og 
Man. Utd áður en það lagði Liverpool að velli í 
sjálfum úrslitaleiknum, 2-1. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 198
Sigrar: 108, jafntefli: 46, töp: 44
Þjálfari: Carlo Ancelotti – stýrði liðinu til 
Evróputitilsins á síðasta tímabili. Margreyndur og 
snjall stjóri sem er á meðal þeirra allra bestu.
Lykilmaður: Kaká – kjörinn besti leikmaður 
Meistaradeildarinnar í fyrra og er líklegur til að 
halda uppteknum hætti. Stórkostlegur leikmaður 
sem getur unnið leiki upp á eigin spýtur.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Gullaldarlið Benfica á árunum ´61-’63 vann titi-
linn þá tvö ár í röð en síðan þá hefur árangurinn 
mun slakari. Á síðustu 15 árum eru 8 liða úrslit 
besti árangur liðsins.  
Evróputitlar: Tvisvar sinnum Evrópumeistari 
meistaraliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Benfica hafnaði í þriðja sæti í 
Belgíu, annað árið í röð. Liðið endaði þó aðeins 
tveimur stigum á eftir meisturum Porto. 
Í Evrópukeppni: Liðið hafnaði í þriðja sæti 
F-riðils og komst því í Evrópukeppni félagsliða. 
Þar beið liðið í lægri hlut fyrir Espanyol í 8 liða 
úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 176
Sigrar: 86, jafntefli: 40, töp: 50
Þjálfari: José Antonio Camacho – margreyndur 
þjálfari, meðal annars hjá Real Madrid og lands-
liði Spánar. Tók við Portúgalska liðinu í sumar. 
Klókur og taktískur þjálfari.
Lykilmaður: Nuno Gomes – framherjinn er 
gríðarlega vinnusamur og er duglegur við að 
draga til sín leikmenn og leggja upp mörk auk 
þess sem hann skorar alltaf sín eigin. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Liðið kemst nú í þriðja skiptið í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar á skömmum tíma en aðeins 
níu ár eru liðin frá því að liðið hóf að taka þátt í 
Evrópukeppni. 
Evróputitlar: Engir. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Shakhtar endaði 11 stigum á 
eftir meisturum Dynamo Kiev í úkraínsku deildin-
ni og tapaði einnig fyrir þessum erkifjendum 
sínum í bikarúrslitaleiknum. 
Í Evrópukeppni: Í fyrra, rétt eins og átta ár 
þar á undan, endaði Shakhtar í Evrópukeppni 
félagsliða. Þar tapaði liðið fyrir Sevilla í sextán liða 
úrslitum, en spænska liðið vann síðan keppnina. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 44
Sigrar: 19, jafntefli: 8, töp: 17
Þjálfari: Mircea Lucescu – reynslubolti sem 
hefur náð undraverðum árangri með mörg lið. Er 
vinnualki sem talar sex tungumál og stefnir á að 
ná langt með úkraínska liðið.
Lykilmaður: Cristiano Lucarelli – var keyptur til 
Shakhtar í sumar í þeim tilgangi að skora mörk. 
Þau þarf hann að setja ætli liðið sér ekki að verða 
eftir í riðlakeppninni.

OLYMPIAKOS WERDER BREMEN REAL MADRID LAZIO
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Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Þrátt fyrir að hafa verið spáð mjög góðu gengi 
hefur Lyon ekki staðið undir væntingum síðustu 
ár. Aldrei komist lengra en í 8-liða úrslit.
Evróputitlar: Engir.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið varð franskur meistari 
sjötta árið í röð og vann titilinn með miklum 
yfirburðum. Liðið féll þó snemma út úr 
bikarkeppninni, en Lyon hefur ekki orðið bikar-
meistari síðan 1973.
Í Evrópukeppni: Lyon var stigahæsta liðið eftir 
riðlakeppni síðasta árs í Meistaradeildinni með 14 
stig í sex leikjum. Það dugði þó skammt því liðið 
tapaði fyrir Roma í 16-liða úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 66
Sigrar: 34, jafntefli: 14, Töp: 18
Þjálfari: Alain Perrin – Tók við Lyon í sumar af 
Gerard Houllier og á virkilega krefjandi verkefni 
fyrir höndum. Stýrði meðal annars Portsmouth á 
árum áður.
Lykilmaður: Juninho Pernambucano – Einn 
besti aukaspyrnusérfræðingur Evrópu. Frábær 
leikmaður með afburðar spyrnugetu og gott 
auga fyrir spili.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Barcelona hefur fimm sinnum keppt til úrslita 
í Evrópukeppni meistaraliða en tvisvar orðið 
meistarar, síðast árið 2006. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari meistara-
liða, fjórum sinnum Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið varð að sætta sig við að 
horfa á eftir spænska titlitum til erkifjendanna 
í Real Madrid eftir stormasamt tímabil. Stjörnu-
leikmenn náðu sér ekki á strik á tímabilinu og 
frammistaðan olli vonbrigðum. 
Í Evrópukeppni: Barcelona var með Chelsea 
A-riðli Meistaradeildar og hafnaði í 2. sæti. Mætti 
Liverpool í 16-liða úrslitum og varð að lúta í 
lægra haldi. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 169
Sigrar: 95, jafntefli: 38, Töp: 36
Þjálfari: Frank Rijkaard – Hjá Barcelona verðurðu 
bara að láta liðið þitt spila skemmtilegan fótbolta 
og ná árangri. Rijkaard hefur tekist hvort tveggja.
Lykilmaður: Carles Puyol – Barcelona hefur 
nóg af mönnum til að sækja og skora en varnar-
leikurinn verður að virka líka. Fyrirliðinn stýrir 
vörninni eins og sannur hershöfðingi. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Stuttgart hefur aðeins einu sinni áður komist í 
riðlakeppnina. Það var árið 2004 og komst liðið 
áfram í 16-lið úrslit. Þar tapaði þýska liðið fyrir 
Chelsea. 
Evróputitlar: Engir.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Stuttgart varð þýskur meistari 
í fimmta sinn eftir æsilega keppni við Schalke 
og Werder Bremen. Liðið tapaði fyrir Nurnberg í 
úrslitaleik bikarkeppninnar.
Í Evrópukeppni: Tók ekki þátt, enda náði liðið 
ekki nema 9. sæti í úrvalsdeildinni árið 2006. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 13
Sigrar: 5, jafntefli: 3, Töp: 5
Þjálfari: Armin Veh – Hefur náð frábærum 
árangri með liðið sem hann gerði að Þýska-
landsmeisturum í vor. Útsjónarsamur, klókur og 
spennandi þjálfari.
Lykilmaður: Thomas Hitzlsperger – Hamarinn 
sjálfur var gríðarlega öflugur á síðasta tímabili 
eftir að hann fór frá Aston Villa aftur til Þýska-
lands. Góður miðjumaður með auga fyrir 
markinu.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Rangers hefur verið yfirburðalið í Skotlandi í 
áraraðir, ásamt Celtic. Liðið á því langa sögu í 
Evrópukeppni meistaraliða en árangurinn þar 
hefur oftar en ekki verið undir væntingum. 
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari bikar-
hafa.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Tímabilið reyndist vonbrigði 
því liðið varð langt á eftir Celtic í baráttunni um 
titilinn. 
Í Evrópukeppni: Liðið spilaði í Evrópukeppni 
félagsliða og vann þar sinn riðil með sannfærandi 
hætti. Rangers tapaði óvænt fyrir Osasuna í 16-
liða úrslitum og varð þannig úr leik. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 139
Sigrar: 59, jafntefli: 32, Töp: 48
Þjálfari: Walter Smith – Gamall harðjaxl sem 
leggur mikið upp úr baráttu og eljusemi. Stýrði 
Rangers 1991-1999 en tók aftur við liðinu í janúar 
á þessu ári.
Lykilmaður: Barry Ferguson – Fyrirliðinn er 
drifkrafturinn á miðjunni og rekur félaga sína 
áfram. Lunkinn leikmaður sem þarf að sýna spari-
hliðarnar á sér í þessum erfiða riðli.

LYON BARCELONA STUTTGART RANGERS

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Roma hefur aldrei unnið stóran titil í Evrópu en 
liðið tapaði úrslitaleik Evrópukeppni meistaraliða 
árið 1984. 
Evróputitlar: Engir. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið hafnaði í öðru sæti 
ítölsku úrvalsdeildarinnar á eftir Inter en náði 
fram hefndum með því að leggja meistarana 
sannfærandi í bikarúrslitunum. 
Í Evrópukeppni: Roma lék mjög vel í Meistara-
deildinni og komst alla leið í 8-liða úrslit þar sem 
liðið steinlá gegn Manchester United. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 49
Sigrar: 16, jafntefli: 16, Töp: 17
Þjálfari: Luciano Spalletti – Kjörinn þjálfari 
ársins á Ítalíu fyrir tveimur árum. Snaggaralegur, 
taktískur þjálfari sem heldur uppi heraga í 
Rómarborg.
Þjóðerni: Ítalskur
Fæðingardagur: 7. mars 1959
Lykilmaður: Francesco Totti – Einn allra besti 
leikmaður heims þegar sá gállinn er á honum. 
Skorar mörk, leggur upp og er frábær alhliða 
leikmaður.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: Þrívegis 
áður hefur liðið tekið komist í riðlakeppnina, en 
aldrei komist áfram. Af stóru liðunum frá Portgúal 
er Sporting eina liðið sem aldrei hefur unnið 
Evrópukeppni meistaraliða. 
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari 
félagsliða.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Sporting varð í 2. sæti úrvals-
deildarinnar í Portúgal, aðeins einu stigi á eftir 
Porto. Þá varð liðið bikarmeistari í 14. sinn.
Í Evrópukeppni: Sporting vann aðeins einn leik 
í B-riðli Meistaradeildarinnar og náði sér aldrei á 
strik. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 18
Sigrar: 3, jafntefli: 5, Töp: 10
Þjálfari: Paulo Bento – Fyrrum leikmaður og 
sannur sigurvegari allan ferilinn. Rauk upp 
metorðastigann innan Sporting og er að festa sig 
í sessi sem einn efnilegasti þjálfari Portúgala.
Lykilmaður: João Moutinho – Talinn meðal 
efnilegustu leikmanna Portúgals. Fjölhæfur 
miðjumaður sem var orðinn fyrirliði Sporting 
aðeins tvítugur að aldri.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Ekkert lið hefur komist oftar í riðlakeppnina 
en Man. Utd. og Porto, eða 13 sinnum alls. 
Liðið varð síðast meistari árið 1999 í einum 
eftirminnilegasta úrslitaleik sögunnar. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari meistara-
liða, einu sinni Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið varð enskur meistari í 
fyrsta sinn í fjögur ár. Liðið varð þó að sætta sig 
við tap gegn Chelsea í úrslitaleik bikarkeppn-
innar. 
Í Evrópukeppni: Liðið sigraði F-riðil Meistara-
deildarinnar en eftir að hafa lagt Lille og Roma af 
velli í útsláttarkeppninni varð Man. Utd. að játa 
sig sigraða gegn AC Milan í undanúrslitunum.
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 180
Sigrar: 99, jafntefli: 41, Töp: 40
Þjálfari: Sir Alex Ferguson – Það þarf ekki að 
fjölyrða neitt um hæfileika þessa manns. Einn 
reyndasti og besti þjálfari heims.
Lykilmaður:  Cristiano Ronaldo – Getur klárað 
leiki með ótrúlegri færni sinni án þess að blikna. 
Afburðaleikmaður og virkilega mikilvægur 
United.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Kiev var spútniklið Meistaradeildarinnar árið 1999 
þar sem Andriy Shevchenko sló fyrst í gegn. Þá 
komst liðið í undanúrslit keppninnar í þriðja sinn 
en tapaði fyrir Bayern Munchen. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari bikarhafa.
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Liðið varð meistari í Úkraínu 
í 12. sinn frá árinu 1992 og hafði töluverða yfir-
burði. Þá varð Kiev bikarmeistari þriðja árið í röð.
Í Evrópukeppni: Eftir eins árs fjarveru snéri liðið 
aftur í riðlakeppni Meistaradeildarinnar en þar 
endaði liðið í neðsta sæti E-riðils. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 174
Sigrar: 80, jafntefli: 36, Töp: 58
Þjálfari: Anatoliy Demyanenko – Hefur stýrt 
Kiev frá 2005 en hafði fyrir það aldrei stýrt neinu 
félagi. Hefur haldið áfram þeim yfirburðum sem 
Dynamo hefur haft í heimlandi sínu.
Þjóðerni: Úkraínskur
Fæðingardagur: 19. febrúar 1959
Lykilmaður: Serhiy Rebrov – Þekktasti og besti 
leikmaður liðsins. Er orðinn 33 ára en skorar enn 
sín mikilvægu mörk. Er jafnframt fyrirliði Dynamo.

ROMA  SPORTING MAN UNITED DYNAMO KIEV
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Úrslitaleikurinn í Meistaradeild 
Evrópu á þessu tímabili fer 
fram á Luzhniki leikvanginum 
í Moskvu. 
Þetta er 
í fyrsta 
sinn í sög-
unni sem 
úrslitaleik-
urinn er 
spilaður í 
Rússlandi.

ÚRSLITALEIKURINN Í RÚSSLANDI

Luzhniki-leikvangurinn er sannarlega glæsilegt 
mannvirki og langstærsti íþróttaleikvangurinn í 
Rússlandi. Hann rúmar rétt tæplega 85 þúsund 
manns í sæti en mesti fjöldi sem saman hefur 
komið á vellinum er 103 þúsund manns, þegar 
Ólympíuleikarnir voru haldnir í Moskvu árið 1980. 

Luzhniki-völlurinn er einn af örfáum risaleikvöng-
um í Evrópu sem eru með gervigras, en það hefur 
verið notað með góðum árangri frá árinu 2002. 
Leikmenn þeirra liða sem mætast munu í úrslit-
unum 21. maí á næsta ári þurfa þó ekki að hafa 
áhyggjur af gervigrasinu því nýtt raunverulegt 
gras verður lagt á völlinn fyrir þann tíma. 

Þegar hefur verið ákveðið að úrslitaleikur Meist-
aradeildarinnar árið 2009 fari fram á Ólympíuleik-
vanginum í Róm.

Úrslitaleikurinn í Meistaradeild Evrópu á þessu tímabili fer fram á Luzhniki leikvangin-
um í Moskvu. Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem úrslitaleikurinn er spilaður í Rússlandi. 

Luzhniki  
er einn 
glæsilegasti
leikvangur 
Evrópu. 
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Um 50 þúsund Íslendingum finnst í lagi að keyra 
eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi?
Ölvaður ökumaður er alltaf í órétti ef hann lendir 
í umferðarslysi.

BARA EINN ER EINUM OF MIKIÐ

FINNST ÞÉR ÞETTA Í LAGI?
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FRÓÐLEIKSMOLAR UM MEISTARADEILD EVRÓPU

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
PSV hefur tekið þátt í Meistaradeildinni síðustu 
11 ár, sem er einstakur árangur. Besti árangur 
liðsins var í gömlu Evrópukeppni meistaraliða en 
þá keppni vann liðið 1988.  
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari meist-
araliða og einu sinni Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: PSV varð hollenskur meistari 
þriðja árið í röð og stal titlinum úr höndum AZ 
Alkmaar og Ajax.  
Í Evrópukeppni: PSV hafnaði í öðru sæti C-riðils 
og kom mikið á óvart með því að leggja Arsenal 
af velli í 16-liða úrslitum. Liðið tapaði síðan fyrir 
Liverpool í 8-liða úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 137
Sigrar: 53, jafntefli: 32, töp: 52
Þjálfari: Ronald Koeman – Mikils metinn og afar 
hæfur þjálfari. Gerði PSV að meisturum í vor og sér 
leik á borði nú að komast langt í Meistaradeildinni.
Lykilmaður: Jefferson Farfán – Þessi snjalli 
framherji hefur verið duglegur við að raða inn 
mörkum í Hollandi. Þykir afar lunkinn og klárar 
færin sín vel. 

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Inter hefur tvisvar orðið Evrópumeistari meistara-
liða en eftir að riðlakeppninn var tekin upp eru 
undanúrslit árið 2003 besti árangur liðsins. 
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari meistara-
liða, þrisvar Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Inter vann ítölsku úrvals-
deildina með stæl, 22 stigum á undan Roma. 
Liðið setti stigamet og hafði gríðarlega yfirburði.  
Í Evrópukeppni: Þrátt fyrir að hafa tapað fyrstu 
tveimur leikjum riðlakeppninnar hafnaði liðið í 
2. sæti B-riðils. Liðið tapaði síðan fyrir Valencia í 
16-liða úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 119
Sigrar: 59, jafntefli: 36, töp: 24
Þjálfari: Roberto Mancini – Farsælasti þjálfari 
Inter síðustu tíu árin. Hefur gert frábæra hluti 
með félagið og er gríðarlega virtur heima fyrir.
Þjóðerni: Ítalskur
Fæðingardagur: 27. nóvember 1964
Lykilmaður: Zlatan Ibrahimović – Þessi lunkni 
leikmaður er á meðal markahæstu manna Ítalíu. 
Litríkur leikmaður sem gefur aldrei þumlung eftir.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
Liðið hefur fimm sinnum tekið þátt í 
riðlakeppninni en þriðja sætið árið 2005 er besti 
árangurinn þar. 
Evróputitlar: Engir
SÍÐASTA TÍMABIL:
Í heimalandinu: Fenerbache endurheimti 
tyrkneska meistaratitilinn og vann deildina með 
sannfærandi hætti, níu stigum á undan Besiktas. 
Í Evrópukeppni: Liðið datt út í forkeppni 
Meistaradeildarinnar og tók þátt í UEFA-keppnin-
ni í staðinn. Þar hafnaði liðið í 3. sæti síns riðils og 
komst því ekki áfram. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 129
Sigrar: 69, jafntefli: 21, töp: 39
Þjálfari: Zico – Einn besti leikmaður sögun-
nar er nú farsæll þjálfari. Gerði góða hluti með 
landslið Japana og hefur haldið Tyrkjunum á 
meðal þeirra bestu. Stýrði liðinu til meistaratitils 
fyrsta árið sitt í fyrra.
Þjóðerni: Brasilískur
Fæðingardagur: 3. mars 1953
Lykilmaður: Roberto Carlos – Kom frá Real 
Madrid í sumar og reynsla hans ætti að vega 
þungt. Er enn góður leikmaður.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar:
CSKA var langbesta lið Rússlands á árum áður 
en dalaði mikið um það leyti sem núverandi 
fyrirkomulag var tekið upp í Meistaradeildinni. 
Liðið komst fyrst í Meistaradeildina árið 2004, en 
áður átti liðið áskrift að Evrópukeppni meistaraliða.  
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari 
félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: CSKA varð rússneskur meistari 
eftir æsilega keppni við Spartak Moskvu. Það var 
þriðji titill liðsins á fjórum árum. 
Í Evrópukeppni: Liðið varð þriðja sæti í G-
riðli Meistaradeildarinnar og fór 32-liða úrslit 
Evrópukeppni félagsliða þar sem það varð að játa 
sig sigrað gegn Maccabi Haifa. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 68
Sigrar: 27, jafntefli: 18, töp: 23
Þjálfari: Valery Gazzaev – Fyrrum landsliðs-
þjálfari Rússa. Gerði CSKA að meisturum í vor 
annað árið í röð. Týpískur rússneskur þjálfari sem 
kallar ekki allt ömmu sína.
Lykilmaður: Vágner Love – Frábær brasilískur 
sóknarmaður sem hefur raðað inn mörkum í 
kuldanum í Rússlandi.

PSV EINDHOVEN INTER MILAN FENERBACHE CSKA MOSKVA

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Steaua er eina rúmenska liðið sem orðið hefur 
Evrópumeistari meistaraliða, en þá keppni vann 
liðið árið 1986. 
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari 
meistaraliða.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Eftir að hafa haft mikla yfirburði 
í Rúmeníu í tvö ár varð Steaua að sætta sig við 
annað sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.
Í Evrópukeppni: Liðið komst í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn í 10 ár en lenti 
í erfiðum E-riðli og hafnaði í 5. sæti. Liðið tapaði 
síðan fyrir Sevilla í 32-liða úrslitum Evrópukeppni 
félagsliða. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 101
Sigrar: 41, jafntefli: 27, töp: 33
Þjálfari: Gheorghe Hagi – Þjóðhetja í Rúmeníu. 
Umdeildur og agaður þjálfari sem tók við Steaua 
nú í sumar. Þarf að sanna sig aftur á meðal þeirra 
bestu.
Lykilmaður: Mirel Radoi – Einn besti leikmaður 
Rúmena í dag. Fjölhæfur leikmaður sem spilar 
ýmist á miðjunni eða í vörn. Gríðarlega sterkur.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Liðið hefur aldrei komist eins langt í keppninni 
eins og í fyrra, þegar liðið tapaði fyrir Barcelona í 
dramatískum úrslitaleik .
Evróputitlar: Einu sinni Evrópumeistari félagsliða.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Arsenal hafnaði í 4. sæti 
úrvalsdeildarinnar, nokkuð á eftir toppliði Man. 
Utd. Liðið tapaði í úrslitum deildabikarsins og féll 
snemma úr leik í bikarkeppninni. Tímabil sem olli 
vonbrigðum. 
Í Evrópukeppni: Níunda árið í röð tók Arsenal 
þátt í riðlakeppni Meistaradeildarinnar og eftir að 
hafa unnið G-riðilinn tapaði liðið óvænt fyrir PSV í 
16-liða úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 103
Sigrar: 47, jafntefli: 27, töp: 28
Þjálfari: Arsene Wenger – Skipulagður þjálfari 
sem vill spila leiftrandi hraðan og skemmtilegan 
fótbolta. Gerir óþekkta menn að stórstjörnum. 
Lykilmaður: Cesc Fàbregas – Þrátt fyrir ungan 
aldur er hann einn besti miðjumaðurinn í Evrópu 
í dag. Frábær alhliða leikmaður sem tekur á sig 
aukna ábyrgð eftir að Thierry Henry fór í sumar.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Slavia hefur tekið þátt í Evrópukeppni síðustu 15 
árin, en oftast í Evrópukeppni félagsliða. Árang-
urinn hefur þó ekki verið sérstakur. 
Evróputitlar: Engir.
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Slavia háði mikið einvígi við 
Sparta Prag en varð á endanum að sætta sig 2. 
við 2. sæti tékknesku deildarinnar.  
Í Evrópukeppni: Liðið tók þátt í forkeppni 
Evrópukeppni félagsliða en datt út í þriðju 
umferð eftir tap fyrir Tottenham. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 18
Sigrar: 8, jafntefli: 2, töp: 8
Þjálfari: Karel Jarolím -  Mikils metinn heima 
fyrir þar sem hann hefur náð góðum árangri. Á 
þó mjög erfitt verkefni fyrir höndum í Meistara-
deildinni.
Lykilmaður: Vladimír Šmicer – Reynsla hans 
ætti að vega þungt og er enn góður leikmaður. 
Leiðtogi innan vallar sem utan og mikilvægur 
hlekkur á miðjunni.

Hápunktar í sögu Meistaradeildarinnar: 
Sevilla hefur aðeins einu sinni áður spilað í 
Meistaradeildinni en síðustu tvö ár hefur liðið 
orðið Evrópumeistari félagsliða. Sú reynsla ætti 
að skila sér í baráttunni á meðal þeirra bestu í ár.  
Evróputitlar: Tvisvar Evrópumeistari félagsliða. 
SÍÐASTA TÍMABIL: 
Í heimalandinu: Sevilla endaði í 3. sæti 
spænsku deildarinnar eftir að hafa verið í forystu 
framan af vetri. 
Í Evrópukeppni: Sevilla tók þátt í Evrópukeppni 
félagsliða og freistaði þess að verja titil sinn. Það 
tókst og sigraði liðið Espanyol í úrslitum. 
Árangur í Meistaradeild frá upphafi: 
Spilaðir leikir: 8
Sigrar: 4, jafntefli: 2, töp: 2
Þjálfari: Juande Ramos – Náði þriðja sætinu á 
eftir Real Madrid á Barcelona, gerði liðið að bikar-
meisturum og UEFA meisturum á síðasta tímabili. 
Fer til eins af stórliðunum þegar hann hættir hjá 
Sevilla eftir frábæran árangur þar, hingað til.
Lykilmaður: Daniel Alves – Gríðarlega eftir-
sóttur í sumar enda frábær leikmaður. Leikur 
hægra megin, í vörn eða á miðju, og getur bæði 
lagt upp mörk og varist virkilega vel.

STEAUA BÚKAREST ARSENAL  SLAVIA PRAG SEVILLA

G-RIÐILL

H-RIÐILL

Franska blaðið L’Equipe 
setti fyrst allra fram 
hugmynd um keppni á 
milli félagsliða í Evrópu 
árið 1955. UEFA kom ekki 
nálægt hugmyndinni, sem 
blaðamaðurinn Gabriel 
Hanot setti fyrst fram.

Real Madrid vann 
Evrópukeppnina fyrstu 
fimm árin sem hún var 
haldin og er langsigur-
sælasta lið deildarinnar 
með níu titla.

Bob Paisley er 
eini stjórinn til 
að vinna þrjá 
Evróputitla, 
1977, 1978 og 
1981, alla með 
Liverpool.

Árið 1992 var fyrirkomu-
lagi keppninnar breytt 
í það fyrirkomulag sem 
ríkir í dag. Marseille varð 
fyrsta félagsliðið til að 
vinna keppnina með hinu 
nýja sniði.

Meistaradeildarlagið er 
úr verkinu Zadok the 
Priest eftir G. F. Handel 
frá 1727. Það er sungið 
á þremur tungumálum, 
ensku, frönsku og þýsku, 
og spilað fyrir alla leiki í 
Meistaradeildinni.

Raul hjá Real Madrid er 
markahæsti leikmaður 
Meistaradeildarinnar frá 
upphafi með 56 mörk í 
104 leikjum. Félagi hans 
hjá Real, Ruud van 

Nistelrooy, hefur skorað 
49 og Andriy Shevchen-
ko 46. Þeir spila allir í 
Meistaradeildinni í ár.

Paulo Maldini er 
leikjahæsti leikmaður 
Meistaradeildarinnar með 
116 leiki. Raúl kemur 
honum næstur með 104 
og Roberto Carlos sem er 
nú hjá Fenerbache hefur 
spilað 102. Þeir spila allir í 
Meistaradeildinni í ár.

Clarence Seedorf er 
eini leik-
maðurinn 
sem hefur 
unnið 
Meistara-
deildina 
með þremur 

mismunandi liðum. Það 
gerði hann með Ajax 
1995, Real Madrid 1998
og AC Milan 2007.

Aðeins tvisvar hafa lið 
frá sama landi mæsti í 
úrslitum keppninnar. Árið 
1999 þegar Real Madrid
og Valencia mættust og 
2003 þegar Inter Milan
og AC Milan leiddu 
saman hesta sína.

Sneggsta mark Meistara-
deildarinnar skoraði 
Roy Maakay fyrir 
Bayern Munchen gegn 
Real Madrid eftir 10,2
sekúndur. Markið kom í 
viðureign liðanna á síðasta 
tímabili. 
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Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS ÁLFKONUHVARF 27 2.H.H.
4ra herb. 120 fm
glæsileg endaíbúð á
2. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin
er byggð af ÞG-verk
og er vönduð í alla
staði. Fallegt útsýni.
Sér þvh. Hornbað-

kar. Stór geymsla. Hagstæð kjör. EIGNIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 15-16. V. 30,8 m.
6530

OPIÐ HÚS, SKÓLAGERÐI 14, KÓP.  
Mjög falleg 132 fm 5
herb. efri hæð í tví-
býli. Auk þess fylgir
35 fm bílskúr. Hæðin
skiptist m.a. í tvær
stofur, rúmgott hol
og þrjú stór herb.
Endurnýjað eldhús

og baðh. Þv.hús í íbúð. Suðursvalir. HÆÐIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 14-14.30. FASTEIGNA-
SALI VERÐUR Á STAÐNUM. V. 36,9 m. 6910

OPIÐ HÚS LANGHOLTSVEGUR 97 HÆÐ+RIS  
Falleg 154,9 fm(þ.a.
er bílskúr 31,1 fm)
hæð + ris. Eignin
skiptist í 3 svefnh. 3
stofur, baðherb.,
g e s t a s n y r t i n g u ,
geymslur ofl. Bílskúr
er fullbúinn. Mjög fal-

leg og vel skipulögð eign í grónu og fallegu hverfi. EIGN-
IN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL.14-
15. V. 40,6 m. 6915

OPIÐ HÚS, HEIÐARGERÐI 10, EINBÝLI  
Fallegt tvílyft 125 fm
einbýlishús ásamt
38 fm bílskúr á mjög
rólegum og góðum
stað, innst inn í lok-
uðum botnlanga.
Frábær staðsetning.
Íbúðin er stærri en

skráðir fm segja þar sem hluti íbúðarinnar er á rishæð.
HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIs Í DAG SUNNUDAG FRÁ
KL. 16-17. V. 46,2 m. 6564

OPIÐ HÚS - FAGRABERG 46, HFJ.
Fallegt og velvið-
haldið 153,6 fm ein-
býlishús með stórum
verðlaunagarði og
frábæru útsýni.
Eignin er vel staðsett
í rólegum botnlanga
Stór hellulögð og

skjólgóð verönd. Ákveðin sala. HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝN-
IS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 13-13.30. FASTEIGNASALI
VERÐUR Á STAÐNUM. V. 46,9 m. 6900

OPIÐ HÚS, GALTALIND 11, 2. HÆÐ  
Glæsileg 4ra herb
endaíbúð á 2. hæð á
eftirsóttum stað.
Íbúðin skiptist m.a. í
mjög rúmgóða stofu
og þrjú herb. Þv.hús.
Rúmgóðar svalir
með útsýni. Nýtt par-

ket, hefluð eik. Stutt í skóla, leikskóla. ÍBÚÐIN VERÐUR
TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 16.00-16.30. FAST-
EIGNASALI VERÐUR Á STAÐNUM. V. 30,9 m. 6988
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Opin hús í dag

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.
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Til sölu glæsilegt
gistiheimili og rekstur sem
hefur vaxið ár frá ári.

Gistiheimilið er viðurkennt
sem tveggja stjörnu
gististaður af
Ferðamálaráði Íslands.

Lénin gistiheimili.is og
Icelandicguesthouse.com
eru lén gistiheimilisins.

Bókanir að mestu frá
einstaklingum í gegnum
heimasíðu gistiheimilisins
og lítill kostnaður af
þóknun til söluaðila.

Gistiheimili Sigríðar

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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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HVASSALEITI - 105 RVK.
VR - 60 ára og eldri.

Sérlega glæsileg 112,3 fm íbúð á 5.hæð. í þessu vel
staðsetta húsi.  Glæsilegt eldhús og vandaðar
innrétting. Mikil þjónusta fyrir eldri borgara - Stutt í
verslanir og þjónustu/Kringlan.
VERÐ 39,2 millj.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 

Sími 822 7300
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG 
ÁLFKONUHVARF 53 íb. 03-02

Sérlega falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Blá-
fjalla. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúð-
inni. Húsið sem er byggt af Byggingafélagi Gylfa og
Gunnars er allt hið vandaðasta, góð bílastæði eru við
húsið og lóð fullfrágengin.
VERÐ 26,4 millj. 

Siguróli og Margrét bjóða ykkur velkomin.
Sími 557 1093.
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Um er að ræða 3ja herbergja rúmlega
112 fm. sérhæð á annari hæð með sér-
inngangi í 3ja hæða húsi við Austur-
brún. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Hol. Komið inn í
gott hol með flísum á gólfi og fataskáp. Úr holi er gengið í allar vistaverur
íbúðarinar. Eldhús með  parketi á gólfi og nýlegri hvítri innréttingu og góð-
um borðkrók. Baðherbergið er ný tekið í gegn með flísum á gólfi og flísaplöt-
um á veggjum baðkar og sturtuaðstöðu. Hjónaherbergið er með dúk á gólfi
og fataskáp úgengt er út á svalir frá hjónaherbergi, barnaherbergið er með
parketi á gólfi. Stofan og borðstofan eru samliggjandi (tvær stofur) með
teppum á gólfi. Bílskúrinn er stór og góður 40,5 fm með heitu og köldu vatni
og rafmagni. Á fyrstu hæð hússins er þvottaherbergi og stór sér geymsla. 
Ásett verð 34,9 millj.

F
ru

m

Um er að ræða mjög fallega mikið endur-
gerða 2ja til 3 herbergja alls skv. FMR skráð
89 fm. Íbúðin sjálf er 61,3 fm. Komið inn í forstofu  með flísum á gólfi. For-
stofan er með nýju  plastparketi sem og á allri íbúðinni  eins parket á allri
íbúðinni. Eldhúsið er með plastparketi á gólfi og fallegri nýrri hvítri háglans
innréttingu og nýjum tækjum, Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með
mustang nátturuflísum á gólfi, upphengt salerni, hvítri háglans innréttingu
og hornsturtuklefa. Gangur með parketi. Stofa og borðstofa með plastpark-
et á gólfi og hægt er að loka á milli  stofu og borðstofu. Hjónaherbergið sem
er með plastparketi á gólfi og  fataskápum, Tvær stórar geymslur með
glugga eru í kjallara hússins sem fylgja íbúðinni og væri hægt að nýta sem
herbergi. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara hússins. 
Ásett verð: 24,2 millj.

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30

AUSTURBRÚN 37,
önnur hæð Svavar Hrafn sýnir eignina 696-1388

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00 – 15:30

FRAMNESVEGUR 28
Svavar Hrafn sýnir eignina 696-1388

Undanfarið hef ég 
verið haldin skrít-
inni nostalgíu. Hef 
verið að rifja upp 
árin þegar auð svæði 
voru víðs vegar um 
borgina og maður 
gat með nokkrum 
skrefum verið kom-

inn „út í sveit“; þegar fólk á höfuð-
borgarsvæðinu bjó enn við ómal-
bikaðar götur, síminn var hlunkur á 
símaborðinu og símaskráin í síma-
skrárskúffunni. Þegar maður fór út 
á pósthús með sendibréf og pitsur 
komu frá Ömmubakstri. 

Síbylju var ekki að finna á 
íslenskum útvarpsrásum en með 
lagni gat maður hins vegar stillt sig 
inn á langbylgju og hlerað samtöl 

sjómanna við eiginkonur þar sem; 
jaaaáá... og já, neinei voru megin-
inntak samræðnanna. 

Á þessum árum var ósköp lítið 
um offituvandamál og fólk reykti 
hvar sem það var. Það þótti meira 
að segja svolítið flott. Góðborgarar 
buðu upp á sígarettur heima hjá sér 
og svo var hlustað á Villa Vill, 
Lummurnar og Lónlí blú bojs.

Ég fullyrði ekki að þessi tími hafi 
verið betri en sá sem ég lifi núna, 
en ég held að hann hafi verið ein-
faldari. Held að við höfum öll verið 
nægjusamari á einhvern svona 
kúbverskan hátt, enda allt enn í 
eigu ríkisins og fáir að pæla sér-
staklega í því.

Mig grunar að það sé ekki svo 
galið að reyna að lifa lífinu svolítið 

á sama máta og við gerðum þá, en 
njóta um leið kostanna sem báðir 
tímar hafa upp á að bjóða. 

Skrifa tölvupóst en líka sendi-
bréf. Plana hvað á að vera í matinn 
út vikuna en kaupa skyndifæði á 
föstudögum. Fá far í vinnuna, leyfa 
börnum að ganga í skólann. Hafa 
kók og skinku spari. Forðast að 
taka lán.

Það virðist nefnilega meira hafa 
breyst frá 1985 til dagsins í dag 
heldur en frá 1940 til 1985 og 
stundum eru breytingarnar svo 
örar að manni líður eins og 
örvæntingarfullum ketti í bíl sem 
ekur á 140. 

Ketti sem vildi heldur liggja í 
gluggakistu, reykja rettur og hlusta
á gufuna.



Í Kvöld hefur göngu sína á Stöð 2 
ný íslensk gamanþáttaröð sem kall-
ast Næturvaktin. Þættirnir eru tólf 
talsins og er hver þáttur hálftími að 
lengd, en þeir eru í anda breskra 
gamanþátta eins og The Office, 
Open all Hours og fleiri sitkom-
þátta sem hafa glatt sjónvarps-
áhorfendur í hartnær fjóra 
áratugi.

Þáttaröðin veitir innsýn inn í líf 
næturstarfsmanna á bensínstöð við 
Laugaveginn í Reykjavík. Þættirnir 
eiga sér stað að vetrarlagi í köldu 
og drungalegu umhverfi. Í þessari 
smáveröld lenda afgreiðslumenn-
irnir í ýmsum aðstæðum og eiga í 
skoplegum samskiptum sín á milli á 
meðan þeir reyna að lokka til sín 
nýja viðskiptavini.

 Ragnar Bragason er leikstjóri 
Næturvaktarinnar. „Það mætti 
segja að þættirnir fjalli um íslenska 
karlmenn í tilvistarkreppu. Áhorf-
endur fá að fylgjast með því þegar 
nýr starfsmaður kemur á nætur-
vakt bensínstöðvarinnar. Við sjáum 
hvernig hann tekst á við nýja starf-
ið og hvernig eldri starfsmenn 
bregðast við honum,“ segir hann.

Þáttaröðin er frábrugðin þeim 
íslensku gamanþáttum sem hafa 
verið vinsælir undanfarin ár að því 
leyti að hún byggir á söguþræði en 
ekki stuttum grínatriðum. Hver 
þáttur hefur sinn eigin söguþráð, en 

einnig er til staðar lengri saga sem 
nær yfir alla þáttaröðina.

Ragnar segir það sjálfsagt að láta 
reyna á nýtt form sjónvarpsefnis í 
innlendri framleiðslu. „Stöð 2 hefur 
sýnt mikið af leiknum íslenskum 
grínþáttum undanfarin ár. Þetta 
hafa allt verið þættir sem byggjast 
á stuttum atriðum, en þeir hafa 
gengið mjög vel og orðið vinsælir. 
Því er það bara rökrétt þróun að 
taka næsta skref og prófa að fram-
leiða þætti sem innihalda sögu-
þráð.“

Handritið að þáttunum er unnið af 
Jóhanni Ævari Grímssyni, sem 
samdi handritið að Astrópíu að hluta, 
með Ragnari og aðal-leikurunum, 
þeim Jóni Gnarr, Pétri Jóhanni Sig-
fússyni og Jörundi Ragnarssyni. 
Ragnar segir meiri tíma hafa farið í 
vinnslu handritsins fyrir Nætur-

vaktina en aðra þætti sem hann 
hefur unnið við. „Það tekur lengri 
tíma að vinna handrit sem inniheldur 
söguþráð en handrit að stuttum grín-
atriðum. Þar að auki unnum við 
handritið upp úr hálfgerðu spuna-
ferli og það tekur sinn tíma.“ 

Meðan á upptökum stóð þurfti 
mannskapurinn sem vann að gerð 
þáttanna að snúa sólahringnum 
algerlega við. „Eins og nafn þátt-
anna gefur til kynna gerast þeir að 
nóttu til og því þurftum við að taka 
upp á nóttunni. Það var því mjög sér-
stakt að taka þættina upp þar sem 
við unnum frá átta á kvöldin til átta 
á morgnana í tvo mánuði. En þetta 
var skemmtileg reynsla enda sam-
starfsfólkið góður hópur sem gerði 
næturvökurnar vel þess virði,“ segir 
Ragnar.

Viðamikil kynning hefur verið á 
þáttunum. Á Stöð 2 var sýndur 
„mocumentary“ – tilbúin heimildar-
mynd um gerð þeirra sem Jóhann 
Ævar Grímsson stýrði og hafa yfir 
fimm þúsund gestir séð hana að auki 
á Vísi.is. Á YouTube eru glefsur úr 
þáttunum og þær hafa yfir tuttugu 
þúsund gestir. Þá er ein persóna 
þáttanna sem leikin er af Jóni Gnarr 
með heimasíðu sem menn geta litið 
á: http://georgbjarnfredarson.blog-
spot.com/

Þættirnir eru framleiddir af Saga 
Film fyrir Stöð 2. 

Karlar á bensínstöð

Bláir skuggar
SIGURÐUR FLOSASON

TÓNLEIKAR
FÍH salnum Rauðagerði
Fös. 21. sept. kl. 20:30
Forsala: midi.is

PÉTUR ÖSTLUND     JÓN PÁLL BJARNASON     ÞÓRIR BALDURSSON    

SÓLRÚN  BRAG ADÓTT IR    S I GURÐUR  F LOSASO N

TÓNLEIKAR
Laugarneskirkju
mið. 26. sept. kl. 20:30

Forsala:  midi.is

Fram undan eru stór uppboð hjá 
helstu uppboðshúsum Kaupmanna-
hafnar þar sem slegin verða nýjum 
eigendum verk eftir íslenska lista-
menn, bæði lifandi og dauða.

Uppboðshúsin eru í flestum lönd-
um Evrópu að hefja starfsemi sína 
eftir sumarhlé, þótt hin stærstu á 
því sviði, Sotheby´s og Christie´s, 
haldi reyndar uppboð yfir sumar-
mánuðina, og líka stór og smá upp-
boðshús vestanhafs. Hér Evrópu-
megin er sumarið ekki eins virkur 
sölutími.

Í september og október verða 
bæði Lauritz og Bruun Rasmussen 
með stór uppboð þar sem finna má 
verk eftir íslenska listamenn: Jón 
Stefánsson, Svavar Guðnason, 
Erró, Þorvald Skúlason og Sivert 
Thorsteinsson, að ógleymdum Ólafi 
Elíassyni. Það er Lauritz sem ríður 
á vaðið og er þegar búið að opna 
fyrir boð á vef þess fyrir fjölda 
íslenskra verka á glæsilegu upp-
boði með skrautmuni, myndlist, 
húsgögn og ljós undir yfirskriftinni 
Luxus. Hjá Lauritz hafa menn tekið 
upp á því að flokka það gríðarlega 
magn af vörum sem slegið er í 
mörgum útibúum hússins og taka 
til hliðar þær sem taldar eru meira 
virði en lunginn af öðru uppboðs-
góssi.

Á vef Lauritz.com er að finna 
hina prentuðu uppboðsskrá fyrir 
september í pdf-formi og hægt að 
fletta henni á skjá. Þar verða seld 
nokkur verk í næstu viku og má 
bjóða í þau um vef hafi menn skráð 
sig til uppboðsins.
Íslensku verkin á uppboðinu eru 
þessi:

 Silfurbakki eftir Sivert Thor-
steinsson (1714-1772). Hann fór 
ungur til Hafnar og lærði silfur-
smíði, keypti sér borgarabréf 1742 
og rak eftir það verkstæði á nokkr-
um stöðum í Höfn. Verk hans eru til 
víða og tilheyra barokki í danskri 
silfursmíði. Bakkinn er 2.800 gr. og 
stimplaður. Hann er metinn á 25.000 
danskar eða rúm þrjú hundruð þús-
und. Uppboðið rennur út 19. sept-
ember kl. 11.50.

 Vatnajökull eftir Jón Stefánsson 
(1881-1962), olía á striga 62x84,5 
sm. merkt. Uppboðið stendur til 
þriðjudags kl. 15.30 að dönskum 
tíma. Verkið er metið á 80.000 
danskar eða 965.000 íkr. Það fer 
örugglega langt yfir það mat þegar 
allt er tekið saman. Þetta er ekki 
eina verkið sem er til sölu eftir Jón 
Stefánsson því í október eru nokkur 

verka hans á uppboði hjá Bruun 
Rasmussen.

 Hestamynd eftir Erró (Ferro eins 
og hann kallaði sig þá) frá 1958 
snarteiknuð með gouache og tússi 
frá 1958, merkt og ársett, 24x42 sm  
verður slegin þann 20. kl. 14.20. 
Hún er metin á 10.000 dkr. eða 
rúmar 120 þúsund.

 Verk eftir Ólaf Elíasson eru nokk-
ur á uppboðinu: Komposition frá 
1992, olía á striga, signerað og ársett 
í bak,  afstrakt-málverk, 50x60 sm. 
er metið á 80.000 eða 965.000 og 
rennur uppboðið út þann 19. kl. 
11.20. Verk hans frá þessum tíma 
eru fágæt og hafa farið á háu verði. 
C-prent eftir Ólaf úr Íslandsseríu 
hans frá 2006 Uniikum 60x90 er 
metið á  75.000 dkr. og var þegar 
þetta er skrifað á laugardegi komið 
í 72.000 dkr. í tilboði. Það verður 
slegið 20. september kl. 20.05. Þriðja 
verkið eftir Ólaf er líka C-prent – 
ljósmynd frá Íslandi, Artist proof 
eitt af þremur frá 1997, 40x60 sm. 
Það er metið á 35.000 dkr. og verður 
einnig slegið þann 20. kl. 20.10. 
Fjórða ljósmyndin er líka frá Íslandi 
og er Artist proof frá 1997, 40x60 
sm. metið á 35.000 dkr., slegin 20. 
september á eftir hinum fyrri.

Þá eru íslensku verkin upptalin 
en margt annað góðra gripa er 
þessa vikuna í boði í þessari úrvals-
deild hjá Lauritz. Á slegið verð 
leggst þóknun uppboðshússins, 20 
prósent, og þá er eftir pökkun og 
flutningur. Ef kaupandi flytur 
verkin til Íslands bætist virðis-
aukaskattur á slegið verð en lista-
verk sem flutt eru til landsins bera 
virðisaukaskatt jafnvel þótt þau 
séu til einkanota, andstætt verkum 
sem seld eru í íslenskum uppboðs-
húsum sem eru undanþegin virðis-
aukaskatti.

Til að taka þátt verða menn að 
skrá sig á uppboðið og síðan má 
taka þátt í uppboðinu á gagnvirkum 
vef Lauritz.com. -

Uppboð í Höfn



Emmy-verðlaunin verða 
afhent við hátíðlega athöfn í 
Los Angeles í kvöld. Loka-
þáttaröð Sopranos er spáð 
mikilli velgengni.

Síðasta þáttaröðin um Tony Sopra-
no og afdrif mafíufjölskyldunnar í 
New Jersey er tilnefnd til fjórtán 
verðlauna og eru þau James 
Gandolfini og Edie Falco bæði 
útnefnd fyrir leik sinn. Þótt flestir 
veðbankar spái því að Soprano 
muni fara með sigur af hólmi í 

flokki dramatískra þátta er ekkert 
öruggt eins og svo oft áður hjá 
bandarískum verðlaunaathöfnum. 
Þættir á borð við House, Boston 
Legal, Heroes og Grey‘s Anatomy 
gætu sett strik í reikninginn. og 
þeir eru ófáir sem spá því að hinn 
margverðlaunaði Hugh Laurie gæti 
hirt styttuna af Gandolfini. Minnie 
Driver gæti síðan hugsanlega 
komið á óvart fyrir frammistöðu 
sína í The Riches og farið heim með 
styttuna góðu í stað Falco.

Í flokki gamanþátta eru flestir 
sem hallast að sigri bandarísku 
útgáfunnar af The Office en hún 

hafði einmitt sigur í fyrra. Steve 
Carell og félögum verður hins 
vegar veitt hörð keppni frá 
Entourage, 30 Rock, Two and a Half 
Men og Ugly Betty. Af öðrum 
hugsanlegum sigurvegurum má 
nefna Ricky Gervais en hann er 
tilnefndur fyrir leikstjórn, leik og 
handrit í Extras og þá gæti Helen 
Mirren hugsanlega bætt á sig blóm-
um með sigri fyrir leik sinn í Prime 
Suspects. Þá er ljóst að Ugly Betty 
gæti farið heim með töluverðan 
fjölda verðlauna en þátturinn er til-
nefndur til ellefu verðlauna. Ryan 
Seacrest verður kynnir.

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

www.SAMbio.is 575 8900

 Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.
Mynd í anda Clueless 

og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

AKUREYRIÁLFABAKKA

MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30
BRATZ kl. 12:30 - 3 - 5:30-8-10:30 L

KNOCKED UP kl. 5 - 8 - 10:40 12

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 12:30 - 3 - 5:30 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 3 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 12:30 L

HARRY POTTER 5 kl. 2 10

VIP
KEFLAVÍK

SELFOSSI

BRATZ THE MOVIE kl.1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 12

DISTURBIA kl. 10:10 12

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

MR. BROOKS kl. 5:50 - 8 - 10:30 16

LICENSE TO WED kl. 2 - 8 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 L

RATATOUILLE ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 L

KRINGLUNNIK
MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 12:30 - 3  - 5:30 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 2 - 4 - 6:30 - 8:30 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 4 L
DIGITAL
DIGITAL

VIP

(síðasta sýningarhelgi)

BRATZ - THE MOVIE kl. 2 - 4 - 6 L

VACANCY kl.  8 -10 12

RATATOUILLE - ÍSL TAL kl. 2 L

VEÐRAMÓT kl. 6 - 8 14

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 10 L

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr
á allar sýningar merktar með appelsínugulu á 
laugardögum og sunnudögum

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

16
14
14

12

14

14

HAIRSPRAY kl. 5.50 - 8 - 10.20
KNOCKED UP kl. 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.4
SKOPPA & SKRÍTLA  kl. 4 - 5 500 kr 45 mín.

14

16
14

HAIRSPRAY kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 -8- 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
ASTRÓPÍA kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 -10.30

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko

VACANCY kl. 6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 3 - 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.3 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.3- 6 - 8 - 10
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl.3

-A.F.B. Blaðið

FÖST Á MÓTELI OG EF ÞEIM TEKST 
EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ VERÐA ÞAU 
FÓRNARLÖMB Í "SNUFF" MYND.

FÖST Á MÓTELI OG EF ÞEIM TEKST 
EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ VERÐA ÞAU 
FÓRNARLÖMB Í "SNUFF" MYND.

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

HAIRSPRAY kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
HAIRSPRAY LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 2 - 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 1.30 - 3.45
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 1.30 - 3.45
RUSH HOUR kl. 5.50 - 10.20
SKOPPA & SKRÍTLA  kl. 2 500 kr 45 mín.

Í SMÁRABÍÓI
KL 2

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HAIRSPRAY kl. 2, 5.30, 8 og 10.30 L
KNOCKED UP kl. 2, 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45 og 10.20 14
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 8 14
BRETTIN UP ÍSL TAL kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

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

Unnar Freyr Theódórsson, sem 
kallar sig U-Fresh, kemur við sögu 
á nýjustu plötu danska rapparans 
Bulldog. Hefur hann vakið mikla 
athygli í heimalandi sínu að undan-
förnu fyrir myndband sitt við 
lagið Fyssesangen, sem þykir í 
grófari kantinum. Var það bannað 
hjá dönskum sjónvarpsstöðum 
vegna kynferðislegra tilvísana og 
grófs orðbragðs.

Unnar Freyr, sem hefur sungið 
hér á landi með rappsveitinni 
Hæsta hendin ásamt Erpi 
Eyvindarsyni, vakti athygli þegar 
hann lenti í öðru sæti í helstu rapp-
keppni Danmerkur árið 1998. Sem 
U-Manden þar í landi er hann 

þekktur rappari en með Hæstu 
hendinni hefur hann rappað á sínu 
móðurmáli. Tróð hann upp sem 
gestur á báðum plötum XXX Rott-
weiler.  

„Þetta eru vinir hans,“ segir 
Erpur um samstarf Unnars og 
Bulldog. „Þetta er mest bara grín. 
Það veit enginn hver þetta er því 
hann er alltaf með einhverja 
grímu. Punkturinn er að þetta er 
söngvari í rokkhljómsveit sem 
ákvað að djóka eitthvað,“ segir 
Erpur um Bulldog. 

Aðstoðar umdeildan rappara

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr
NÝJASTA MEISTARAVERK

PIXAR OG DISNEY

RATATOUILLE M. ÍSL TALI - KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA , 
1:30 Í KEFLAVÍK OG SELFOSSI OG KL. 2 Á AKUREYRI

HARRY POTTER 5
- KL. 2 Í ÁLFABAKKA

BRATZ KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA , 1:30 Í 
KEFLAVÍK OG KL. 2 Á AKUREYRI

SHREK 3 M. ÍSL TALI -
KL. 12:30 Í ÁLFABAKKA

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.



Guðrún Tulinius, kennari og þýðandi, hitti fyrir 
gamlan vin á Bókmenntahátíð í Reykjavík. Carla 
Guelfenbein, frá Chile, er meðal þeirra rithöfunda 
sem komu hingað til lands til að sækja hátíðina, en 
hún og Guðrún voru skólasystur í háskólanum í 
Essex fyrir 28 árum. 

„Þetta er svolítið eins og fortíðin sé að elta mann 
uppi,“ sagði Guðrún og hló. „Við erum voðalega 
ánægðar með þetta báðar tvær. Við höfðum lítið 
haldið sambandi á þessum tíma,“ sagði hún. Þær 
þekktust þó ágætlega í Englandi. „Við vorum í sama 
skóla og umgengumst sama fólk. Hún var mikið 
heima hjá mér á þeim tíma,“ útskýrði Guðrún. 

Önnur bók Cörlu, La mujer de mi vida, varð 
metsölubók í Chile. Þar segir frá námsmanninum 
Theo og Antonio, chileskum vini hans, á níunda 
áratugnum í London. Guðrún, sem nú er hálfnuð 
með bókina, segir ýmislegt kunnuglegt á síðunum. 
„Ég kannast við allt,“ sagði hún og hló við. „Ég þekki 
þetta mjög vel, bæði umhverfið og persónuleikana 

sem hún notar. Carla hefur dvalið hér á landi í 
vikutíma en heldur heim á leið í dag. La mujer de mi 
vida er væntanleg í íslenskri þýðingu hjá bóka-
forlaginu Bjarti. 

Endurfundir á Bókmenntahátíð
Leikarahjónin Catherine Zeta-
Jones og Michael Douglas ætla að 
taka upp nýja kvikmynd á Ind-
landi. „Ég hlakka til að fara til Ind-
lands,“ sagði Catherine Zeta-
Jones. „Við ætlum að taka börnin 
okkar með til Indlands, setja þar 
upp bækistöðvar og taka myndina 
upp.“

Zeta-Jones, Douglas og tvö börn 
þeirra búa meirihluta ársins á eyj-
unni Bermúda í miklum vel-
lystingum. „Andrúmsloftið er 
öðruvísi núna. Ég get ekki farið 
fyrirvaralaust hvert sem er því 
börnin mín eru í skóla á Bermúda. 
Ef ég vinn þá getur Michael ekki 
unnið og öfugt.“ 

Á leið til 
Indlands



-hvað er frétta?

Komdu og skoðaðu
nýjan og skemmtilegan
frétta- og afþreygingavef

Meðal nýjunga á dv.is er díví þar sem þú getur skoðað 
myndbönd á hraðan og aðgengilegan hátt. Auk þess sem þú 
getur vistað myndböndin þín á lokuðu svæði.

 Keppni í 2. deild karla á 
Íslandsmótinu lauk í gær þegar 
átjánda umferðin var leikin. 
Haukar voru þegar búnir að 
tryggja sér sigur í deildinni en 
þrjú lið komast upp í 1. deildinni 
að þessu sinni.

Selfoss og KS/Leiftur unnu 
bæði sína leiki í gær og dugði það 
til að tryggja þátttökurétt liðanna 
í 1. deildinni að ári. KS/Leiftur 
vann Völsung á heimavelli, 3-0, en 
Selfyssingar unnu 4-1 sigur á 
Magna á útivelli.

Sindri frá Hornafirði féll í 3. 
deildina en liðið þurfti að vinna 
Hött á útivelli til að bjarga sér. 
Höttur vann leikinn, 3-1.

KS/Leiftur og 
Selfoss upp

Gríðarleg spenna er í 
botnbaráttunni í 1. deildinni en 
sjö lið eiga enn tölfræðilegan 
möguleika á því að falla. Njarð-
vík, Reynir Sandgerði og KA 
standa hvað verst en tvö síðast-
nefndu liðin eru á botninum með 
16 stig. KA er með verra marka-
hlutfall.

Reynir og Njarðvík mættust í 
gær og gerðu 1-1 jafntefli á 
meðan KA tapaði, 2-0, fyrir 
Stjörnunni á útivelli. 

KA á botninn

Vonandi upphafið að sigurhefð hjá Haukunum

Fjöldi leikja fór fram 
bæði í þýsku og dönsku úrvals-
deildinni í handbolta og voru margir 
Íslendingar í eldlínunni.

Flensburg tapaði sínu fyrsta stigi 
á tímabilinu þegar það gerði jafn-
tefli, 29-29, við nýliða TUSEM 
Essen þar sem Halldór Jóhann 
Sigfússon er á mála. Hann var hins 
vegar ekki í leikmannahópi liðsins í 
gær.

Alexander Petersson skoraði 
fimm mörk fyrir Flensburg en 
Einar Hólmgeirsson ekkert. 

Logi Geirsson skoraði heldur 
ekkert fyrir Lemgo sem vann 
tveggja marka sigur á Magdeburg, 
27-25.

Þrjú jafntefli voru gerð í þýsku 
úrvalsdeildinni í gær en eitt þeirra 
gerðu lið Balingen og Wilhelms-
haven. Gylfi Gylfason skoraði fimm 
mörk fyrir síðarnefnda liðið.

Þá vann Gummersbach Lübb-
ecke á útivelli, 29-23. Guðjón Valur 
Sigurðsson gerði sjö mörk fyrir 
Gummersbach og Róbert Gunnars-
son fjögur. Sverre Jakobsson lék í 
vörn liðsins og Birkir Ívar Guð-
mundsson varði mark Lübbecke. 
Þórir Guðmundsson skoraði fjögur 
mörk fyrir liðið.

Meistarar Kiel eru á toppnum í 
Þýskalandi, með fullt hús stiga eftir 
fimm leiki.

Í Danmörku skoraði Vignir 
Svavarsson sex mörk fyrir Skjern 
sem vann Team Tvis Holstebro, 
28-26 á útivelli. Sturla Ásgeirsson 
komst ekki á blað hjá Århus GF 
sem vann stóran sigur á GOG 
Svendborg, 32-23. Ásgeir Örn 
Hallgrímsson var markahæstur 
leikmanna GOG með sex mörk og 
Snorri Steinn Guðjónsson skoraði 
eitt. 

Nýliðarnir fyrstir til 
að stöðva Flensburg

 Leikur Fjölnis og Þróttar 
var skrautlegur fyrir margra 
hluta sakir. Tvö rauð spjöld litu 
dagsins ljós, ein vítaspyrna og 
fjögur mörk en Fjölnir vann 
leikinn 3-1. 

Sigurinn hefur það í för með 
sér að toppslagurinn er galopinn 
og eru bæði lið, ásamt Grindavík, 
í mikilli baráttu um sigur í 
deildinni.

ÍBV, sem situr í fjórða sæti, er 
eina liðið sem gæti hugsanlega 
blandað sér í keppnina um efstu 
þrjú sætin sem öll veita þátttöku-
rétt í úrvalsdeildinni að ári. Þeir 
möguleikar eru þó ekkert 
sérstaklega miklir. 

Leik liðsins við Grindavík var 
frestað í gær en áætlað er að hann 
fari fram í dag klukkan 14. Vinni 
Grindavík í Vestmannaeyjum er 
endanlega ljóst að Þróttur, Fjölnir 
og Grindavík leika í efstu deild 
karla að ári.

Michael Jackson, varnarmaður 
Þróttar, var rekinn af velli strax á 
sjöundu mínútu í gær fyrir stymp-
ingar í teig Fjölnis. Heimamönn-
um tókst þó ekki að færa sér liðs-
styrkinn í nyt fyrr en á 66. mínútu. 
Þá skoraði Pétur Markan eftir 
laglega sendingu Tómasar Leifs-
sonar. 

Þróttarar tóku miðju og boltinn 
barst fljótlega á Tómas. Hann 

sendi boltann inn fyrir vörn 
Þróttar þar sem Ómar Hákonar-
son var mættur og afgreiddi hann 
knöttinn í netið. Þróttar mót-
mæltu mikið, vildu meina að 
Ómar hefði verið rangstæður.

Svo átti sér stað ótrúlegt atvik á 
71. mínútu þegar Ómar braut illa 
af sér og uppskar beint rautt 
spjald fyrir. Alger óþarfi og 
hleypti þetta nýju lífi í Þróttara. 

Þeir svöruðu með því að skora 
úr víti skömmu síðar en nær 
komust þeir ekki. Atli Viðar 
Björnsson innsiglaði sigurinn á 
lokamínútunni, enn og aftur eftir 
undirbúning Tómasar.

„Jú, þetta er næstum eins ljúft 
og að skora sjálfur. Ég er reyndar 
kominn svo neðarlega á listann að 
ég verð að fara að setja hann 
sjálfur,“ sagði Tómas í léttum dúr. 
„En þetta var mjög mikilvægur 
sigur. Ég var orðinn smeykur í 
stöðunni 2-1 en við héldum þetta 
sem betur fer út.“

Eysteinn Pétur Lárusson, fyrir-
liði Þróttar, var allt annað en 
sáttur við Sævar Jónsson dómara 
og aðstoðarmenn hans. „Ég veit 
ekki hvort rauða spjaldið var rétt-
ur dómur en það er alveg merki-
legt hvað það hleypti þessum leik í 
mikla vitleysu. Mennirnir sem 
stjórnuðu leiknum voru ekki að 
valda verkefninu. Það er algjör 

vanvirðing við toppslag deildar-
innar að vera ekki með betra 
dómaratríó á leiknum.“

Hann sagði þó að tapið væri alls 
ekki dómurunum að kenna. „Við 

vorum bara alls ekki nógu góðir. 
Við ætlum þó að klára okkar leiki 
og vinna þessa deild, það er alveg 
klárt.“

Fjölnir vann í gær dýrmætan 3-1 sigur á toppliði Þróttar í 1. deild karla. Hinum toppslagnum, leik ÍBV og 
Grindavíkur, var frestað og verða Þróttarar því að bíða enn um sinn með að gulltryggja úrvalsdeildarsætið.



HAPPY
HOUR

NÆLDU ÞÉR Í OFURTILBOÐ

6365IS
MEDION V12 X-LINE 4300
AMD Sempron 3400+ AM2
ATI Radeon X1150 skjákort
160GB SATA2 Harður diskur
512MB DDR2 Vinnsluminni 667
DVD skrifari
Lyklaborð og mús

Windows Vista Basic
Microsoft Works 8.0
Nero 7 Essentials
Norman Virus Control (3 ár)
2gj ára ábyrgð

BAT:NOM2-NBTS7-XA1
FSC AMILO XA TURION64 56
AMD Turion64 X2 TL-56 (1.8GHz)
17” WXGA+ CrystalView
nVidia® GeForce Go 7600 (256MB)
2GB Vinnsluminni (2x1GB 667)
240GB Harður diskur (2x120)
Innbyggt þráðlaust net
DVD skrifari - Dual Layer

Microsoft Windows Vista Premium

PANASONIC DVD RECORDER ES15
DVD upptökutæki og spilari
Spilar og tekur upp á allar gerðir DVD diska
Timeslip - spilaðu á meðan þú tekur upp
Nýtt þægilegt viðmót
MP3 og jpg afspilun
500 línu LP mode - long play með fullum
myndgæðum
Tekur eina sekúndu að hefja upptöku

Gsm Sony Ericssons K220
Takmarkað magn
20 stk
Svakalega flottur en
þó einfaldur sími.
Hann með góðri 
myndavél, góðri 
rafhlöðu, FM útvarpi
stereo headset fylgir.

Íslenskt stýrikerfi og
íslenskur leiðarvísir.

MEDION Medion Portable Videoplayer
Spilar Mp3, WMA og videoskjöl
frábært í ferðalagið

PANASONIC NV-GS230 DV TÖKUVÉL
3CCD Camera System
10x Optical Zoom
2.5” LCD skjár
Virkar sem vefmyndavél
Electric Image Stabilizer
2.3 Megapixla myndataka
Crystal Engine
USB 2.0

89.999
999149.

 24. 999

16.999

  24. 999

12.499

  99. 999

69.999

 49. 999

34.999

  19. 999

4.999

S26361-K1201-V202
FSC 20” WIDESCREEN 1680X1050
20” WideScreen LCD skjár
1680 x 1050 upplausn
16.7 milljón litir
Birta 300 cd/m2
Skerpa 800:1
5ms svartími
D-Sub (VGA) tengi

5 Megapixla myndavél
Carl Zeiss linsa
DVD gæði á afspilun
GPS staðsetningartæki
Fullkominn Mp3 spilari
TAKMARKAÐ MAGN
10 STK

  82. 999

67.999

  12. 999

7.999
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Í dag hefst 16. umferð 
Landsbankadeildar karla með 
fjórum leikjum. Ásmundur Arnars-
son, þjálfari 1. deildarliðs Fjölnis, 
spáði í leikina fyrir Fréttablaðið.

Eins og staðan er nú er spennan 
mikil, bæði við topp og botn 
deildarinnar. FH mætir í dag 
Breiðabliki en margir hafa sagt að 
það séu þau tvö lið sem spili hvað 
skemmtilegustu knattspyrnuna í 
deildinni.

„Þetta verður svakalegur 
leikur,“ sagði Ásmundur. „FH-
ingar hafa oft lent í vandræðum 
með Blikana, sem hafa staðið sig 
mjög vel í sumar. Ég hefði þó viljað 
að liðið hefði fengið fleiri stig í 
sumar. Það er alveg ljóst að FH má 
lítið misstíga sig en samt hallast 
ég að því að jafntefli verði niður-
staðan.“

Á mánudagskvöldið tekur keppi-
nautur FH um Íslandsmeistara-
titilinn, Valur, á móti Skagamönn-
um, sem sitja í þriðja sæti 
deildarinnar.

„Ef FH og Breiðablik skilja jöfn 
mun það gefa Völsurum aukakraft 
og ég hef fulla trú á því að þeir 
klári þann leik. Það verður erfitt 
en ég held að Valsmenn séu mjög 
einbeittir fyrir þennan leik. 
Tvisvar í sumar hefur þeim mis-
tekist að færa sér það í nyt þegar 
FH hefur misstigið sig. Gerist það 
aftur nú munu Valsmenn ekki 
endurtaka það í þriðja sinn.“

Tveir innbyrðisleikir eru eftir í 
botnbaráttunni en eingöngu fjögur 
lið, HK, Fram, Víkingur og KR, 
eiga tölfræðilegan möguleika á 
því að falla. Annar þessara inn-
byrðisleikja verður í dag þegar 
KR og HK mætast í Frostaskjólinu. 
Sigri HK er sæti þess í deildinni 
tryggt.

„HK getur jafnvel farið lang-
leiðina með að tryggja sig með því 
að ná jafntefli. Ég veit að þeir 
munu því koma til með að verjast 
gríðarlega vel og það verður erfitt 
fyrir KR-inga að brjóta þá á bak 
aftur.“

Ásmundur segist oft hafa spáð 
KR sigri í sumar og það hafi ekki 
gengið eftir en hann ætli samt að 
gera það aftur nú. „Ég veit ekki 
hvort liðið sé á leiðinni úr þeim 
öldudal sem það hefur verið í. Það 
er þó alveg ljóst að þetta verður 
ekki auðveldur leikur fyrir þá.“

Ásmundur hefur trú á því að hin 
liðin í fallbaráttunni, Víkingur og 

Fram, nái í stig í sínum viðureignum 
þrátt fyrir að eiga erfiða útileiki 
fyrir höndum.

„Keflvíkingar hafa verið heillum 
horfnir síðustu vikurnar og mán-
uði,“ segir hann um viðureign liðs-
ins gegn Víkingi í dag. „Þeir eru þó 
sterkir á heimavelli og erfitt að 
spá til um niðurstöðuna. Ég býst 
þó við hörkuleik og að niðurstaðan 
verði jafntefli.“

Fylkismenn eru í baráttu við ÍA 
um þriðja sætið í deildinni og þar 
með þátttökurétt í Evrópukeppni á 
næsta sumri. „Þetta verður fróð-
leg viðureign því Fylkismenn hafa 
verið að spila vel á köflum en 

dottið niður inn á milli. Lykilmenn 
liðsins hafa einnig átt við meiðsli 
að stríða. En Framarar þurfa nauð-
synlega á stigum að halda og því 
giska ég á 2-2 jafntefli.“

Gangi þetta eftir hjá Ásmundi 
verður botnbaráttan áfram í mikilli 
óvissu. KR, Fram og Víkingur 
verða öll með fjórtán stig og HK 
fimmtán. „Þetta verður blóðug og 
æsispennandi barátta fram í 
síðustu umferð. Mig grunar að KR-
ingar reddi sér en Framarar eru 
með langbesta markahlutfallið af 
þessum liðum og það gæti bjargað 
þeim í lokin.“

Hann spáir FH Íslandsmeistara-
titlinum og að liðið vinni hann á 
markatölu. „Auðvitað er ég ekki 
hlutlaus í þessu máli,“ sagði hann, 
en ef FH verður Íslandsmeistari 
kemst Fjölnir sjálfkrafa í Evrópu-
keppnina á næsta ári þar sem liðin 
mætast í úrslitum bikarkeppninnar. 
„En auðveldasta leiðin til að 
komast í Evrópukeppnina er bara 
að vinna bikarinn,“ sagði hann í 
léttum dúr.

Ásmundur Arnarsson, þjálfari 1. deildarliðs Fjölnis, spáir í leiki 16. umferðar í Landsbankadeild karla. Hann 
telur að úrslit leikjanna í dag verði til að halda mikilli spennu á öllum vígstöðvum fram í lokaumferð.

 Í dag verður hundrað 
þúsund manna múrinn loksins 
rofinn en KSÍ hefur lengi stefnt 
að því að fá meira en hundrað 
þúsund manns á leiki efstu 
deildar karla. Enn eru fimmtán 
leikir eftir í sumar og nú þegar 
hafa 98.412 áhorfendur komið á 
leikina í Landsbankadeilda karla 
til þessa. Það er því deginum 
ljósara að áhorfendur sumarsins 
verði talsvert fleiri en eitt 
hundrað þúsund.

Þó má fastlega búast við því að 
metið verði aftur slegið á næsta 
ári þar sem liðum verður þá 
fjölgað í efstu deild karla. 
Leikirnir verða því fleiri eftir 
því.

Múrinn verður 
rofinn í dag

Stjórnun frá völdum sjónarhornum
Ráðstefna skipulögð af DMM lausnum ehf. Eldborg, Bláa lóninu, 19. september 2007,

hefst kl. 09:00 og lýkur kl. 17:30 báða daga.

19. september

Ráðstefnustjóri
Guðmundur Jón Bjarnason, frkv.stjóri DMM Lausna

Frammistöðustjórnun
Finnur Oddsson, frkv.stjóri Viðskiptaráðs

Breytingastjórnun
Gerard Seijts, University of Toronto

Virðisdrifin viðhaldsstjórnun 
Guy Delahay, Mainnovation Hollandi

20.  september
Vinnustofa, VDM Maintenance Workshop
Mainnovation

Ráðstefna sem tekur fyrir mikilvæga þætti í stjórnun 
fyrirtækja – öflugir fyrirlesarar.
Nánari upplýsingar er að finna á www.dmm.is

Skráið ykkur með því að 
senda tölvupóst á dmm@dmm.is. 

Athugið að uppselt er síðari daginn og einungis örfá sæti 
laus þann fyrri. Fyrstir koma, fyrstir fá.
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DMM er einfalt og skilvirkt hugbúnaðarkerfi.

Fyrir fyrirtæki sem eiga tækjabúnað, fasteignir og/eða þjónustuferli og þurfa að sinna viðhaldi,
rekstri og eftirliti sem kallar á verkáætlanir, verkstjórnun og skýrslugjöf til að uppfylla kröfur gæðastjórnunar og aðfangastjórnunar.

Tindastóll komst í 
fyrradag upp í 2. deild karla þrátt 
fyrir 2-1 tap fyrir BÍ/Bolungarvík 
á Ísafirði. Tindastóll vann hins 
vegar fyrri leik liðanna um 5. 
sætið í 3. deildinni, 3-0, á heima-
velli.

Það eru því fimm lið sem fara 
upp í 2. deildina en fyrir voru 
Víðir, Grótta, Hamar og Hvöt 
búin að tryggja sig upp. -

Tindastóll upp



BMW xDrive breytir slæmri færð í góða, þökk sé framúrskrandi veggripi og rásfestu. Á BMW 3 línunni
nýtur þú ósvikinnar akstursánægju til fulls. Þegar skilyrði til aksturs eru góð, tryggir afturdrifið sportlegri
takta og skemmtilegri svörun, en þú átt að venjast. Um leið og skilyrðin versna og færð þyngist, sér breyti-
leg aflmiðlun xDrive aldrifskerfisins til þess, að vélaraflið leitar á nokkrum sekúndubrotum til þeirra
hjóla sem mesta veggripið hafa hverju sinni. Færðin skiptir því ekki máli; BMW xDrive tryggir bestu
mögulegu aksturseiginleika, rásfestu og vegrip. BMW 3 línan með xDrive veitir þér örugglega ósvikna
akstursánægju við öll skilyrði. Komdu í reynsluakstur og upplifðu af eigin raun BMW 3 línuna með xDrive.

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is



Enska úrvalsdeildin

Sænska úrvalsdeildin

Norska úrvalsdeildin

 Bæði Chelsea og Liver-
pool gerðu  markalaust jafntefli í 
leikjum sínum í ensku úrvalsdeild-
inni. Arsenal vann góðan 3-1 sigur 
á Tottenham í Lundúnarslag eftir 
að hafa lent 1-0 undir í fyrri hálf-
leik. Þá vann Manchester United 
sinn þriðja 1-0 sigur í röð. Í þetta 
sinn var það Nemanja Vidic sem 
var hetja United-manna en hann 
skoraði með öflugum skalla eftir 
horn skömmu fyrir leikslok.

Emmanuel Adebayor skoraði 
tvö mörk fyrir Arsenal í gær en 
það síðara var stórglæsilegt. Cesc 
Fabregas komst einnig á blað í 
gær en það var Gareth Bale sem 
kom Tottenham yfir beint úr auka-
spyrnu á 15. mínútu leiksins.

„Við hefðum getað gert út um 
leikinn en við nýttum ekki færin 
sem við fengum,“ sagði Martin 

Jol, stjóri Tottenham. Bæði Darren 
Bent og Dimitar Berbatov fóru 
illa að ráði sínu í leiknum.

Arsene Wenger jós hrósi yfir 
sína menn og sagði hugarfar sinna 
manna til fyrirmyndar. „Sjálfs-
traust leikmanna og andlegur 
styrkur jókst þegar við misstum 
Thierry Henry. Við munum aldrei 
gleyma honum en við vitum að 
liðið blómstrar án hans.“

Jose Mourinho var allt annað en 
sáttur við dómara leiksins sem 
dæmdi af fullkomlega löglegt 
mark Salomons Kolou vegna 
meintrar rangstöðu. Chelsea var 
að spila við Blackburn en mark-
vörður liðsins, Brad Friedel, varði 
oft á tíðum stórkostlega, sér í lagi 
skot Michaels Essien og Andriys 
Shevchenko sem var í byrjunar-
liði Chelsea í fyrsta skipti á tíma-
bilinu.

„Aðeins dómarinn og línuvörð-
urinn geta útskýrt af hverju þeir 
dæmdu markið af,“ sagði 
Mourinho. Hann bætti við að það 
hefði verið stór biti að vera án 
þeirra Didiers Drogba, Claudio 
Pizarro og Franks Lampard. 

Pepe Reina, markvörður Liver-
pool, var hetja sinna manna þegar 
hann varði vítaspyrnu Kanu, leik-
manns Portsmouth, í gær. Her-
mann Hreiðarsson lék allan leik-
inn fyrir Portsmouth í gær og 
komst vel frá sínu.

Bæði lið fengu sín færi í gær en 
Andriy Voronin átti skot í slá 
Portsmouth-marksins.

„Ég er ánægður með leik-
mennina,“ sagði Rafael Benitez, 

stjóri Liverpool, eftir leik. „Við 
spiluðum vel, sköpuðum okkur 
færi og vorum góðir í skyndisókn-
um. Mér fannst við stjórna leiknum 
í fyrri hálfleik en síðustu fimmtán 
mínútur leiksins voru galopnar.“

United-menn áttu erfitt með að 
brjóta vörn Everton á bak aftur í 
gær en það tókst á 83. mínútu er 
Vidic skallaði knöttinn í mark 
heimamanna. Besta færi þeirra 
fékk Andy Johnson en Paul Scholes 
bjargaði skalla hans á línu.

„Við erum hæstánægðir með 
sigurinn því það verður mjög erf-
itt fyrir öll lið deildarinnar að 
koma hingað á Goodison Park og 
fara í burtu með stig,“ sagði Alex 
Ferguson, stjóri United.

„Vidic er frábær varnarmaður 
en getur líka skorað. Það er 
áhyggjumál að við erum ekki að 
skora eins mikið og við vildum en 
þar til við fáum alla okkar leik-
menn aftur verður þetta svona.“

Átta leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær. Liverpool hóf daginn á toppnum en eftir jafntefli gegn 
Portsmouth og sigur Arsenal á Tottenham var ljóst að lærisveinar Arsene Wenger væru komnir á toppinn.

 West Ham komst í fimmta 
sæti ensku úrvalsdeildarinnar 
með góðum 3-0 sigri á Middles-
brough í gær. Dean Ashton skor-
aði sitt fyrsta mark síðan í bikar-
úrslitaleiknum vorið 2006 og 
fagnaði því vitanlega innilega. 

Lee Bowyer kom West Ham yfir 
í upphafi síðari hálfleiks og Luke 
Young, leikmaður Middlesbrough, 
varð fyrir því óláni að skora í eigið 
mark.

„Ég er ánægður fyrir hönd 
Deano, hann leit vel út í dag,“ 
sagði Alan Curbishley, stjóri West 
Ham. „Hann var ekki alveg upp á 
sitt besta gegn Reading fyrir 
tveimur vikum en hann hefur í 

millitíðinni leikið með varaliðinu 
og það hefur nýst honum vel.“

Margir leikmanna West Ham 
eiga við meiðsli að stríða. „Við 
erum eins og enska landsliðið að 
því leyti að margir okkar manna 
eru meiddir en aðrir hafa komið í 
þeirra stað og staðið sig vel.“

West Ham hefur nú ekki tapað í 
rúman mánuð, síðan liðið mætti 
Manchester City í fyrstu umferð 
deildarinnar. 

Kenwyne Jones opnaði marka-
reikning sinn fyrir Sunderland í 2-
1 sigri liðsins á Reading í gær. 
Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson voru báðir í 
byrjunarliði Reading í gær en liðið 

hefur alls ekki náð sér vel á strik á 
undanfarið og situr í einu af botn-
sætum deildarinnar, ásamt Bolton 
og Derby.

Sammy Lee og lærisveinar hans 
í Bolton urðu fyrir enn einu áfall-
inu í gær er liðið tapaði 1-0 fyrir 
Birmingham á útivelli. Heiðar 
Helguson á við meiðsli að stríða 
og lék því ekki með Bolton.

Þá gerðu Wigan og Fulham 1-1 
jafntefli með mörkum Jasons 
Koumas og Clints Dempsey.

West Ham komið í fimmta sæti deildarinnar
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Arsenal–Newcastle Utd.
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Deildarbikarinn
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Chelsea–Fulham
28.–30. september Verð á mann í tvíbýli

Kimi Raikkönen og 
Felipe Massa verðir fremstir á 
ráspól í belgíska kappakstrinum í 
dag. Þeir eru báðir ökumenn 
Ferrari en vel má vera að 
dómurinn sem féll í njósnamálinu 
svokallaða í vikunni hafi haft sín 
áhrif á McLaren-liðið. Ökumenn 
liðsins, Fernando Alonso og Lewis 
Hamilton, koma næstir í 
rásröðinni.

BMW-náði sem fyrr góðum 
árangri en Kubica náði fimmta 
sæti og Heidfeld sjöunda. Þá náði 
Nico Rosberg hjá Williams afar 
góðum árangri er hann skilaði sér 
í sjötta sæti.

Raikkönen hefur unnið belgíska 
kappaksturinn undanfarin tvö 
skipti og er í góðri stöðu til að ná 
þriðja sigrinum í röð. 

Þetta er í fyrsta skipti sem 
báðir Ferrari-ökumennirnir verða 
á ráspól á tímabilinu.

Ferrari-menn 
verða fremstir

N1-deild karla

1. deild karla

2. deild karla

 Íslenska landsliðið í 
körfubolta lauk keppni í þriðja 
sæti A-riðils í B-deild Evrópumóts 
kvenna. Liðið vann í gær Íra á úti-
velli, 67-62, og fór Helena Sverris-
dóttir á kostum.

Hún skoraði alls 33 stig í leikn-
um, tæplega helming allra stiga 
íslenska liðsins. Næststigahæsti 
leikmaður liðsins var með sex stig. 
Hún tók þar að auki fjórtán frá-
köst.

Íslenska liðið hafði forystu í 
hálfleik, 35-29, og lét hana aldrei 
af hendi. 

Þetta var þriðji sigur Íslands á 
Írum í átta landsleikjum liðanna. 
Ísland vann tvo leiki í riðlinum, 
báða gegn Írum. 

Hollendingar unnu alla leiki 

sína í riðlinum, sex talsins. Í gær 
vann liðið Noreg örugglega, 62-37. 

Helena fór á kost-
um í sigri á Írlandi

 Akureyri vann góðan 
sigur á nýliðum Aftureldingar í 
Mosfellsbænum í gær, 23-29, í 
fyrstu umferð N1-deildarinnar. 
Góður varnarleikur og markvarsla 
skóp sigurinn en Rúnar Sigtryggs-
son, þjálfari Akureyrar, leggur 
áherslu á góðan varnarleik.

„Við erum með góða vörn sem 
við byggjum á auk þess sem við 
ætlum að vera með besta heima-
völl landsins í vetur þar sem við 
ætlum að sækja öll þau stig sem í 
boði eru. Vonandi hjálpa áhorfendur 
okkur þar,“ sagði Rúnar. Takist það 
verður lið Akureyrar í toppbarátt-
unni en liðinu er spáð sæti í neðri 
hluta deildarinnar.

„Ég er fyrst og fremst ánægður 
með tvö stig í dag,“ sagði Rúnar 
enn fremur. „Við vissum ekki 
hverju við áttum von á á móti 
Aftureldingu og þetta var erfiður 
leikur. Þeir börðust vel og gerðu 
okkur erfitt fyrir. Sigurinn var of 
stór ef eitthvað er. Við náðum ekki 
upp þeim hraða í sóknarleiknum 
sem við vildum. Það var ekki fyrr 
en í lok fyrri hálfleiks að við 
náðum upp einhverjum hraða.“

Leikurinn var jafn framan af en 
Akureyri náði þriggja marka for-
skoti fyrir leikhlé. Afturelding náði 
að jafna metin snemma í síðari 
hálfleik en Akureyri náði fljótt 

aftur öllum tökum á vellinum og 
vann að lokum sannfærandi sigur.

Bjarki Sigurðsson kom inn á 
völlinn í upphafi síðari hálfleik þar 
sem hann var ekki sáttur við leik 
síns liðs fyrir hlé.

„Annað liðið var gráðugra í sig-
urinn í þessum leik. Við vorum 
engan veginn í takt við leikinn,“ 
sagði Bjarki. „Spilamennskan var 

skelfileg. Menn voru of ragir og 
sendu boltann í stað þess að skjóta 
þegar færi gáfust. Þetta er sama 
vandamál og við áttum við að etja í 
æfingaleikjunum og við þurfum að 
bæta úr þessu ef við ætlum að 
vinna leiki. Menn verða að þora að 
taka af skarið og vera ákveðnir,“ 
sagði Bjarki, allt annað en sáttur í 
leikslok.

Norðanmenn þurftu engan 
stórleik í Mosfellsbænum



Stríð gegn úreltum formúlum





„Sveitaböllin voru oft á tíðum villimannaveislur en nú eru þau dáin. Í 
staðinn hafa þau færst niður í miðbæ svo auðvitað þarf að bregðast við 
því. Ég fagna þessum aðgerðum,“ segir götuspilarinn Jójó. Hann er 
hæstánægður með aðgerðir Stefáns Eiríkssonar lögreglustjóra og félaga 
um síðustu tvær helgar, en fjöldi fólks hefur verið handtekinn fyrir 
óspektir í miðborginni. 

Jójó hefur um langt skeið barist fyrir aukinni löggæslu í borginni. 
Hann hélt til að mynda eftirminnilega tónleika 1. maí síðastliðinn til 
að vekja athygli á þessu baráttumáli sínu. Jójó telur að hann fari 
loksins að sjá afrakstur erfiðisins í baráttu sinni.

„Ég fór út í þetta vegna þess að svo margt fólk kom að máli við 
mig. Mér fannst allt eins gott að beita sér í málinu eins og að tala um 
hlutina fyrst ég er hvort eð er alltaf niðri í bæ að spila. Þetta er svo 
þýðingarmikið, sérstaklega þegar maður hugsar til æskunnar sem 
fer að láta sjá sig í bænum innan tíðar,“ segir Jójó.

Sjálfur þekkir Jójó skuggahliðar Reykjavíkurborgar af eigin raun. 
Fyrir ekki alls löngu var hann fórnarlamb grimmilegrar árásar fimm 
ölvaðra manna. „Ég fékk 15 högg í hausinn og missti 25 prósent af 
sjón. Ég slapp við illan leik,“ segir Jójó. „En sýnileg löggæsla er 
greinilega málið. Rudy [Guiliani] tókst að hreinsa New York upp. Ég 

held að þeir Stefán 
og Villi borgarstjóri 
séu að vinna gott 
starf.“

Ekkert leiðinlegra en rok

Ellefu ára reykvískur athafna-
maður, Skafti Albertsson, hefur 
sett upp auglýsingu þar sem hann 
býður fram þjónustu sína sem 
hundapassari. „Ég passa næstum 
því engan, því það hringir næstum 
því enginn í mig,“ segir Skafti, 
sem þó er ekki af baki dottinn. 
Hefur hann fengið vin sinn, Hjalta 
Þór Davíðsson, í lið með sér og 
saman ætla þeir að græða á tá og 
fingri á pössuninni. 

Skafti segir mjög skemmtilegt 
að vera í kringum hunda en á þó 
engan slíkan sjálfur. „Ég er búinn 
að vera í kringum hunda síðan ég 
man eftir mér og nágranni minn 
átti líka hunda. Mig langar að eign-
ast hund en bræður mínir eru með 
ofnæmi fyrir hundum,“ segir 
hann. Telur hann mjög líklegt að 

hann eignist loksins hund þegar 
hann verði eldri en þangað til 
lætur hann sér nægja að eiga kött 
sem lætur eins og hundur. „Þegar 
maður hendir vettlingi hleypur 
hann á eftir honum og kemur með 
hann til baka,“ segir hann og 
hlær.

Þrátt fyrir að vera upptekinn í 
skólanum hefur Skafti nógan tíma 
til að passa hunda um helgar og á 
virkum dögum eftir klukkan 14. 
Þeim sem vilja nýta sér þjónustu 
þessa unga og efnilega hunda-
passara geta haft samband við 
hann í síma 690 3077.

Ætla að græða á hundapössun

Tónlistarmaðurinn Vignir Snær 
Vigfússon, oft kenndur við Írafár, 
gengur að eiga kærustu sína til 
margra ára, Þorbjörgu Sæmunds-
dóttur, 29. september næstkomandi. 
„Þetta fer að nálgast tíu árin hjá 
okkur, þannig að það var kominn 
tími til,“ sagði Vignir léttur í 
bragði. Brúðkaupið fer fram í 
Háteigskirkju, sem er hverfiskirkja 
hjónanna tilvonandi. Þau búa í 
Úthlíð ásamt sonum sínum tveimur, 
Hrafnkeli Daða og Arnaldi Loga. 
„Kirkjan er bara hérna rétt handan 
við hornið,“ sagði Vignir. 

Fréttablaðið náði tali af ansi 
rámum Vigni á föstudag, þegar 
hann var enn að jafna sig eftir 
steggjun sína kvöldið áður. Um 
tuttugu vinir tónlistarmannsins 
komu að steggjuninni. Það er, eins 
og flestir vita, mikil hefð fyrir því 
að hrekkja tilvonandi brúðguma og 
brúðir í steggjun þeirra eða gæsun, 
og Vignir er þar engin undan-
tekning.

„Strákarnir sendu inn mynd af 
mér í Séð og heyrt, þannig að ég er 
sem sagt Séð og heyrt strákur 
vikunnar,“ útskýrði Vignir og hló 
við. „Þeir sögðu mér ekkert af 
þessu og komu bara og sýndu mér 
blöðin í gær. Þetta er mynd sem 
var tekin fyrir löngu síðan, fyrir 
eitthvað reyklaust plakat sem ég 
og Birgitta vorum á,“ sagði hann. 

Séð og heyrt stúlkum og strákum 
fylgir yfirleitt stuttur texti um 
áhugamál og hugnaðarefni fyrir-
sætanna. „Hjá mér stendur að ég 
sé gítarsafnari og svo endar þetta 
á að mig dreymi um heimsfrið,“ 
sagði Vignir og skellti upp úr, enda 
sá draumur staðlað svar fegurðar-
drottninga við spurningu um 
hverju þær vilji breyta í heiminum. 
„Vinur minn er með auglýsinga-
stofu, svo mig grunar að hann hafi 
haft puttana eitthvað í þessu,“ 
bætti hann við. 

Eftir afhendingu Séð og heyrt 
blaðsins lá leið hópsins út fyrir 
borgarmörkin. „Strákarnir voru 
búnir að leigja hljómsveitarrútu 
fyrir okkur. Við fórum á Fjöru-

borðið og borðuðum þar og svo lá 
leiðin aftur niður í bæ,“ sagði 
Vignir, sem kveðst hafa skemmt 
sér afskaplega vel. „Þetta var rosa-
lega fínt, og þeir voru voða góðir 

við mig, fyrir utan Séð og heyrt 
hrekkinn, sem er vissulega ansi 
stór. Þetta blað fer út um allt,“ 
sagði Vignir kíminn.

„Þetta er alveg yndislegur 
drengur og ég er ánægð með 
hann skuli vera að hrekkja 
fólkið, hef gaman af því. Hann 
Auðunn hefur alltaf verið hress 
og kátur og fyrirferðarmikill en 
skemmtilegur umfram allt.“

Jójó fagnar aukinni 
löggæslu í bænum

Reykjavíkurborg



Nánari upplýsingar á:

Steinn Ármann
Halli

Eggert Þorleifs

Uppseltá allar sýningar frá frumsýninguí febrúar!

„Dauður maður getur hlegið!“
- Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið

„Laddi er þjóðargersemi...frábær...meistari!“
- Þorgeir Tryggvason, Morgunblaðið)

Eftir Gísla Rúnar og Ladda
Sviðssetning: Björn Björnsson   Hljómsveitarstjóri: Hjörtur Howser

Sunnudagur 16.09.2007 20:00  (52) UPPSELT
Fimmtudagur 20.09.2007 20:00  (53) UPPSELT
Föstudagur 21.09.2007 20:00  (54) UPPSELT
Föstudagur 28.09.2007 20:00  (55) NÝ AUKASÝNING
Laugardagur 29.09.2007 20:00  (56) UPPSELT
Sunnudagur 30.09.2007 20:00  (57) LAUSIR MIÐAR

VIÐ BÆTUM VIÐ FLEIRI
SÝNINGUM Í SEPTEMBER 

VEGNA MIKILLAR EFTIRSPURNAR



Láttu hópadeild Iceland Express skipuleggja draumaferð hópsins!
Ertu í forsvari fyrir starfsmannafélag eða íþrótta-
félag? Viltu eiga ógleymanlegar samverustundir 
í útlöndum með kórnum, saumaklúbbnum eða 
vinahópnum? Hópadeild Iceland Express gerir 
hvers kyns hópum tilboð í allar gerðir ferða til 
átta áfangastaða vítt og breitt um Evrópu í haust 
og vetur.

Starfsfólk Iceland Express býr yfir mikilli þekkingu 
og reynslu í skipulagningu hópferða og leggur allan 
metnað í að gera hverja hópferð ógleymanlega.

Hafðu samband í síma 5 500 600 eða smelltu þér á 
www.icelandexpress.is/hopar og kynntu þér kostina.

www.icelandexpress.is/hopar

Út með hópinn!

Leikhús, golf, skíði, næturlíf,
veitingahús, söfn, verslanir,fótbolti, náttúruskoðunog margt fleira.

n

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Ísíðustu viku heyrði ég mætan 
mann fullyrða að vitræn umræða 

um trúmál væri í skötulíki á 
Íslandi; fólk gerði ekki annað en að 
„skiptast á tilfinningum“. Mér 
þóttu þetta stór orð, því í mínum 
huga er trú fyrst og fremst tilfinn-
ing en ekki niðurstaða fræðilegrar 
rökleiðslu. Hvernig er hægt að 
gera lítið úr mikilvægi trúar-
tilfinningarinnar?

 kvöld var ný auglýsing 
fyrir þriðju kynslóð farsíma frum-
sýnd – eins og eftir pöntun – og þá 
áttaði ég mig á því hvað átt var við. 
Í kjölfarið kepptust menn nefni-
lega við að lýsa því hvað þeim 
„fannst“ um auglýsinguna, hvort 
hún særði „trúartilfinningu“ þeirra 
eða ekki. Jafnvel fulltrúar 
kirkjunnar tjáðu sig um auglýsing-
una út frá tilfinningum sínum, en 
engri þeirra fjölmörgu áhugaverðu 
pælinga sem hún býður upp á, 
nánast eins og þeir hefðu útskrifast 
úr Háskóla Íslands sem tilfinninga-
verur en ekki sem fræðimenn. 

 gildir nefnilega einu hvað 
séra eða herra Pétri eða Páli 
„finnst“. Á Íslandi rúmast 300.000 
misólíkar tilfinningar til trúar og 
kristni. Sem betur fer búum við í 
landi þar sem hver og einn hefur 
rétt til að finnast það sem honum 
sýnist. Það er jafnfráleitt að miða 
tjáningarfrelsið við tilfinningalíf 
kirkjunnar manna og að miða það 
við mitt, mömmu eða Jóa í hinum 
endanum. Þeirra tilfinningar eru 
hvorki réttmætari né merkilegri 
en mínar, mömmu eða Jóa. Tilfinn-
ingar þeirra gefa þeim enga sér-
stöðu. Hins vegar eiga þeir að búa 
yfir þekkingu sem hvorki ég, 
mamma né Jói í hinum endanum 
höfum. Hvernig væri að miðla 
okkur frekar af henni?

 hefði símtalið breytt? 
Vissi Jesús þetta ekki fyrir? 
Langaði hann til að ganga út í opinn 
dauðann? Af hverju er hann reiðu-
búinn til þess? Fyrir hvað fórnaði 
hann sér? Sannleikann? Mann-
kynið? Af hverju er Júdas að segja 
brandara? Svíkur hann Jesú fyrir 
peningana eða til að koma sér í 
mjúkinn hjá þotuliðinu? Var það 
guðleg forsjón að Síminn skyldi 
líka fara flatt á því að skipta við 
Júdas og auglýsa Krist sem við-
skiptavin samkeppnisaðilans? 
Hverju ert þú reiðubúinn til að 
fórna fyrir sannleikann? En fyrir 
vinsældir? Hverja ert þú reiðu-
búinn til að svíkja fyrir velþóknun 
yfirvaldsins?

 guðfræðingur er Jón 
Gnarr. Hvar eru hinir?

Veldi
tilfinninganna


