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Bæklingur fylgir með
inni í blaðinu í dag.

HÚSAVÍK „Ég er með fjóra unglinga á heimilinu og 
þeir sitja núna saman við eldhúsborðið og spjalla. 
Ég man bara ekki eftir að það hafi gerst áður,“ segir 
María Guðmundsóttir í Heimabakaríinu á Húsavík. 

Rafmagnslaust varð á Húsavík og í nágrenni frá 
tíu í gærmorgun og fram eftir degi. Raflínum sló 
saman í slydduhríð og norðanátt.

„Við vorum sem betur fer nýbúin að baka. Það var 
samt ýmislegt eftir, til dæmis átti eftir að fletja 
marsípan á þrjár kökur og þeyta svolítið af rjóma,“ 
segir María sem dró fram gömul tæki á borð við 

handþeytara og kökukefli. „Svo kveiktum við bara á 
kertum og skrifuðum hjá viðskiptavinum sem 
ætluðu að greiða með kortum,“ segir hún. „Ég sagði 
svo unglingunum að gráta ekki þótt þeir gætu ekki 
hlaðið símana sína. Nú hefðu þeir tækifæri til að 
kynnast því hvernig lífið var þegar ég var 
unglingur,“ segir María.

„Sem betur fer var bræla á miðunum,“ segir 
Héðinn Jónasson, verkstjóri Fiskmarkaðarins á 
Húsavík, en í betri tíð hefði aflinn að líkindum orðið 
ónýtur í rafmagnsleysinu. - kdk

Húsvíkingar og nærsveitungar hurfu til fyrri hátta í rafmagnsleysinu í gær:

Brauðið selt við kertaljós

BJARTVIÐRI - Í dag verða 
suðvestan 5-8 m/s norðvestan 
til, annars hæg breytileg átt. 
Skýjað með köflum á landinu 
norðvestanverðu, annars bjartviðri. 
Hiti 0-8 stig, svalast til landsins en 
mildast við ströndina.
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NATO-ÞING Meðal ræðumanna á 
öðrum degi 
ársfundar 
Þingmannasam-
bands Atlants-
hafsbandalagsins 
í Laugardalshöll í 
gær voru 
rússneskur 
hershöfðingi og 
þrír ráðherrar úr 
ríkisstjórn 
Íslands. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra minnti í sinni 
ræðu á að öryggi alls NATO-
svæðisins ætti að vera jafn vel 
tryggt. Þótt friðvænlegt væri nú á 
norðurjaðrinum mætti bandalagið 
ekki trassa að fylgjast með honum 
heldur ætti að vera fært um að 
mæta nýjum ógnum sem þar 
kunna að koma upp. 

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra talaði á fundi þeirrar 
nefndar sem hefur með borgara-
legt öryggi að gera og Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra á 
fundi vísinda- og tækninefndar 
þingsins.  - aa / sjá síðu 6 

Ársfundur NATO-þingsins: 

NATO trassi 
ekki norðrið

BIKARINN Í FJÖRÐINN FH lagði Fjölni að velli í framlengdum bikarúrslitaleik í knattspyrnu í gær með tveimur mörkum gegn einu.  
Þetta er í fyrsta sinn í sögu FH sem liðið verður bikarmeistari. Matthías Guðmundsson skoraði bæði mörk FH-inga en Gunnar Már 
Guðmundsson gerði mark Fjölnis. Á myndinni sést Daði Lárusson fyrirliði FH hampa bikarnum glæsta.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vilja að Orkuveitan 
selji hlut sinn í REI
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að Orkuveitan dragi sig út úr Reykjavík 
Energy Invest og hyggjast ræða málið á fundi sínum á morgun. Hætt hefur verið 
við að bjóða völdum starfsmönnum REI og OR sérkjör á hlutabréfakaupum.

HK komst áfram
Handknattleikslið HK 

komst áfram í EHF-
bikarnum í gær eftir 
sigur á Conversa-
no. Markvörður 
Conversano hrækti 
á áhorfendur.

ÍÞRÓTTIR 27

Guðni Ágústsson:

Flokksmenn 
reiðir Birni Inga
Guðni Ágústsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, segist hafa orðið 
var við mikla óánægju innan flokks 
síns með framgöngu Björns Inga 
Hrafnssonar, borgarfulltrúa flokks-
ins, við samruna REI og Geys-
is Green Energy. „Fólk reiddist yfir 
þessum miklu kaupréttarsamning-
um sem er nú sem betur fer búið 
að draga til baka,“ segir hann. 
„Ég held að það sé mikilvægt fyrir 
okkur að hitta okkar sveitarstjórn-
armenn á suðvesturhorninu strax 
eftir helgina og fara yfir þessi mál,“ 
segir Guðni.

Hann reifar jafnframt þá hug-
mynd að almenningur í þeim 
sveitarfélögum sem eiga Orkuveit-
una ætti mögulega að fá sama rétt 
á kaupum í félaginu og starfsmenn 
REI og OR.

STJÓRNMÁL Á fundi borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins á morgun 
verður rædd tillaga um að 
Orkuveita Reykjavíkur (OR) selji 
hlut sinn í Reykjavík Energy 
Invest (REI). Borgarfulltrúarnir 
telja að opinbert fyrirtæki á borð 
við Orkuveituna eigi ekki að standa 
í gróðastarfsemi á samkeppnis -
markaði og munu leita eftir 
samkomulagi við borgarstjóra um 
málið.

Bjarni Ármannsson, stjórnar-

formaður REI, segir áhuga á fyrir-
tækinu mikinn og efast ekki um að 
kaupendur væru fyrir hlut 
Orkuveitunnar, færi svo að hún 
drægi sig úr verkefninu.

Á fundinum á morgun verður 
líka rædd tillaga um að einhver 
þeirra taki sæti Hauks Leóssonar, 
í stjórn Orkuveitunnar. Haukur er 
núverandi formaður stjórnar 
Orkuveitunnar og situr þar sem 
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. 
Borgarfulltrúarnir vilja skipta 

honum út til að fyrirbyggja að 
upplýsingabrestur af því tagi sem 
þeir telja hafa orðið í aðdraganda 
þessa máls endurtaki sig. Þess ber 
að geta að Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son situr nú þegar í stjórn Orku-
veitunnar.

Stjórn REI hefur rift gerðum 
samningum um kaup starfsmanna 
fyrirtækisins og valinna starfs -
manna Orkuveitunnar á hlutum í 
REI og býðst þeim öllum að kaupa 
á sömu kjörum.   - sh / sjá síðu 4

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR

„LISTIN ER VISST 
MÓTVÆGI VIÐ STÓRIÐJUNA.“
Ríkharður Valtingojer opnar nýtt listasetur 
á Stöðvarfirði. 
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Eiki blóðálfur
Eiríkur Hauksson þykir 
sláandi líkur fígúrum í 
vinsælum tölvuleik á 
netinu.

FÓLK 30

Fékk hjálp frá 
pabba
Guðmundur Jónsson 
naut aðstoðar föður 
síns, hins 75 ára Jóns 

Helgasonar, á nýrri 
sólóplötu sinni.

FÓLK 22

Á leiði Jónasar
Fáklæddar yngismeyjar á 
leiði Jónasar Hallgríms-
sonar prýða nýtt plötu-
umslag Megasar.

FÓLK 30



Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld

 Heimdallur, félag 
ungra sjálfstæðismanna í 
Reykjavík, telur óskiljanlegt að 
Orkuveita Reykjavíkur standi í 
útrás í gegnum fyrirtækið 
Reykjavik Energy Invest, REI. 

Félagið hvetur borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins til að selja 
hlut Orkuveitunnar í REI. „Það er 
ekki Sjálfstæðisflokknum 
sæmandi að fulltrúar hans leiði 
opinber fyrirtæki út í fjárfest-
ingarstarfsemi út um víða 
veröld,“ segir í ályktun frá stjórn 
Heimdallar.

Ekki sæmandi 
að leiða útrás

Alls bárust 82 tillögur í 
samkeppni um skjaldarmerki 
Ísafjarðarbæjar frá 42 aðilum. 
Skipuð hefur verið nefnd um val á 
byggðamerkinu og er gert ráð fyrir 
að hún hittist á morgun og fari yfir 
tillögurnar með listfræðingi. 

Í viðtali við vestfirska fjölmiðil-
inn Bæjarins besta segir Kristín 
Völundardóttir, formaður nefndar-
innar, þó óvíst hvort hægt verði að 
skera úr um úrslitin þá. Óskað var 
eftir því að merkið hefði augljósa 
skírskotun til eins eða fleiri af 
eftirtöldum atriðum í tengslum við 
svæðið: landslags, sögu, menn-
ingar, dýralífs, flóru og atvinnulífs.

Á níunda tug 
tillagna bárust

Ellý, þarf einhverja galdraþulu 
í þetta starf?

Skemmtibáturinn
Harpa, sem steytti á skeri á 
Viðeyjarsundi í september 2005, 
verður ekki boðinn upp á næsta 
laugardag þrátt fyrir auglýsingu 
þess efnis í dagblöðum í gær. Þetta 
fullyrðir Jóhannes Rúnar Jóhanns-
son lögmaður aðstandenda þeirra 
sem létust í slysinu. „Það er alveg 
á hreinu,“ segir hann. Jónas seldi 
bátinn úr landi í fyrra og er hann 
ekki enn kominn í leitirnar.

Jónas hefur verið kærður fyrir 
skilasvik fyrir að selja bátinn og 
rannsakar lögregla nú málið. Hörð-
ur Jóhannesson aðstoðarlögreglu-
stjóri segir bátsins leitað. Að sögn 
Jóhannesar er hann talinn vera í 
Noregi.

Hörpu leitað en 
auglýst á upp-
boð á laugardag

„Það er hópur með 
í skoðun hvort byrja eigi að 
bólusetja við veirunni sem veldur 
leghálskrabbameini,“ segir 
Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir. Hann segir niðurstaðna 
að vænta á næstunni.

Veiran, sem kölluð er HPV, 
veldur kynfæravörtum, einum 
algengasta kynsjúkdóma heims. 
Tilfellum veirusýkingarinnar 
hefur fjölgað mikið á undanförnum 
árum, sérstaklega meðal 15 til 19 
ára ungmenna og er talið að um 
helmingur íslenskra kvenna smit-
ist af veirunni fyrir 25 ára aldur.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
hefur vakið athygli á þörf fyrir 

bólusetningu
gegn veirunni,
ríki í Banda-
ríkjunum hafa 
þegar gert þær 
lögbundnar og í 
gær greindi 
danska blaðið 
Politiken frá 
því að heil-
brigðisyfirvöld
þar í landi hefðu 
tekið ákvörðun 
um að tólf ára 

stúlkur yrðu framvegis bólusettar 
gegn veirunni. 

Frumubreytingar í leghálsi og 
leghálskrabbamein geta komið 

fyrst fram mörgum áratugum 
eftir smit.

Eftir að skipulögð leit var hafin 
að leghálskrabbameini fyrir 
fjörutíu árum hefur dauðsföllum 
vegna þessa krabbameins fækkað 
mjög.

Þórólfur segir kosti og galla 
þessara bólusetninga í vandlegri 
skoðun.

Taka verði tillit til þess að 
bóluefnin sem nú eru í boði vinna 
aðeins gegn um 70 prósentum 
veira sem valda sýkingunni og 
því yrði starf Leitarstöðvarinnar 
enn nauðsynlegt þótt bólusetning 
yrði hafin.

Kostir nýrrar bólusetningar kannaðir

 Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra ætlar að kalla 
forsvarsmenn lífeyrissjóðanna á 
sinn fund í vikunni og fara yfir 
stöðu öryrkja gagnvart sjóðunum. 

„Ég lít þessi mál alvarlegum 
augum og tel brýnt að fá niður-
stöðu,“ segir Jóhanna. 

Í ræðu á aðalfundi Öryrkja-
bandalagsins í gær sagði Jóhanna 
að þótt hún gerði sér grein fyrir 
því að staða ýmissa lífeyrissjóða 
sem boðuðu skerðingu væri erfið 
vegna mikilla örorkugreiðslna, 
væri nauðsynlegt að leysa málið 
með öðrum hætti en að skerða líf-
eyrisgreiðslur um það bil 1.700 
öryrkja um allt að 70 þúsund krón-
ur á mánuði. 

Öryrkjabandalagið hefur falið  
lögmanni sínum, Ragnari 
Aðalsteinssyni, að höfða mál gegn 
lífeyrissjóðunum. „Látið verður 
reyna á réttarstöðu öryrkja sem 
eru lífeyrisþegar hjá þeim lífeyr-
issjóðum sem hafa ákveðið að 
skerða þann lífeyri sem öryrkj-
arnir hafa haft undanfarin ár og 
áratugi,“ segir Ragnar en áætlað 
er málið verði þingfest fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur á fimmtu-
daginn.

Á aðalfundi Öryrkjabandalags-
ins í gær fagnaði Sigursteinn Más-
son, formaður bandalagsins, yfir-
lýstri stefnu stjórnvalda um 
umbætur í velferðarkerfinu. Lagði 
hann áherslu á að eitt nýtt almanna-
tryggingakerfi yrði skipulagt og 
hafnaði hugmyndum Alþýðusam-
bands Íslands (ASÍ) og Samtaka 
atvinnulífsins (SA) um sérstakt 
tryggingakerfi fyrir öryrkja. 

Jóhanna segir fagnaðarefni að 
ASÍ og SA komi með svo kröftug-

um hætti inn í umræðuna um 
eflingu starfsendurhæfingar en 
minnir á að slíkar veigamiklar 
breytingar verði að ræða á opin-
berum vettvangi þar sem raddir 
allra hagsmunahópa fái að heyr-
ast.

Nefnd á vegum forsætisráðu-
neytisins fjallar nú um málið og 
eru tillögur ASÍ og SA til athugun-
ar þar. Samhliða er í félagsmála-
ráðuneytinu hafinn undirbúningur 
að breytingu á almannatrygginga-

löggjöfinni og er von á fyrstu til-
lögum verkefnisstjórnar 1. desem-
ber. Vonast Jóhanna til að hægt 
verði að koma þeim í framkvæmd 
á næsta ári. „Að mínu viti felst í 
því hrópandi óréttlæti að hluta 
þess hóps sem sýnir fyrirhyggju á 
yngri árum og leggur fyrir með 
frjálsum sparnaði í lífeyrissjóð, sé 
refsað með skerðingum á lífeyri 
þegar kemur að því að nýta sparn-
aðinn,“ sagði Jóhanna í ræðu sinni.

Fulltrúar lífeyrissjóða 
kallaðir til ráðherra
Félagsmálaráðherra ætlar að ræða við forsvarsmenn lífeyrissjóðanna um fyrir-
hugaða skerðingu á lífeyrisgreiðslum öryrkja. Stefnt er að þingfestingu dóms-
máls Öryrkjabandalagsins gegn sjóðunum vegna skerðinganna á fimmtudag. 

 Lögreglan í Kaupmannahöfn handtók í 
gær rúmlega þrjú hundruð mótmælendur sem 
reyndu að leggja undir sig hús sem þeir vilja að 
komi í stað Ungdómshússins sem stóð á Norðurbrú 
en var rifið í vor. 

Lögregla áætlar að um þrjú þúsund manns hafi 
tekið þátt í mótmælunum að þessu sinni en mótmæl-
endur halda því fram að þeir hafi verið helmingi 
fleiri. Skemmst er að minnast þeirra miklu óláta 
sem brutust út í mars þegar ákveðið var að rífa Ung-
dómshúsið.

Hópur fólks sem kallar sig G-13 stóð fyrir 
mótmælunum í gær og gerði kröfu um að fá auð hús 
sem standa við Grøndalsvænge Allé í norðvestur-
hluta Kaupmannahafnar. 

Mótmælin voru auglýst á heimsíðu hópsins með 
nokkrum fyrirvara og áttu að fara friðsamlega 
fram. Tólf göngur fóru á stað frá stöðum víðs vegar 
um borgina í átt að húsnæðinu sem átti að koma í 
staðinn fyrir Ungdómshúsið. Þegar þangað var 
komið brutust út átök milli mótmælanda og lög-
reglu.

Von er á ævisögu Guðna 
Ágústssonar, formanns framsókn-

arflokksins, í 
næsta mánuði. Í 
bókinni segir 
Guðni meðal 
annars frá 
samskiptum
sínum við 
Halldór
Ásgrímsson,
fyrrverandi
formann
flokksins „og 

dregur ekkert undan í þeim 
lýsingum,“ að sögn Sigmundar 
Ernis Rúnarssonar, höfundar 
bókarinnar. 

Sigmundur segir Guðna hafa 
leitað til sín með verkefnið. „Ég 
gat svo ekki sleppt því að skrifa 
bók um jafn skemmtilegan 
mann,“ segir Sigmundur. 

Ýmsar óbirtar heimildir um 
Guðna verða birtar í bókinni auk 
þess sem einkalífi þingmannsins 
verða gerð skil.

Opinskátt upp-
gjör við Halldór 

 Jón Snædal 
öldrunarlæknir
var í gær kosinn 
forseti Alþjóða-
samtaka lækna 
á fundi í 
Kaupmanna-
höfn.

Jón er 58. 
forseti samtak-
anna og fyrsti 

Íslendingurinn til 
að gegna starfinu. 

Jón hefur verið varaformaður 
Læknafélags Íslands, formaður 
norræna læknaráðsins sem og 
formaður siðanefndar Alþjóða-
samtaka lækna.

Jón verður for-
seti læknanna
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Verso – 30 möguleikar í sætaskipan
Ímyndaðu þér bíl sem hentar einstaklingum með fyrirferðarmikil áhugamál jafnt 
sem sjö manna fjölskyldum.

Ímyndaðu þér bíl sem hefur 30 möguleika í sætaskipan.
Ímyndaðu þér bíl sem þú segir að sé sjö manna og fólk segir: nei, það getur ekki verið.

Ímyndaðu þér að hægt sé að velja um 5 og 7 manna gerðir, beinskiptingu eða MM 
skiptingu, snarpa bensínvél eða sparneytna og togmikla dísilvél.
Hættu síðan að ímynda þér og reynsluaktu Verso. Því stundum verður maður að reyna 
til að trúa.

Verso: ótrúlegur bíll. 

Verð frá 2.280.000. kr.

Stundum kemur einn hlutur í staðinn fyrir marga



Um 150 nágrannar lóðarinnar við Ástún 6 í 
Kópavogi skrifuðu undir mótmæli við breytingu á 
deili- og aðalskipulagi á lóðinni sem afhent voru 
bæjaryfirvöldum í vikunni. Til stendur að rífa 
bóndabýlið sem gatan er nefnd eftir og stendur við 
Ástún 6, og byggja 12 íbúða blokk á reitnum.

Íbúar eru ósáttir við að umferð aukist og að enn 
aukist við bílastæðavandann, segir Ásrún Lára 
Jóhannsdóttir, íbúi í Ástúni 8. Einnig óttast þeir að 
skerðing á útsýni geti minnkað verðmæti einhverra 
íbúða. Ásrún segir íbúa einnig ósátta við að upplýs-
ingar um breytingarnar hafi borist í dreifibréfi;
fjölmargir hafi ekki fengið bréfið. Réttara hefði því 
verið að senda merkt bréf á eigendur íbúða.

Í húsinu við Ástún 6 hefur verið rekið skóladag-
heimili og síðar sérkennsla. Ásrún segir að missir 
verði að húsinu, auk þess sem börnin missi vinsælan 
leikvang á lóðinni.

Þrír af átta nýjum 
sviðs- og deildarstjórum hjá 
ákærusviði lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu koma ekki úr 
röðum fyrrum starfsfólks 
lögreglunnar. Þetta eru hæstarétt-
arlögmaðurinn Björgvin Jónsson, 
sem stýrir ofbeldisbrotadeild, 
Sigríður Hjaltested, sem var 
settur héraðsdómari sem stýrir 
kynferðisbrotadeild og Þorsteinn 
Davíðsson, fyrrum aðstoðarmaður 
dómsmálaráðherra, sem stýrir 
almennri deild.

Stöðurnar átta voru auglýstar 
fyrir hálfum öðrum mánuði og 
bárust alls um 20 umsóknir. 
Lögreglustjóri réð í stöðurnar.

Þrír nýir til 
lögreglunnar

Stjórn Reykjavík Energy 
Invest (REI) ákvað á fundi sínum í 
gær að að falla frá því að veita ell-
efu útvöldum starfsmönnum REI 
og Orkuveitunnar (OR) rétt til að 
kaupa tugmilljónahluti í félaginu. 
Þeir fá nú aðeins að kaupa fyrir 300 
þúsund krónur að nafnvirði, eins 
og allir aðrir starfsmenn fyrirtækj-
anna tveggja. Stjórnin vildi með 
þessu friða samfélagið eftir harða 
gagnrýni undanfarna daga á fyrra 
fyrirkomulag.

Bjarni Ármannsson, stjórnarfor-
maður REI, og Jón Diðrik Jónsson, 
sem starfar sem ráðgjafi hjá REI, 
halda hins vegar sínum hlut. 

Bjarni segir það vera vegna þess 
að kaupin höfðu þegar gengið í 
gegn áður en samruni fyrirtækj-

anna tveggja, REI og Geysis Green 
Energy, kom yfirleitt til tals. Of 
seint sé að hætta við þau kaup nú. 
„Það eru takmörk fyrir því hvað er 
hægt að taka upp af ákvörðunum,“ 
segir hann.

Jón Diðrik keypti fyrir 30 millj-
ónir og Bjarni hefur keypt fyrir 
einn og hálfan milljarð og á nú 2,5 
prósent í félaginu.

Ákvörðun stjórnarinnar kemur í 
kjölfar óskar Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar borgarstjóra í sömu 
veru. Bjarni segir að eðlilega sé til-
lit tekið til óska hluthafa. „REI er 
hluthafavænt félag. Ef það koma 
fram óskir frá leiðandi eða stærstu 
hluthöfum um meðferð eða málefni 
félagsins þá er það að sjálfsögðu 
rætt.“

Tíu lykilstarfsmönnum REI og 
OR bauðst áður að kaupa bréf á tíu 
milljónir hver, og Guðmundi Þór-
oddssyni, forstjóra REI, fyrir 30 
milljónir. Eftir ákvörðun gærdags-
ins getur hann einungis keypt fyrir 
eitt prósent þeirrar upphæðar.

Aðspurður hvort hann telji 
umræðu undanfarinna daga hafa 
skaðað félagið segir Bjarni: „Ég 
held að hún hafi klárlega ekki haft 
jákvæðar afleiðingar fyrir fyrir-
tækið. Það er svo okkar að vinna úr 
þessari stöðu.“

Í stjórn REI sitja Bjarni 
Ármannsson, Haukur Leósson og 
Björn Ingi Hrafnsson, sem tók þátt 
í fundinum í gegnum fjarfundar-
búnað frá Kína.

Útvaldir fá ekki að 
kaupa á sérkjörum
Ellefu útvaldir starfsmenn REI og Orkuveitunnar fá ekki að kaupa stóra hluti í 
REI á sérkjörum. Kaup Bjarna Ármannssonar stjórnarformanns og ráðgjafans 
Jóns Diðriks Jónssonar eru hins vegar frágengin og verða ekki bakfærð.

Konur eru nú forsetar í 
sjö af tólf deildum Háskóla Íslands 
og er þetta í fyrsta sinn sem fleiri 
konur en karlar eru forsetar. 

Konurnar eru Elín Soffía 
Ólafsdóttir við lyfjafræðideild, 
Inga B. Árnadóttir við 
tannlæknadeild, Oddný 
Sverrisdóttir við hugvísindadeild, 
Ebba Þóra Hvannberg við 
verkfræðideild, Sóley S. Bender 
við hjúkrunarfræðideild og Björg 
Thorarensen í lagadeild.

Karlar í forsetastól eru Stefán 
B. Sigurðsson við læknadeild,
Hjalti Hugason við guðfræðideild,
Lárus Thorlacius við raunvísinda-
deild, Ingjaldur Hannibalsson við 
viðskipta- og hagfræðideild og 
Ólafur Þ. Harðarson við 
félagsvísindadeild.

Kvenforsetar í 
meirihluta 

 Kínversk stjórnvöld 
hvetja sjónvarpsstöðvar og 
kvikmyndaframleiðendur til þess 

að forðast 
„óþörf og 
löng“ atriði 
þar sem fólk 
sést reykja í 
kjölfar
mikilla
kvartana
vegna
reykinga í 
vinsælum
sjónvarps-
þáttum.

Hvatning-
in kemur frá 

opinberri stofnun sem hefur 
eftirlit með útvarpi, kvikmyndum 
og sjónvarpi (SARFT). Stofnunin 
vildi þó ekki leggja til bann við 
reykingaatriðum því að „sem 
stendur eru engin lög eða reglur 
sem banna reykingar“.

Milljón Kínverjar deyja árlega 
af völdum reykinga.

Forðist óþörf 
reykingaatriði

Leiðtogar tólf 
fyrrverandi sovétlýðvelda komu á 
föstudag saman í höfuðborg 
Tadjíkistans til að ræða leiðir til að 
hleypa nýju lífi í samtök þeirra, 
Samveldi sjálfstæðra ríkja. 

Á fundinum var samþykkt að 
gera samstarf ríkjanna nánara. 
Forseti Georgíu var á öndverðum 
meiði og kvartaði yfir að aðild að 
samtökunum hefði ekki gagnast 
ríkinu í deilu þess við Rússland

Leita leiða til 
eflds samstarfs

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

Frosin læsing?
Náðu þér í lása„sprey“
með afmæliskorti Olís



Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að skapa gott og aðlaðandi starfsumhverfi fyrir fyrirtækin í bænum og leggur ríka 

áherslu á skilvirka þjónustu bæjarstofnana. Bærinn vill stuðla að nýrri atvinnuuppbyggingu en styrkleiki atvinnulífs 

Hafnarfjarðar felst í reynslu og þekkingu á stóriðju, iðnaði, hafnarstarfsemi, framleiðslu- og þekkingariðnaði, 

ferðaþjónustu, menningarstarfsemi, verslun og þjónustu.
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Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 26. október 
í Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar,

Strandgötu 6, sími 585 5500. 
Þjónustuverið er opið alla virka daga frá kl. 8 - 17.

Allar upplýsingar eru á www.hafnarfjordur.is

Glæsilegar atvinnulóðir
á besta stað

Fjölbreytt og öflugt atvinnulíf | Nálægð við alþjóðaflugvöll og þjónustuhöfn | Greiðar samgöngur

Hellnahraun 3 afmarkast af háspennulínum til norðurs,
Krýsuvíkurvegi til austurs og væntanlegum Ofan-
byggðavegi til suðurs.

Á svæðinu eru lausar 100 lóðir, stærðir frá 2.700 m2.

Austurhluti svæðisins er skilgreindur sem athafnasvæði samkvæmt
Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025. Á svæðinu er gert ráð fyrir
atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði,
hreinlegum verkstæðum og umboðs- og heildverslunum. Á þessum hluta
svæðisins eru lausar 32 lóðir, sem afhentar verða í júní 2008.

Vesturhluti svæðisins er skilgreindur sem iðnaðarsvæði í flokki B2. Á
svæðinu er gert ráð fyrir iðnaði og atvinnustarfsemi sem hefur óverulega 
mengandi áhrif á umhverfi sitt. Á þessum hluta svæðisins eru lausar 68
lóðir, sem afhentar verða í nóvember 2008.

Hellnahraun 2 afmarkast af háspennulínum til norðurs
og suðurs og Krýsuvíkurvegi til austurs.

Á svæðinu eru lausar 3 lóðir við Einhellu, stærðir 4.700 – 5.500 m2, sem
eru tilbúnar til afhendingar.

Hellnahraun 2 er skilgreint sem iðnaðarsvæði í flokki B2 sbr. ofangreint. 

Kapelluhraun 1 afmarkast af fyrirhugaðri legu Reykja-
nesbrautar til norðurs og kvartmílubraut til suðurs.

Á svæðinu eru lausar 14 lóðir, stærðir 3.000 – 14.000 m2, sem afhentar 
verða síðla árs 2008. 

Kapelluhraun 1 er skilgreint sem iðnaðarsvæði í flokki B3. Flokkur B3
gerir m.a. ráð fyrir þungaiðnaði sem getur haft neikvæð umhverfisáhrif í 
för með sér og er háður lögum og reglum um mengunarvarnir.

Hafnarfjarðarbær auglýsir lausar til umsóknar atvinnulóðir í 
Hellnahrauni 2. og 3. áfanga og Kapelluhrauni 1. áfanga. 

Skipulagsuppdrættir, skipulags- og byggingarskilmálar ásamt umsóknareyðublöðum
og úthlutunarreglum, upplýsingum um gatnagerðargjald, gjalddaga/eindaga o.fl., fást
afhent í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6 og hér á heimasíðu Hafnar-
fjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is.

Eftirtaldar upplýsingar og fylgiskjöl skulu fylgja umsókn og er það skilyrði
þess að þeim sé veitt viðtaka:
Tilgreina skal á hverju af ofangreindum svæðum er sótt um lóð, hversu stórri lóð er
óskað eftir og gera grein fyrir fyrirhugaðri starfsemi og umhverfisáhrifum hennar.

Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2006 og milliuppgjöri fyrir árið
2007 árituðum af löggiltum endurskoðendum. Einnig þarf að fylgja yfirlýsing lána-
stofnunar um fjármögnun byggingarframkvæmda.

Lóðum er eingöngu úthlutað til lögaðila. 

Hver umsókn kostar 3.000 kr. sem greiðast þegar umsókn er skilað. Umsóknum
skal skilað í síðasta lagi 26. október í Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6.
Þjónustuverið er opið alla virka daga frá kl. 8 - 17. Umsóknum má skila rafrænt. 
Greiðsla fyrir umsókn leggist inn á reikning nr. 0327-26-59, kt. 590169-7579 og
kvittun fyrir greiðslu sendist á info@hafnarfjordur.is.

Þeim sem þegar hafa sótt um lóðir verður sent bréf og ber þeim að staðfesta umsóknir
sínar með þeim upplýsingum sem óskað er eftir í auglýsingu þessari.



Sanngjörn laun í boði fyrir rétta aðila

Nánari upplýsingar veita: 
Stefán í símum 5154117 og 
8214117 og með tölvupós-
ti, stebbi@byko.is 

Umsóknir berist til Elfu B.
Hreinsdóttur, starfsþróunar-
stjóra BYKO, á aðalskrif-
stofu Skemmuvegi 2, 
200 Kópavogi eða með 
tölvupósti, elfa@byko.is

STARFSMAÐUR
ÓSKAST Í AFGREIÐSLU OG
TILTEKT PANTANA

Stundvísi og nákvæm vinnubrögð 
/ Góð hæfni í mannlegum sam-
skiptum / Lyftarapróf er kostur en 
ekki nauðsynlegt skilyrði / Lipurð,
gleði og drifkraftur til að ná árangri

HÆFNISKRÖFUR:

STARFSMAÐUR
ÓSKAST Í PLÖTUSÖGUN

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun í tréiðnum er kostur 
/ Þekking á byggingaefnum 
æskileg / Stundvísi og nákvæm 
vinnubrögð / Lipurð, gleði og 
drifkraftur til að ná árangri

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

TIMBUR-
VERSLUN

STÖRF Í BOÐI HJÁ

 BYKO BREIDD

 „Það var búið að ætla 
lóðina undir Náttúrufræðistofnun, 
sem tengist starfsemi Háskólans. 
Þegar meirihlutinn gaf Listahá-
skólanum lóðina í Vatnsmýrinni, 
var því öllu hent út af borðinu og 
sett inn í samninginn að Listahá-
skólinn mætti framselja lóðina,“ 
segir Árni Þór Sigurðsson, alþing-
ismaður og fyrrverandi borgarfull-
trúi Vinstri  grænna.

Fram hefur komið í Fréttablað-
inu að til greina komi að LHÍ skipti 
á 11.000 fermetra lóð í Vatnsmýri 
við Samson Properties, félag í eigu 
Björgólfsfeðga, og fái í staðinn lóð 
á Frakkastígsreitnum.

„Það lá hins vegar fyrir í upphafi 

að lóðin í Vatnsmýri var ekki óska-
lóð Listaháskólans,“ segir Árni 

Vinstri græn í borgarráði átöldu 
á sínum tíma að meirihluti borgar-
stjórnar úthlutaði Listaháskólan-
um Vatnsmýrarlóðinni og sögðu 
„óviðeigandi að Listaháskólanum 
sé nánast sett sjálfdæmi um að 
selja þessa mikilvægu lóð“. Einnig 
væri „lítilmannlegt“ af borginni að 
útvega ekki bæði Náttúrufræði-
stofnun og Listaháskólanum lóðir.

„Þegar þessi setning var sett 
inn í samninginn, að skólinn megi 
framselja lóðina öðrum, þá spurð-
um við: stendur það til? Og það er 
að koma á daginn,“ segir Árni.

Lóðin átti að vera háskólalóð

 Röksemdir fyrir og gegn 
því að hluti hnattræns eldflauga-
varnakerfis Bandaríkjamanna yrði 
settur upp í Evrópu voru ræddar á 
fundi öryggis- og varnarmála-
nefndar NATO-þingsins í Laugar-
dalshöll í gær. 

Deilan um þennan eldflauga-
varnaviðbúnað, en hugmyndin er 
að honum verði komið fyrir í Pól-
landi og Tékklandi (sem gengu í 
NATO árið 1999 en voru á dögum 
kalda stríðsins leppríki Sovétríkj-
anna í Varsjárbandalaginu), stefnir 
í að spilla mjög alvarlega fyrir 
tengslum NATO við Rússland. 
Rússneskir ráðamenn hafa tekið 
áformunum mjög illa og halda því 
fram að þau ógni varnarhagsmun-
um Rússlands. 

Þessa afstöðu Rússa tíundaði 
Vladimír Nikishin hershöfðingi í 
framsögu á NATO-þingnefndar-
fundinum í gær. Nikishin er hátt-
settur embættismaður í rússneska 
varnarmálaráðuneytinu. Röksemd-
ir fyrir uppsetningu kerfisins rakti 
aftur á móti Robert Bell, einn for-
stjóra SAIC, sem er bandarísk-fjöl-
þjóðlegt fyrirtæki sem NATO hefur 
falið að sjá um áætlanagerð til upp-
byggingar eldflaugavarna fyrir 

hönd bandalagsins í Evrópu. Bell er 
jafnframt fyrrverandi aðstoðar-
framkvæmdastjóri NATO.

Bell lagði áherslu á að það væri 
fjarri lagi að eldflaugavarnir í 
Evrópu beindust gegn Rússlandi. 
Bandaríski búnaðurinn sem til 
stæði að koma upp í Póllandi og 
Tékklandi miðaði að því að gera 
bandaríska kerfinu kleift að skjóta 
niður langdrægar kjarnorkuflaug-
ar sem Íranar kynnu að geta komið 
sér upp á næstu árum. Bell benti á 
að Rússar ættu sitt eigið eldflauga-
varnakerfi sem þeir hefðu á síðustu 
árum fest umtalsvert fé í að upp-
færa. Erfitt væri því að sjá hvers 
vegna þeir vildu neita evrópsku 
NATO-ríkjunum um að koma sér 
upp sambærilegum vörnum gegn 
þeirri ógn sem stafað getur frá 
meðal- og langdrægum eldflaug-
um, sem borið geta kjarnorkuvopn, 
í höndum „skúrkaríkja“. 

Nikishin sagði Bandaríkjamenn 
ýkja fram úr hófi getu Írana til að 
ógna NATO-ríkjum hernaðarlega. 
Uppsetning eldflaugavarna í 
Póllandi og Tékklandi myndi hins 
vegar „gjaldfella fælingargildi 
rússneska kjarnorkueldflauga-
kerfisins“.

Deilt um eld-
flaugavarnir
Rússneskur hershöfðingi tíundaði rök Rússa gegn 
áformaðri uppsetningu bandarískra eldflaugavarna 
í Evrópu á NATO-þinginu í Laugardalshöll í gær. 

Breskur maður 
hefur verið ákærður fyrir að 
smita tvær ungar konur af HIV-
veirunni. Lögreglan í Svíþjóð 
hefur greint frá þessu.

Christer Merril Agget, 32 ára, 
stundaði óvarið kynlíf með 
stúlkunum tveimur vitandi að 
hann væri með HIV. Á árunum 
2001 til 2006 stundaði hann líka 
óvarið kynlíf með fjórtán konum 
til viðbótar sem reyndust ekki 
smitaðar. Agget kynntist konun-
um í gegnum netið.

Í það minnsta sex kvennanna 
voru yngri en fimmtán ára þegar 
þær áttu samræði við manninn.

Smitaði sænsk-
ar konur af HIV

Er rétt að Orkuveita Reykja-
víkur taki þátt í fjárfestingum í 
orkugeiranum erlendis?

Hefur þú farið á Alþjóðlega kvik-
myndahátíð í Reykjavík?



Gerum hús að heimili
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greinar@frettabladid.is

Var rétt að heimila sameiningu orkufyrirtækjanna 
Reykjavík Energy Invest og Geysir Green Energy?

Borgin er ekki 
fyrirtæki
Tvennt finnst mér skipta máli hvað varðar 

samruna GGE og REI. Annað atriði snýr að 
þeim vanda sem felst í samstarfi fyrirtækja á 
markaði og stjórnvalda og hitt að grundvallaratriði 
sem snertir fyrirtækjarekstur í opinberri eigu.
Á borgarfulltrúum er að skilja að þeir telji að ekki 
hafi verið nægjanlega vel staðið að kynningu á 
fyrirhuguðum samruna GGE og REI. Borgarstjóri 
viðurkenndi þetta í útvarpsviðtali á fimmtudaginn 
en tók jafnframt fram að horfa yrði til þess að 
verið væri að semja við fyrirtæki sem væru skráð 
á markaði, en eigendur GGE eru margir skráðir á 
hlutabréfamarkaði. Í þessu er fólginn töluverður 
vandi. Stjórnmálamenn eru kjörnir fulltrúar 
almennings og tryggt þarf að vera að þeir geti sinnt 
lýðræðislegri eftirlitsskyldu sinni með fullnægj-
andi hætti. Slíkt tekur gjarnan tíma en er nauðsyn-
legt, það er verið að véla með fé skattborgaranna.
Viðskiptalífið vinnur með öðrum hætti en stjórn-
málin, þar bera menn ábyrgð á eigin fjármunum og 
geta tekið ákvarðanir með allt öðrum hætti og 
minna gegnsæjum. 

Samruni félaganna er ekki aðal málið í mínum 
huga, hann er einungis afleiðing af því að Orkuveit-
an stofnaði REI. Grundvallarspurningin er hvort 
rétt sé að Orkuveitan setji fjármuni borgarbúa í 
dótturfyrirtæki sem ætlað er að sinna útrásarverk-
efnum. Ég er þeirrar skoðunar og hef lýst henni 
áður að forðast eigi að fyrirtæki í eigu okkar 
borgarbúa reki starfsemi sem fellur ekki undir þá 
almannaþjónustu sem fyrirtækinu er ætlað að 
sinna. Við sjálfstæðismenn gerðum harða hríð að R-
listanum vegna fjárfestinga í Línu Neti og í 
rækjueldi. Sú gagnrýni sneri ekki einvörðungu að 
því að hætta gæti verið á að fjármunir töpuðust. 
Miklu fremur var umræðan knúin áfram af þeirri 
sannfæringu að ekki væri eðlilegt að fyrirtæki í 
eigu borgarinnar væri að vasast í öðru en þeim 
verkefnum sem féllu undir samfélagsþjónustu. Ef 
hugmyndin með stofnun dótturfélags Orkuveitunn-
ar er sú að græða peninga fyrir borgarbúa, hví þá 
að láta staðar numið þar, hví ekki að láta til dæmis 
Borgarbókasafnið stofna vogunarsjóð og fjárfesta í 
íslenskum hlutabréfum, þau hafa hækkað mjög 
mikið. Stofnanir og fyrirtæki borgarinnar eru til að 
þjóna borgarbúum; þeirra hlutverk er ekki að taka 
áhættu og reyna að græða peninga.

Ef borgin vill losa um þá fjármuni sem bundnir eru 
í Orkuveitunni þá er henni í lófa lagið að stofna 
móðurfélag sem á orkulindirnar annars vegar og 
framleiðslu og dreifingarfyrirtækið hins vegar. 
Síðan getur borgin selt hlut í framleiðslufyrirtæk-
inu, jafnvel allt að 50% og innheimt leigugjald fyrir 
afnotin af orkulindunum. Þar með kæmi borgin 
þekkingu Orkuveitunnar í verð en það er síðan 
fjárfestirinn sem ræðst í útrás og áhættusöm 
verkefni í Indónesíu og Filippseyjum, ef henta 
þykir.  

Ólöglegt –
og siðlaust 
Áfundi í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þann 3. 

október afhjúpuðust flaustursleg og yfirgengi-
leg vinnubrögð borgarstjórans í Reykjavík, 
Vilhjálms Vilhjálmssonar og formanns borgarráðs, 
Björns Inga Hrafnssonar. Í ljós hefur komið eftir 
því sem umræðu um samruna Reykjvík Energy 
Invest og Geysir Green Energy hefur undið fram 
að víða leynist fiskur undir steini. 

Strax þegar fundurinn var boðaður gerði ég 
grein fyrir að ég teldi eigendafundinn ólögmætan 
þar sem ekki væri rétt til hans boðað. Samkvæmt 
samstarfssamningi Orkuveitunnar ber að boða 
fundinn með sjö daga fyrirvara. Ólögmætur 
fundur til að flýta ákvörðun sem kemur í ljós að 
var ekki þóknanleg meirihlutanum í borgarstjórn! 
Í hvers umboði vinna þessir menn? 

Kaupréttarsamningar einstakra starfsmanna eru 
alls ekki hafnir yfir vafa. Í stjórn Reykjavík 
Energy Invest eru þrír karlar, Bjarni Ármannsson, 
Björn Ingi Hrafnsson og Haukur Leósson. Þessir 
þrír karlar ákváðu á fundi 1. október að stilla upp 
lista karla sem fengju að kaupa umtalsvert hlutafé 
í fyrirtækinu. Þarna eru meðal annars einstakling-
ar sem hafa starfað í örfáa daga hjá fyrirtækinu en 
fá aðgang að hagnaði sem er lagður grunnur að af 
fyrirtæki í eigu almennings. Aldrei var auglýst 
eftir starfsmönnum, heldur þeir ráðnir út frá 
kunningja- og vinatengslum. Við blasir að þriggja 
karla stjórnin ber ábyrgð á siðlausum kaupréttar-
samningum, óeðlilegum flýti í sínum vinnubrögð-
um sem lýsir jafnframt skilningsleysi á leikreglum 
lýðræðisins.

Eigur almennings verður að verja fyrir ævin-
týramennsku og setja reglur sem tryggja að þær 
séu ekki hirtar bótalaust af almenningi. Það er 
okkar hlutverk að setja slíkar reglur og tryggja að 
farið sé eftir þeim. Það er ekki hægt að ásaka 
peningamenninna fyrir ásælnina því það er þeirra 
hlutverk að hámarka hagnað sinn. Það er hins 
vegar hlutverk mitt, Björns Inga og Vilhjálms að 
standa vörð um eigur og hagsmuni almennings. 
Það er ekki okkar hlutverk að lifa okkur svo inn í 
drauma peningaaflanna að gleyma þessum 
skyldum okkar eins og Björn Ingi og Vilhjálmur 
hafa gert í þessu máli. 

Þeir hafa brugðist og þess vegna verður að láta 
reyna á lögmæti fundarins og ákvarðana hans fyrir 
dómstólum. Ég tel að framganga Björns og 
Vilhjálms í þessu máli standist ekki lög og ótal 
margir eru þeirrar skoðunar að hún sé líka siðlaus. 
Ég hef aldrei orðið fyrir eins sterkum viðbrögðum 
sem stjórnmálamaður og nú síðustu daga. Fólki er 
gjörsamlega misboðið. Fólki úr öllum flokkum, af 
öllu landinu, úr öllum stéttum. Fólk vill ekki 
vinnubrögð af þessu tagi.

K
laufagangur, baktjaldamakk og græðgi í aðdraganda 
að samruna Reykjavik Energy Invest (REI) og Geys-
is Green Energy (GGE), hefur orðið til að skyggja á 
mikilvægasta grundvallarmálið að baki hinu sameinaða 
félagi. Að minnsta kosti þá hlið sem snýr að eigendum 

Orkuveitu Reykjavíkur, íbúum höfuðborgarinnar og nágranna-
sveitarfélögunum.

Uppnámið yfir heimild útvalinna starfsmanna, ráðgjafa og 
fyrrverandi kosningastjóra til kaupa á hlutum í REI á sérkjörum 
á fyllilega rétt á sér. Sem og óánægja minnihlutans í borgarstjórn, 
og reyndar innan meirihlutans líka, yfir skömmum tíma og tak-
markaðri upplýsingagjöf í tengslum við samruna félaganna.

Sjálf hugmyndafræðin um að fyrirtæki í opinberri eigu freisti 
þess að koma í verð og ávaxta óefnisleg og óbókfærð verðmæti 
á borð við þekkingu, reynslu og tengsl, er hins vegar stóra við-
fangsefnið. Og það verður að ræða þegar búið er að afgreiða gull-
æðið sem rann á einstaklinga innan Orkuveitunnar í tengslum við 
REI, og hefur orðið þeim til minnkunar.

Í raun grundvallast þetta viðfangsefni í svörum Hannesar 
Smárasonar og Svandísar Svavarsdóttur í Fréttablaðinu í gær. 
Í bláa horni einkaframtaksins er Hannes: „Auðvitað hefði verið 
lítið mál fyrir Orkuveituna að sleppa þessu alveg og leyfa okkur 
hinum að dansa frjálsum, en þá er líka ljóst að minna hefði setið 
eftir.“ Og þar á Hannes við að Orkuveitan ætti ekki möguleika á 
að ávaxta fyrrnefnd óefnisleg verðmæti sín án þátttöku í REI. Í 
hinu horninu, því rauða, situr Svandís og segir: „Það er ekkert 
annað sem býr að aðkomu þessara manna en að græða sem allra 
mest á sem allra skemmstum tíma. Það fer illa saman við hug-
myndir og tilgang opinberra fyrirtækja.“

Þetta er alveg rétt hjá Svandísi. En hinn kaldi veruleiki er 
aftur á móti sá að einkaframtakið er komið á flug í orkugeiran-
um og hefur í farangrinum hugmyndir um útrás þar sem þekking  
Íslendinga á virkjun jarðvarma leikur lykilhlutverk. Og það þarf 
sérlega hrekklausan einstakling til að halda að Hannes og félag-
ar hefðu ekki einfaldlega keypt út úr Orkuveitu Reykjavíkur þá 
menn sem hafa einmitt mesta þekkingu og reynslu á því sviði.

Má reyndar ganga út frá því sem vísu að raunsæisleg afstaða til 
þeirrar hættu hafi legið að baki stofnun REI. Með þeim gjörningi 
gerði Orkuveitan sig betur gildandi á útrásarsviðinu og dró úr 
líkum þess að þekking og reynsla þar innandyra hyrfi án greiðslu. 
Enda er það nú komið á daginn að títtnefndar óefnislegar eignir 
Orkuveitunnar eru komnar með verðmiða og hafa verið færðar 
til bókar á tíu milljarða við sameiningu REI og GGE. Þessa eign, 
sem var ekki einu sinni til fyrir viku, getur Orkuveitan því selt 
á morgun kæri hún sig um. Væntingar eru um að verðmæti REI 
tvö- til þrefaldist á næstu árum og má því ætla að skynsamlegt 
sé fyrir Orkuveituna að eiga sinn hlut áfram um hríð, þótt óhjá-
kvæmilegt sé að hún selji á endanum.

Miðað við núgildandi lagaumhverfi er ekki hægt að segja 
annað en að Orkuveitan hafi spilað geysilega vel úr sinni stöðu 
og að borgarstjóri hafi staðið af festu vörð um hagsmuni eigenda 
fyrirtækisins. Hann hefur á hinn bóginn gjörtapað hinu svokall-
aða ímyndarstríði, sem er ekki nýtt á stuttum ferli hans á stóli 
borgarstjóra. Og enn er ósvarað þeirri spurningu hvort frammi-
staða hans muni hafa enn alvarlegri afleiðingar fyrir hann innan 
eigin flokks.

Klók viðskipti





Ég hef löngum dáðst að Matt-
híasi Johannessen, ritstjóra 

Morgunblaðsins, fyrir viðtalsbók 
hans við Þórberg Þórðarson sem 
hefur fylgt mér alla tíð og sömu-
leiðis finnst mér rökstuðningur 
hans fyrir því að Sturla Þórðarson 
sé höfundur Njálu ákaflega skyn-
samlegur og sannfærandi. 

Nú er Matthías sestur í helgan 
stein og farinn að birta dagbækur 
sínar á netinu. Í þeim er margt 
athyglisvert að finna. Mér þótti 
merkilegt að rekast á staðfestingu 
á því sem ég og margir fleiri viss-
um hér í eina tíð – en gátum ekki 
sannað með skriflegum gögnum – 
sem sé að miskunnarlaust kalt 
stríð væri í landinu og samsæri 
um að berja á fólki fyrir að hafa 
rangar skoðanir.

Það var ljótur leikur. Níðings-
verk.

Annars vegar samsærismenn 
og ritstjóri Morgunblaðsins eitil-
harðir í því heilaga ætlunarverki 
sínu að klekkja á andstæðingum 
Sjálfstæðisflokksins – en þó með 
snyrtilegri aðferðum en nasistar 
notuðu við Gyðinga þótt hatrið og 
hugarfarið væri það sama. Hina 
ofsóttu átti að svelta með „Berufs-
verbot“, atvinnubanni.

Hinum megin voru grunlaus og 
tvístruð fórnarlömbin sem höfðu 
unnið sér það eitt  til óhelgi að játa 

ekki trú á Morgunblaðið 
og Sjálfstæðisflokkinn.

Gefum Matthíasi 
Johannessen orðið (engu 
orði hefur verið vikið við, 
stafsetning og greinar-
merkjasetning er hans):

„Maí 1974 – ódagssett 
Hef fengið dálítið íhug-
unarvert bréf frá Hrafni 
Gunnlaugssyni,kvik-
myndastjóra, sem nú er í 
Stokkhólmi.

Hann segir að fóstbróðir sinn, 
Davíð Oddsson, hafi sagt sér í bréfi 
nýlega að mér hafi sárnað „fljót-
færnisbréf það er ég skrifaði þér í 
febrúar“ og hefði ég trúlega verið 
sjálfum mér líkur, skrifað út frá 
eigin hugrenningum án útskýringa 
eða samhengis, þannig að mestu 
spekingar hefðu fengið allt annað 
út úr bréfinu en til var stofnað, þó 
þeir hafi verið allir af vilja gerðir 
að sjá það í réttu ljósi.“ 

Síðan segist Hrafn nú einu sinni 
vera „voðalegur egóisti“ og er 
montinn af því, þó hann viti hvaða 
hættum slíkt býður heim. 

Maður eigi að vera egóisti í sköp-
uninni, andanum, trúnni. – Eigin-
girni er allt annað. 

Og þá snýr hann sér að ástand-
inu hér á Íslandi og segir: 

„En hvað er þá að gerast á 
Íslandi spyr maður sjálfan sig. Jú, 
við áttum útvarpsráðsmeirihluta í 
áratugi, á meðan varð útvarpið 
rautt – við erum í minnihluta í dag, 

þá er útvarpið orðið eld-
rautt. Allt virðist stefna í 
sömu átt og í Svíþjóð. Við 
leyfum eyðileggingaröfl-
unum að vaða uppi til að 
kaupa okkur smá frið. 

En höfum við hugfast: 
þeir vinna stöðugt af 
okkur land og hafa ekki 
tapað einum fermetra, 
frekar en Björninn bak 
við járntjaldið. 

Því miður virðist ríkja 
algjört sinnuleysi í okkar röðum, 
ef þú og örfáir menn á Mbl. eru 
undanskildir, okkar menn líta á 
útvarpsráð sem bitling, Þjóðleik-
húsráð sem snobb, en skilja ekki 
að þeir eru í útvarðsstöðu, þar sem 
baráttan á að vera hörðust og þar 
sem úrvalsliðið á að stöðva fjand-
manninn.

Ég er voðalega hræddur um að 
við séum aðeins bremsuborðar, 
kæri pater, sem slitnum þegar 
hjólið snýst. Kannski tekst okkur 
að hægja á snúningnum eitt and-
artak með ofboðslegu átaki, en 
það er komið á fleygiferð aftur eftir 
augnablik. – Við verðum því að 
safna liði og hefja sókn. Ég hef 
sjálfur reynt að byggja upp tengsl 
við góða og hugrakka drengi sem 
ég veit að vilja berjast og þora. Þú 
manst eflaust enn þegar ég kom 
með Davíð Oddsson í fyrsta sinn 
upp á skrifstofu til þín, og Baldur 
Hermannsson á eftir að reynast 
fallbyssupenni þegar fram í sækir. 
Rúnar (Gunnarsson, á sjónvarp-
inu) á einnig eftir að fylgja okkur 
eftir gegnum þykkt og þunnt, 
þannig mætti nefna fleiri, en við 
verðum að byggja upp breiðfylk-
ingu og standa saman. 

Ég lít á þig sem kjörinn foringja 
til að safna liðinu um, en gleymdu 
því ekki að berserkir eru oft erfiðir 
í liðssveitum, þó þeir séu öllum 
mönnum betri í orustu. Sjálfur er 
ég þannig skapi farinn að ég rýk 
upp með offorsi og hleyp á mig, og 
þegar ég er í ham hættir mér til að 
tala beint út frá eigin hugrenning-
um. Þegar ég skrifaði þér „bréf-
ið”“þá var ég í öllum ham og fannst 
allt á leiðinni norður og niður, og 
við standa magnlausir gegn hel-
reið laumukommanna; árangurinn 
varð frumhleypt reiðikast. Ég ætla 
ekki að útskýra þetta nánar, ég 
veit þú skilur það – svona er ég, ég 
hef erft þetta og mínir vinir sætta 
sig við þennan ókost vegna ann-
arra kosta (vona ég!) – Ég bið þig 
að hugleiða þetta og óska að vin-
átta okkar sé einlæg sem áður. Ef 
ég hefði einhvern tíma ástæðu til 
að efast um sjálfan mig þá væri 
slíkt löngu orðið, öðrum eins 
óhróðri um þig hafa blóðhundar 
kommúnista reynt að ausa á mig. 
Staðreyndin er að þeir óttast að 
við stöndum saman, því þeir vita 
að þar fer herfylking en ekki „the 
lonesome rider“. 

Sturlunga segir frá því að Guð-
mundur góði missti eitt sinn stjórn 
á skapi sínu og bannsöng Arnór 
Tumason í offorsbræði. Arnór var 
spurður hvað honum þætti um orð 
biskups.

Hann svaraði: „Hygg ek þetta 
atburð en eigi áhrínisorð.“ 

Látum bréf mitt hljóta sama 
dóm, það var atburður.“ 

Svo mörg voru þau orð,heit og 
einörð.

Og áminnandi,auðvitað (!) 
Ég hef svo sannarlega fengið 

verra bréf en þetta! 
Þegar berserkurinn Hrafn Gunn-

laugsson sækir sér „atburði“ í 
nýjar kvikmyndir, þá verður 
gaman að fara í bíó og hlusta á 
ylhýra málið í nýjum búningi; von-
andi verður það jafnáhrifamikið 
fyrir arfleifð okkar og þýðing Odds 
Gottskálskssonar á Nýja testa-
mentinu sællar minningar.“

Við lestur þessarar dagbókar-
færslu ritstjóra Morgunblaðsins 
frá árinu 1974 verður það skiljan-
legt sem fólki var ætlað að halda 
að væri samfelld röð yfirnáttúru-
legra kraftaverka, sem sé sá góði 
aðgangur sem Hrafn Gunnlaugs-
son og hans nótar áttu að opinberu 
fjármagni frá ríkisstofnunum eins 
og Kvikmyndasjóði og Ríkissjón-

varpinu. Þar var „herfylking“ á 
ferð en ekki „the lonesome rider“. 

Fleiri en þeir vesalings einstakl-
ingar sem Hrafn telur upp í bréfi 
sínu komu að góðu gagni í kross-
ferð herfylkingarinnar gegn and-
stæðingum Flokksins. Mála sinn 
hafa þeir/þær vonandi fengið 
greiddan og nöfnin koma í ljós 
þegar fræðimenn fara að róta í 
sorpinu sem þeir skilja eftir sig. 

Nú verða íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn sem ekki sóru Sjálf-
stæðisflokknum trúnað og sættu 
fyrir það miskunnarlausum 
ofsóknum varla lengur vændir um 
ofsóknarbrjálæði.

Sjónvarpsverkefni hjá Ríkis-
sjónvarpinu – það er að segja hjá 
fyrrnefndum Rúnari Gunnarssyni 
hvers tryggð og fylgispekt „gegn-
um þykkt og þunnt“ Hrafn rómaði 
í bréfinu til síns „kæra patris“ 
(föður) á Morgunblaðinu) – hafa 
ekki boðist mér síðan ég fram-
leiddi sjónvarpsþáttaröðina 
SIGLA HIMINFLEY sem fékk 
68% áhorf á sínum tíma og frá-
bærar viðtökur. 

Að setja fólk í atvinnubann 
vegna stjórnmálaskoðana heitir á 
alþjóðamáli „Berufsverbot“ og er 
stjórntæki sem fasistar og fjand-
menn lýðræðis nota á andstæð-
inga sína. Sama gildir um meðferð 
Kvikmyndasjóðs á fjölmörgum 
umsóknum mínum. Árangurinn af 
„Berufsverbot“ var að lokum sá 
að ég hrökklaðist úr kvikmynda-
gerð – að sjálfsögðu án þess að 
menntamálaráðuneytið keypti af 
mér rétt til að sýna myndir mínar 
í skólum landsins en þær eru þrátt 
fyrir vinsældir, verðlaun og viður-
kenningar sennilega ekki eins 
hollar ungu fólki og myndir inn-
vígðra berserkja.

Ég skal ekki neita því að meðan 
samsærisberserkirnir voru hér 
ásum og upsum og manían var 
mest hvarflaði stundum að mér að 
leita að réttlæti og vinnufriði í 
öðrum löndum. Þeim tókst þó 
aðeins að flæma mig úr kvik-
myndagerðinni en ekki af landinu 
– nema í tæp þrjú ár. 

Að sjálfsögðu standa þeir „kæri 
pater“ á Morgunblaðinu og ber-
serkir hans og Hrafn Gunnlaugs-
son og fóstbróðir hans uppi sem 
sigurvegarar í þessu boðaða stríði 
lítilmennskunnar sem með myrku 
og miskunnarlausa hugarfari 
skyldi háð gegn þeim listamönn-
um sem ekki vildu þylja trúarjátn-
ingu Moggans og Sjálfstæðis-
flokksins eða láðist að lýsa yfir 
skriflegum stuðningi við Davíð 
Oddsson þegar hann bauð sig fram 
til þess að verða borgarstjóri í 
Reykjavík. Þeirra var mátturinn 
og dýrðin, Mogginn og hið pólit-
íska heiftarvald Bláu handarinnar. 
Það eru fleiri íslenskir listamenn 
en ég sem líður eins og þolendum 
kerfisbundinna nauðgana af hálfu 
berserkja kalda stríðsins. 

Að endingu þetta: Kalda stríð-
inu er lokið víðast hvar nema á 
Íslandi þar sem enn er bannað að 
ræða um fyrirlitningu voldugra 
manna á leikreglum lýðræðis. 

Það hlægir mig að þetta lítil-
mannlega samsæri sem var á 
margra vitorði en enginn þorði að 
afhjúpa – skuli nú vera skjalfest  – 
með þessum hætti! 

Þótt náttúran sé lamin með lurk 
leitar hún út um síðir. 

Heimild: www.matthias.is

Þráinn Bertelsson rithöfundur 
og fyrrverandi 

kvikmyndagerðarmaður.

Kæri pater og berserkirnir



Alþjóða geðheilbrigðisdagurinn 2007

Geðheilsa í breyttum heimi
Áhrif menningar og margbreytileika

Miðvikudagurinn 10. Október
Kl. 14:00-18:00  –  Þverfagleg ráðstefna í Ráðhúsi Reykjavíkur „Innflytjendur og geðheilbrigði“: Þjóðir sem hafa verið mjög
einsleitar eru að vakna upp við það að svo er ekki lengur. Innflytjendur eru um 8.1% íslensku þjóðarinnar en voru 2.8% fyrir 10 árum.* Okkar 
nýju nágrannar geta haft framandi menningarleg viðmið, tungumál og trúarbrögð. Áhrif þessara breytinga á andlega líðan eru mikil bæði fyrir þá
sem taka sig upp og flytja til nýs lands og einnig fyrir þá sem fyrir eru. Tímabært er að hefja umræðu um geðheilbrigði og innflytjendur.
                          *Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands, mannfjöldadeild.

Opnun Ráðstefnu: Guðlaugur Þór Þórðarsson heilbrigðisráðherra.
Fyrirlesarar: Diana Bass, Tosiki Toma, Sabine Leskopf, Bergþór Grétar Böðvarsson, Jónína S. Guðmundsdóttir, Gunnar Hersveinn.
Fundarstjóri: Páll Matthíasson.

Kl. 20:00 – Minningarguðsþjónusta í Hallgrímskirkju og geðganga niður að Tjörn: Fjölmennum í Hallgrímskirkju og hlýðum á 
hugleiðingu séra Birgis Ásgeirssonar. Sigrún Hjálmtýsdóttir og kammerkór Hallgrímskirkju Scola Cantorum munu syngja við athöfnina undir 
stjórn Harðar Áskelssonar. Því næst göngum við saman niður á Tjörn og fleytum kertum til minningar um þá sem við höfum misst vegna 
sjálfsvíga og til að minnast þeirra sem eiga um sárt að binda vegna geðsjúkdóma.

* Vigdís Finnbogadóttir er verndari Alþjóða geðheilbrigðisdagsins 2007

Sunnudagurinn 7. Október
Kl. 11:00 – Geðhlaup í Nautólfsvík: Mæting kl. 10:30.
10 km. Tímataka og 2 km skemmtiskokk. Skráning fer fram á staðnum eða í síma 570 1700.

Kl. 12:00 – Geðsjósund í Nauthólsvík: Hugrakkir kasta af sér spjörunum (þó ekki alveg öllum) og stinga sér til sunds 
undir handleiðslu Sjósundfélags Íslands.

Kl. 14:00 – Opnun myndlistasýningar og kynningar á úrræðum í Perlunni

Kl. 14:30 – Skemmtun í Perlunni: Kynnir Valgeir Guðjónsson. Fram koma: Vigdís Finnbogadóttir Regnbogakórinn, tælenskur danshópur,
Tríótó, Ljóðamaðurinn Hörður og Magadanshópur. Frummælandi verður Þráinn Bertelsson.
Gestir á dagskránni í Perlunni fá að gjöf stuttermabol með fyrsta geðorðinu á átta mismunandi þjóðtungum.

Kl. 16:00-18:00 – Hraðskákmót í umsjón Hróksins og skákfélags Vinjar: Veglegir vinningar og happadrættisvinningar í boði Forlagsins. 
Þáttaka ókeypis og öllum heimil.

Kl. 20:30 – Við flugeldasýning Perluna: Fordómunum skotið upp, (Ef heimild fæst frá yfirvöldum).

Búseta- og
stuðningsþjónusta
Gunnarsbraut 51

Aðstandendur:

Styrktaraðilar:

GuðjónÓ – vistvæna prentsmiðja



„Mig langaði alltaf að falla 
í hópinn en krakkarnir

viðurkenndu mig aldrei. 
Þess vegna ákvað ég að 

einn daginn skyldi ég sýna 
þeim hvað í mér býr.“

„Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er 10. október næst-
komandi. Ár hvert er mismunandi þema og í fyrra var 
helsta áherslan á varnir gegn sjálfsvígum. Í ár er það aðlög-
un menningarheima á Íslandi og áskorunin sem því fylgir,“ 
segir Einar G. Kvaran, upplýsingafulltrúi Geðhjálpar.

Samtökin standa fyrir heilmikilli dagskrá í Perlunni í dag 
klukkan 15.30. „Við fylgjum þemanu í dagskrárvinnunni og 
erum í miklu samstarfi við Alþjóðahúsið og þaðan koma þrjú 
atriði á dagskránni í dag.“

Einar segir alþjóðlegar kannanir sýna að fólk sem tekur 
sig upp og sest að á nýjum stað eigi oft erfitt með að aðlag-
ast og leita sér hjálpar og tjá sig. Þessi hópur á því oft erfitt 
með að ræða um geðsjúkdóma. „Tölulegar upplýsingar um 
þetta hérlendis eru ekki til. Enda séríslenskt að fólk á besta 
aldri geti komið hingað og farið beint í vinnu en þannig hefur 
það því betri forsendur til aðlögunar. Samt sem áður er það 
áskorun að leyfa röddum allra að hljóma þannig að öllum líði 
vel,“ segir Einar og bætir við að þetta sé bæði áskorun fyrir 
innflytjendur og innfædda.

Í tilefni dagsins hefur Geðhjálp látið prenta fyrsta geðorð-
ið af geðorðunum tíu á boli sem verður dreift í Perlunni í 
dag. Í gær fékk síðan Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigð-
isráðherra 63 boli sem hann mun dreifa til þingmanna Al-
þingis. „Hugmyndin er að láta prenta eitt geðorð á boli á ári. 
Þannig vekjum við áhuga á deginum og kynnum hann. Svo 
eru ákveðin mál sem eru helstu baráttumálin varðandi geð-
heilbrigði á landinu sem við ætlum að leggja áherslu á í kjöl-
farið,“ segir Einar og tekur dæmi: „Það er að vinna gegn for-
dómum, bæta aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki, sérstaklega 
á landsbyggðinni þar sem það er af skornum skammti, og í 
þriðja lagi að auka forvarnir gagnvart geðsjúkdómum, sem 
felst í fræðslu og kynningu.“

Einar hvetur alla til að mæta á skemmtidagskrána í Perl-
unni í dag „Það eru margir sem hafa átt við þessi veikindi að 
stríða þannig að ég held að flestir þekki einhvern sem hefur 
glímt við þetta ef ekki þeir sjálfir. Síðan er geðheilbrigði 
eitthvað sem skiptir alla máli,“ segir Einar og tekur fram að 
þetta sé geðheilbrigðisdagur en ekki geðveikisdagur.

Ásamt dagskránni í Perlunni verður geðhlaup klukkan 

11 og í framhaldi af því er geðsund í Nauthólsvík og kostar 
skráningin þúsund krónur.

„Á miðvikudaginn verður síðan ráðstefna sem byrjar 
klukkan 14 þar sem farið verður faglega yfir geðheilbrigð-
ismál en um kvöldið klukkan 20 verður minningarguðsþjón-
usta í Hallgrímskirkju fyrir fórnarlömb sjálfsvíga og þeirra 
sem hafa átt um sárt að binda vegna þeirra. Í kjölfarið á því 
verður gengið niður að tjörn þar sem kertum verður fleytt 
í minningu þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi,“ bætir 
Einar við og vonast eftir að sjá sem flesta á viðburðunum 
sem tengjast geðheilbrigðisdeginum.

Arnold nær kjöriElskuleg móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristjana Sigurðardóttir
áður til heimilis að Arahólum 4,

verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
mánudaginn 8. október nk. kl. 13.00.

Elísabet Kristinsdóttir Guðmundur Sveinsson
Sigríður Sigurðardóttir Jóhann Vilbergsson
Reynir Sigurðsson Sigríður Bragadóttir
Hlín Sigurðardóttir Gísli Jónsson
Júlíana Sigurðardóttir Hannes Pétursson
barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnlaugur Arnórsson
fyrrverandi aðalendurskoðandi
Seðlabanka Íslands,
Bakkavör 11, Seltjarnarnesi,

lést á Landspítala Fossvogi miðvikudaginn 26. septem-
ber. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 8.
október kl. 13. Blóm afþökkuð en þeim sem vilja minn-
ast hins látna er bent á líknarfélög.

Sofía Thorarensen
Eiður Th. Gunnlaugsson
Örn Gunnlaugsson Heiðrún Bjarnadóttir
Sunna Gunnlaugsdóttir Scott McLemore
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Guðmundur Gíslason,
fyrrv. bóndi Geirshlíð, Dalabyggð,
Dalseli 29, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum hinn 3. október.
Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju föstudaginn
12. október kl. 13.00.

Guðný Jónasdóttir
Geir Guðmundsson    Margrét Guðmundsdóttir
Gísli Guðmundsson    Sara Vilbergsdóttir
Sigurdís Guðmundsdóttir   Eyjólfur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIK

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug, styrk og stuðning við
andlát og útför okkar ástkæru eiginkonu,
móður, dóttur, systur ,mágkonu, tengda-
dóttur og barnabarns,

Ingerar TÖRU Löve
Ómarsdóttur
Hjallahlíð 29, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir sendum við stjórnendum EJS
og Leikskólanum Huldubergi, Mosfellsbæ.

Vignir Steindórsson Gréta Guðný Snorradóttir
Vignir Ómar Vignisson
Ómar Másson Þóra Löve
Sigrún Helga Löve Rud Svein Erik Rud
Þórhildur Löve
Guðlaug Elíasdóttir   Sigurjón H. Valdimarsson             
Steindór Gunnarsson   Þorbjörg Gísladóttir
Helga Guðbrandsdóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæra föður, tengdaföður, afa,
langafa og vinar,

Guðbjarts Guðmundssonar
Árskógum 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki heimahlynn-
ingar Landspítala og líknardeildar Landspítala á
Landakoti fyrir kærleiksríka ummönnun.

Linda Guðbjartsdóttir         Magnús Ársælsson
Steinunn Hlín Guðbjartsdóttir Erlendur Magnússon
Pétur Guðbjartsson             Birna Margrét Guðjónsdóttir
Jónína Guðbjartsdóttir           Kolbeinn Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.
Anna Kristín Linnet.

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar dóttur okkar,
systur, mágkonu og barnabarns,   

Eddu Sigrúnar Jónsdóttur
Álftamýri 8, Rvk.

Sérstakar þakkir til starfsfólks og fyrrum samnemenda
í Kvennaskólanum í Reykjavík, einnig til starfsfólks
leikskólans Hofs fyrir ómetanlega aðstoð sem vart á sér
hliðstæðu.

Anna Reynisdóttir           Jón Baldvin Sveinsson
Halldór Jónsson                         Helena H. Júlíusdóttir
Guðbjörg R. Jónsdóttir          Brynjar Ingason
Sigurður R. Jónsson             Svala Hilmarsdóttir
Kristinn S. Jónsson               Hólmfríður E. Gunnarsdóttir
Kjartan V. Jónsson                    Olga B. Bjarnadóttir
Svandís E. Jónsdóttir            Ólafur Þráinsson
Hrefna V. Jónsdóttir              Tómas Rúnarsson
Anna Sigurjónsdóttir          Kristján Ólafsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Erla Kristjánsdóttir
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, áður til
heimilis að Einholti 7, Reykjavík,

sem lést 1. október, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 9. október kl. 15.00. Blóm
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Skógarbæjar.

Guðrún Gunnarsdóttir
Eyvör Gunnarsdóttir Björgvin R. Leifsson
Hreinn Gunnarsson
Benjamín Gunnarsson Dagbjört Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, sonur, bróðir, 
mágur og barnabarn,

Guðjón Björgvin
Guðmundsson,
Vesturhólum 17, Reykjavík

lést sunnudaginn 23. september. Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Krýsuvíkursamtökin, 
banki 545 26 991 og kt. 560991 1189

Eva Lind Guðjónsdóttir
Ásta Katrín Vilhjálmsdóttir Guðmundur Guðjónsson
Ásthildur Guðmundsdóttir Stephan Huber
Brynjar Karl Guðmundsson
Bryndís Guðmundsdóttir Guðjón Björgvin Jónsson



OPIÐ ALLA DAGA KL. 11–19

VIÐ HLIÐINA Á JL-HÚSINU LAGERSALA

RSALA LAGERSALA

LAGERSALA

afsláttur!

30-90%

ALLIR SEM VERSLA 

FYRIR MEIRA EN 5.000 KR. 

FÁ GEFINS VASAÚTVARP!

499 kr.
82% afsláttur

1.990 kr.
56% afsláttur

1.999 kr.
64% afsláttur64% afsláttur

1.399 kr.
50% afsláttur

Dramadrottningar á öllum aldri fá 
gefins splunkunýja Skóladagbók 
dramadrottningar 2007–2008.

1.790 kr.
72% afsláttur

199 kr.
46% afsláttur

699 kr.
85% afsláttur

.

Tilboðin gilda á meðan 
birgðir endast.

Allir sem versla á markaðnum 
fá vandaða bók í kaupbæti.

Öll börn sem koma á markaðinn
fá frítt Andrésblað. 

Allir sem versla fyrir meira en
5.000 kr. geta valið sér bókina 
Jesús Kristur – Jesús sögunnar 
eða Vín – þrúgur
gleðinnar
að gjöf.

g
rúgur

SÍÐASTA OPNUNARHELGIN ALLT Á AÐ SELJAST!







Grafíksetrið á Stöðvar-
firði er fullkomið grafík-
verkstæði, sem býr yfir 
nýjum tækjakosti og er í 

nýju húsnæði. „En það sem gerir 
þetta verkstæði að setri, eins og 
við köllum það, er fræðsluþáttur-
inn,“ segir Ríkharður. „Það er 
algjör nýjung hér á Íslandi. Hér 
ætlum við að taka á móti lista-
mönnum og bjóða þeim vinnuað-
stöðu og bjóða upp á námskeið 
fyrir fullorðna. Við verðum í sam-
starfi við skóla, þar sem skóla-
bekkir fá að koma í heimsókn í 
heilan dag, æfa sig og gera eitt 
grafíkverk. Síðast en ekki síst er í 
bígerð vefsíða þar sem finna má 
ýmiss konar hagnýtar upplýsing-
ar og leita ráða hjá mér. Hingað til 
hefur öll kennsla sem lýtur að gra-
fíklist verið bundin við listaskól-
ana og við fagstéttina. Hér verður 
stunduð alþýðufræðsla á þessu 
sviði, sem er nýlunda hér á landi.“ 

Ríkharður er íslenskum lista-
áhugamönnum að góðu kunnur. 
Áratugum saman kenndi hann við 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands 
og síðar Listaháskóla Íslands. 
Hann flutti ásamt konu sinni til 
Stöðvarfjarðar árið 1985 og bjó 
jöfnum höndum þar og í Reykja-
vík. Eftir að hann settist í helgan 
stein stóð hugur hans til að reisa 
sér stærri vinnuaðstöðu á Stöðvar-
firði, þar sem hann gæti mögulega 
haldið eitt og eitt námskeið, og hóf 
hann framkvæmdir árið 2003. 
Óvænt Noregsferð árið eftir setti 
hins vegar strik í reikninginn og 
hugmyndin vatt upp á sig. „Ég var 
kallaður út til Kristiansand í Nor-
egi til að taka þátt í að reisa sann-
kallað risagrafíkverkstæði, og var 
úti við það næstu tvö árin. Þar stóð 
til að bjóða líka upp á viðamikið 
fræðslustarf og samstarf við skóla 
og þar kviknaði hugmyndin um að 
opna stórt setur hér heima.“ 

Eftir að hann kom heim bar Rík-
harður hugmyndina um Grafík-
setrið á borð fyrir bæjaryfirvöld 
og Menningarráð Austurlands og 
viðbrögðin fóru fram úr hans 
björtustu vonum. „Það kom mér 
mjög á óvart hvað velviljinn var 
mikill og menn opnir fyrir þessu. 
Langstærstu styrkina fékk ég frá 
menningarráði Austurlands og 
Fjarðabyggð. Og viðbrögð íbúa 
hafa ekki verið síðri; á opnunina 
mætti til dæmis fólk alls staðar 
að, frá Eskifirði, Norðfirði, Egils-
stöðum og víðar. Þetta var æðis-
legt.“

Ríkharður segir að áhugi á menn-
ingu og listum hafi tekið stakka-
skiptum á Austurlandi á stuttum 
tíma og segir það haldast í hendur 
við uppganginn í kjölfarið á stór-
iðjuframkvæmdum. „Það hefur 
orðið mikil breyting frá því fyrir 
ekki nema fimm árum síðan. Ég 
alltaf sett upp í samkomuhúsinu 
hérna vandaðar sýningar með 
verkum eftir aðra en mig, framúr-

skarandi listamenn, en áhugi verið 
takmarkaður. Ég fékk aldrei háa 
styrki og sjaldan sem ég fékk við-
brögð á borð við það að vera beð-
inn um að endurtaka leikinn. Í dag 
er staðan allt önnur. Það er mikill 
uppgangur hér og þetta helst allt í 
hendur. Sveitarfélagið er allt í 
einu orðið ríkt og tekur menning-
unni opnum örmum. Listin er visst 
mótvægi við stóriðjuna.“ 

Ríkharður kveðst ekki aðeins 
upplifa mikla vitundarvakningu 
af hálfu hins opinbera, heldur 
einnig hjá heimamönnum. „Fólk 
er afar áhugasamt um námskeiðin 
og ég hef ekki undan að svara 
fyrirspurnum frá listamönnum 
um vinnuaðstöðuna sem við 
ætlum að bjóða upp á. Við erum 
ekki búin að setja fullan kraft í 
þetta; fram að jólum ætla ég að 

innrétta gömlu vinnuaðstöðuna 
fyrir konuna mína, sem verður 
þar með textíl- og keramíkaðstöðu,
en svo fer allt í fullan gang strax 
eftir áramót.“ 

Ríkharður er einn þeirra sem 
ruddu brautina fyrir grafíklist hér 
á landi. Grafíklistin fór að ryðja 
sér til rúms hér á landi um miðbik 
áttunda áratugarins og átti sitt 
blómaskeið næsta áratuginn en 
Ríkharður vonast til að Grafík-
setrið verði liður í að hefja þessa 

listgrein til fyrri vegs og virðing-
ar. „Við byrjuðum með grafíklist-
ina í kringum 1975 og hún varð 
strax mjög vinsæl. Í kringum 1980 
seldust heilu sýningarnar upp á 
einu bretti. Þetta gekk vel fram-
undir miðbik níunda áratugarins 
en þá fór að fjara undan grafíklist-
inni, af ýmsum orsökum. Framan 
af var mikil ádeila og bit í verkun-
um en það hefur minnkað úr því. Í 

dag eru grafíkverk fyrst fremst 
litlar, snotrar myndir sem seldar 
eru sem heppilegar tækifæris-
gjafir, skrautmunir. Annað sem 
kom til, og ég held að sé dálítið 
séríslenskt, er að áður fyrr var 
grafíklist vinsæl hjá millistétt-
inni, ef það má kalla það svo, sem 
leyfði sér að kaupa grafíkverk á 
kannski 50 þúsund og efnafólk 
keypti þau líka. Nú eru margir 
sem tilheyrðu millistéttinni komn-
ir í láglaunastétt og færri kaupa 
listaverk á fimmtíu þúsund, þeir 
efnaminni hafa ekki efni á því en 

ríka fólkið kaupir bara dýrari 
verk, jafnvel á fimm milljónir.

Ég hef tekið eftir því erlendis að 
þar er grafíklistin aftur á uppleið 
en ég verð ekki jafn var við það á 
Íslandi. Ég vonast því til að 
Grafíksetrið verði til þess að 
Íslendingar læri að meta grafíklist 
á nýjan leik og færi greinina frá 
þessum basarmarkaði sem hún 
hefur verið á.“ 

Ríkharður er fæddur og uppalinn í 
Austurríki en hefur búið á Íslandi 
frá því 1960, en upphaflega hafði 
hann hugsað sér að drepa tímann í 
þrjá mánuði hér á landi. „Ég var 
nýútskrifaður úr myndlistarskóla í 
Vín og sá fram á að ég hefði ekkert 
að gera næstu þrjá mánuði. Mig 
hafði alltaf langað til að prófa sjó-
mennsku og frétti að það væri 
hvergi auðveldara að fá pláss á sjó 
en á Íslandi. Ég kom því hingað í 
febrúar 1960 og daginn eftir var ég 
á leið út á mið með Þorkatli Mána.“ 

Listin er mótvægi við stóriðju
Þótt hann væri orðinn sjötugur og ári betur vílaði Ríkharður Valtingojer ekki fyrir sér að reisa með eigin höndum stórt og full-
komið Grafíksetur austur á Stöðvarfirði, en það var opnað 28. september. Bergsteinn Sigurðsson ræddi við Ríkharð um listina, 
landsbyggðina og síldarvertíðina sem dró hann upphaflega hingað til lands.

Ég vonast því til að Grafíksetrið verði til þess að Íslending-
ar læri að meta grafíklist á nýjan leik og færi greinina frá 
þessum basarmarkaði sem hún hefur verið á.



omxgroup.com/nordicexchange

Viltu starfa í spennandi og alþjóðlegu umhverfi? 

Störfin felast í:
Þjónustu og samskiptum við útgefendur skráðra verðbréfa 
í Kauphöllinni
Þjónustu og samskiptum við kauphallaraðila
Yfirferð og staðfestingu á lýsingum sem gefnar eru út 
vegna almenns útboðs verðbréfa eða töku verðbréfa til 
viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði
Eftirliti með upplýsingagjöf skráðra félaga
Vinnu og samskiptum innan OMX kauphallanna

OMX Nordic Exchange Iceland (Kauphöllin) leitar að sérfræðingum

Menntun og hæfni:
Háskólamenntun í viðskiptafræðum eða skyldum greinum
Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð og rituð
Framúrskarandi íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Mjög góð tölvukunnátta
Reynsla af fjármálamarkaði æskileg

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum vegna ofangreindra starfa verður eingöngu svarað hjá STRÁ

MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is,

og Gunnar H. Ársælsson, gunnar@stra.is, veita nánari upplýsingar. Viðtalstímar eru frá kl. 13-15

alla virka daga. Vinsamlega sendið starfsferilsskrár og meðfylgjandi prófgögn til stra@stra.is. 

Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

OMX Nordic Exchange gegnir

hlutverki miðlægrar gáttar að 

fjármálamörkuðum á Norðurlönd-

unum og í Eystrasaltsríkjunum til 

að auka áhuga, tækifæri og 

fjárfestingu á öllu svæðinu.

OMX er alþjóðlegur vinnustaður 

og er með starfsemi í Ástralíu, 

Kanada, Kína, Danmörku, Eistlandi, 

Finnlandi, Hong Kong, Íslandi, 

Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Noregi, 

Singapúr, Svíþjóð, Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum, 

Bretlandi og Bandaríkjunum.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Salaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stuðningsfulltrúi - 50 - 100% starf

• Starfsfólk í dægradvöl – hlutastarf

Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.









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

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

Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og
uppsetning á nýjum netkerfum. Ráðgjöf
til viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi
verkefni eru í boði.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og
öguðum vinnubrögðum

•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er æskileg

/

Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
margra framsæknustu fyrirtækja landsins. 
Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma. 
Þetta er draumastarf þeirra sem hafa gaman 
af tækni, fjölbreyttum mannlegum samskiptum 
og lifandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla 
á að einstaklingar geti vaxið og dafnað í starfi.

• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski

ásamt lipurð í samskiptum
• Æskileg menntun er t.d. tölvudeild Iðnskólans, 

rafeindavirkjun eða önnur menntun 
á tæknisviði

• Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
MCP gráður koma einnig til greina

Starfið felst í þróun, uppbyggingu og 
daglegum rekstri tækniumhverfis
TM Software og viðskiptavina þess.
Spennandi og krefjandi verkefni í boði þar
sem unnið er með nýjustu tækni á 
hverjum tíma. Lögð er áhersla á góða
vinnuaðstöðu og faglegt umhverfi.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar-, 
verk- eða tæknifræði er æskileg

•  Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu 
kemur vel til álita

•  Góð þekking á Microsoft lausnum 
nauðsynleg. MCSA, MCSE eða aðrar 
gráður eru kostur

Gætt verður fyllsta trúnaðar um allar umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist 
til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 22. október nk.
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Rekstur og umsjón með símkerfum. Uppsetning
á nýjum búnaði og kerfum. Samskipti við
samstarfsaðila og viðskiptavini. Spennandi og
krefjandi verkefni eru í boði.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar- verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

•  Reynsla af rekstri símkerfa og netbúnaðar
•  Samskiptahæfni, ásamt sjálfstæðum og 

öguðum vinnubrögðum

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Virka endurmenntun í starfi

• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi



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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Við leitum að metnaðarfullum sérfræðingi

Sérfræðingur í ferlaþróunarteymi

Ábyrgðarsvið:
• Leiða þróun á framleiðsluferlum í steypuskála samkvæmt straum- 

línustjórnkerfi Alcoa, sem byggir á framleiðslukerfi Toyota. 
• Umsjón með mælingum og endurbótum framleiðsluferlis, 

sem og að greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks svo tryggja 
megi stöðugar endurbætur.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra ferlaþróunar og fram- 
kvæmdastjóra málmvinnslsuteymis, sem og aðra starfsmenn 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði.
• Reynsla í framleiðslustýringu æskileg sem og reynsla 

af notkun straumlínustjórnkerfa.
• Reynsla af greiningu, rannsóknum og endurbótum á 

framleiðsluferlum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, 

sem og hæfni til tjáningar.
• Hæfni til miðlunar og kennslu.

Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða þróun framleiðsluferla í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í 
málmvinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Starfið veitir einstaklingi sem nær árangri einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi. Samstarf, hópvinna 
og valddreifing eru lykilatriði og mikil áhersla lögð á stöðugar endurbætur ásamt síaukinni hæfni og ábyrgð starfsmanna. Starfið krefst 
mikilla samskipta við aðra starfsmenn á öllum stigum framleiðslunnar. Náið samstarf er við framkvæmdastjóra málmvinnslu og
sérfræðinga í málmvinnslu. 

Umsóknarfrestur er til 15. október. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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

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

www.kpmg.is/starf

Skattasérfræðingur

Háskólanám í lögfræði eða 
viðskiptalögfræði

Viðskiptatengd starfsreynsla 

Mjög góð þekking á skattamálum

Gott vald á íslensku og ensku

Starfsfólk í endurskoðun 
og reikningsskilum

Háskólanám í viðskiptafræðum
eða starfsreynsla

Viðskiptatengd starfsreynsla

Góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

Gott vald á íslensku og ensku

Góð þekking á Excel

Við leitum að 
skattasérfræðingi &
starfsfólki í endurskoðun 
og reikningsskilum
til starfa á skrifstofu 
okkar á Akureyri



Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk 
eins annars tungumáls (ensku).

Aðrar kröfur:
     Góð tölvukunnátta
     Falleg framkoma og þjónustulund
     Þekking á landi og þjóð

Um er að ræða vaktavinnu. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem 
trúnaðarmál.

SPRON óskar eftir að ráða
öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra í útibú SPRON
í Lágmúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og þjónustu-
leiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

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

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

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 14. október nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Viðskiptastjóri

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



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tæknileg verkefni að glíma við
Tæknimaður í radíódeild. Í starfi tæknimanns felst meðal annars 
rekstur, innsetningar og mælingar á búnaði tengdum þráðlausum 
dreifikerfum félagsins.  Deildin rekur dreifikerfi fyrir farsíma, sjónvarp 
og útvarp um allt land og einnig fyrir örbylgjusambönd Vodafone. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafeindavirkjun skilyrði
• Iðnfræði og/eða tæknifræðimenntaðir koma einnig til greina
• Haldbær reynsla af rekstri fjarskiptakerfa
• Rík þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Fékkst þú þjónustulund í vöggugjöf?
Þjónustufulltrúi í þjónustuver. Í starfi þjónustufulltrúa  felst meðal 
annars að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu, verðskrá, tilboð, 
dreifingu og fleira. Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustustörfum
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
•  Rík þjónustulund
•  Góð enskukunnátta
•  Góð tölvukunnátta
•  Frumkvæði og metnaður í starfi

Ertu snillingur í mannlegum samskiptum?
Í starfi sölumanns felst meðal annars að veita upplýsingar og ráðgjöf 
um þjónustu og vörur Vodafone. Verslanir Vodafone á 
höfuðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og Skútuvogi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og/eða þjónustustörfum 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Nýir starfsmenn fá góða fræðslu í upphafi starfs. 
Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 ára aldri koma til greina.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott 
í starfsmannaþjónustu Vodafone, sonjas@vodafone.is.
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknir um www.vodafone.is fyrir 
20. október nk.

Markmið Vodafone er að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. 
Þess vegna eigum við samleið með kraftmiklu fólki sem vill ná árangri í 
vinnunni, er áhugasamt og þjónustulundað.  Við vitum að góður starfsandi 
skiptir miklu máli og leggjum okkur fram við að skapa sterka liðsheild. 
Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp 350 starfsmanna, 
sem ætlar sér að ná enn lengra!

Langar þig að takast á við krefjandi 
verkefni í spennandi starfsumhverfi?

al annars
ráðlausum 
íma, sjónvarp 
Vodafone. 

l greina

elst meðal
rðskrá, tilboð, 

Ertu snillingur í mannlegum samskiptum
Í starfi sölumanns felst meðal annars að veita upplýsin
um þjónustu og vörur Vodafone. Verslanir Vodafone á
höfuðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og S

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og/eða þjónustustörfum 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Nýir starfsmenn fá góða fræðslu í upphafi starfs. 
Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 ára aldri koma til grei

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott
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Stutt lýsing á starfi 
• Sölustjórnun fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar, 

vörubíla og flr. 
• Vörustjórnun fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar, 

vörubíla og flr. 

Hæfniskröfur 
• Hafa góða þekkingu og/eða reynslu 

af vinnuvélum og vörubílum
• Almenna tölvuþekkingu 
• Góða íslensku- og enskukunnáttu 
• Góða samskiptahæfileika 
• Reynslu af sölustörfum

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 9:00-18:00 eða 8:00-17:00, 
skiptist vikulega. 
Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Frekari upplýsingar veitir starfsmannasvið 
Brimborgar í símum 515-7088/7188.
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér. 

Umsóknarfrestur er til 15. október 2007. 
       Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. Núna.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6 - 8, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is 

Umsóknarfrestur
er til 15. okt n.k.

Sölustjóri varahluta 
fyrir Volvo vinnuvélar

Við leitum að sölustjóra fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar 

Volvo atvinnutækjasvið

                 Með skilningi á þörfum fólks, alúð og góðum vörum vex 
hagur Brimborgar hratt. Á aðeins fjórum árum hefur fyrirtækið 
þrefaldast að stærð og stefnir það á að verða vinsælasta 
bílaumboð landsins þar sem traust og öryggi í viðskiptum er 
haft að leiðarljósi. Í Reykjavík og á Akureyri starfa um 190 
manns við að veita viðskiptavinum Brimborgar faglega ráðgjöf 
og þjónustu fyrir Ford, Volvo, Citroën, Lincoln, Daihatsu,

Mazda, Volvo vörubíla, Volvo vinnuvélar, Volvo Penta 
bátavélar, Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab bílkrana, 
Pirelli og Nokian hjólbarða. 
Brimborg leitar að einstaklingi sem hefur metnað til að láta 
hæfileika sína njóta sín í stórum hópi frábærra fagmanna sem 
starfa undir fána Brimborgar.

Gluggasmiðjan ehf.
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 

KÓPAVOGSBÆR
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Verkefnisstjóri æskulýðs- 
og tómstundamála 

• Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra

æskulýðs- og tómstundamála hjá

Kópavogsbæ.

Krafa er gerð um háskólamenntun í
uppeldisfræðum eða tómstundafræðum
og/eða reynslu í rekstri tómstunda- og
félagsmiðstöðva.

 Jafnframt er gerð krafa um að
umsækjandi hafi reynslu í stjórnun, rekstri
og færni í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga f.h. Kópavogsbæjar og viðkomandi
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til 22. október 2007.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu íþrótta- og
tómstundamála í síma 570-1600.
Umsóknir berist á skrifstofu íþrótta- og
tómstundamála Fannborg 2, 2. hæð.

Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að 

sækja um starfið.





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

Leikskólinn Fífuborg, Fífurima 13 í Grafarvogi
leitar að skapandi fólki með fjölbreytta menntun

Ævintýri alla daga

Lagerstarf
Rammagerðin óskar eftir að ráða öflugan lagerstarfs-
mann. Auk þes að sjá um lager verslunarinnar felur 
starfið í sér afgreiðslu í versluninni að hluta.

Hæfniskröfur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tölvuþekking
• Stundvísi

Starfslýsing
• Taka á móti vörum og sjá um skráningar á þeim 

í birgðakerfi
• Samþykkja reikninga
• Sjá um vörutalningar
• Panta viðhaldsvörur
• Taka út skýrslur úr birgðakerfi
• Vera verslunarstjóra til handar með ýmis tilfallandi

mál t.d. skýrslur, afgreiðsu, vörukaup, kassakerfi o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október.

Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til 
halldor@66north.is eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 
210 Garðabær



www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 10. október. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar um störf rafvirkja og málmiðnaðarmanna veitir
Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, í síma 563 8000, hordurv@marel.is. Nánari
upplýsingar um starf rennismiða veitir Hákon Þorleifsson, framleiðslustýringu, í
síma 563 8000, konni@marel.is.

Hvað segir starfsfólkið?

"Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu"

"Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið"

"Góður starfsandi og góðir vinnufélagar"

"Manni er treyst til að gera hlutina"

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:



Sölumaður
BM Vallá óskar eftir að ráða sölumann til starfa á söluskrifstofu 
félagsins í Suðurhrauni 6 í Garðabæ. Starfið felst í sölu á 
framleiðsluvörum fyrirtækisins ásamt ráðgjöf til viðskiptavina.

Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja þekkingu á byggingarvörum, 
sýni sjálfstæði og frumkvæði í starfi og hafi þjónustulund gagnvart 
viðskiptavinum fyrirtækisins.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur A. Björnsson
í síma 412 5161 (gunnlaugur@bmvalla.is).

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Í starfsstöð fyrirtækisins
í Garðabæ eru framleiddar
húseiningar, smáeiningar,

pípur og rör ásamt
múrvörum.

Þar er starfrækt söludeild
sem sér að mestu leyti um

sölu á þessum vörum.

bmvalla.is

Lagermaður
Einnig óskar fyrirtækið eftir að ráða lagermann í starfsstöðina 
í Garðabæ. Æskilegt er að viðkomandi hafi lyftararéttindi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Hólmsteinn Hólmsteinsson
 í síma 617 5155 (holmi@bmvalla.is).



 Glæsileg og spennandi
húsgagna- og gjafavöruverslun

Erum að leita eftir hressu fólki á kassa í 
fullt starf, hlutastarf og eða helgarvinnu 

í nýrri glæsilegri húsgagna- og gjafa-
vöruverslun í nýja turninum í Kópavogi.

Umsóknir sendist á magnus@pier.is.
Nánari upplýsingar veitir Magnús í síma 690 7000.

Afgreiðslu-
fólk á kassa

Hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um!

www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Pétur Arason, petur.arason@marel.is í síma
563 8000. Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 16. október nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun. A› henni standa
stúdentar innan Háskóla Íslands, HÍ og
menntamálará›uneyti›. Leikskólar
stúdenta eru Leikgar›ur, Mánagar›ur
og Sólgar›ur. Auk leikskóla rekur FS
Bóksölu stúdenta, Stúdentagar›a,
Kaffistofur stúdenta og Stúdentami›lun.
Starfsfólk FS er um 110 talsins.
FS er me› virka starfsmannastefnu. Starfsfólk leikskólanna n‡tur
sömu  kjara og starfsfólk almennra leikskóla og a› auki sömu
hlunninda og anna› starfsfólk FS.

Kátir kokkar
og anna› gott fólk athugi›!

www.fs.is

Augl‡sum eftir matrá›i til a› sjá um eldhús fyrir 64 börn
og 14 starfsmenn á Mánagar›i. Stefna leikskólans er a›
börnin fái hollt, næringarríkt og fjölbreytt fæ›i og ver›ur
n‡jum matrá›i bo›in starfsfljálfun.

Leitum einnig a› gó›u fólki í full störf og hlutastörf á
Leikgar›, Sólgar› og Mánagar›, sem allir starfa samkvæmt
n‡rri og spennandi stefnu í anda High Scope.

Leikskólar stúdenta eru sta›settir á háskólaló›inni, í
stúdentagar›aflorpinu vi› Eggertsgötu. Vinnuumhverfi
er líflegt, sta›setning og a›sta›a frábær, samstarfsfólk
metna›arfullt og vi›skiptavinir sérlega skemmtilegir.

Áhugasamir hafi samband vi› Írisi Dögg á Mánagar›i í
síma 562 3340 e›a me› tölvupósti managardur@fs.is.

til starfa hjá okkur, bæði
hér á Íslandi og á stofuna í
Kaupmannahöfn.

T.ark leitar að
arkitektum og
byggingafræðingum

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK
teiknistofan@tark.is     www.tark.is 
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Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám á skrifstofuna,
Brautarholti 6, 3. hæð, eða á netfangið bjarni@tark.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VILTU BREYTA TIL?VILTU BREYTA TIL?
ERTU ARKITEKT EÐA
BYGGINGAFRÆÐINGUR?
ERTU ARKITEKT EÐA
BYGGINGAFRÆÐINGUR?



VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi
og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um að vinna með 
fötluðum börnum á almennum frístundaheimilum ÍTR og
frístundaheimili við Öskjuhlíðarskóla.

Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum/
leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Íþrótta- og tóm

Sími 411 5000 •

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is,

eða hafa samband við starfsmannaþjónustu ÍTR

í síma 411 5000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar
má fá á frístundamiðstöðvum í hverfum borgarinnar:
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700

Next óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun sína. 

Verslunarstjóri kemur að öllum daglegum rekstri verslunar svo sem starfsmannastjórnun, áætlanagerð, þjónustu 
við viðskiptavini og framstillingu í verslun. Starfið er laust frá 1. janúar 2008

Hæfniskröfur:

Deildarstjóri sér um þjónustu við viðskiptavini, gerð vaktaplana, framstillingu í deildinni og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

VERSLUNARSTJÓRI

DEILDARSTJÓRI HERRADEILDAR

HELGARSTARFSFÓLK

Umsjón með ráðningum:
Tinna Jóhannsdóttir – tinna@next.is
Umsóknarfrestur til og með 14. október

Lausar stöður í Norræna húsinu

Aðstoð í eldhúsi 100%:

Bókari 75%

Aðstoð í eldhúsi
Bókari 75%

Eldhúsið í Norræna húsinu er að taka spennandi 
breytingum, af því tilefni leitum við að öflugri manneskju
með reynslu og þekkingu á eldhússtörfum til að taka 
þátt í ferlinu með okkur. Nám í matvæla og 
veitingagreinum er kostur en ekki skilyrði. Viðkomandi
þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma. 

Um er að ræða almenna bókhaldsvinnu. Viðkomandi þarf að
hafa þekkingu og reynslu af bókhaldsstörfum, vera nákvæmur 
og skipulagður í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir á is og í síma 5517032. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Norræna hússins, Sturlugötu 
5, 101 Reykjavík eða í tölvupósti á 
Umsóknarfrestur er til 15. október 2007.

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

thuridur@nordice

thuridur@nordice.is

.



Helstu verkefni:

• Umsjón með stærri útlánaverkefnum fyrir
útibú svæðisins

• Ráðgjöf til viðskiptavina í tengslum við útlán

• Greining og mat á útlánahæfni
viðskiptavina

• Greining og mat á kjörum og skilmálum
útlána

• Undirbúningur mála sem lögð eru fyrir
lánanefnd

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði viðskipta eða lögfræði
er skilyrði

• Reynsla og góð þekking á lánamálum er
skilyrði

• Reynsla/áhugi á greiningarvinnu er skilyrði

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni og
nákvæmni í vinnubrögðum ásamt hæfni
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Lárus Sigurðsson útibússtjóri og Viglín Óskarsdóttir
þjónustustjóri í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 14. október nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Lánastjóri

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

SPRON óskar eftir að ráða öfluga lánastjóra til starfa fyrir miðsvæði
útibúa SPRON. Lánastjóri hefur aðsetur í Ármúla 13a.



H
u

g
sa

 s
ér

!





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 milli 16:30-17:00

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

893-6001

820-8080

Naustabryggja 2
110 Reykjavík
Flott eign

Stærð: 170,5 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.500.000

Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Glæsileg 5-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum í bryggjuhverfinu.  Á neðri hæð er stofa, borðstofa, eldhús,
hjónaherbergi,  barnaherbergi,  baðherbergi  og  þvottahús.  Á  efri  hæð er  sjónvarpstofa,  tvö  barnaherbergi
og  baðherbergi.   Á  öllum gólfum er  fljótandi  eikarparket  að  undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi
sem er  flísalagt.   Eldhúsið  er  einkar  glæsilegt  með  góðri  innréttingu  og  flísum á  milli  skápa.   Útgengi  úr
stofu á suðvestur svalir.  Þessa eign verður þú að skoða!

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14:00-14:30

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

893-6001

820-8080

Rauðihjalli 3
200 Kópavogur
Góð eign miðsvæðis

Stærð: 209,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 27.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.000.000

Gengið er  inn á fyrstu hæð í  flísalagt  anddyri  með skáp.  Þar  inn af  er  gott  dúklagt  herbergi  með fataskáp sem
notað er sem geymsla í  dag. Gert  er ráð fyrir  gestasnyrtingu. Stórt  og gott  þvottahús-/þurrkherbergi  með tengi
fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Útgengi  er  úr  þvottahúsi  í  rúmgóðan  bílskúr.  Úr  anddyri  er  gengið  upp  steyptan
teppalagðan stiga á efri hæð. Þar eru tvær rúmgóðar stofur, teppalögð borðstofa og stofa með parketi, gengið er
tvö þrep niður í stofu. Dúklagt eldhús með upprunalegri innréttingu, góðum borðkrók og fallegu útsýni. Úr stofunni
er gengið út í ræktaðan garð. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, þar er m.a. skápur og baðkar með sturtuklefa.
Stórt barnaherbergi með skápum. Þar við hliðina er rúmgott hjónaherbergi með skápum og útgengi í garð. Annað
minna barnaherbergi  er á ganginum. Á svefnherbergjum er parket úr aski.  Fallegt útsýni er úr svefnherbergjum.
Hellulagt plan er fyrir framan húsið og garðurinn bak við hús er í góðri rækt.  Húsið var málað sl. sumar og skipt
um timbur í þakkanti að framan. Góð eign á rólegum stað miðsvæðis í Kópavogi.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 15-16

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

893-6001

820-8080

Baughús 20
112 Reykjavík
Fallegt útsýni 

Stærð: 161,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 23.820.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
Efri  sérhæð  ásamt  33,5  fm  bílskúrs  á  fallegum  útsýnisstað  í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist  í  anddyri,  stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi og þvottahús sem er bæði innangengt
úr anddyri og eldhúsi.  Á stofu, borðstofu og gangi er parket en annars dúkur á gólfum nema anddyri sem
er flísalagt.  Fallegt útsýni er úr stofu og borðstofu.  Stór sólpallur með skjólgirðingu er fyrir framan húsið.
Bílaplan hellulagt og með hitalögn.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00-15:30

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

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.17:00-17:30

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

898 0066

Sólarsalir 5-7
203 Kópavogur

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Falleg 3ja  herbergja  íbúð á jarðhæð á fjölskylduvænum stað í  Salahverfi.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu,  opið
eldhús,  baðherbergi,  hjónaherbergi,  barnaherbergi,  þvottahús  og  geymslu.  Parket  er  á  gólfum  að
undanskildu baðherbergi, þvottahúsi, geymslu og holi.  Verönd og sameiginlegur garður í suður.  Íbúðin er í
húsi nálægt leikskóla, skóla, sund- og íþróttaaðstöðu og verslunum.  Fjölskylduvæn eign í alla staði.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16:00-16:30

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

898 0066

Laugarnesvegur 112-114
Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Afar glæsileg eign við Laugarnesveg. Íbúðin er tveggja herbergja, björt með háum gluggum. Eignin er 77
fm að flatarmáli og er öll nýupptekin í hólf og gólf. Á neðri hæð hússins er svo 26fm rými með sér inngangi
sem auðveldlega er hægt að innrétta sem studioíbúð. Verið velkomin í opið hús í dag milli  klukkan 15:00
og 16:00.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigurbjörn Einars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

bjossi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16

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

822 1003 



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

Sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

848-8718

861-2743

Njörvasund 25
104 Reykjavík
Lítil og sæt

Stærð: 55,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 9.370.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Fallega  endurnýjuð  íbúð  á  vinsælum  stað.  Hér  er  um  lítið  niðurgrafinn  kjallara  að  ræða  sem  telur  2  -  3
herbergi, nýlegt eldhús , baðherbergi , hita og neyslulagnir . Snotur eign með sérinngangi sem verður laus
fyrir jól.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl. 16:00-16:30

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

848-8718

861-2743

Brattagata 4a
310 Borgarnes
Flott 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

Bókaðu skoðun í síma 659-5652

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, 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

Bókið skoðun í síma 659-5652

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

659 5652

Hverfisgata 74
101 Reykjavík
Falleg íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Eignin skiptist í  þrjú fín svefnherbergi, tvö þeirra eru
ágætlega  rúmgóð,  þriðja  hefur  nýst  sem  skrifstofa.  Eldhúsið  er  með  nýrri  innréttingu.  Stofan  er  góð  með
plastparketi á gólfi, útgengi á suður svalir. Baðherbergið er flísalagt, fín innrétting, sturta. Í sameign er þvottahús. Í
risinu er sér geymsla, góðar sameiginlegar svalir eru í risinu. Þetta er eign á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

tt@remax.is

emil@remax.is

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

gunnsteinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00-16:30 

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

891 6670

661 9261

HAGAMELUR 53
107 Reykjavík
ÞAÐ ER GOTT AÐ BÚA Í VESTURBÆNUM

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: .
Falleg 3ja herbergja íbúð á besta stað í vesturbænum. Íbúðin er á þriðju hæð og er mjög  vel skipulögð og
rúmgóð. Björt og opin Stofa með Ljósu parketi. Eldhús er með hvítri viðar innréttingu og góðum borðkrók
sem er að hluta til opin inn í stofu. Baðherbergi er flísalagt með hvítum flísum á gólfi og veggjum, hvít viðar
innrétting  og  sturta.  Á  baðherbergi  er  t.f.  þvottavél.  Hjónaherbergi  er  stórt  með  góðu  skápaplássi   og
rúmgott Barnaherbergi. GÓÐ ÍBÚÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 7 OKT. KL 15:00 - 15:30

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

661 9261

891 6670

Sólvallagata 60
101 Reykjavík
Eign sem bíður eftir þér

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 10.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Falleg íbúð á rólegum stað í gamla vesturbænum sem fyrr á þessu ári var endurnýjuð að mestu leyti. Mjög
skemmtileg og vel skipulögð íbúð. Nýleg gólfefni frá Harðviðarval, Stórt svefnherbergi. Rúmgóð borðstofa
og björt  stofa sem eru samliggjandi.  Nýtt  fallegt eldhús með hvítri  sprautulakkaðri  háglans innréttingu og
gler mosaic flísum á milli skápa. Fallegt baðherbergi og þvottahús innaf því. Lítið port er bakvið hús fyrir grill
aðstöðu og sólhúsgögn. Stutt í háskólann og þjónustu.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAGINN 8 OKT. KL 18:00 - 18:30

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

661 9261

891 6670



Þorláksgeisli 17
Grafarholt, Reykjavík
Opið hús í dag milli kl: 16-16.45

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 1.8,2
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Inngangurinn í íbúðina er sér, flísalagt anddyri með fataskáp. Sér þvottahús innaf íbúð. Svefnherbergi eru
stór  með  mjög  góðum  skápum.  Stórt  baðherbergi  með  bæði  baði  og  sturtu.  Björt  og  rúmgóð  stofa.
Eldhús með góðum innréttingum og eyju, keramik hellur. Stór pallur í suðurátt með miklu skjóli. Bílastæði í
bílageymslu,  engin þörf  á  að skafa á veturna.  Sér  geymsla á sömu hæð. Falleg og björt  gæðaíbúð sem
nýtist vel. Gott eykarparket er á íbúðinni, náttúruflísar á eldhúsi og baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

heidar@remax.is

Opið
Hús

Frábær pallur í suðurátt

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

694 1799

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

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

Brunabótamat: 15.310.000
Bílskúr: Já

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

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 17:00-17:30

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

897 7744

Vallarhús 43
112 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
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.17:00-17:30

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

699 7372

Jakasel 5
109 Reykjavík
PARHÚS MEÐ ÚTLEIGUÍBÚÐ

Stærð: 223,9 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 27.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 47.000.000
RE/MAX BORG kynnir  fallegt og rúmgott parhús í Selunum með bílskúr(22,8 fm) og útleiguíbúð(ca 60 fm) í
kjallara.  Húsið  er  í  góðu  ástandi  bæði  að  utan  og  innan.Í  dag  er  húsið  tvískipt  í  2ja  hæða,  130  fm,  5
herbergja íbúð og 70 fm, 3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi. Hægt er að breyta skipulagi hússins
þannig  að  það  verði  ein  8  herbergja  eign  á  þremur  hæðum.Þetta  er  góð  eign  á  vinsælum stað  í  grónu
hverfi. Skólar og leikskólar, matvöruverslanir, skíðasvæði og öll helsta þjónusta nálægt.

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

Ársalir 1
201 Kópavogur
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðar suðursvalir á 8. hæð í lyftuhúsi. Gegnheilt iberaro
parket  á  gólfum.  Traust  og  vel  byggt  fjölbýli.  Sérlega  björt  íbúð  með  góðu  stofurými.  Eldhúsið  er  fallegt
með  fallegri  innréttingu,  góðri  vinnuaðstöðu,  flísum  á  gólfi  og  stórum  eldhúskrók.  Þvottahús  er  innan  af
eldhúsi. Barnaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi. Hjónaherbergið er af ágætri stærð, parket á gólfi
og góður skápur. Baðherbergi með hornbaðkari. Vönduð eign.

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

Gnoðarvogur 18
104 Reykjavík
FALLEG OG RÚMGÓÐ 2JA HERB.

Stærð: 62,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 8.960.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
RE/MAX BORG kynnir góða 2ja herbergja íbúð á 3. hæð. Gengið er inn í miðrými sem tengir bað, eldhús,
stofu og svefnherbergi. Parket er á miðrými, svefnherbergi og stofu, dúkur á eldhúsi og baðið er flísalagt.
Skápar í íbúðinni og eldhúsinnréttingin eru vel með farin og líta vel út. Framhlið hússins hefur verið klædd
og skipt um glugga en auk þess hefur verið skipt um þakplötur, rennur og skólp endurnýjað. Sérlega falleg
2ja herbergja 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

Þórðarsveigur 30
113 Reykjavík
4ra herb.-bílgeymsla-hagstætt lán

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000

Einstaklega snyrtileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í 5.hæða viðhaldslitlu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.  Nánari
lýsing: Forstofa með fatakáp. Þrjú svefnherbergi öll með fataskápum. Eldhús með innréttingu úr eik, eldunareyju,
háfi  og  keramik  eldavél.  Stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  10  fm.  svalir  sem  búið  er  að  loka  með  gleri.
Baðherbergið  er  með  baðkari,  flísum  í  hólf  og  gólf,  innréttingu  og  rými  til  að  setja  sturtuklefa.  Þvottahús  með
flísum á gólfi og hillum.  Gólfefni: Eikarparet er á allri íbúðinn nema baðherbergi og þvottahúsi. Í sameign er 14 fm.
geymsla með hillum og skáp. Bílgeymsla.  Hagstætt lán að upphæð kr. 19.800.000 frá Kaupþingi banka hvílir á
eigninni. Afborgun pr.mán kr. 83.000,-

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.: 14:00 - 15:00

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

520 9400

698 87 33



Norðurbyggð 13 og 15
815 Þorlákshöfn

Fallega hönnuð raðhús á góðum stað í Þorlákshöfn.

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 27.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.500.000

Um er að ræða fallega hannað 150 fm2 3ja herb. raðhús og þar af 32.1 fm2 bílskúr á góðum stað í
Þorlákshöfn. Húsin eru viðhaldsfrí,  gerð úr forsteyptum einingum með PVC gluggum. Bílaplan hellulagt
með hitalögn, sólpallur og gróin lóð í kringum eignina. Eignin skiptist í: Forstofu með fallegum flísum á gólfi
og  stórum skáp sem nær  upp í  loft.  Hol  með sjónvarpstengi  og  næturljósi í  veggjum.  Eldhús  með nýlegri
eikar innréttingu frá HTH og AEG uppþvottavél og heimilistækjum. Stofa og borðkrókur eru samliggjandi, en
stofan er björt  og skemmtileg, þaðan er útgengt á fallega afgirta timburverönd. Bað er mjög snyrtilegt og
stórt  með nýtískulegu stóru nuddhornbaði.  Hjónaherb.  er  rúmgott  með stórum skápum sem ná upp í  loft,
inn  af  hjónaherb.  er  snyrting  með  sturtu.  Barnaherb.  er  gott  með  einföldum skáp.  Þvottahús  er  stórt  og
gott,  þaðan er gegnið út í  stóran bílskúr með geymslu,  en þaðan er gegnið út í  bakgarð með fínu útsýni.
Fallegar  flísar  eru á  allri  eigninni  og  hiti í  gólfum, í  þvottahúsi  er  gert  ráð  fyrir  tengjum fyrir  heitum potti  á
verönd Atvinnulíf fer ört vaxandi í bæjarfélaginu, hjá mjög öflugum stórfyrirtækjum, eins og vatnsverksmiðja
ofl.
Verðdæmi:
 Útborgun:     5.050.000 
 Íbúðarlánasj.:   18.000.000 
 Lán frá seljanda:    5.000.000 
 Við afsal:     2.450.000 
 Heildarverð:   30.500.000  

Við Norðurbyggð 9ab og c fást samskonar hús en 4ja herb. 
Eru þau eftir sama byggingaraðila og fást þau afhennt styttra komin ef þess er óskað.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Ásta Wiencke
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

asta@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 16:30

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

520 9400

697 6548



Grundargerði 1E
Akureyri
Laus nú þegar

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.408.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Gengið  inn  í  flísalagða  forstofu.Eldhúsi  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.Stofa  og
gangur  með  parketti,loft  eru  panelklædd.Búið  er  að  skipta  um  gler  í  stofu.Baðherbergi  með  nýlega
sprautulakkaðri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf, baðkar.Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum,parket á
gólfi.Innaf forstofu er gott þvottahús og geymsla með hillum.Að auki er geymsla í kjallara sem er sameign
húsanna.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 7,10. milli kl. 13 og 14 

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

895 5643

Rjúpufell 29
Breiðholt
Laus við kaupsamning

Stærð: 109,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Remax Búi kynnir:Fína 4 herbergja íbúð á annarri hæð í fellunum. Komið inná parketlagt hol,fatahengi og
skápur.  Þrjú svefnherbergi  öll  með nýlegum skápum og eikarparketi  á gólfum. Baðherbergið er  flísalagt í
hólf og gólf,baðkar og vaskur í litlum skáp hvít innrétting. Stofan er parketlögð og útgengi er á yfirbyggðar
svalir,  opið  er  inn  í  eldhús,innréttingin  er  upprunaleg  gamlar  flísar  á  milli  skápa.  Þvottaherbergið  er  innaf
eldhúsi. Sérgeymsla er í sameign og hjóla og vagnageymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Ekki láta einhvern annan kaupa þessa .

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

895 5643

Hjarðarland 3
Mosfellsbær
Tvöfaldur bílskúr

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

Brunabótamat: 38.450.000
Bílskúr: Já

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

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Getur losnað fljót.

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

895 5643

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: 30.000.000

MJÖG HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ!! Glæsileg, 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 2 svalir, aðrar
með útsýni í átt að Úlfarsfelli og Reynisvatni og skjólgóðar suðursvalir með útsýni yfir garðinn og leiksvæðið. Þrjú
stór svefnherbergi með miklu skápaplássi. Flísalagt baðherbergi með mahóní innréttingu, sturta og baðkar. Góð
geymsla  í  sameign  með  miklu  hilluplássi.  Sérlega  hugguleg,  björt  og  snyrtileg  sameign.  Garður  með
leiktækjum,fékk  viðurkenningu  frá  Reykjavíkurborg  fyrir  að  vera  barnvænn.  Verslunarmiðstöðin  við  Kirkjustétt  er
hinum megin við götuna. Þar er meðal annars 11-11 verslun, bakarí, pizzustaður, vidóleiga, Sportkaffi, snyrtistofa,
hárgreiðslustofa og sólbaðsstofa. Hverfid er mjög fjölskylduvænt. Stutt að fara í Ingunnarskóla. Gangstígur er alla
leid og ekki  þarf  ad fara yfir  götu(undirgöng).  Flestar  götur  og gangstígar  í  hverfinu eru með hitalögnum. Stutt  í
falleg útivistarsvæði við Reynisvatn.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

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: 32.900.000
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 17-17:30

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

520 9400

892 0684

Álftamýri 6 
105 Reykjavík
Miðsvæðis í Reykjavík !!

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 16.355.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.700.000
Góð eign á 4. hæð með flottu ústýni, stutt í  alla þjónustu og tvær geymslur fylgja sem ekki eru skráðar í
fermetrafjölda. I  eigninni er rúmgott eldhús, þvottaaðstaða í  íbúð, 3 svefnherbergi, baðherbergi með baði
og sturtu, stofa og tvennar svalir. Verið velkomin að skoða bjallan verður merkt RE/MAX.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Svanlaug
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

svanlaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17

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

697 8381

Lækjasmári 19, 
201 Kópavogur
Jarðhæð með afgirtum garði

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

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
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

Pantið skoðun s: 893 4416

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

893 4416



Kríuhólar 6
111 Reykjavík
4 herbergja íbúð

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 14.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
RE/MAX Esja kynnir: 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Kríuhóla 6 í Breiðholti.  Gengið er inn í stofu og er stór
fataskápur strax á hægri hönd. Út frá stofu eru 2 barnaherbergi. Baðherbergi er með nuddbaðkari og fínni
ljósri  innréttingu,  dökkar  flísar  á gólfi  með rafmagnshita og ljósar  flísar  nánast  að lofti.   Parket  er  á  öllum
gólfum fyrir utan bað og eldhús.  Korkur á gólfum í eldhúsi og fín hvít innrétting. Innaf eldhúsi er þvottahús
með dúk á gólfi, góður vaskur, hillur og tengi fyrir þvottavél.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 17:30 - 18:00

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

822 2123

Þorláksgeisli 23
113 Reykjavík
Falleg 5 herbergja íbúð

Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
RE/MAX Esja kynnir – fallega 5 herbergja íbúð í Þorláksgeisla í Grafarholti. Íbúðin er skemmtilega staðsett í
fjölbýlishúsi  innst  í  botnlanga í  þessu skemmtilega hverfi.  Í  íbúðinni  eru 3 rúmgóð barnaherbergi  og stórt
hjónaherbergi, skápar eru í öllum herbergjum.  Parket er á öllum gólfum nema baði, eldhúsi og þvottahúsi
en  þar  er  flísalagt.  Eigninni  fylgir  stæði  í  bílageymslu  og  6,5  fm  geymsla.  Úr  stofu  er  útgengt  á  15,5  fm
svalir. Allar nánari upplýsingar veitir Helga í síma 822 2123

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:30 - 17:00

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

822 2123

Þórðarsveigur
Grafarholt
Íbúð á jarðhæð

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

Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Nei

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

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Jarðhæð

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

898 9979

660 7761

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

Hrafnhólar 7
800 Selfoss
Stutt í skólann!

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 24.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Fallegt endaraðhús nánast við hliðina á Sunnulækjarskóla!  Húsið sem er
smjög smekklegt í  alla staði er með 3 góðum herbergjum, fallegu baðherbergi, forstofu, þvottarhúsi með
góðri vinnuaðstöðu, Eldhúsi, stofu og holi. Innréttingar, parket og hurðir eru úr Mahogny, Flísar á forstofu,
baði og eldhúsi eru dökkar úr náttúrusteini. Eldhústæki úr burstuðu stáli Góð lofthæð er í öllu húsinu, hiti í
gólfum og mikið af stórum og fallegum gluggum. Góð eign.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Bókaðu skoðun núna!

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

8691078

Grafhólar 20
800 Selfoss
Flott eign!

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Glæsilegt, vel staðsett parhús í Suðurbyggð. Húsið er 187 fm að stærð og
er  innst  í  botnlanga  við  opið  grænt  svæði.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  þvottarhús,  stórt  baðherbergi,  stofa,
eldhús  og  4  góð  svefnherbergi  (fataherbergi  innaf  hjónaherbergi)  Hiti  í  gólfum  og  þiljur  í  lofti.  Hurðir  og
gluggar úr mahogny.    Húsið skilast fullbúið að utan. Flísalagt með ljósum flísum. Stutt í skóla og leikskóla.
Vert að skoða þessa! Hringið strax og bókið skoðun!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Góð staðsetning!

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

Verslunin Íris
800 Selfoss
Vert að skoða!

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0
Re/Max  Heimili  og  Jarðir  kynna  í  einkasölu  glæsilega  verslun  í  Kjarnanum á  Selfossi.  Núverandi  eigandi
hefur rekið verslunina frá upphafi eða  í rúm 30 ár og hefur því byggt upp  góðan og sterkann rekstur sem
og  fastakúnnahóp.  Einnig  hefur  eigandi  náð  góðum  samningum  við  heildsala  á  Íslandi  og  erlendis.
Verslunin  sem  er  gjafavöru/vefnaðarvöruverslun  býður  upp  á  margskonar  gjafarvöru,  vefnaðarvöru,
barnafatnað, sængurgjafir, ýmis konar smávöru sem og allt fyrir heimilið. Verslunin er staðsett

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Gott tækifæri, margir möguleikar!

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

8691078





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 17:00 og 18:00 í dag !!!

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

821 7337

898 0419

892 7556

Njálsgata 83
101 Reykjavík
Sjarmerandi Íbúð í 101 !

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 12.597.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.400.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Sjarmerandi  83  fm.  3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  við  Njálsgötu  83.  Íbúðin  er
nýlega tekin í gegn. Glæsilegt eldhús.  Baðherbergið með fallegum flísum.  Skrautlistar eru við loft og rósettur við
ljósastæði  í  herbergjum  og  stofu.  Ljóst  parket  er  á  gangi,  stofu  og  herbergjum.  Sér  geymsla  og  sameiginlegt
þvottahús  er  í  kjallara.  Bak  við  hús  er  afgirtur  garður.  Stutt  í  Sundhöllina,  alla  verslun  og  þjónustu.  Glæsieign  í
hjarta miðborgarinnar !   Allar nánari upplýsingar um eignina veita Bergur sími 898-0419, bergur@remax.is og Ása
sími 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 í dag milli 16:00 og 16:30

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

821 7337

898 0419

892 7556

Breiðavík 11
112 Reykjavík
Frábær staðsetning!!!

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.800.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Bjarta og fallega 107,2 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð með 22,5 fm
bílskúr  í  Breiðuvík  11  ,  Grafarvogi.  Eignin  er  vel  skipulögð  og  er  með  góðu  útsýni  yfir  sundin  blá  og  yfir
Esjuna. 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

Opið
Hús

Opið hús milli 16:00 og 16:30 í dag !!

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

821 7337

898 0419

892 7556

Þorláksgeisli 47
113 Reykjavík
Flott eign í Grafarholti!

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR  GULLFALLEGA  111,4  FM  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ  Á  2.  HÆÐ  MEÐ
SÉRINNGANGI  AF  SVÖLUM,  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í  GRAFARHOLTINU.  27,7  FM  BÍLSKÚR  FYLGIR
EIGNINNI.  HEILDAR  FM  FJÖLDI  SKV.  FMR  ER  139,1  FM.   FALLEG  EIGN  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
GRAFARHOLTINU Nánari  upplýsingar um eignina veitir  Bergur Heiðar  GSM: 898-0419 og Ásbjörg gsm:
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 og 15:30 í dag

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

821 7337

898 0419

892 7556

Eskivellir 1
221 Hafnarfjörður
Frábær eign á barnvænum stað!

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 20.915.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Falleg 108.8 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli á
Eskivöllum  1,  í  Hafnarfirði.Eldhúsinnrétting  og  skápar   eru  úr  kirsjuberjaviði.  Með  íbúðinni  fylgir  sérmerkt
bílastæði í bílskýli, og einkagarður bæði í suður og norður Góður sameiginlegur garður fylgir eigninni, Stutt í
skóla,  verslun  og  þjónustu.  Kíkið  á  þessa!!!   Nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Bergur  Heiðar  GSM:
898-0419,  bergur@remax.is og Ása GSM: 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 milli kl 15:00 og 15:30 í dag

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: 0
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

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

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

821 7337

898 0419

892 7556



Hallkelshólar
Grímsnes
NÝR OG FLOTTUR BÚSTAÐUR

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt sumarhús, fullbúið, á frábærum stað í landi Hallkelshóla í Grímsnes-
og  Grafningshreppi.  2  góð  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  forstofa,  baðherbergi  með  útgengt  á  verönd,
geymsluloft og útigeymsla.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Steyptur sökkull, hiti í gólfum. Falleg lóð og
heita pottur klár. Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

FRIÐSÆLL STAÐUR - MIKIÐ ÚTSÝNI

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

821 0808

ÓLAFSVELLIR 12
800 Selfoss
NÝTT EINBÝLI Á STOKKSEYRI

Stærð: 167 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 18.400.000
VANDAÐ  EINBÝLISHÚS  Á  GÓÐU  STAÐ!  Húsið  stendur  innst  í  lokaðri  götu  og  við  enda  hennar  er
göngustígur  að  leikskóla.  Húsið  skilast  fullbúið  að  utan  en  fokhelt  að  innan.  Búið  er  að  leggja  gólfhita  í
plötu. Samkvæmt teikningu eru 3 svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, forstofa, þvottahús og bílskúr.
Fallegt útsýni.  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR OG BÓKUN Á SKOÐUN Í SÍMA 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

GOTT SKIPULAG - ENDALÓÐ

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

821 0808

AUSTURBYGGÐ
800 Selfoss

SALA Á 2. ÁFANGA HAFIN

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

Verð: 5.500.000

NÝTT  Í  EINKASÖLU  –  FRÁBÆRAR  BYGGINGALÓÐIR  Á  GÓÐU  VERÐI!
Hverfið er staðsett sunnan við Baugstjörn og Langholt. Aðkoma hverfisins er frá
Langholti  og  um  Suðurhóla,  nýjan  veg  sem  liggur  sunnan  við  Selfoss  að
Eyrarvegi.  Stutt  í  næsta  grunnskóla  sem  er  Sunnulækjaskóli,  stofnaður  2004.
Leikskólinn Hulduheimar er í  næsta nágrenni við Sunnulækjaskóla og var hann
stofnaður  2006.  Gert  er  ráð  fyrir  að  byggður  verði  nýr  leikskóli  í  þessu  hverfi.
Hverfið  er  fjölskylduvænt  og  lagt  göngustígum  sem  liggja  þvert  í  gegnum
botnlanga sem tengja saman leiksvæði.  Fjölbrautarskóli  Suðurlands er einnig í
göngufæri  við  hverfið.  Í  fyrsta  áfanga  eru  31  lóð  og  eru  þær  við  Móland,
Vallarland og Vörðuland og áætlað að þær verði  byggingahæfar í  október.    Á
hverri lóð er stór byggingareitur og leyfilegt að byggja hvort sem er á einni hæð
eða tveimur. Allar einbýlishúsalóðir í 1. áfanga eru á 5,5 til 5,8 milljónir og í boði
er 100 prósent fjármögnun frá Landsbankanum, ásamt framkvæmdarlánum og
langtímalánum,  allt  að  80  prósent  af  byggingarkostnaði.  ALLAR  NÁNARI
UPPLÝSINGAR Á AUSTURBYGGDSELFOSS.IS

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

snorrisig@remax.is

EINBÝLISHÚSALÓÐIR FRÁ 5,5 - 6,2 m

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

821 0808

8977027

Háaleitisbraut 20
108 Reykjavík
Fín 5 herb. íbúð á 4. hæð

Stærð: 138,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 19.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.400.000
Rúmgóð,  mikið  endurnýjuð  og  vel  skipulögð  5  herbergja  íbúð  á  4.  hæð  með  21  fm.  bílskúr  (innifalin  í
heildarfermetratölu)  á  góðum  stað  í  Háaleitinu,  þar  sem  öll  þjónusta  er  á  næsta  leiti.  Nýlegt  eldhús,
baðherbergi  endurnýjað  fyrir  6  árum,  þvottahús  í  íbúðinni  :)  stór  stofa  og  4  svefnherbergi.  Eikarparket  á
stofu. Ný eldvarnarhurð inn í íbúð. Þetta er virkilega fín 5 herbergja íbúð - sérstaklega fyrir þá sem vilja gera
líkamsrækt að líffstíl - því hér er líkamsræktin ókeypis!

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

698 7695

Tungusel 5
109 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja í Seljahverfi

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

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

698 7695



Lækjasmári 82
201 Kópavogur
Mjög góð 5 herbergja íbúð 3.hæð

Stærð: 135,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 22.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Mjög  góð  5  herbergja  íbúð  á  teimur  hæðum  á  mjög  góðum  stað  í  Smárahverfinu  í  Kópavogi,  neðst  í
Kópavogsdalnum.   Íbúðin  er  135,7  fm  auk  geymslu  sem  er  5,97  fm,  samtals   141,7  fm.   Í  dag  eru  3
svefnherbergi en auðvelt að búa til 4. herbergið. Húsið er mjög vel staðsett neðst í Kópavogsdalnum þar
sem er mjög skjólsælt og veðursælt.  Göngufæri er í leikskóla og skóla, sem og íþróttasvæði Breiðabliks,
Smáratorg og Smáralind svo eitthvað sé nefnt.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.16:00-16:30

896 2312

822 3702

Helgubraut 29
200 Kópavogur
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 288,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 38.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000
288 fm raðhús á 3 hæðum með auka 102fm íbúð í kjallara með sérinngang. Bílskúr er 23 fm. Forstofa með
flísum og  klæðaskáp/eldhús  með  flísum og  hvítri  innréttingu/innaf  eldhúsi  er  búr  sem er  í  dag  nýtt  sem
þvottahús/gestasnyrting/Stofa  og  borðstofa  eru  lögð  flísum  og  frá  skála  sem  er  með  náttúruflísum  er
útgengt í hellulagðan garð. Á efri hæðinni eru fjögur stór svefnherbergi með parket á gólfum, úr 2 þeirra er
útgengt á suðursvalir/baðherbergi með flísum á gólfi, baðkari og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

699-4407

822 3702

Holtabyggð 3
220 Hafnarfjörður
Falleg eign á frábærum stað

Stærð: 97,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg 97,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð stutt frá golfvellinum hjá Keili í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa þar
sem er stór innfelldur skápur. Í eldhúsi er falleg innrétting með ofni, háfi og helluborði sem eru á eyju sem
aðskilur eldhús og stofu. Stofan er björt og er útgengt á suðursvalir með góðu útsýni yfir hraunið og út á
flóann. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með baðkari og fallegri innréttingu. Hjónaherbergi 11fm með stórum
skáp. 2 barnaherbergi, skápur er í einu herberginu.

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 frá kl. 16:00-16:30

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

864 1813

822 3702

Blönduhlíð 3
105 Reykjavík
Fín eign í grónu hverfi

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 15.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
4ra herb. lítið niðurgrafin íbúð. Forstofa með parketi á gólfum og skáp innaf forstofu er geymsla með dúk á
gólfum  einnig  er  svefnherbergi  innaf  forstofu.  Baðherbergi  með  sturtuaðstöðu  og  flísum  í  hólf  og  gólf.
Þvottahús er innangengt úr baðherbergi. Hol er með parketi á gólfum og tölvuhorni.  Hjónaherbergi er með
parketi  á  gólfum  og  skáp.  Eldhús  er  með  parketi  á  gólfum,  góðu  skápaplássi  og  borðkrók.  Tvær
samliggjandi stofur með parketi á gólfum og er önnur notuð í dag sem herbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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

699-4407

822 3702

Fagrabrekka 36
200 Kópavogur
Fallegt 250m² raðhús í Kópavogi

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 33.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.900.000
Einkar  fallegt,  mikið endurnýjað og vel  við  haldið 250 fm raðhús við Fögrubrekku í  Kópavogi.   Alls  eru 7
herbergi í húsinu og bílskúr.  37 fm verönd í suður og heitur pottur ásamt fallegum garði. Nýleg gólfefni og
hurðar.  Húsið  lítur  mjög  vel  út  að  utan  og  var  nýlega  málað.   Lóð  að  framan  og  aftan  mjög  snyrtileg.
Staðsetning  er  afar  góð  á  grónum  og  sérlega  skjólsælum  stað  við  rólega  botnlangagötu.  Sjón  er  sögu
ríkari.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:00-17:30

896 2312

822 3702

Núpalind 4
201 Kópavogur
Falleg þakíbúð með bílskýli

Stærð: 173,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 28.045.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Virkilega falleg 173,5 fm þakíbúð á 4. og efstu hæð með stæði í bílskýli.  Í íbúðinni eru fjögur svefnherbergi
ásamt  tvískiptri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  halogenlýsingu  sem  og  í  eldhúsi.   Tvær  svalir  í  suður  og
suðvestur. Mjög rúmgott óskráð rými er til  viðbótar, en það hentar mjög vel sem geymsla, vinnuherbergi
eða  tómstundaherbergi.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  eigninni  og  er  það  ein  og  hálf  stærð,  staðsett  við
innganginn.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. kl.18:00-18:30

896 2312

822 3702

Desjakór 8
203 Kópavogur

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. Húsið var smíðað af fagmönnum jafnt að innan sem utan
og hvergi til sparað. Hönnun hússins er nútímaleg með þarfir nútíma fjölskyldu að leiðarljósi og búið öllum
helstu þægindum   Allar innréttingar eru sérlega fallegar og í háum gæðaflokki. Ef þú ert að leita að fallegu,
vel staðsettu, vönduðu einbýlishúsi á einni hæð, endilega hafðu þá samband við Lárus í síma 824 3934

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð

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

824 3934

822 3702

Laufásvegur 5
101 Reykjavík
Sérhæð í Þingholtunum

Stærð: 120,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1880

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
íbúðin  skiptist  í  forstofu,  borðstofu,  eldhús,  stofu,  þrjú  svefnherbergi  og  baðherbergi.  Sérinngangur  er  í
íbúðina. Forstofa er með skápum. Komið er inn í borðstofu þar sem eldhús er samliggjandi. Í eldhúsi er hvít
innrétting,t.f uppþvottavél -gas og helluborð. Stofa þar sem stórt herbergi er innaf sem hægt væri að nota
sem svefnherbergi eða sem aðra stofu. Rúmgott svefnherbergi með skápum. Barnaherbergi er með dúk á
gólfi. Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og t.f þvottavél.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. kl.18:30 - 19:00

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

865 4039

822 3702



Blönduhlíð 13
105 Reykjavík
Eign í góðu hverfi

Stærð: 98.1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.800.000
Kíkið  í  kaffi  til  okkar  í  dag.   Um  er  að  ræða  snyrtilega  íbúð  sem  skiptist  í  eldhús,  hjónaherbergi,
barnaherbergi,  baðherbergi,  stofu  og auka herbergi  sem áður  var  borðstofa.   Parket  er  á  gólfum íbúðar
nema á eldhúsi er dúkur og flísar á baðherbergi. Tengi fyrir þvottavél er inn á baðherbergi en í sameign er
stórt þvottaherbergi ásamt geymslu. Íbúðinni fylgir bílskúrsréttur. Eign sem býður upp á mikla möguleika

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MILLI 15:00-15:30 Í DAG 

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

8999-427

699 5008

Ljósalind 4
201 Kópavogur
Gullfalleg íbúð í góðu hverfi

Stærð: 70,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin er á jarðhæð í fallegu og vel með förnu fjölbýlishúsi í Lindunum. Parket er á forstofu, stofu, eldhúsi
og  svefnherbergi,  en  flísar  á  baðherbergi.  Forstofa  er  með  góðum skápum.  Eldhús  og  stofa  eru  í  sama
rými og er eldhúsinnrétting nýleg og vel með farin. Stofan er rúmgóð og úr henni er útgengt út á hellulagða
verönd. Svefnherbergi er rúmgott með mjög góðu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, með
snyrtilegri innréttingu og baðkari. Innan íbúðar er þvottahús og geymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 14:00-14:30

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

8999-427

699 5008

Mávahlíð 25
105 Reykjavík
5 herbergja í Hlíðunum 

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

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000

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 og stórar samliggjandi
stofur  með  eikar  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  og  þakfrágangi.  Góður  og  gróinn  sameiginlegur
garður.   Eigninni  fylgir  bílskúrsréttur.   Stutt  í  alla  helstu  þjónustu,  skóla  og  leikskóla.  Falleg  eign  á  besta  stað  í
bænum.

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

Funalind 11
201 Kópavogur
1. hæð með verönd 

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
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

Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Góð eign á eftirsóttum stað

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Remax  Lind  kynnir  góða  3  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  Hlíðunum.   Íbúðin  er  björt  og  vel  skipulögð
staðsett í  kjallara en lítið niðurgrafin með stórum gluggum. Baðherbergið er með gólfhita og hefur nýlega
verið tekið í  gegn og flísalagt. Eldhúsið er með nýlegri  eldhúsinnréttingu með góðu skápa- og borðplássi
og  góðum eldhústækjum.  Stofan  er  björt  með  eikarparketi  á  gólfi.  Svefnherbergi  eru  rúmgóð  og  annað
með innbyggðum fataskáp. Sameignlegur suðurgarður, þvottaherbergi og geymsla á hæðinni.

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. 16:00-16:30

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

669 1005

699 5008

Krummahólar 8
111 Reykjavík
Stór penthouse íbúð

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

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Remax  Lind  kynnir  stóra  og  glæsilega  íbúð  með  frábæru  útsýni  í  Hólunum.  4  góð  svefnherbergi  eru  í
íbúðinni með fataskápum. Eldhús hefur nýlega verið tekið í gegn með hvítum flísum milli skápa, gaseldavél
og  nýjum  eldhústækjum.  Stofan  er  rúmgóð  með  opið  inn  í  borðstofu  og  sjónvarpshol.  Baðherbergi  er
nýstandsett með ljósum flísum og baðkari með sturtu. Stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni og tengi
fyrir heitan pott. Geymsla er inni í íbúðinni. Stæði í bílageymslu fylgir.

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  KL: 14:00-14:30

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

669 1005

699 5008

Rjúpufell 26
111 Reykjavík
Fallegt og vandað raðhús

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 23.240.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Fallegt  og  mikið  endurnýjað  156  fm,  4-5  herbergja  raðhús  ásamt  bílskúr  og  grónum  garði.  Andyri  með
flísum, geymslu og gestasalerni.  Sjónvarpshol  með eikarparketi,  mikilli  lofthæð og þakgluggum. Eldhúsið
með  nýlegri  innréttingu,halógen  lýsingu  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahús  innaf  eldhúsi.  Stofan  er  rúmgóð  og
björt  með eikarparketi  á  gólfum.  Baðherbergi  er  allt  endurnýjað  og  mjög fallegt.  Góð svefnherbergi  með
góðum fataskápum. Stór timburverönd og fallegur garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimarorn@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@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

823 2217

699 5008



Hvannhólmi 6
200 Kópavogur

Falleg eign á friðsælum stað

Stærð: 262,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.500.000

Remax Lind kynnir fallegt og mikið endurnýjað 262,1 fm einbýlishús með stórum
innbyggðum  45,3  fm  bílskúr,  á  friðsælum  og  fallegum  stað  í  austurbæ
Kópavogs, rétt við útivistarsvæðið í Fossvogi. Neðri hæð: Komið er inn í forstofu
með ljósum flísum á gólfi og fataskáp. Úr forstofu er gengið inn í gestasnyrtingu
með  innréttingu  og  flísum  á  gólfi  og  forstofuherbergi  með  parketi  á  gólfi  og
lausum skáp. Þvottahús er stórt og innangengt úr því í bílskúr. Innaf forstofu er
einnig gengið inn í  litla íbúð með eldhúsi og tveimur stórum herbergjum (ca 20
og 22 fm), parket er á gólfum og fataskápar.  Efri hæð: Stigi, lagður ljósu parketi
er  upp  á  efri  hæð  þar  sem  komið  er  upp  í  bjart  hol,  með  útgengi  út  á
suðurverönd.  Eldhús  er  rúmgott  með  upprunalegri  innréttingu  og  kork  á  gólfi.
Inn  af  eldhúsi  er  búr.  Frá  borðkrók  er  gengið  út  á  norðursvalir  með  útsýni  til
Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, með parketi á gólfi. Hjónaherbergi er með
parketdúk  á  gólfi  og  fataskáp.  Tvö  barnaherbergi.  Baðherbergið  hefur  verið
endurnýjað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

699 5008

824 4031

Sólvallagata 82
101 Reykjavík
Glæsileg eign við sjávarkambinn.

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.880.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Stórglæsileg 4ra herbergja 113 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílakjallara í nýju lyftuhúsi á einstökum stað
við  sjávarkambinn.  Íbúðin  er á  allan  hátt  vönduð  og  snyrtileg.  Húseignin  er  smekkleg  og  vel  frágengin,
múruð með marmarasalla. Undir húsinu er bílageymsla og beinn aðgangur frá lyftu upp í íbúðina. Aðkoma
að eigninni er einstaklega auðveld. Stutt í alla þjónustu. Verið velkomin í opið hús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00 til 15:30

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

862 1109

Sörlaskjól 62
107 Reykjavík
Glæsileg sérhæð á eftirsóttum stað

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 15.910.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Gengið inn í sameiginlegt anddyri með fatahengi. Eldhúsið er með ljósri innréttingu, granítplötu, gaseldavél
og keramikhellum. Rúmgott barnaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt, sturtuklefi og hvít
innrétting.  Stofan,  borðstofan  er  opin  og  björt  með  útgengi  á  suðursvalir  með  frábæru  útsýni.  Fallegt
hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi.  Geymsla  í  sameign  og  sameiginlegt  þvottahús.  Gegnheilt  ljóst
birkiparket er á stofu, borðstofu og herbergjum. í eldhúsi er fallegur ljós korkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

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

862 1109

Nökkvavogur 36
104 Reykjavík
Sjarmerandi risíbúð með svölum.

Stærð: 65,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.700.000
Góð  4ra  herbergja  risíbúð  65,4  fm  með  suðaustur  svölum,  sem  ekki  eru  inní  fermetrafjölda  íbúðar.
Sameiginlegur  inngangur  með  miðhæð.  Íbúðin  skiptist  í  hol/gang,  stofu,  eldhús,  baðherbergi  og  þrjú
svefnherbergi. Fallegar gólffjalir eru á allri íbúðinni, nema á baði þar eru ljósar flísar. Manngengt geymsluris
er  yfir  allri  íbúðinni.  Sameiginlegt  þvottahús  í  kjallara.  Athugið  íbúðin  er  skráð  65,4  fm  en  gólfflötur  er
töluvert stærri og kemur á óvart þegar inn er komið. Getur verið laus fljótlega.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:30 til 18:00

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

862 1109

Flórída - Vista Cay
Í hjarta Orlando
hjá Disney, Universal og Sea World

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: -
Bílskúr: Nei

Verð: frá $ 270.000
Lúxus  íbúðir  í  hjarta  Orlando  við  Universal  Boulevard.  Við  hliðina  er  næst  stærsta  ráðstefnusetur
Bandaríkjanna,  Orange  County  Convention  Center.  Allir  skemmtigarðarnir  og  stærstu  kringlurnar  eru
örstutt  frá.  Sundlaug og klúbbhús  innan svæðisins  og  í  boði  að  leigja  íbúðina  út  til  skamms tíma í  einu.
Margir golfvellir nálægt og styst að fara yfir götuna á Shingle Creek Golf klúbbinn. Komdu á sýninguna hjá
okkur til að læra meira í dag frá kl. 14-18 á skrifstofunni, Bæjarlind 14-16.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

í dag 7.október kl. 14-18

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

823 1990



Suðurvangur 12
220 Hafnarfjörður
Flott eign !

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

Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 14 og 14:30

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

693 4085

861 9300

Ásbúðartröð 3
Hafnarfjörður
Útsýni yfir höfnina

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

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 15 og 15:30

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

693 4085

861 9300

Daggarvellir 6b
221 Hafnarfjörður
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Góð aðkoma er að blokkinni og bílastæðin malbikuð. Ásamt íbúðinni er 40 fm verönd með skjólgirðingu.
Lóð er fullfrágengnin. Gengið er inná flísalagða forstofu með skápum og millihurð. Herbergi eru parketlögð.
Stofa er parketlögð. Frá stofu er útgengt á stóran sólpall. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, flísar á milli
efri  og  neðri  skápa  og  á  gólfi.  Keramik  helluborð  og  háfur.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Sér
þvottahús er í íbúðinni. Sér geymsla er í sameign ásamt hjólageymslu.

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 í dag á milli kl 16 og 16:30

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

693 4085

861 9300

Bláhamrar 11
112 Reykjavík
* * * Bókið skoðun * * *

Stærð: 96,6 fm
Fjöldi herbergja: 1989

Byggingarár: 3
Brunabótamat: 13.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu,  fathengi  og  skápur,  í  forstofu  er   dúkalagt  hol.Í  framhaldi  af  holi  er
parketlögð  stofa.  Útgengt  er  á  svalir  úr  stofu.  Flísalagt  sólskot  er  úr  stofu.  Eldhús  með  með  beyki
innréttingu  og  dúkur  á  gólfi.  Tvö  rúmgóð  herbergi,dúkur  á  gólfi  og  gott  skápapláss  í  herbergjum.
Baðherbergi er mitt á milli herbergja,  baðka, tengi fyrir þvottarvél á bað. Upplagt fyrir fólk sem vill kaupa og
gera upp.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið  í síma 861-9300 eða 693-4085

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

693 4085

861 9300

Kríuás 13
221 Hafnarfjörður
Stórglæsileg efri hæð!

Stærð: 150,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 25.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Rúmgóð flísalögð forstofa  með góðu skápaplási.  Stórglæsilegt  eldhús með fallegri  kirsuberja  innréttingu.
Stór  og  rúmgóð  parketlögð  stofa,(Hlynur).  Útgengt  út  á  suður  svalir.  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  með
vönduðum skápum og parketi á gólfum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með vandaðari innréttingu.
Þvottahús og geymsla með góðu skápaplássi og flísum á gólfi.  Sérlega snyrtilegur flísalagður bílskúr, Hiti
og rafmagn, heitt og kalt vatn, sjálvirkur hurðaoppnari. Hiti í tröppum.

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 í dag á milli kl 16 og 16:30

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

693 4085

861 9300

Digranesheiði 41
200 Kópavogur
Frábært útsýni!

Stærð: 91,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Íbúð  á  efri  sér  hæð   með  sér  inngangi  í  tvíbýli  efst  í  suðurhlíðum  kópavogs.  Fallegt  útsýni  af  góðum
suður-svölum. Anddyri er á neðri hæð hússins en þaðan er gengið upp í íbúðina. Stofa og borðstofa eru
samliggjandi og rúmgóðar og með parketi á gólfi eins og eldhúsið. Eldhús er með nýlegri IKEA innréttingu
og  nýlegum  blöndunartækjum.  Aukaherbergi  er  mjög  stórt  og  með  stórum  gluggum  en  þar  er  dúkur  á
gólfi. Inn af gangi er salerni með góðum gluggum, sér þvottahús og sér geymsla.

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 í dag á milli kl 15 og 15:30

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

693 4085

861 9300

LAUFRIMI 24
112 Reykjavík
BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ.

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

MJÖG GÓÐ VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA 99,2 FM. ÍBÚÐ Á  3. HÆÐ. SÉR INNGANGUR. SUÐ-VESTUR
SVALIR.  SÉR  MERKT  BÍLASTÆÐI.  GOTT  ÚTSÝNI  YFIR  BORGINA  OG  TIL  ESJUNNAR.  FORSTOFA  MEÐ
GÓÐUM  FATASKÁP  OG  FLÍSUM  Á  GÓLFI.  MJÖG  RÚMGÓÐ  BORÐSTOFA.  STÓR  OG  BJÖRT  STOFA  MEÐ
ÚTGENGI  ÚT  Á  SUÐ-VESTUR  SVALIR.  ELDHÚS  ER  OPIÐ  TIL  STOFU,  INNRÉTTING  ER  MEÐ  HVÍTUM
FRONTUM  EN  BEYKI  HLIÐUM  OG  KÖNTUM,  FLÍSAR  Á  MILLI  SKÁPA.  RÚMGOTT  HJÓNAHERBERGI  MEÐ
STÓRUM SKÁPUM. TVÖ BARNAHERBERGI MEÐ GÓÐUM SKÁPUM. ALLAR INNIHURÐIR OG FATASKÁPAR
ERU ÚR BEYKI. LÍNOLEUM DÚKUR Á ÖLLUM GÓLFUM. BAÐHERBERGI ER STÓRT OG ER MEÐ RÚMGÓÐRI
ÞVOTTAAÐSTÖÐU, TENGI FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARA, ÁGÆT INNRÉTTING OG FLÍSAR Á VEGGJUM
VIÐ  BAÐKAR.  Á  JARÐHÆÐ  ER  SÉR  GEYMSLA  OG  SAMEIGINLEG  HJÓLA-OG  VAGNAGEYMSLA.  MJÖG
STUTT ER Í VERSLUNARKJARNAN Í SPÖNGINNI SEM OG Í SKÓLA, LEIKSKÓLA, OG FRAMHALDSSKÓLA.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 7 OKTÓBER FRÁ KL. 15:00 til 15:30 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

898 4596



Brunnar 10
450 Patreksfjörður
Góð kaup

Stærð: 177 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 24.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.900.000
Þetta  er  skemmtilegt  hús  með  parket  á  öllum  gólfum.  Eignin  er  með  fjórum  svefnherbergjum,
sjónvarpsholi, stofu og eldhúsi, innangengt er í kjallara en þar er þvottahús, gufubað og geymsla.Parket er
á stofu, sjónvarpsholi og gangi. Í herbergjum eru dúkar nema á barnaherbergi þar er plastparket, panell á
veggjum 120 cm. hár í gangi, sjónvarpsh. og barnaherb. Garðurinn er stór með sólpalli og þar er 1200 l.
rafmagnsnuddpottur sem búið er að byggja yfir. Íbúðarherbergi er í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Fallegt einbýli á Patreksfirði

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

892 2325

Uppsalavegur 7
245 Sandgerði
Glæsieign

Stærð: 213,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 30.660.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Stórglæsilegt 7 herbergja einbýlishús með stóru upphituðu bílaplani fyrir framan hús og bílskúr. Komið er
inn í forstofu með flísum á gólfi. Hnotuplastparket er inn í herbergjum á neðri hæð og sjónvarpsholi, flísar
eru  í  stofu  og mahonýparket  á  borðstofu  og flísar  á  baði.  Þak hefur  nýlega verið  endurnýjað og gluggar
yfirfarnir. Þetta er glæsilegt hús með vönduðum innréttingum og gólfefnum á góðum útsýnisstað. Húsið er
endahús í botngötu á rólegum stað. Einstaklega fallegt einbýli fyrir vandláta.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:30 til 16:00

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

892 2325

Helgugrund 6
116 Kjalarnes
Glæsilegt einbýli-Frábært verð.

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

Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.000.000
Tvær  stofur  ásamt  borðstofu  með  flísum  á  gólfi.Inní  betri  stofuna  er  gengið  niður  eina  tröppu  úr
forstofu.Eldhús opið inn í borðstofu.Góður borðkrókur er í eldhúsi.Tvö góð barnaherbergi og hjónaherbergi
með  fataherbergi.Mjög  fallegt  baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hita  í  gólfi
Flísalagt eldhús og borðstofa.Baðherbergi flísalögð. Stór bílskúr.Húsið er klætt með múrsteinum að utan.
Upphitað plan. Þetta er fallegt hús á rólegum og góðum stað á Kjalarnesi.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 7. okt kl: 17:00-17:30.

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

865 6565

Klettakór 1B
203 Kópavogur
Frábært útsýni yfir Elliðáardal

Stærð: 177,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: vantar
Bílskúr: Nei

Verð: 48.000.000
Gengið er inn í forstofu með fataskáp. Hjónaherbergið er rúmgott, gott skápapláss.  Tvö fín svefnherbergi
með fataskápum.  Eldhús með borðkrók, keramik helluborði, tæki eru úr burstuðu stáli. Tvö góð flísalögð
baðherbergi,  annað  með  sturtu,  hitt  með  baðkari.   Fullfrágengið  flísalagt  þvottahús.  Geymsla  er  innan
íbuðar. Góðar svalir. Allar innréttingar og skápar eru hvítar/beyki litaðar. Íbuðin afhendist án gólfefna. Laus
við kaupsamning. (íbuð merkt 02 03 01)

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

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

898 8889

692 9532

Kristnibraut 37
113 Reykjavík
4ja her. íbúð með frábæru útsýni

Stærð: 140.4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.990.000
Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Hjónaherbergi  með  tvöföldum  fataskáp   Tvö  svefnherbergi  með
fataskápum.  herbergi  eru  flísalögð.   Eldhús  með  flottri  innréttingu,  borðkrókur,flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Baðherbergi  með innréttingu,  baðkari  ,flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Úr  stofu  er  útgegnt  á  suður  svalir,glæsilegt
útsýni.  Allir skápar og innréttingar eru í stíl. Þvottaherbergi  innan íbuðar, með vinnubekk og vask, flísalagt í
hólf og gólf. Í sameign er stór geymsla.  Flísalagður 27,8 fm bílskur.

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

Opið hús í dag milli 16:00-16:30

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

898 8889

692 9532

Lindasmári 42
201 Kópavogur
Stórglæsilegt endaraðhús

Stærð: 208,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 30.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Re/Max Þing kynnir  glæsilegt enda raðhús á eftirstóttum stað í  Kópavogi.  Nánari  lýsing: Komið er inn í  forstofu
með  steinflísum  og  góðum  fataskáp.  Úr  holi  er  opið  inn í  stofu  og  rúmgott  eldhús  með  fallegum  borðkrók  í
skemmtilegu gluggarými, úr því er gengið út á suður/vestur sólpall. Steinflísar á gólfi, innrétting er úr vandaðri eik,
flísalagt milli skápa, góð tæki. Þvottahús inn af eldhúsi. Rúmgóð og björt stofa. Við hliðina á henni er lítill gangur,
þar  er  hjónaherbergi  með  góðum  skápum  og  flísalagt  bað  með  sturtuklefa  og  baðkari.  Gengið  út í  garð  með
sólpalli  úr  stofu.  Íbúðin  er  með  eikarparketi á  gólfum  og  allar  innréttingar  eru  úr  vandaðri  eik  bæði  skápar  og
hurðir.  Gengið  upp  teppalagðan  stiga  úr  holi.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi.  Gott  bað  með  sturtu  er á  hæðinni,
flísalagt gólf. Hinn helmingur hæðarinnar er nýttur sem sjónvarpshol og ágæt vinnuaðstaða. Hægt er að breyta í 2
herbergi til  viðbótar. Gólflötur er meira en gefinn er upp í fermetratölu þar sem hæðin er undir súð. Gengið út á
35m2 suðursvalir. Rúmgóður flísalagður bílskúr, inn af honum er góð geymsla. Allar nánari upplýsingar veitir Þór á
Re/Max Þing sími 846 9433.

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

tas@remax.is

thor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS sunnudaginn 7. okt. kl. 16:00 - 16:30

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

846 9433



Burknavellir 17 C
Hafnarfjörður
Frábær staðsetning 3ja herbergja

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
3ja  herbergja  íbúð með sérinngangi  af  svölum á 2.  hæð,  jaðarlóð  og frábært  útsýni.Komið  inn í  forstofu
með flísum á gólfi  og fatahengi. 2  svefnherbergi,  bæði  rúmgóð með parketi  og skápum. Baðherbergi  er
flísalagt í hólf og gólf, viðarinnrétting, og baðkar.Eldhús og stofa er opið rými, innrétting á 2 veggjum með
efri  og  neðri  skápum,flísar á  milli  og  endavegg á  milli  innréttinga,  stáltæki  og  vifta  og  tengi  fyrir
uppþvottavél.Frá stofu er gengið út á stórar suðaustur svalir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

8928 666

Bárugrandi 11
107 Reykjavík
íbúð með bílskýli og sjávarútsýni

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 16

Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  efstu  hæð  með  frábæru  sjávarútsýni,  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  fylgir.
Parketlögð forstofa með fataskáp.  2 svefnherbergi,  bæði með parketi  og annað með nýlegum skápum.
Nýlega endurnýjað baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf með baðkari og rúmgóðum innréttingum.  Stofa með
parketi,  opið að hluta inn í  eldhús.  Eldhús með u-laga viðarinnréttingu og góðu skápaplássi,  borðkrókur
við glugga, útgengt á svalir, frábært sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

863 0402

695-8905

Sporðagrunn 7
104 Reykjavík
Frábær fyrsta íbúð!

Stærð: 70,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 10.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Kósí  3ja  herbergja  íbúð  í  fjórbýli.  Sérinngangur.  Flísalögð  forstofa  -  hol  með  parketi.  Baðherbergi  allt
flísalagt  ,  sturtuklefi  og  innrétting  á  einum  vegg,  opnanlegur  gluggi.  Eldhús  með  u-laga  innréttingu,  góð
eldhústæki,flísalagt og gluggar yfir vaski og borðkrók. Rúmgóð stofa og tvö svefnherbergi með gegnheilu
parketi.  Hjónaherbergið  er  stórt  með  góðum  skápum.  Sérgeymsla  með  hillum  og  parketi  á  gólfi.
Sameiginlegt þvottahús. Mjög góð íbúð, miðsvæðis, í frábæru og skjólgóðu hverfi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

892 9818

Ársalir
Kópavogur
Falleg 3-4 herbergja íbúð

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 21.665.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Komið  er  inn í  forstofu  með  flísum á  gólfi  og  fataskáp.  Hjónaherbergi  með  parketi á  gólfi  og  góðum
fataskápum.  Barnaherbergi  með  parketi  og  skápum.  Rúmgott  baðherbegi,  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
sturtuklefa  og  stórum  innréttingum  með  miklu  skápaplássi.  Upphengt  salerni  og  ofn.  Stofan  er  mjög
rúmgóð með parketi á gólfi og útgengt út á flísalagðar svalir. Björt og skemmtileg íbúð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is

Opið
Hús

í dag kl. 16 - 1630

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

8928 666

Veghús 3 
112 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herb. íbúð á jarðhæð

Stærð: 61,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 8.930.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Rúmgóð  2ja  herbergja  íbúð  á  1.  hæð  með  sérafnotarétti  og  sólskála.   Forstofa  með  parketi  á  gólfi  og
fatahengi,  eldhús með dúk á gólfi og góðum innréttingum, borðkrókur við glugga. Við hlið eldhúss er stofa
með sólskála , parket á gólfi, frá sólskála er útgengt á sérafnotarétt með hellum og afstúkað með  runna.
Svefnherbergi  með  parketi,  baðherbergi  með  sturtuklefa  og  flísum á  gólfi.   Þvottahús  og  geymsla  innan
íbúðar. Frábær fyrstu kaup þar sem allt er sér og góður sérafnotaréttur fylgir.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

892 9818

Norðurbrú 6 
Garðabær
Falleg 4 herbergja íbúð m/bílskýli

Stærð: 107.6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.270.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000
Komið  er  inn í  forstofu  með  parketi á  gólfi  og  góðum  eikarskápum. 3  svefnherbergi  öll  með  parketi  og
eikarskápum. Baðherbergi er mjög rúmgott og flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni, sturtuklefi og ljósar
innréttingar.Stofan er rúmgóð og í beinu framhaldi af borðstofu með parket á gólfum. Eldhús og borðstofa
er opið rými, stórir bjartir gluggar.Frá borðstofu er gengið út á stórar svalir með sjávar -útsýni.Eldhúsið er
með fallegri viðarinnréttingu,vönduð AEG tæki Innaf eldhúsi er þvottahús.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

695-8905

Hlíðarbær 6
301 Akranes
Raðhús með frábæru útsýni

Stærð: 189,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 22.860.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.500.000
Gott  raðhús  i  Hvalfjarðarsveit..  Húsið  skiptist  í  4  svefnherbergi,  eldhús,  2  salerni  ,  stofu  og  þvottahús.
Komið er inn í forstofu með flísum sem ná inn í stórt eldhús. Eldhúsið er rúmgott og með eikarinnréttingum
og  inn  af  því  er  eitt  svefnherbergi  með  útgengi  í  garð.  Í  miðju  húsinu  er  stofa  og  handan  hennar  er
svefnherbergisálma með 2 barnaherb. og hjónaherb. Í sveitafélaginu er gjaldfrjáls leikskóli og góð þjónusta.
Einstök náttúrufegurð er í kringum húsið og frábært útsýni út á Hvalfjörð.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:30-16:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

867 1516

Höfðabraut 2
300 Akranes
Góð jarðhæð á Akranesi

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

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Já

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 17:00-17:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

867 1516



Háberg 10
Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús 

Stærð: 140,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Gengið er inn í forstofu með flísum og eikarfataskáp.2 herbergi eru á hæðinni bæði með eikarskápum og
parketi.Baðherbergið  er  flísalagt  hólf í  gólf.  Hornbaðkar,sturta  og  falleg  eikarinnrétting.  Stór  parketlögð
stofa  með útgengi í  suðaustur  garð.  Eldhús  er  með u-laga  innréttingu  úr  IKEA,efri  og  neðri  skápar  með
flísum á milli. Flísar á gólfi með hita(Floorésysteam-einangrað). Efri hæð:Gengið er upp fallegan hringstiga.
Komið er upp í hol og eru þar 2 svefnherbergi með eikarskápum og parketi.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Á mánudag kl 18:30 - 19:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

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

Á mánudag kl 17:30 - 18:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209

Englahár
112 Reykjavík
Hárgreiðslustofa

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

Brunabótamat: 15.150.000
Bílskúr: Nei

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

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

runarthor@remax.is

Hafðið samband til að fá frekari uppl.

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

863 0402

867 1516

Marteinslaug
Reykjavík
Falleg náttúra og gott útsýni

Stærð: 114,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
Komið er inn í parketlagða forstofu með fallegum fataskáp. Borðstofa og eldhús eru eitt rými, innréttingin
er L-laga og eru skápar alveg upp í loft. Tengi fyrir upþvottavél. Borðkrókur er mjög rúmgóður . Stofan er
parketlögð og er  útgengt á svalir  úr  stofu.  Þrjú  góð svefnherbergi  með fataskápum og parketi á  gólfum.
Baðherbergið  er  stórt  með  fallegri  innréttingu.  Ljósar  flísar á  veggjum  og  náttúrusteinn á  gólfi  með  hita.
Góð íbúð á fallegum stað.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Jóhann
Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is

Opið
Hús

í dag kl. 18-1830

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

8928 666

Tröllakór 5-7
203 Kópavogur
Nú fer hver að verða síðastur !

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

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

663 3219

Hverfisgata 39
101 Reykjavík
Falleg eign í miðbænum.

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
Einstaklega  smekkleg  íbúð  í  hjarta  Reykjavíkur.  Íbúðin  er  nýlega  uppgerð,  nýmáluð,  og  laus  við
kaupsamning.   Gengið  er  inn  í  rúmgott  hol,eikarparket.  Flísalagt  eldhús  með  fallegri  hvítri  innréttingu,
ísskápur og uppþvottavél fylgja, vönduð tæki. Stórt svefnherbergi með eikar skápum, eikarparket. Flísalagt
baðherbergi,  baðkar.  Tvær  stórar  stofur,  eikarparket,  rennihurð  á  milli,  auðvelt  að  nýta  annað  sem
svefnherbergi. Aðgangur að svölum á þaki hússins. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

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

663 3219

Straumsalir 4
203 Kópavogur
Falleg íbúð ásamt bílskúr.

Stærð: 162,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 23.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.800.000
Stílhrein og falleg íbúð í litlu fjölbýli  ásamt bílskúr í  góðu hverfi.  Gólfhiti  í  íbúð, og því engir ofnar. 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.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

 Í dag 14:00-14:30

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

663 3219



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 15:00 til 15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

821 4644

Dúfnahólar 6
111 Reykjavík
Fyrsta hæð...mikið útsýni

Stærð: 74,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.700.000
Mjög snyrtileg  74,3 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Forstofa er með flísum á gólfi og góðum skáp. Eldhúsið
er  með  góðri  upprunalegri  innréttingu  og  kork  á  gólfi,flísum  á  milli  efri-og  neðri  skápaog  tengi  fyrir
uppþvottavél. Borðkrókur við glugga. Barnaherbergi er með parketi á gólfi. Hjónaherbergi er með stórum
skáp  og  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  með  baðkari  nýjum  vask  og  blöndunartækjum og   hvítum  skáp
undir vaski.Parket er á gólfi í stofu og þaðan er útgengi út á svalir.Mikið og gott útsýni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag´kl 15:00 til 15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 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 1 - 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 16:00 til 16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

821 4644

Hvassaleiti 5
103 Reykjavik
Stórt raðhús á góðum stað!

Stærð: 256,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 67.800.000

Sérlega vandað og mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum með 20fm bílskúr.  Búið er að setja milliloft í hluta
bílskúrsins  og  setja  nýja  hurð  m/rafmagnsopnara.  Gengið  er  inn  á  miðhæð.  Komið  inn  í  forstofu  með nýlegum
skápum og  þaðan  inn  í  hol  þar  sem  er  stigi  sem  tengir  allar  hæðirnar.  Á  miðhæðinni  eru  4  svefnherbergi   og
baðherbergi.  Öll  gólfefni,  allar  hurðir  og  skápar  í  herbergjum  eru  úr  eik  og  hafa  nýlega  verið  endurnýjuð.
Baðherbergið  var  nýverið  endurnýjað  og er  það flísalagt  í  hólf  og  gólf  með sturtuklefa  og nýjum tækjum.  Á  efri
hæð hússins er eldhús, stofa, borðstofa og sjóvarpshol. Efri hæðin hefur nánast öll verið tekin í gegn þ.e.a.s.  ný
gólfefni, nýar loftklæðningar ný tæki í eldhúsi og hluti eldhúsinnréttingar var endurnýjaður. Gler í stofugluggum er
litað.  Neðstu  hæðinni  er  mjög  auðvelt  að  breita  í  sér   íbúð  með  sér  inngangi  og  útgengi  út  í  garð,   eldhúsi,
svefnherbergi og bað er til staðar, gæti mjög vel hentað í útleigu. Þvottahús er á neðstu hæð. Nánast allir gluggar
og  gler  hefur  verið  endurnýjað,   skipt  hefur  verið  um  þak  og  húsið  var  málað  að  utan  í  sumar.  Hiti  í  stétt  og
bílastæði.

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 1 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

821 4644

Orrahólar 5
111 Reykjavík
Falleg eign, laus við kaupsamning

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Forstofa með skáp. Flísar og parket á
gólfi.  Hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi,  stórum  og  góðum  skáp.  Barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.
Baðherbergi með glæsilegri sturtu, flísalagt hólf í gólf. Eldhús með flísum á gólfi, góð innrétting með nýlegri
eldavél úr stáli. Þvottahús með flísum á gólfi. Stofan er rúmgóð og björt með eikarparketi á gólfi. Þetta er
góð eign í góðu hverfi. Öll þjónusta í göngufæri. Láttu sjá þig

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

kristinasta@remax.is
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kristinasta@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 16:00-16:30

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

822-5755

Þórðarsveigur 11
113 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.210.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
Íbúðin  er  með  fallegum viðar  innréttingum og  hurðum.  Komið  er  inn  í  anddyri  með  skápum og  flísum á
gólfi.  Tvö rúmgóð herbergi  með góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt í  hólf  og gólf,  falleg innrétting.
Sturtuklefi  og baðkar eru á baðherberginu. Stofan og eldhúsið er opið rými sem nýtist vel.  Útgengt er úr
stofunni út á svalir. Geymsla í  sameign og þvottahús í íbúð. Stæði í  bílageymslu fylgir íbúðinni.  Íbúðin er
mjög rúmgóð og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og grunnskóla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þorsteinn Gíslason
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

steini@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag milli 18:00-18:30

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

694 4700



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

Stærð: 8500 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

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

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Flottar sumarhúsalóðir

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

697 4881

Urðarbrunnur
113 Reykjavík
Lóð undir 350m2 einbýli

Stærð: 522 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX Senter og Rúnar P. s.697-4881 Kynna: 522fm lóð í Úlfarsárdal. Lóðin er í Urðarbrunni og snýr í
suður  með  útsýni  yfir  dalinn.  Byggingarmagn  lóðar  er  350fm  einbýli.  Rúnar  P.  s.697-4881  -
runarp@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Tilboð óskast

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

697 4881

Álfahraun (Grímsnesi)
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 vísa vegmerkingar leiðina. *Er með tvö
önnur  sambærileg  hús  til  sölu  sem  seljast  án  innréttinga  og  gólfefna*  Allar  frekari  upplýsingar  veitir  Rúnar
s.697-4881 eða e-mail runarp@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 14.00 - 15.00

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

697 4881

Álfkonuhvarf 21
203 Kópavogur
Snyrtileg og flott eign

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

Brunabótamat: 18.830.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
RE/MAX  SENTER  -  Rúnar  s.697-4881  kynna:  Glæsilega  3ja  herbergja  íbúð  á  .  hæð  í  lyftuhúsi  að
Álfkonuhvarfi  á  Vatnsenda,  ásamt stæði  í  lokuðu bílhúsi.  Nánari  lýsing eignar:  Forstofan er  með flísum á
gólfi og góðum eikarskáp. Hol og stofa eru með eikarparketi, og gengið er út úr stofu á suður svalir sem
eru um 9m2. Tvö rúmgóð svefnherbergi með eikarparketi og stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt á
gólfi og veggjum, ásamt skrautflísum, sturtuklefa og ljósri innréttingu. Rúnar s.697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag.  kl. 16:30-17:00

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

697 4881

Kelduland 17
104 Reykjavík
Rúmgóð og björt íbúð á jarðhæð

Stærð: 43,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 8.070.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.800.000
RE/MAX Senter og Rúnar P. KYNNA: Rúm-góða og bjarta 2 herbergja íbúð á jarðhæð í  Fossvogshverfi.
Nánari  lýsing:  Á  gólfum  er  eikarparket.  Stofa  /  borðstofa  er  björt  og  rúmgóð  með  gluggum  til  suðurs.
Eldhús er snyrtilegt með hvítri upprunalegri innréttingu. Svefnherbergi er með eikarparketi á gólfi og glugga
til suðurs. Baðherbergið var nýlega tekið í gegn og er með flísum á gólfi og vegg, nýrri innréttingu og hita í
gólfum ásamt baðkari. Rúnar P. s.697-4881 runarp@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:30 og 18:00

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

697 4881

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.17:00-17:30

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

899 4193

Arnarsmári 12
201 Kópavogur
Falleg eign í góðu hverfi

Stærð: 89.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Vel  skipulögð  4ra  herbergja  endaíbúð  á  2.  hæð  við  Arnarsmára.  Hol  með  flísum  á  gólfi.  Gangur  með
parketi á gólfi. Svefnherbergi eru öll með dúk á gólfum, rúmgóð og með góðum skápum. Baðherbergi er
rúmgott með flísum á gólfi og veggjum. Eldhús með góðri innréttingu og nýjum parketflísum á gólfi. Stofa
og  borðstofa  eru  í  sameiginlegu  opnu  rými  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengi  út  á  góðar  svalir.
Þvottahús með glugga inn af íbúð. Þetta er falleg eign í eftirsóttu hverfi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Viðar
Sölufulltrúi

vidar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

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

899 4193



Sæbólsbraut 20
200 Kópavogur
Stórt og gott hús í grónu hverfi

Stærð: 312,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 40.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Stórt  og  gott  endaraðhús  á  þremur  hæðum,  gróinn  garður  með  heitum potti.  Á  gangi  er  fataskápur  og
salerni. Kirsuberjainnrétting í eldhúsi frá Alno og AEG tæki, flísar á gólfi. Stofa og borðstofa er opin, parket
á gólfi. Frá sólstofu er útgengi út á sólpall. Á efstu hæðinni eru fjögur góð svefnherb. frá tveimur eru útg. á
svalir. Baðherb er flísalagt, baðkar og sturta. Á fyrstu hæð eru þrjú herbergi, baðherb, gott þvottahús og
geymsla ásamt sauna herb. Bílskúr og hellulögð innkeyrsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 15:00-15:30

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

899 8811

Efstasund 81
104 Reykjavík
Góð eign í tvíbýli á grónum stað

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.800.000
Góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýli miðsvæðis í Reykjavík. Fallegur, gróinn og vel hirtur garður sem
er  hellulagður  að  hluta,  heitur  pottur.  Í  anddyri  eru  flísar  á  gólfi.  Á  hægri  hönd  er  stofa  sem  áður  var
hjónaherbergi,  geymsla  innaf.  Stofa  og  sólskáli  með  hita  í  gólfi  sem  í  dag  er  bæði  nýtt  sem  herbergi.
Innrétting í  eldhúsi  var  nýlega endurnýjuð,  gluggi,  borðkrókur  og t.f.  uppþvottavél.  Ljósar  flísar  á  gólfum.
Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefi. Sameiginl. þvottahús í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Á morgun frá 17:30-18:00

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

899 8811

Gulaþing 3
203 Kópavogur
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 430 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: tilboð

RE/MAX  Senter  kynnir;  Glæsilegt  430  fm  einbýlishús á  tveimur  hæðum  ásamt  kjallara  og  tvöföldum  bílskúr.
Húsið er teiknað af Tryggva Þorsteinssyni og Erlu Ingjaldsdóttir. Á efri hæð er gert ráð fyrir stórri stofu og eldhúsi
en þaðan er útgengt á góðar svalir, baðherbergi og herbergi. Á jarðhæð er gert ráð fyrir fjórum svefnherbergjum
þar af er ein hjónasvíta með baðherbergi  og fataherbergi.  Fjölskyldu/sjónvarpsrými, baðherbergi,  þvottaherbergi
og geymsla.  Búið er  að grafa grunn fyrir  húsinu og fylgja allar  lagna- og verkfræði  teikningar.  Einnig er  búið að
greiða gatnagerðar- og heimtaugargjöld.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

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

899 8811

Kambasel 46
109 Reykjavík
Mjög vönduð íbúð m. 170 fm verönd 

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
RE/MAX Skeifan kynnir: Mjög vönduð og endurnýjuð 3 herb.íbúð á 1.hæð með 170 fm.verönd og heitum
potti í litlu fjölbýli. Íbúðin er öll flísalögð. Eldhús með nýrri hvítri eldhúsinnréttingu. Búr/geymsla og þvottahús
er innaf eldhúsi.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi og þaðan er útgengt út á stóra afgirta verönd með
heitum potti. Baðherb.er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Rúmgott svefnherbergi
með hvítum skápum. Stutt í grunn- og leikskóla. Barnvæn staðsetning.

Skeifan

Elísabet Agnarsd
Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

hildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

663 9009

Drekavellir 26
221 Hafnarfjörður
Glæsileg útsýnisíbúð

Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 16.540.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.300.000
Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð með glæsilegu útsýni  í  nýlegu fjölbýli  á  völlunum í  Hafnarfirði.   Íbúðinni  fylgir
stæði í bílageymslu.  Íbúðin skiptist í  anddyri með fataskáp, 2 svefnherbergi, opið eldhús, rúmgóða stofu
með  útgengi  út  á  stórar  suðursvalir,  baðherbergi  með  ljósri  innréttingu  og  sturtu,  þvottaherbergi  og
geymslu. Eikarparket og flísar á gólfum. Eikarinnrétting i eldhúsi og fataskápum.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Bryndís Reynis
Sölufulltrúi

runar@remax.is

bryndis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 7 okt  kl. 16-18

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

517 3629

8209425

Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Vel staðsett og falleg eign

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

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
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 í dag frá 16:00 til 16:30

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

517 3629

866-9954

699 4431

Kríuás 19 
Hafnarfjörður
!Glæsileg 3herbergja á góðum stað!

Stærð: 85,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.100.000
Forstofan  er  með  góðum  tvöföldum  skáp  og  flísum  á  gólfi.  Herbergin  eru  rúmgóð  og  með  miklu
skápaplássi.  Eldhús  er  með  nýlegri  innréttingu  úr  kirsuberjavið,  hvítum  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi.
Uppþvottavél  með  viðarframhlið  og  barborð  fylgja.  Helluborð  er  í  eldhúsi  og  háfur  úr  burstuðu
stáli.Þvottahús  er  í  íbúðinni  og  það  mjög  stórt.  Stofa  með parketi  úr  kirsuberjavið  og  sólbekkjum úr  eik,
útgengi á litla verönd að framanverðu þar sem hægt væri að setja fallegan pall. Geymsla í sameign.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Hákon Varmar
Sölufulltrúi

runar@remax.is

hakon@remax.is

Óskar Þorgils
Sölufulltrúi

oskars@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00-16:00

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

517 3629

868 6038

8680176



Rauðagerði 14
108 Reykjavík
Sérhæð á besta stað!

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 21.920.000

Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000

Falleg  björt  og  mjög  rúmgóð  efri  sérhæð  með  sérinngangi  og  bílskúr  á  þessum  eftirsótta  stað  miðsvæðis  í
Reykjavík.  Forstofa  er  flísalögð og þaðan er  gengið  upp parketlagðan stiga  í  íbúðina  og inn  á  rúmgott  og bjart
parketlagt hol með fataskápum. Stofur eignarinnar eru mjög rúmgóðar og bjartar með góðri lofthæð og parketi á
gólfi.  Tvöföld  hurð  er  inn  í  stofurnar  frá  svefnherbergisgangi  og  einnig  er  tvöföld  hurð  út  á  suðursvalir  frá
borðstofu,  óbyggt  svæði  er  við  þá  hlið  hússins  og  mikil  veðursæld.  Eldhús  er  opið  á  tvo  vegu  með
eikarinnréttingu, keramikhelluborði og rúmgóðum borðkrók. Svefnherbergi eignarinnar eru 3 öll með fataskápum
og  þvottahús  er  innan  íbúðar.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  rúmgóðri  innréttingu  og  baðkari  með
sturtuaðstöðu. Bílskúr fylgir eigninni og útgengt er frá honum í sameiginlegan garð sem er fallegur en þægilegur í
umhirðu. Þetta er virkilega rúmgóð og skemmtileg sérhæð, mjög miðsvæðis í borginni og stutt í allar áttir.

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

Funalind 1
201 Kópavogur
Góð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Rúmgóð  4ra  herbergja  íbúð  í  mjög  snyrtilegu  lyftuhúsi  í  Lindunum  í  Kópavogi.  Íbúðin  er  ein  á  palli  frá
lyftunni. Fallegt nýlegt eikarparket er á allri íbúðinni. Eldhús er með góðri U-laga innréttingu úr kirsuberjavið.
Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  útgengi  á  suður  svalir.  Svefnherbergi  eru  þrjú  öll  með  góðum
fataskápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtuklefa. Góð innrétting er undir vask
og við spegil. Einstaklega gott hjólastólaaðgengi er í húsinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107

Asparás 12
210 Garðabær
Falleg á jarðhæð með verönd!

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000

Falleg  og  rúmgóð  íbúð  á  jarðhæð  í  litlu  2ja  hæða  fjölbýli  með  útgengi  á  verönd  á  þessum  vinsæla  stað  í
Garðabænum.  Óbyggt  svæði  er  við  húsið  og  staðsetningin  mjög  góð.  Forstofa  með  nýlegum flísum á  gólfi  og
góðum kirsuberjafataskáp. Þvottahús er innan íbúðar með flísum á gólfi.  Frá forstofu er  gengið inn á hol  tilvalið
sem  sjónvarpshol.  Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  pl.parketi  á  gólfi  og  útgengt  þaðan  á  hellulagða
verönd. Óbyggt svæði er við veröndina og falleg náttúra. Eldhús er með fallegri kirsuberjainnréttingu og borðkrók
við glugga. Keramikhelluborð er í eldhúsinu og tækin eru frá Ariston. Svefnherbergin eru tvö og er hjónaherbergið
rúmgott með pl.parketi á gólfi og mjög góðum 7földum kirsuberjafataskáp. Barnaherbergið er einnig rúmgott með
góðum  fataskáp.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  bæði  baðkari  og  sturtubotni.  Innréttingu  með
halogenlýsingu,  upphengdu  salerni,  handklæðaofni  og  gluggi  er  einnig  á  baðherberginu.  Sér  geymsla  fylgir
eigninni.  Þetta  er  einstaklega  vel  staðsett  eign  á  jarðhæð  í  góðu  húsi  á  þessum  rólega  og  vinsæla  stað
Garðabæjar

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

Starengi 32
112 Reykjavík
3ja herbergja með sérinngangi

Stærð: 73,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 2.hæð í litlu fjölbýli.  Forstofa er með flísum á
gólfi  og  tvöföldum  fataskáp.  Komið  er  inn  í  opið  rými  sem  rúmar  stofu  og  borðkrók.  Úr  stofunni  er  útgengi  á
suðvestur svalir sem snúa út í fallegan og barnvænan sameiginlegan garð. Eldhús er opið að hluta inn í stofu og
er með góðri innréttingu úr dökkum við. Gas eldavél er í eyju með fallegum stál háf yfir. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari m/sturtuaðstöðu og góðri innréttingu undir og við vask. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni
bæði með fataskápur og gegnheilu parketi. Þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla er í sameign. Þetta er mjög
falleg og vel skipulögð íbúð þar sem mikil þjónusta er í göngufæri svo sem skóli, leikskóli, Egilshöllin, golfvöllur og
Spöngin með alla sína þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17:00-17:30

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

694 4000

895 6107

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

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

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Já

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.14:00-14:30

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

694 4000

895 6107



Skaftahlíð 34
105 Reykjavík
Glæsileg hæð í hlíðunum !

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

Brunabótamat: 17.645.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.300.000

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.16:30 - 17:00

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

692 3344

822 8283

Langholtsvegur 200
104 Reykjavík
Góð 3ja herbergja íbúð

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

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

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

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

692 3344

822 8283

Tjarnargata 48
101 Reykjavík
Gullmoli í miðborginni !

Stærð: 96,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1924

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Sérinngangur  er  inn  í  íbúðina.  Snyrtileg  forstofa  með  fatahengi.  Bjart  hol  með  parketi  á  gólfi.  Glæsilegt
nýstandsett  eldhús  með  fallegri  innréttingu.  Eldhús  og  stofa  eru  samliggjandi.  Bogadreginn  gluggi  setur
sjarmerandi  svip  á  stofuna.  Parket  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  bjart  með  góðum  skápum.  Parketi  á
gólfum,fallegum  loftalistum  og  rósettu.  Tvö  önnur  samliggjandi  herbergi  eru  í  íbúðinni.  Snyrtilegt
baðherbergi upphengt wc, góð innrétting og sturtuklefi með nuddstútum. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Gvendargeisli 44
113 Reykjavík
Glæsileg 4ra herb. í Grafarholti

Stærð: 138,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 25.830.000

Bílskúr: Nei

Verð: 33.600.000

Sérlega falleg fjögurra til fimm herbergja, endaíbúð á efstu hæð(3)í litlu fjölbýli. Sér inngangur. Stæði í bílageymslu.
Komið er inn í  mjög rúmgott anddyri með náttúrusteini á gólfum og fallegum góðum skáp. Úr anddyri er komið
inn í  hol/gang og frá  því  gengið  í  allar  vistarverur  íbúðarinnar.  Stofan og borðstofan eru  mjög bjartar  og opnar.
Stórir gluggar til suðurs gefa mikla birtu. Úr stofu er gengið út á rúmgóðar suðursvalir. Inn af stofu er svo eldhúsið.
Rúmgott með fallegri innréttingu og góðum eldhústækjum. Svefnherbergin eru þrú. Tvö góð barnaherbergi með
skápum og svo stórt hjónaherbergi með glæsilegu fataherbergi. Rúmgóð geymsla sem að auðveldlega gæti verið
fjórða herbergið. Sérlega fallegt, gegnheilt, eikarparket er á öllum gólfum þessara rýma. Baðherbergið er flísalagt í
hólf  og  gólf  með  fallegri  innréttingu,  upphengdu  salerni  og  baðkari.  Þvottahús  er  í  íbúðinni  og  er  flísalagt  með
vaski og glugga. Sér stæði er í lokaðri bílageymslu. Sér inngangur er í íbúðina af stigapalli og eingöngu ein íbúð á
hverri hæð. Þetta er sérlega falleg eign á frábærum stað í Grafarholtinu. Ekki láta þessa framhjá þér fara. LAUS
FLJÓTLEGA.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

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

692 3344

822 8283

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Sérinngangur með náttúruflísum á gólfi og góðum skáp. Eldhús er með fallegri beyki innréttingu frá HTH.
Góður borðkrókur og náttúruflísar á gólfi. Stofa er falleg með stórum gluggum og útgengi útá sér verönd.
Barnaherbergin eru tvö, bæði rúmgóð með góðum skápum og parketi á gólfum. Hjónaherbergi er rúmgott
með góðum skápum. Baðherbergið er sérlega rúmgott og glæsilegt, flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús erinn
af íbúð. Þetta er falleg eign sem vert er að skoða. LAUS FLJÓTLEGA.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:30 - 14:30

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

692 3344

822 8283

Hjallabraut 15
220 Hafnarfjörður
3ja herbergja íbúð í hafnarfirði

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

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Forstofa með parketi á gólfi og góðum skáp. Eldhús er með snyrtilegri eldri innréttingu,góður borðkrókur.
Þvottahús og búr  er  inn  af  eldhúsi.  Rúmgóð og björt  stofa  og borðstofa  með útgengi  út  á  stórar  vestur
svalir. Fallegt barnaherbergi með parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi með miklu skápaplássi og parketi
á  gólfi.  Mjög glæsilegt  baðherbergi,  flísalagt  með ljósum flísum, fallegri  innréttingu og baðkari.  Geymsla í
sameign. Búið er að álklæa blokkina og endurnýja þak. LAUS FLJÓTLEGA.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

822 8283



Gjáhella 7
220 Hafnarfjörður
Iðnaðarhúsnæði

Stærð: Frá 246 - 253 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Frá 33,3 - 35,4

Gjáhella  7.  2000 fm steypt  atvinnuhúsnæði á tveimur  hæðum. Miðað er  við  að lofthæð neðri  hæðar  verði  5,2
metrar  og lofthæð neðri  hæðar verði  2,3 ti  2,8 fm.  Húsinu verður  skipt  uppí 8 bil  sem öll  verða ca.  250 fm að
stærð á tveimur hæðum. Húsið afhendist tilbúið til innréttinga.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Hringið og pantið skoðun

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

899-9493

8983023

GLÆSILEGASTA PENTHOUSE LANDSINS?

2

12. Hæð 13. Hæð

HÖRÐUKÓR 3

VERÐ 82.000.000 -

898 3023
SVAVA NANNA

899 9493 Þ

OPIÐ HÚS Í DAG

Milli kl. 15:00 - 16:00

Brúnastaðir 25
112 Reykjavík
Lúxus íbúð í Grafarvogi - parhús

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 33.270.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.500.000 

Lúxuíbúð til  sölu. Tilbúin til  afhendingar strax.  Afburðar fallegt og mjög vel skipulagt raðhús á einni hæð ásamt
innbyggðum bílskúr auk millilofts. Forstofa, innangengt í bílskúr. Hol, 4 svefnherbergi, innaf hjónaherbergi er stórt
fataherbergi.   Tvö  baðherbergi,  stærra  með  nuddbaðkari,  Vola  blöndunartæki,  Philippe  Starck  skál  og
frístandandi  vaskur.  Gestabað  með  mósaíklögðum  sturtuklefa.  Stór  og  björt  setu-  og  borðstofa.  Eldhús  búið
glæsilegum tækjum, þvotthús og geymsla þar innaf. Sjónvarpsherbergi á millilofti. Allt parket í húsinu er gegnheilt
Húsavíkurparket,  fasað og olíuborið.  Náttúrugrjót  á  gólfum er  Mustang.  Allar  innréttingar  sérsmíðaðar,  olíuborin
langskorin eik. Hurðar einnig olíuborin eik. Húsið er allt  með halógen ljósum í  lofti  og GIRA Funkbus raflögnum.
Gervihnattamóttakari er á húsinu fyrir SKY og fl. og fylgir hann með í kaupunum. Tölvu- og gervihnattatengi er í
öllum  herbergjum.  Glæsilegur  pallur  með  innbyggðri  lýsingu,  nuddpottur  og  fallegur  garður.  Upphitað
steinhellulagt  bílaplan  að  framan  og  fallega  innbyggð  lýsing  meðfram  stétt  að  aðalhurð,  innbyggð  lýsing  í
þakskeggi allan hringinn. Sjón er sögu ríkari.

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
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Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

Húsgögn í sýningaríbúðum eru frá EGG

WWW.HORDUKOR.IS898 3023
SVAVA

svava@remax.is

NANNA

nanna@remax.is
899 9493 ÞÓRUNN GÍSLAD.

Lögg. fasteignasali

203 KÓPAVOGUR

WWW.HORDUKOR.IS
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OPIÐ HÚS Í DAG



Nathan &
 Olsen hf

Nathan & Olsen hf. er leiðandi fyrirtæki
í innflutningi, markaðssetningu og dreifingu
á mat- og snyrtivörum fyrir verslanir. 

VÖRUMERK JAST JÓR I
Nathan & Olsen hf. leitar að öflugum markaðsmanni 
til starfa sem vörumerkjastjóra fyrir þekkt vörumerki.

S T ARFSSV IÐ

·   Rekstur/Ábyrgð síns „markaðssviðs“
·    Markaðssetning vörumerkja
·    Áætlanagerð og verðlagning
·    Samskipti við auglýsingastofur
·    Samskipti við erlenda birgja
·    Ábyrgð innkaupa
·    Greining markaða og nýrra tækifæra

MENNTUNAR -  OG  HÆFN ISKRÖFUR

·   Háskólamenntun
·    Reynsla af sölu- og markaðsstörfum æskileg
·    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
·    Góð enskukunnátta
·    Áhugi á markaðsmálum
·   Miklir samskiptahæfileikar
·    Góð tölvukunnátta

Umsjón með ráðningu:
Hanna Dóra Haraldsdóttir, starfsmannastjóri 
hdh@nathan.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2007
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 www.na t h an . i s  

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.

HEFILSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða hefilstjóra til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af stjórnun veghefla með 
GPS-búnaði.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða
sérfræðing í framkvæmdadeild

Starfssvið
Skipulagning verka og gerð verkáætlana

Verkefnastjórnun

Eftirlit með framkvæmdum

Samskipti við þjónustuaðila, birgja og verktaka

Uppgjör verka

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tæknifræði, verkfræði, 
byggingafræði eða sambærilegt nám

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
byggingaframkvæmdum og verkefnastjórnun

Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi við lausn 
verkefna

Skipulögð vinnubrögð

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingvar Stefánsson s. 515 1270
eða ingvars@olis.is 

Umsóknir berist til starfsmannastjóra, Ragnheiðar Bjarkar 
Guðmundsdóttur – rbg@olis.is, fyrir 12. október nk. 

Sérfræðingur
í framkvæmdadeild Olís
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

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.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

tveimur nýjum sjóðstjórum

Menntunar og hæfniskröfur

Starfssvið

Vantar tvo í hóp þeirra bestu

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.

Gluggasmiðjan ehf. 
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 



DYNAMO
REYKJAVÍK

HÖNNUÐUR ÓSKAST
Við erum að leita að grafískum hönnuði í fullt starf.

Dynamo Reykjavík er ung auglýsingastofa með

frábæra viðskiptavini og mikið að gera. Þess vegna

erum við að leita að þér. Eina skilyrðið er að þú sért

góður hönnuður og skemmtilegur einstaklingur. Við

hlökkum til þess að heyra frá þér. Umsóknir sendist

á maggi@dynamo.is fyrir 12. október.

N1 óskar eftir að ráða símasölumann í 
símaver fyrirtækisins sem staðsett er
að Bíldshöfða 9, Reykjavík.

 Helstu verkefni:

·          Sala á bílavarahlutum og fylgihlutum í bíla

· Taka við pöntunum frá viðskiptavinum

· Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur:

· Almenn þekking og áhugi á bílum og bílaviðgerðum

·         Nákvæmni

·         Góð þjónustulund

·         Samskiptalipurð

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Örn Bjarnason, verslunarstjóri  440 1190.
Áhugasamir sæki um á www.n1.is

LIÐSMAÐUR
ÓSKAST

WWW.N1.IS 

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

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

- vi› rá›um

Verkefnastjóri og sérfræ›ingur

Verkefnastjóri Vaxtarsamnings Vestfjar›a
Starfsl‡sing:
Í megindráttum felur starf verkefnastjórans í sér umsjón og samræmingu yfir starfi flriggja
klasa fl.e. sjávarútvegsklasa, fer›afljónustu- og menningarklasa og mennta- og
rannsóknaklasa. fiar a› auki vinnur verkefnastjóri a› framkvæmd sérstakra tillagna í
Vaxtarsamningi Vestfjar›a.  Verkefnastjóri vinnur nái› me› framkvæmdará›i samningsins
og fer eftir stefnu og áherslum sem settar eru af stjórn og framkvæmdará›i.

Verkefnastjóri á atvinnuflróunarsvi›i heyrir undir framkvæmdastjóra AtVest og starfar á
skrifstofu félagsins á  Ísafir›i.

Nánari l‡sing verkefna:
Stjórn samrá›sfunda me› klasastjórum
Sk‡rsluger› og uppl‡singagjöf til stjórnar og framkvæmdará›s
Kynningar á starfi og markmi›um og verkefnum Vaxtarsamnings
Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri felur starfsmanni s.s. rá›gjöf til fyrirtækja og
einstaklinga og verkefnastjórn

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta er æskileg ásamt reynslu af svipu›um verkefnum

Sérfræ›ingur á atvinnuflróunarsvi›i
Starfsl‡sing:
Veitir vi›skiptará›gjöf me› áherslu á fer›amál til einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og
sveitarfélaga. Stjórn fer›afljónustu- og menningarklasa í Vaxtarsamningi Vestfjar›a.

Sérfræ›ingur á atvinnuflróunarsvi›i heyrir undir framkvæmdastjóra AtVest og starfar
á skrifstofu félagsins á  Ísafir›i.

Nánari l‡sing verkefna:
Sérverkefni í Vaxtarsamningi Vestfjar›a
Framkvæmd tillagna úr Vaxtarsamningi
Samstarf vi› Marka›sskrifstofu Vestfjar›a
Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri felur starfsmanni s.s. rá›gjöf til fyrirtækja og
einstaklinga og verkefnastjórn

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun t.d á svi›i vi›skipta, fer›a- e›a marka›smála er æskileg ásamt 
reynslu af svipu›um verkefnum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
15. október nk. Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Hlutverk Atvinnuflróunarfélags
Vestfjar›a er a› efla atvinnulíf og
búsetuskilyr›i á Vestfjör›um.
Félagi› framkvæmir fla› me›
rá›gjöf til fyrirtækja og einstaklinga,
stefnumótandi verkefnum í
atvinnumálum fyrir sveitarfélög og
kynningu á Vestfjör›um.

Nánari uppl‡singar á
www.atvest.is

Atvinnuflróunarfélag Vestfjar›a vill rá›a tvo starfsmenn í ne›angreind
störf á skrifstofu félagsins á Ísafir›i.



Viltu vinna mikilvægt starf
h e i m a  h j á  þ é r ?

Velkomin í hópinn!
Grunnnámskeið (70 klst.) fyrir verðandi dagforeldra hefst hjá Miðstöð 
símenntunar í Hafnarfirði í lok október 2007. Umsóknareyðublað og 
nánari upplýsingar fást hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar, 

·  Vesturgarði, þjónustumiðstöð Vesturbæjar Hjarðarhaga 45–47,       

    sími 411-1700

·  Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða Skúlagötu 21, 

    sími 411-1600

·  Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis Síðumúla 39, 

    sími 411-1500

·  Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 

    Langarima 21, sími 411-1400

·  Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakka 12, sími 411-1300

·  Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts Bæjarhálsi 1, 

    sími 411-1200

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar veitir leyfi til daggæslu í heimahúsum. 
Daggæsluráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur veita foreldrum 
upplýsingar og dagforeldrum ráðgjöf og stuðning. 
Þjónustusími Reykjavíkurborgar er 411 1111. 

Nánari upplýsingar um tímasetningar grunnnámskeiðsins 
fást í  s .  585 5860.

www.rvk.is  
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100% eða starfsmaður

með aðra menntun
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Aðstoð í eldhús, hlutastarf
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

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stærðfræðikennari á eldra stig

• Umsjónarkennari á miðstig

Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

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

Hvers væntum við?
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af uppgjörum og 
áætlanagerð. Stjórnunarreynsla er æskileg. Lipurð í 
samskiptum og vilji til að axla ábyrgð eru mikilvægir 
eiginleikar. Góð íslensku- og enskukunnátta er 
skilyrði, ásamt haldgóðri tölvuþekkingu. SAP er
fjárhagskerfið okkar og þekking á því er æskileg. 

Óskað er eftir viðskiptafræðimenntuðum einstaklingi 
og áhersla lögð á reikningshald og/eða fjármál. 
Framhaldsmenntun er kostur og marktæk 
starfsreynsla nauðsynleg. Aðalstarfsstöð verður í 
Reykjanesbæ.

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.
Laun þín eru að hluta árangurstengd og ennfremur 
greiðir fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

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

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

Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 15. október nk.
Upplýsingar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn 
Arnardóttir.
Tölvuföng: ari@hagvangur.is, inga@hagvangur.is.

Norðurál:
Norðurál Helguvík áformar að byggja álver í Helguvík og hefja framleiðslu 
árið 2010. Norðurál rekur fyrir álver á Grundartanga þar sem starfa 
rúmlega 400 manns.

Áhugavert starf hjá Norðuráli Helguvík

Verkefnisstjóri fjármála
Norðurál leitar að kraftmiklum einstaklingi til að stýra kostnaðareftirliti, eftirfylgni,

greiningum og áætlanagerð fyrir Norðurál Helguvík. Jafnframt mun verkefnisstjóri fjármála
vinna að uppgjörum, endurskoðun og innri endurskoðun.

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakari og 
veitingahús. Þann 1. janúar næstkomandi 
sameinast fyrirtækið Ölgerðinni sem er eitt 
öflugasta fyrirtæki landsins á sviði drykkjar-
vöru. Sameinað fyrirtæki verður annað
stærsta matvælafyrirtæki landsins með 
veltu uppá 10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og 
markaðsfyrirtækið á sviði mat-, drykkjar- 
og sérvöru og við leggjum metnað okkar 
í að sinna hverjum viðskiptavini og birgja 
eins og hann væri sá eini.

Á meðal vörumerkja og birgja hins 
sameinaða fyrirtækis má nefna Appelsín, 
Malt, Pepsi, Merrild, Homeblest, Hatting, 
Findus, Nestlé, Smirnoff, Tuborg, Doritos, 
L’oreal, Duni og Grand Marnier.

Hjá fyrirtækjunum starfa um 225 manns
með víðtæka þekkingu, menntun og reynslu 
sem sameiginlega hafa skapað metnaðar-
fullt og jákvætt vinnuumhverfi.

Danól óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann með þekkingu á umbúðamarkaði 
og hráefnum til kjötvinnslu.

Starfssvið
• Viðhald viðskiptasambanda og öflun nýrra viðskiptatengsla
• Eftirfylgni söluáætlana
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í kjötiðn
• A.m.k. 3 ára reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum
• Vöruþekking á umbúðamarkaði og kjötvinnslu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í talaðri og ritaðri ensku

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Viðskiptastjóri“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 12. október 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

Viðskiptastjóri
– kjötiðnarmaður



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:
• Deildarstjóri þjónustudeildar
• Deildarstjóri forn- og dægurmenningardeildar

Bæjarskrifstofur:
• Starfsmannastjóri til 1. 7. 2008
• Starfsmaður á skjalasafn

Fræðslu- og menningarsvið:
• Verkefnisstjóri æskulýðs og

tómstundamála

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Kennari til forfallakennslu
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Kennari á unglingastig
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag 

sunnudaginn 7. okt.

Sýnum í dag glæsilegt og notalegt 242,5 fm. einbýli á 2 hæðum, ásamt 33,6
fm sérstæðum bílskúr. Húsið sem er músteinsklætt timburhús skiptist m.a. í
opið eldhús m/fallegri viðarinnréttingu og útgengi út á timburverönd, stofu m/
parketi, útgengt á stóra stallaða timburverönd m/ skjólgirðingum og heitum
potti, fimm svefnherb.og þrjú baðherb. Hér er á ferðinni fjölskylduvænt hús á
fallegri hornlóð m. skjólgóðum garði. Verð 59 millj. 
Daðvíð 897 1820 sölum. Höfða sýnir húsið í dag á milli kl. 15 og 17

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00
Leirutangi 2 - Einbýli í Mosfellsbæ 

Til sýnis í dag sérlega glæsileg endaíbúð á 2.hæð í suð-vestur enda á einstök-
um útsýnisstað. Íbúðin er í sérlega glæsilegu lyftuhúsi með sérinngangi af
svölum. Sérhannaðar innihurðir, fataskápar og innréttingar sprautaðar í hvítu
háglans. Eldhús opið við stofu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fataskápar í ölllu.
Flottar flísar og parket á gólfum. Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjón-
ustu. Þessi er alger gullmoli! Verð 30,9 millj. 

Sara og Gunnar sýna íbúðina í dag frá kl. 15 til 17. 

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00 
Erluás 2 - Íbúð 207 

Til sýnis í dag verulega glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herb., 126,9 fm endaí-
búð á efstu hæð á þessum frábæra stað. Glæsilegt eldhús, eikar innrétting,
gaseldavél og granítborðplötur. Rúmgóð parketlögð stofa, útgengt á stórar
svalir. Þrjú svefnherbergi. Íbúðinni fylgir sérstæður 23,8 fm bílskúr. 
Verð 29,9 millj. 

Sigrún (893 5551)og Steinar (899 2202) sýna íbúðina 
í dag á milli kl. 15 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00 
Álfaskeið 74 - Íbúð 40

Til sýnis í dag glæsi-
leg neðri sérhæð í
tvíbýli ásamt inn-
byggðum bílskúr
samtals 161,5 fm.
Eignin er staðsett í
rólegri  botnlanga-
götu á besta stað í

Grafarvoginum. Sólstofa með útgengi á stóra timburverönd.
Vandaðar innréttingar og skápar úr Aski. Parket og flísar á gólf-
um. Tvö baðherb. Þrjú rúmgóð svefnherb. m/fataskápum. Falleg
og vel viðhaldin sérhæð á barnvænum stað. Verð 43,5 millj. 

Margrét 844 4424 sýnir íbúðina í dag 
á milli kl. 14 til 15.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Berjarimi 51 - Íbúð 101

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Skógarás 9 - Íbúð 202

Til sýnis í dag sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2 hæð í ró-
legu hverfi. Parket, flísar og korkur á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherb.m/skáp-
um. Þvottahús í íbúð. Vel umgengin og snyrtileg íbúð á fjölskylduvænum stað.
Verð 28,5 millj. 

Daði (698-5044) sölumaður Höfða sýnir íbúðina 
í dag á milli kl. 14:00 og 15:00.



Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
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Tvílyft, fallegt og vel skipulagt parhús með bílskúr,
samt. 232 fm á grónum og rólegum stað í Garðabæ.
Neðri hæð telur mjög stórt og bjart stofu rými. Eld-
hús með nýlegri innréttingu, snyrtilegt þvottahús. Á
efri hæð eru 4 góð svefnh., fatah. innaf hjónaher-
bergi, rúmgóð stofa/alrými og baðh. Bílskúrinn er
snyrtilegur og lóð gróin og falleg. Þetta er eign sem
fengið hefur gott viðahald. V. 57,9 m. Atli 899-1178

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00-16:00
að Löngufit 34, Garðabæ.

Um er að ræða vel staðsett og vinalegt tvílyft einbýl-
ishús með bílskúr, samtals 183 fm á góðum stað í
Kópavogi.Efri hæð telur 3 rúmgóð svefnherbergi,
bjarta stofu, eldhús, baðherbergi og forstofu. Neðri
hæð telur stofu, eldhús, hol, svefnherbergi og bað-
herbergi. Bílskúrinn er frágenginn. Eignin er í dag
nýtt sem tvær aðskildar íbúðir en auðvelt er að opna
aftur á milli hæða og nota sem eina heild. Verð 49,8
millj.   Auðunn 692-2120

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00-17:00
að Hlaðbrekku 4, kópavogi.

Vinalegt þrílyft, steypt einbýlishús með útsýni til
sjávar og fjalla. Eignin telur á aðalhæð hússins
stofu, borðstofu,eldhús, hol og baðherbergi. Á eftir
hæð er svefnherb., hol og yfirb. svalir með fallegu
útsýni. Neðsta hæðin telur tvö góð svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslur. Eigninni fylgir
ágætur bílskúr. Verð 20,7 millj. Steini 894-2045

Opið hús í dag sunnudag milli kl 16:00-17:00
Eyrargata Ásgarður, Eyrabakka.

Mjög vel staðsett nýtt og vandað einbýlishús í
byggingu á Stokkseyri. Eignin er vel skipulögð og
telur skv teikningu; forstofu, hol, 3 herbergi, þvotta-
hús, baðherbergi, stofu, eldhús og góðan bílskúr.
Eignin er í skemmtilegu umhverfi innst í botnlanga.
Að utan er húsið klætt með standandi timburklæðn-
ingu.
1. Fokhelt, verð 18.4 millj. Tilbúið til innréttingar skv.
skilalýsing. Verð 25 millj. Steini 894-2045

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00 og 15:30
að Ólafsvöllum 12, Stokkseyri.

A u s t u r v e g i  3 8  
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OPIN HÚS

LYNGHAGI 6, JARÐHÆÐ - 107 RVK 
Mjög góð og vel skipulögð 84,6 m2 3ja herb. íbúð ná-
lægt HÍ. Forstofa með flísum. Ágætt hol m/tölvuaðstöðu.
Björt stofa og borðstofa. 2 rúmgóð herb., annað
m/geymslu innaf. Eldhús m/ borðkrók og nýl. ker-
amikeldavél. Baðh. snyrtilegt með flísum og sturtu. Frá-
bær staðsetning!
VERÐ 24.9 millj.

Nánari uppl. gefur Ásdís hjá Akkurat 898 3474

NÚPALIND 6, 3.HÆÐ.
Stórglæsileg 113 fm2 endaíbúð með SA svölum.
Fallegar mahony-innréttingar, merbau-parket.
Þvottahús í íbúðinni. þrjú svefnherbergi, þar af hefur
eitt verið opnað inní stofu.
Verð 30,9 millj.
Nánari uppl. gefur Bjarni hjá Akkurat 896 3875

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-17

BÓKAÐU SKOÐUN!

DALALAND 14, íbúð 102- 108 R
105,2 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, góður garður.
2-3 svefnherb. 2 baðherb. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum. Allt sér.
VERÐ 28,8 millj.

Anna Jóna 695 2343 og Hörður 849 9366
taka á móti gestum.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-15

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-16

GARÐASTRÆTI 16 - 101 RVK.
Góð 98,7 fm efri sérhæð á besta stað í bænum, auk 20
fm bílskúrs. Samtals um 120 fm Íbúðinn skiptist í hol,
tvöfalda stofu, gott eldhús með borðkrók, svefnh. með
fataherbergi/vinnuherbergi innaf. Ágætt baðh. með
lögn fyrir þvottavél. Á gólfum er marmari og parket.

VERÐ 34,9 millj.
Nánari uppl. gefur Viggó hjá Akkurat 824 5066

BÓKAÐU SKOÐUN!

ÁLFKONUHVARF 53,
ÍBÚÐ 302 - 203 KÓP.

Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ: 25,9 millj.
Nánari uppl. gefur Þóra hjá Akkurat 822 2225
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

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

Fr
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Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð ásamt bílskúr

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg 109 fm neðri sérhæð í góðu steinsteyptu þríbýlishúsi
ásamt 25 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í vesturbæ
Reykjavíkur. Hæðin er mikið endurnýjuð á vandaðan og
smekklegan hátt m.a. gólfefni, innréttingar og innihurðir og skiptist
m.a. í tvær rúmgóðar stofur, tvö herbergi og vandað eldhús. Svalir
til suðvesturs. Fallegt útsýni til sjávar. Laus til afh. við
kaupsamning. Verð 49,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

Fallegt og vel skipulagt 4-5 herb.126,8 fm., endaraðhús á 2 hæðum
auk rislofts við Vallarhús í Grafarvogi. Húsið er staðsett innst í
götu. Garðurinn er stór, gróinn og skjólgóður. Þrjú svefn., tvö bað-
herb., rúmgóð stofa og eldhús, gluggi við borðkrók. Stutt er í leik-,
grunn-, og framhaldsskóla. Íþróttamiðstöð og sundlaug er í göngu-
færi. Hús og þak nýlega málað. 37,9 millj.

Fr
um

VALLARHÚS 57, GRAFARVOGI - OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER FRÁ KL. 14-16

Falleg og notaleg 3ja herb., 66,7 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, mið-
svæðis í Reykjavík. Opið flísalagt eldhús með borðkrók. Parketlögð
stofa, rúmgóð og björt. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni og er ann-
að þeirra með rúmgóðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf. Sameiginlegt þvottaherbergi á jarðhæð. Sér geymsla í
skúr í bakgarði. Nýlegt þak og skolplögn. V. 19,9 millj.

NJÁLSGATA 69 - 3JA HERB. Á 2. HÆÐ. OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER FRÁ KL. 16-18

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Um er að ræða mjög góða 90.5 fm 3ja herbergja íbúð á
annari hæð Í mjög góðu fjölbýlishúsi við Sólvallagötu í
Reykjavík. Tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, stoaf
og eldhús ásamt bílastæði og sérgeymslu í kjallara.

Verð 29,8 milljónir

Sólvallagata 80

Erum með til sölu mjög fína 109,9 fm 4ra herbergja enda
íbúð við Meistaravelli í Reykjavík á 3ju hæð. Íbúðin skiptist
þannig að um er að ræða m.a. 3 svefnherbergi, stofa og
borðstofa, rúmgott eldhús, sérgeymsla í kjallara ásamt bíl-
skúrsrétti. Þarna er um að ræða sérlega rúmgóða og fína
eign á frábærum stað með flottu útsýni.

Verð 33.0 milljónir

Meistaravellir 35

Vorum að fá í einkasölu sérlega glæsilega 4ra herbergja
íbúð í flottu fjölbýlishúsi við Boðagrandi í Reykjavík. Eign
skiptist m.a. þannig að það eru 3 svefnherbergi, rúmgóð
stofa, þvottaherbergi í íbúð, baðherbergi, tvennar svalir,
sérgeymsla í kjallara ásamt sérmerktu stæði í bílakjallara.
Eign í sérflokki.

Verð 49,8 milljónir

Boðagrandi 2a
3 GÓÐAR Í VESTURBÆ

Opið hús í samráði við Kristinn R. Kjartansson
í síma 820 0762

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 endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll
verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur
bakgarður með timburverönd, skjólveggjum og lýsingu. Verð
46,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
og á morgun, mánudag, frá kl. 17-18:30

Verið velkomin!
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu falleg 3ja herb. íbúð, 94,8 fm, á 2. hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Góðar innréttingar.
Gólfefni eru flísar, parket og dúkur. Íbúðin er staðsett á mjög
rólegum stað þar sem stutt er í skóla og þjónustu. Verð 24,9 millj. 

Hlynur og Hafdís sýna íbúðina milli 14 og 16 í dag.

Fr
um

Berjarimi 8, íb. 0201 - Opið hús í dag frá kl. 14-16

HÚSNÆÐI ÓSKAST
FYRIR SENDIRÁÐ

Mér hefur verið falið að leita eftir húsnæði í Reykja-
vík fyrir erlent sendiráð til kaups eða langtímaleigu.
Húsnæðið þarf að vera 400 fm að lágmarki og í góðu
ástandi. Til greina kemur eitt stórt hús eða tvö minni
hlið við hlið. Fylgja þarf bílskúr eða bílageymsla.
Gott aðgengi þarf að húsnæðinu. Æskilegur afhend-
ingartími í desember nk.
Óska staðsetning er svæði 101, 104, 105 eða 107.

Allar nánari upplýsingar veitir
undirritaður á skrifstofu
Heimilis fasteignasölu.
Daniel G. Björnsson,
sölufulltrúi, lögg. leigumiðlari
Sími 530 6500 - Gsm 897 2593 -
daniel@heimili.is

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Falleg 154,9 fm(þ.a. er bílskúr 31,1 fm) hæð + ris. Eignin skiptist í 3
svefnh. 3 stofur, baðherb.,gestasnyrtingu, geymslur ofl. Bílskúr er
fullbúinn. Mjög falleg og vel skipulögð eign í grónu og fallegu hvefi.
EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL.15-16. Verð
39,9 millj. 6915

LANGHOLTSVEGUR 97, HÆÐ OG RIS

Opið hús

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvík. - Efsta hæð
Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm. 3ja til 4ra herb. íbúð á
6. og efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar innréttingar og skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar.
Vandað baðh. með nuddbaðkeri. Stórar svalir. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. Stutt
er í alla þjónustu. Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 31,5 millj. 

Hægt er að bóka skoðun hjá Óskari í síma 822 8750.

Fr
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5 herbergja íbúð óskast í
Tanga, Hlíða eða Höfðahverfi

í Mosfellsbæ

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Okkur hefur verið falið að óska
eftir 5 herbergja íbúð fyrir fjár-
sterka aðila, í Tanga, Hlíða eða
Höfðahverfi í Mosfellsbæ.
Má vera laus eftir áramót.
Verð 28-39 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir
Júlíus Jóhannsson
í síma 823-2600.

Mjög skemmtilegt 181,9 fm endaraðhús ásamt 23,4 fm bílskúr við
húsið. Samt. 205,3 fm. Húsið skiptist í hæð, efri hæð og kjallara
sem nú er innr. sem 2ja herb. aukaíbúð m/ sér inng. og er í útleigu.
Komið er inn í forstofu m/gestasnyrtingu. Eldhús er rúmgott með
góðum borðkrók. Tvær bjartar stofur m/svölum og stiga út í garð
með nýlegum sólpalli, grasbletti og trjám. Parket og flísar á gólfum.
Efri hæð;  3 svefnherbergi og baðherb/þvottahús. Herb.gólf eru
með parketdúk og parketi. Innang. er niður í kjallara.  Bílskúr er við
húsið m/gönguhurð út í garð. Verið er að endurn. rafmagn, nýl
skólp út í götu, gaflar einangr. og múraðir f. 2 árum. Skemmtileg
eign með mikla möguleika í vinsælu hverfi. Verð 41,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir Inga Dóra Kristjánsdóttir
sölumaður s; 899 3367

Fr
um

Ásgarður 2 - Endaraðhús m/aukaíbúð
og bílskúr - Laust

Borgartún 29 

www.husavik.net

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Björt og fallleg 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð t.v.
ásamt stæði í bílskýli. Stór stofa og rúmgott eldhús. Þrjú
herbergi með skápum og gott baðherbergi. Fallegt útsýni.
Nánari upplýsingar í síma 897 3702. Verð 27,6 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 13 og 14

Fr
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FLÉTTURIMI 31 - OPIÐ HÚS

MARÍUBAKKI - NEÐRA BREIÐHOLT. Mjög björt og
mikið endurnýjuð 4ja herbergja 97,2, fm. íbúð á þriðju hæð í góðu
3ja hæða fjölbýlishúsi. Gólfefni eru nýtt parket á forstofu, stofu og
herbergjum flísar á baðherbergi og eldhúsi. Nýleg eldhúsinnréting.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Suður svalir. Sérgeymsla í sameign.
Leiktæki á lóð. Stutt í alla þjónustu og skóla. Ásett verð 20,9 m.

Fr
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG, MILLI 14:00 – 17:00
MARÍUBAKKI 6, 3. HÆÐ ÍBÚÐ 0302/SVEINN



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

Opið hús sunnudaginn 7. okt. milli
klukkan 15 og 16 í tveimur glæsilegum

íbúðum að Strandvegi 23

Fr
um

Stórglæsileg 3ja herbergja, 128 fm, íbúð á efstu hæð með gluggum
á þrjár hliðar og frábæru útsýni við Strandveginn. Hvert smáatriði í
þessari íbúð er útfært af natni og útsjónarsemi. Allt tréverk í íbúð er
sér smíðað og úr hnotu, innihurðir eru með aukinni hæð og gegnheil
hnota er á gólfum að mestu. Íbúðin einkennist af opnum og björtum
rýmum. Mjög ríkuleg innfelld og óbein lýsing í stofu þar sem 
gluggasetningin er sérlega falleg og lofthæðin nær mest 5 metrum.
Innréttingar í eldhúsi og baðherbergi eru vel útfærðar þar sem
granít er á borðum og vönduð Miele tæki í eldhúsi. Víðsýnt er og 
fallegt útsýni til Bessastaða og Borgarinnar. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir. Verð 58,9 milljónir.

Falleg og björt íbúð sjávarmeginn við Strandveginn í
Sjálandshverfinu. Íbúðin er 104 fm og vel skipulögð með stórri stofu
og eldhúsi í sameiginlegu rými, tveimur góðum svefnherbergjum,
vel búnu baðherbergið og þvottaherbergi í íbúð. Allar innréttingar
eru úr eik og þá eru flísar og eikarparket á gólfi. Fallegt útsýni til
sjávar. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir ásamt stórum svölum með
timburpalli. Verð 37,9 milljónir.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Íbúð 402

Íbúð 203

Allar frekari upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður í síma 617 1818

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

– TIL SÖLU – LAUGAVEGUR –

Hér er um að ræða heila húseign á horni Laugavegs og Snorra-
braut sem gefur mikla möguleika. Húsið er 3ja hæða auk kjallara,
samtals 868,9 fm að heildarflatarmáli. Húsið er mjög vel byggt og
er gólfplata annarrar hæðar sérstaklega styrkt. Lyfta er í húsinu
sem fer m.a. niður í kjallara. Á jarðhæð eru tvö verslunararými. Á
2. hæð er stór vinnslusalir (áður útskurðarverkstæði) og þrjú her-
b. Á 3. hæð eru tvær íbúðir, annars vegar 3ja-4ra herb. 98,2 fm
íbúð og hins vegar 4ra herb. 130,7 fm íbúð. Í kjallara eru síðan
miklar geymslur og vinnurými. Önnur hæðin og kjallarinn voru nýtt
undir tréskurðarverkstæði. Óskað er eftir tilboðum í eigna. Nánari
uppl. gefur Þorleifur St. Guðmundsson löggiltur fasteignasali
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Hátún 6, 7. hæð
104 Reykjavík
Penthouse með útsýni

Stærð: 68,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000

TIL  AFHENDINGAR  STRAX.   Nýtt  2ja  herbergja  penthouse í  7  hæða  fjölbýli,  með  glæsilegu  útsýni.  Frábær
staðsetning  fyrir  þá  sem  kjósa  að  vera  rétt  við  miðbæinn  og  stutt  í  verslanir  og  aðra  þjónustu.  Íbúðin  er
stúdío-íbúð og skiptist í svefnherbergi, stofu/eldhús, baðherbergi, þvottahús og 12 fm hellulagðar svalir. Í kjallara
eru geymslur og þvottahús. Íbúðin er tilbúin með fataskápum, eldhús- og baðinnréttingu og gólfefnum.  SJÓN ER
SÖGURÍKARI - OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 TIL 15:00

Fasteignir

Halldór Jónsson
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 - 15:00

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

864 0001

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 MILLI KL. 14 OG 15

Fr
um

BIRKITEIGUR 5 - GLÆSIEIGN FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA - 2 SAMÞYKKTAR
ÍBÚÐIR. Nýtt, vandað og reisulegt 370 fm tveggja íbúða hús á frábærum útsýnistað í Mosfellsbæ. Á efri
hæð er 210 fm sérhæð og henni fylgir innbyggður 33 fm bílskúr og inn af honum er 45 fm óskráð rými. Á
neðri hæð er ný 81 fm fullbúin sérhæð með sérinngangi og sérafnotarétti á lóð. Húsið er fullbúið að utan
og lóðin grófjöfnuð. Efri hæðin sem er á 2 pöllum, er rúmlega fokheld, þ.e. loft eru einangruð, gólfhita-
lögn með fullkomnu stýrikerfi er komin og gólfin eru flotuð, pípulögn er fullfrágengin, rafmagnstafla er
komin, rafmagn ídregið o.fl. Skv teikningu er gert ráð fyrir forstofu, holi, eldhúsi, 2-3 stofum, 5 herb.,
þv.húsi, geymslu og 2 baðh. Á neðri hæð er ný og glæsileg 81 fm fullbúin 3ja herb. sérhæð með sér inn-
gangi og sérafnotarétti á lóð. Neðri hæðin skiptist í; hol, stofu, opið eldhús með vönduðum innréttingum
og tækjum, 2 herb. með skápum, flísalagt baðh., sérþv.hús og -geymslu, allt innan íbúðar. Parket og flís-
ar eru á gólfum. Íbúðin er ekkert niðurgrafin og frá henni er gott útsýni. Verð á öllu húsinu er kr. 76,5
millj en möguleiki er að kaupa bara efri hæðina og bílskúrinn á kr. 49,5 millj.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Verið velkomin

Heimili þitt á suðrænum slóðum
Kynning að Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 7. október,

frá kl. 13:00 - 17:00
Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, á Mallorka og í Mexíkó.

Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi TM Real Estate Group á Spáni.
Soren Heinzl, sölustjóri hjá TM Real Estate Group, verður á staðnum og veitir ráðgjöf.
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Opið hús sunnudaginn 7. okt.
milli klukkan 15:30 og 16:30

í Garðaflöt 1
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Fallegt einbýlishús á einni hæð á Flötunum í Garðabæ. Húsið sem er 185 fm hefur verið
mikið gert upp á síðustu árum og byggt hefur verið við það. Allir útveggir voru endurein-
angraðir, múraðir og steinaðir. Einnig var settur fallegur þakkantur á húsið, skipt um allar
útihurðir og skipt um alla glugga og gler. Góð hellulögð aðkeyrsla með snjóbræðslu er að
bílskúr og inngangi ásamt góðum skjólveggjum og stórum palli með heitum potti. Fyrir vik-
ið er aðkoman að húsinu sérlega glæsileg. Þá hefur verið byggt við húsið og forstofa og
stofa stækkuð til muna. Á stofu var settur fallegur útskotsgluggi sem gerir mikið fyrir
hana. Öll loft hafa verið klædd og gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu í stofu. Að lokum hef-
ur baðherbergið allt verið nýlega tekið í gegn með glæsilegri innréttingu, sturtu og vegg-
hengdu klósetti. Verð 54,9 milljónir.

Upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson sölumaður í síma 617 1818

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 14-16

SÖRLASKJÓL 94 - VESTURBÆR Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð
ásamt bílskúr í góðu steinsteyptu húsi. Stærð 134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar. Nýjar vatns- og
frárennslislagnir. Allt nýtt í eldhúsi og baði. Bjartar og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐSETNING
MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX. Verð 49,0 millj.

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14 OG 16.

Verið velkomin

Fjölskylduvænt hverfi

Nýjar íbúðir

Hjarta höfuðborgarsvæðisins

Það verður opið upp á gátt á skrifstofunni okkar á Arnarneshæðinni í dag, frá kl. 14 til 15. Skrifstofan er að
Hofakri 1 á jarðhæð. Þar erum við með ítarlegar upplýsingar um íbúðir og raðhús, teikningar og myndir og
kort af hverfinu.

Kíktu í heimsókn og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna hið fullkonma heimili í hjarta Garðabæjar.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00.
Falleg björt 3ja herbergja  89,7 fermetra íbúð á annarri hæð í
klæddu fjölbýli. Íbúðin er á annarri hæð. 2 svefnherb. falleg og björt
stofa. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 21 millj.

Salvör býður ykkur velkomin.

SLÉTTAHRAUN 21 - HF. 3JA HERB.
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Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuskenkur
Stærð: 180x50xH:85

Verð: 124.000,-
Einnig fáanlegur í stærð: 240x50xH85

Verð: 168.000,-
Fáanlegir í svörtu og hvítu háglans

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Borðstofuborð – hvítt háglans
Fáanlegt í stærðum:
180x100

Verð: 98.000,-
220x110

Verð: 128.000,-

Piero leðursófasett
3+1+1

Verð: 249.000,-
3+2

Verð: 215.000,-

Bókahilla – háglans svört og hvít
Stærð: 120x30xH:206

Verð: 58.000,-

Piero leðursófasett
3+1+1

Verð: 249.000,-
3+2

Verð: 215.000,-

Bókahilla – háglans svört og hvít
Stærð: 120x30xH:206

Verð: 58.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Quant
borðstofuskenkur
hvítt háglans
Stærð: 180x50xH:90

Verð: 124.000,-

Quant skápur
hvítt háglans
Stærð: 100x40xH:190

Verð: 128.000,-

Plant sófaborð
Stærð: 90x90

Verð: 38.000,-

Nýtt  f rá DivanyNýtt  f rá Divany

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

VIP leðurstóll
Verð: 15.800,-

Einnig fáanlegur í svörtu,
brúnu og hvítu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri

Zen leðurstóll
Verð: 16.500,-
Einnig fáanlegur í svörtu
og brúnu leðri

Ríkharði líkaði sjómennskan og 
Ísland svo vel að hann ílentist hér. 
„Næsta eitt og hálfa árið var ég á 
togurum og á síld en eftir það 
ákvað ég að opna myndlistarstúdíó 
og setjast hér að. Það var vissu-
lega dálítið „kúltursjokk“ þegar ég 
kom hingað fyrst – það hafa orðið 
svo ótrúlegar breytingar á Íslandi 
á stuttum tíma. En það var alltaf 
gaman hér; fólk var svo opið og ég 
kynntist aragrúa rithöfunda og 
listamanna á þessum tíma. Ísland 
var vissulega framandi í mínum 
augum en ég var líka framandi í 
augum Íslendinga. Ég man að það 
birtist frétt um það í Vikunni að 
„Vínarmálari ætlaði sér að setjast 
að á Íslandi,“ sem mér fannst alveg 
fáránlegt,“ segir hann og hlær. 

Ríkharður reisti sitt fyrsta hús á 
Vatnsenda en flutti fljótlega til 
Reykjavíkur. Kona hans, Sólveig 
Friðriksdóttir, er frá Stöðvarfirði 
og hann segir þau hjónin hafa 
verið sammála um að ala börnin 
upp úti á landi og flutti þau á 
heimaslóðir hennar, en Ríkharður 
starfaði þó áfram í Reykjavík 
næstu árin. „Ég held að það sé 
betra fyrir börn að alast upp í 
minni bæjum. Sjálfur ólst ég upp í 
litlum bæ í Austurríki, sem var þó 
vissulega stærri en Stöðvarfirði, 
en það er betra búa hér þar sem 
maður hefur náttúruna andspænis 
sér. Það er miklu auðveldara að 
læra á borgina heldur en landið, 
strjábýlið. Það tekur í mesta lagi 
tvö til þrjú ár fyrir sveitamann að 
læra á borgina en það er ekkert 
víst að borgarbarnið geti nokkurn 
tímann lært á landið.“ 

Þótt Ríkharður sé orðinn 72 ára 
er hann enn í fullu fjöri. Hann 
hefur yndi af vinnu sinni og af því 
að byggja en hann reisti Grafík-
setrið á tveimur sumrum. „Ég geri 
ekkert sérstakt til að halda mér 
við, fyrir utan að reyna að passa 
mataræðið. Það sem skiptir mestu 
máli er að hafa nóg fyrir stafni og 
hafa ánægju af lífinu. 



F
yrir fimm árum útnefndi 
Forbes-tímaritið söng-
konuna Britney Spears 
valdamestu manneskj-
una í afþreyingariðnað-

inum. Og ekki að undra. Fyrstu 
fjórar sólóskífurnar höfðu rokið 
út og nafn hennar og andlit voru 
greypt í öll helstu dagblöð og tíma-
rit. Velgengnin var lygileg. Og sú 
Britney-bylgja sem ungstirnið 
hratt af stað var af þeirri stærðar-
gráðu sem aðeins stjörnur á borð 
við Madonna, Michael Jackson og 
Wham höfðu áður ýtt úr vör. 

Hversu vel sem fólki líkar við 
tónlist hennar er það óumdeilan-
legt að stúlkan er undrabarn. 
Aðstæður hafa hins vegar hagað 
því þannig að í dag er nafn hennar 
ekki tengt yfirburðahæfileikum 
heldur yfirburðaáföllum, jafnt í 
einkalífinu sem og með nýjustu 
frammistöðunni. Hún er þó ekki 
fyrsta undrabarnið til að 
„djamma“ frá sér ferilinn því 
sjálfur Amadeus Mozart lifði um 
efni fram og málaði sig út í horn. 

Britney Spears, fædd 2. desember 
1982, er smábæjarstelpa. Fjöl-
skyldan fluttist úr litlum bæ til 
annars enn minni, Kentwood, 
þegar Britney var ung að árum. 
Helsta stolt bæjarins, fyrir utan 
Britney að sjálfsögðu, er heilsu-
samlegt vatn bæjarins sem og 
mjólkurvörur þess. 

Eins og títt er um amerískar 
stjörnur í dag voru það foreldrar 
Britney sem eygðu stjörnu í 
afkvæminu og komu henni í 
áheyrnarprufu. Þá hafði hún bæði 
sýnt mikla hæfileika í fimleikum 
sem og í tónlist og aðeins átta ára 
gamalli var henni skutlað í áheyrn-
arprufu fyrir nýjan sjónvarpsþátt 
Disney-sjónvarpsstöðvarinnar, 
The New Mickey Mouse Club. 
Framleiðendur þáttarins sáu á 
augabragði að þarna var stjarna á 
ferð en voru engu að síður með 
það á hreinu að Britney væri enn 
of ung. Þremur árum síðar, eftir 
feril í auglýsingum og skólasöng-
leikjum, reyndi hún aftur og fékk 
inngöngu í þáttinn.

Árið 1998 kom Britney sér á heim-
skortið og straumhvörf urðu í lífi 
Britney. Ofursmellurinn ...Baby 
One More Time tröllreið útvarps-
stöðvum og það sem öllu áhrifa-
meira var: sjónvarpsstöðvum. Þar 
birtist söngkonan og var gerð 
þannig úr garði að vera tælandi en 
saklaus í senn enda var hún aðeins 
16 ára gömul og því urðu ímynd-
arsmiðirnir að halda aftur sér við 
að gera út á kynþokkann. Í kaþ-
ólskum skólabúningi varð Britney 
umsvifalaust helsta fyrirmynd 
táningsstúlkna og söngkonan lét 
heimsbyggðina vita að þrátt fyrir 
tælandi yfirbragð hennar væri 
meydómur hennar vandlega 
geymdur, hún hefði í heiðri sið-
ferðisleg gildi bandarísks þjóðfé-
lags og yrði þegar fram liði trú og 
trygglynd eiginkona. Togstreitan 
næstu árin var oft mikil í ljósi 
þess að um leið og hún ætlaði að 
viðhalda ímynd sinni sem heiðvirð 
og góð stúlka var það hennar 
atvinna að daðra við og stríða 
heimsbyggðinni sem hálfgerð 
Lolíta. 

...Baby One More Time olli 
meiri straumhvörfum í popptón-
list en marga grunar og er það 
álitið eitt af 25 bestu popplögum 
allra tíma hjá tónlistartímaritinu 
Rolling Stone. Plata með sama 
nafni rauk rakleiðis í efsta sæti  
Billboard-listans og seldist hún í 
yfir tuttugu og fimm milljónum 
eintaka. 

Britney, samviskusöm og metn-
aðarfull, fylgdi velgengni fyrstu 
plötunnar vel eftir og herjaði á 
markaðinn næstu árin af stakri 
list. Næstu tvær plötur, Oops!... I 
Did it Again og Britney, seldust 
síður minna en sú fyrsta og þótt 
enginn hafi búist við því að fjórða 
sólóplatan myndi halda áfram að 
selja tónlistarafurðir söngkonun-
ar seldist hún afspyrnuvel og er 
slíkt afar fátítt – að fjórða plata 
listamanna nái að halda dampi í 
sölu. 

Dægurlagatextar Britney vísuðu 
í byrjun oft mikið til þess í hvern-
ig aðstöðu hún var. Þannig 
impruðu þeir á því að hún væri að 
leita að ástinni, væri samt bara 
stúlka en ekki kona og hygðist 
geyma meyjarblómið handa 
hinum útvalda. Sá reyndist vera 
Justin Timberlake. Britney og 
Justin kynntust í Mikka-mús 
klúbbnum og á tónleikaferðalagi 
N´Sync þegar hún hitaði upp fyrir 
sveitina á upphafsárum ferils 
sín.

Britney og Justin elskuðu hvort 
annað og aðdáendur og fjölmiðlar 
elskuðu þau. Fréttaflutningur af 
lífi Britney var á þeim tíma afar 
jákvæður og virtist svo vera sem 
fjölmiðlar nærðust á því að draga 

upp jákvæðar fréttir af henni og 
gerðu út á þær. Britney fékk þar 
góða hjálp þeirra við jákvæða 
ímyndarsköpun sem var svo 
kúvending á því þegar sambandi 
hennar og Justins lauk. 

Það var árið 2002 og hafa fá 
sambandsslit fengið jafn mikla 
umfjöllun, að undanskildum 
kannski Karli og Díönu. Enda var 
aðdáendum kippt all rækilega úr 
dagdraumum um draumabrúð-
kaupið sem hlaut að verða von 
bráðar. 

Justin hefur sjálfur sagt að 
ástæða þess að sambandinu lauk 
hafi verið trúnaðarbrestur þar 
sem Britney á að hafa sængað hjá 
öðrum. Hvað svo sem gerðist er 
víst að sú ástarsorg sem Britney 
lenti í þar varð að öllum líkindum 
formálinn að þeirri harmsögu 
sem fólk hefur orðið vitni að und-
anfarna daga.  Undarlegar ákvarð-
anir í einkalífinu og hjónabandið 
með Jason Alexander í Las Vegas 
2004  gaf til kynna að Britney ætl-
aði sér ekki lengur að vera til á 
pappírunum sem saklausa Suður-
ríkjamærin og upphófst lífsstíll 
sem var fjarri þeirri prúðu stúlku 
sem heimsbyggðin þekkti áður. 

En Britney hafði lifað í vernduð-
um heimi. Að stíga fram í dags-
ljósið sem fullvaxta og sjálfstæð 
kona var ekkert grín og leitaði 
hún ásjár í örmum dansarans 
Kevin Federline. Eftir aðeins 
fjögurra mánaða kynni trúlofuðu 
þau sig og Britney taldi sig vera 
að uppfylla sinn æðsta draum; að 
finna ástina og verða móðir. 

Aðdáendur höfðu illan bifur á 
eiginmanninum, fussuðu og svei-

uðu á spjallrásum og heimasíðum 
og vöruðu hana við Federline, 
sannfærðir um að hann ætlaði að 
nýta sér frægð hennar til að koma 
sjálfum sér á framfæri. K-Fed, 
eins og hann var jafnan kallaður, 
var líkt við snák í Paradís sem 
hreiðrað hefði um sig í aldingarð-
inum og biði þess eins að opna 
skoltinn fyrir allsnægtunum.

Samband þeirra var skrautlegt 
í meira lagi og líktu margir þeim 
við suðurrískt hjólhýsahyski. 
Fjölmiðlar drógu upp svarta 
mynd af heimilishaldinu í Bever-
ly Hills og ekki skánaði ástandið 
þegar fluttar voru fréttir af 
djammlíferni Federline í Las 
Vegas og víðar á meðan Britney 
bar barn undir belti. Ávextir sam-
bandsins urðu þó tveir heilsu-
hraustir drengir.

Þrátt fyrir háværar yfirlýsing-
ar um að allt væri í himnalagi 
komu fregnir um skilnað þeirra í 
nóvember á síðasta ári sennilega 
fáum á óvart. En hvað framhaldið 
bar sér í skauti var sennilega eitt-
hvað sem enginn gat séð fyrir. 

Á einu ári tókst henni hið óút-
reiknanlega: að leggja feril sinn í 
rúst, feril sem byggður hafði 
verið upp á mettíma.

Flestir reiknuðu með að fyrst 
Britney hafði losað sig við sníkju-
dýrið Federline myndi hún senn 
blása lífi í feril sinn á ný.

En svo reyndist ekki vera. Pap-
arazzi-ljósmyndarar náðu mynd-
um af henni í slagtogi við víð-
frægar djammdrottningar á borð 
við Paris Hilton og Lindsay 
Lohan, oftar en ekki án nær-
klæða. Fjölmiðlar drógu athygli 
almenning að meintri vanhæfni 
hennar sem móður og ekki skán-
aði ástandið þegar sögusagnir 

fóru á kreik um frjáls-
legt viðhorf gagn-

vart kynferðis-
málum og 
eiturlyfjaneyslu 

og vafasamt 
andlegt 
ástand. Sög-

Sagan af Britney Spears hefur síðustu misserin 
farið að líkjast ljótri sirkussýningu þar sem almenn-
ingur hlær að konunni með skeggið eða manninum 
með vatnshöfuðið. Á meðan almenningur skemmtir 
sér yfir falli einnar stærstu núlifandi stjörnu popp-
geirans reyna fjölmiðlar að rýna inn í hvað stjarnan 
er að hugsa. Júlía Margrét Alexandersdóttir fór yfir 
feril Britney Spears. 

Sigrar og sorgir



urnar voru krassandi og fjölmiðl-
ar nærðust á skandölum og gróu-
sögum. 

Á tímabili minnti líf Britney 
frekar á hressilegan Jerry Sprin-
ger en tilveru stærstu popp-
stjörnu veraldar.

Fjölmiðlar og þá ekki síst svo-
kallaðar slúður-bloggsíður gripu 
tækifærið enda ekki á hverjum 
degi sem stórstjarna riðar til 
falls í beinni útsendingu. Á hverj-
um degi, hverri klukkustund 
mátti sjá Britney á leið út í búð, 
Britney úti að borða og Britney 
að reykja. Að ekki sé talað um 
Britney á næturlífinu og Britney 
á heimleið. Allir biðu með öndina 
í hálsinum hverju hún tæki upp  á 
næst og hvort hún myndi missa 
stjórn á lífinu fyrir allra augum. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
fjölskyldu Britney og nánustu 
samstarfsmanna til að koma fyrir 
hana vitinu virtist söngkonan 
ekki hlusta. 

Endalausar sögur um villt og 
taumlaust líferni fylltu dagblöðin 
og þegar sönkonan hugðist reyna 
að redda ferlinum á MTV-verð-
laununum fyrir stuttu varð flest-
um ljóst að á sviðinu stóð stjarna 
í bæði andlegu og líkamlegu 
rusli.

Í vikunni var tilkynnt að Britney 
Spears hefði misst forræðið yfir 
strákunum sínum tveim, þeim 
Sean Preston og Jayden James. 
Hvorki lögfræðingar, umboðs-
menn né útgáfufyrirtæki treysta 
sér til að vinna með henni. Dóm-
ari í málinu úrskurðaði síðar að 
söngkonan unga mætti hitta syn-
ina undir eftirliti en henni var 
gert að fara í meðferð, læra að 
tala við börn og taka áfengis- og 
lyfjapróf að minnsta kosti tvisvar 
í viku auk þess að hætta að aka bíl 
án tilskilinna leyfa. 

Stjarna Britney Spears er horf-
in af himnafestingunni um stund-
arsakir og á meðan það er trú 
sumra að henni takist fyrr eða 
síðar að byggja upp veldi sitt að 
nýju eru aðrir sem óttast að örlög 
hennar liggi í endanlega glötun.

Þvert á allar hrakspár komst 
nýjasta smáskífan hennar Gimme 
More á topp bandaríska listans og 
myndbandið við lagið lýsir 
kannski best þeim tveim persón-
um sem berjast um yfirhöndina í 
lífi hennar. Annars vegar er það 
ljóshærð stúlka sem situr við bar-
inn, pen og prúð með kokteil í 
hendi. Og hins vegar dökkhærður 
strippari sem er til alls vís.



Það er víst kominn 
tími til að sætta sig 
við það að haustið er 
komið, og vel það. 
Það hefur varla sést 

til sólar síðan ein-
hvern tímann í ágúst 
og september hefur 

aldrei mælst eins 
úrkomusamur. Og já, áður en lengra 
er haldið þá veit ég að það er mjög 
klisjukennt að tala um árstíðirnar 
og veðrið og að nú er ég steríótýpu-
Íslendingur eins og þeir gerast 
verstir. Það er nú samt bara þannig 
að þetta veður hefur heilmikil áhrif 
á allt okkar líf og þess vegna eru 
umræður um það ósköp eðlilegar. 
Nú er til dæmis kominn október, 
sem þýðir að hálf þjóðin leggst í 

kvef – vegna veðurs. Ég er ein af 
þeim. Síðasta vetur bjó ég í aðeins 
hlýrra landi og fékk aldrei svo mikið 
sem hósta eða hnerra. Svo er ekki 
einu sinni kominn vetur hérna og 
maður er samt strax orðinn veikur.

Haustið hefur þó líka kosti. Eftir 
sumarfríið finnst manni yfirleitt 
ágætt að komast aftur í rútínur, 
gamlar eða nýjar. Hjá mér, eins og 
fleirum, fylgir það oft haustinu að 
gera plön. Oft á tíðum eru það óraun-
hæf plön sem ég veit innst inni að ég 
á aldrei eftir að standa við. En ég 
held samt alltaf í vonina og þykist 
ætla að byrja í næstu viku. Í vetur 
var planið til dæmis að taka daginn 
snemma og fara í líkamsrækt á 
morgnana. Nú er kominn október og 
ég hef ekki enn farið – ég hef ekki 

einu sinni keypt mér kort til þess að 
geta farið. Hvað þá að ég hafi vakn-
að svo snemma að það væri einu 
sinni möguleiki í stöðunni.

Ég ætlaði líka að eyða peningum í 
skynsamlegri hluti en að borða úti í 
hverju hádegi – það skyldi vera 
smurt nesti! Svo ætlaði ég auðvitað 
að vera mjög umhverfisvæn (og 
sparsöm) og hjóla eða taka strætó. 
Og þetta er bara brot af plönunum 
mínum, sem bíða þess enn að verða 
að veruleika.

En ég hef fundið lausn. Ég er farin 
til útlanda til að komast í betra 
veður og losna við kvefið. Þá verður 
auðveldara að takast á við kuldann 
og myrkið sem er fram undan. Svo 
byrja ég auðvitað á þessu öllu í 
næstu viku ...
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Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!
Frumsýnd 12. október

Dane Cook   Jessica Alba   Dan Fogler



Kominn er út hjá sænsku BIS-
útgáfunni diskur með tónverkum 
eftir Hauk Tómasson. Þar er að 
finna tvo flautukonserta auk 
verksins Skímu sem samið er 
fyrir tvo kontrabassa og hljóm-
sveit.

Sinfóníuhljómsveit Íslands leik-
ur í öllum verkunum undir stjórn 
Bernharðs Wilkinsonar og 
einleikarar eru flautuleikarinn 
Sharon Bezaly og bassaleikararn-
ir Hávarður Tryggvason og Valur 
Pálsson. Upptökur fóru fram í 
Háskólabíói sumarið 2003.

Flautukonsert frá árinu 1997 
var frumfluttur af Áshildi Har-
aldsdóttur á Íslandi 1999 og hefur 
upptaka með flutningi hennar 
verið leikin í um þrjátíu þjóðlönd-
um undanfarin ár. „Í þessum kons-
ert er ég að reyna að skapa nýjan 
hljóðheim fyrir sinfóníuhljóm-
sveitina. Mig langaði til að magna 
upp viss hljóðfæri sem maður 
heyrir almennt frekar lítið í á tón-
leikum hérlendis. Aðaláherslan í 
konsertinum er að sjálfsögðu á 
þverflautuna, sem er mjög áber-
andi allt verkið, en einnig heyrist 
talsvert í hörpu og kontraböss-
um,“ segir Haukur.

Flautukonsert nr. 2 frá 2001 var 
samin fyrir Sharon Bezaly og 
hefur flutningur hennar fengið 
sérstakt lof í ýmsum tónlistar-
ritum. Haukur kveðst hafa fengið 
hugmyndina að konsertinum í 
læknisskoðun.

„Fyrir nokkrum árum fylgdi ég 
konunni minni í sónarskoðun. Þar 
fengum við að heyra hjartslátt 
barnsins og minnti hann mig á 
gong-hljóðfæri. Út frá því fór ég 
að vinna með púls í tónlist minni 
og er þessi flautukonsert, sem 
samanstendur af fimm sjálfstæð-
um köflum, afraksturinn af því.“ 

Þriðja tónsmíðin á disknum er 
Skíma sem er einn af fáum kons-
ertum fyrir tvo kontrabassa og 
var frumfluttur á tónleikum sin-
fóníuhljómsveitarinnar árið 2003.

„Hávarður og Valur bassaleik-
arar hafa lengi verið félagar mínir 
og ég hafði í mörg ár haft í hyggju 
að semja verk fyrir þá,“ segir 
Haukur. „Upphaflega átti þetta 
verk að vera fyrir tvo kontrabassa 
og klarinett, en svo bættust fleiri 
hljóðfæri við. Ég hef þó gefið 
öðrum bassahljóðfærum frí í 
þessum konsert svo að kontra-
bassarnir njóti sín til fullnustu. 
Þetta er frekar svarthvítt verk, 
fyrri hluti þess er afar þungur og 
dökkur en svo ríkir von og birta í 
seinni kaflanum.“

BIS hefur áður gefið út tvo 
diska með tónlist Hauks, annars 
vegar óperuna Fjórði söngur Guð-
rúnar og hins vegar Fiðlukonsert 
og fleiri verk flutt af CAPUT-
hópnum.

Nýr hljóðheimur
Lögreglan í Glasgow í 
Skotlandi sagði frá því á 
föstudag að hún hefði end-
urheimt 500 ára gamalt 
málverk eftir Leonardo 
da Vinci sem stolið var 
fyrir fjórum árum. Voru 
fjórir handteknir vegna 
málsins.

Í ágúst árið 2003 voru 
listaverkaþjófarnir með í 
hópi ferðamanna sem 
fengu leiðsögn um skoska 
kastalann Drumlanrig, en kastalinn 
er í eigu hertogans af Buccleuch. 
Þjófarnir báru leiðsögumanninn 
ofurliði, gripu málverkið af vegg 
kastalans og flúðu út um eldhús-

glugga. Málverkið hafði 
þá verið í eigu fjölskyldu 
hertogans í meira en 200 
ár.

Umfangsmikil leit að 
verkinu hefur staðið allt 
frá því það var numið á 
brott, en fjölskylda her-
togans og aðrir aðdáend-
ur da Vincis voru orðin 
vondaufir um að verkið 
fyndist nokkurn tímann.

Verðmæti verksins, 
sem kallast Guðsmóðirin með 
hesputré og sýnir Maríu mey og 
Jesús, er metið á rúmlega þrjá 
milljarða íslenskra króna. Það er 
talið hafa verið málað árið 1501.

Leonardo da Vinci 
kom í leitirnar

Icelandair efnir til námskeiðs fyrir fólk sem vill takast
á við flugfælni.

Kenndar verða aðferðir til að vinna bug á kvíða og fælni 
og farið yfir þætti sem tengjast flugvélinni og fluginu sjálfu.
Námskeiðinu lýkur með flugferð til eins af áfangastöðum 
Icelandair í Evrópu.

Leiðbeinendur: Álfheiður Steinþórsdóttir sálfræðingur 
og Páll Stefánsson flugstjóri.

VERÐ: 30.000 kr.
UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING: eline@icelandair.is
SÍMI: 50 50 300

+ Umsóknir þurfa að berast eigi síðar
en 11. október 2007.

NJÓTIÐ ÞESS AÐ FLJÚGA
NÁMSKEIÐ GEGN FLUGFÆLNI – 15. OKTÓBER N.K.
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Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

“H EIMA ER BEST”
- MBL

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

HEIMA - SIGURRÓS kl. 4 - 6 - 8 - 10 - 12
HALLOWEEN kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
3:10 TO YUMA kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 3.20 - 5.40 - 8
ASTRÓPÍA kl. 4 - 10.20 

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

16
12

16

14

12
16
12
14
14

HALLOWEEN kl. 8 - 10.10*
SUPERBAD kl. 6 - 8
CHUCK AND LARRY kl. 6 - 10.10
HÁKARLABEITA  kl.4
BRETTIN UPP kl.4
*KRAFTSÝNING

12
14

14
THE 11TH HOUR kl. 4 - 6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 3.40 - 10

      

HALLOWEEN kl. 5.30 - 8 - 10.25
SUPERBAD kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 1.30 - 4 - 6
HAIRSPRAY kl. 3.10 - 5.30 - 8
KNOCKED UP  kl. 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 1.30 - 3.30 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  & ENSKA kl. 1.30 300 kr. Síð. sýningar

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

27. SEPTEMBER DAGSKRÁ OG MIÐASALA
Á WWW.RIFF.IS7. OKTÓBER 2007

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

FRÁ MEISTARA ROB ZOMBIE 
KEMUR EIN SVAKALEGASTA 

MYND ÁRSINS!

SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM
OG FÓR BEINT Á TOPPINN.

DÓMSDAGUR DJÖFULSINS!

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI 
MÖGNUÐU

HRYLLINGSMYND!

“TOP  10 CONC EPT
FILMS EVER ”

- O BSERVER

“ ALG JÖRLEGA EINSTÖK”
- FBL

“VÁ”
- B LAÐIÐ

“ME Ð GÆSA HÚÐ AF
HRIFNIN GU”

- DV

“SI GUR ROS HAVE
REINVENTED THE

ROCK FILM”
- Q

“SO BEAUTI FUL
ITS HYPNOTIC”

- EMPIRE

Hljómsveitin Sigur Rós hélt í 
ógleymanlega tónleikaferð um 

Ísland sumarið 2006.

Samspil Sigur Rósar, náttúru 
Íslands og íslensku þjóðarinnar má 

finna í þessu ógleymanlegu 
meistarastykki Sigur Rósar, mynd 

sem engin má missa af!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

   Háskólabíói merktar með rauðu

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSSI

KRINGLUNNI

STARDUST kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 10 

NO RESERVATIONS kl. 8 L

3:10 TO YUMA kl. 10 16

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

BRATZ kl. 4 L

STARDUST kl. 2 - 5 - 8 10

SUPERBAD kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

MR. BROOKS kl. 10:30 16

SHARK BATE kl. 2 - 3:50 L

CHUCK AND LARRY kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

NO RESERVATIONS kl. 5:50 - 8 L

SHOOT EM UP kl. 10:20 16

SHARK BATE M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:40 L

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

VIP
DIGITAL STARDUST kl. 1:30 - 4 - 6:30 - 9 10

NO RESERVATIONS kl. 8 - 10:10 L

MR. BROOKS kl. 10:10 16

BRATZ kl. 5:50 L

ASTRÓPÍÁ kl. 4 - 6 - 8 L

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

Leiðin að hjartanu er í 
gegnum ljúfengan mat!

www.SAMbio.is 575 8900

ROBERT DE NIRO OG MICHELLE PFEIFFER Í FRÁBÆRRI MYND SEM VAR

TEKINN UPP Á ÍSLANDI OG ALLIR ÆTTU AÐ HAFA GAMAN AF

STARDUST ER MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND
STÚTFULL AF GÖLDRUM, HÚMOR OG HASAR.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

STARDUST kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

STARDUST kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
NO RESERVATIONS kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 16

BRATZ kl. 12:30 - 3 L

DISTURBIA kl. 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 1 - 3 - 5:30 L

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

HARRY POTTER 5 kl. 12:30 10

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STARDUST kl. 5.30, 8 og 10.30 10
3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 2, 5.40, 8 og 10.20 12
HÁKARLABEITA ÍSL TAL kl. 2 og 4 L
BRETTIN UP ÍSL TAL kl. 4 L
HAIRSPRAY kl. 1.45 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Platan Fuður, lokahnykkur-
inn í þríleik Guðmundar 
Jónssonar, Japl, Jaml og 
Fuður, er komin út. Freyr 
Bjarnason spjallaði við 
Guðmund um nýja gripinn.

Öll lög og textar eru eftir Guð-
mund og hefur lagið Ilmurinn, 
sem hann syngur ásamt Birni Jör-
undi, fengið ágæta spilun í 
útvarpi. Á meðal fleiri gesta á 
plötunni eru Jón Ólafsson, Jakob 
Frímann Magnússon, Dan Cass-
idy, Hara-systur og Jójó. 

„Ég ákvað að hafa þessa plötu 
svolítið fjölbreytta og hafa marga 
gesti, bæði fræga og minna 
fræga. Ég vildi hafa þetta svolítið 
út og suður í stílum og það er 
kannski munurinn á henni og 
hinum tveimur. Á þeirri síðustu 
var til dæmis meiri áhersla lögð á 
kassagítarinn,“ segir Guðmund-
ur. 

Einn óvæntur gestaspilari á plöt-
unni er faðir Guðmundar, hinn 75 
ára Jón Helgason, sem spilar á 
gítar í laginu „Ég hef engu 
gleymt“. „Hann stóð sig mjög vel. 
Þetta var í fyrsta skipti sem hann 
spilar á hljómplötu,“ segir Guð-
mundur, sem ólst upp við gítar-
leik föður síns á heimilinu. Einnig 
nefnir hann að gaman hafi verið 
að fá æskuhljómsveit sína frá 
Skagaströnd, Janus, til að spila á 
plötunni.

Guðmundur vill ekki meina að 
ákveðið þema sé á plötunum 
þremur, nema þá hve textarnir 
séu persónulegir. 

„Ég er ekkert að vinda úr mér 
hjartað í hvert skipti en mér 
finnst mjög gaman með sólóplöt-
ur þegar listamenn eru persónu-
legir. Að því leytinu til er þetta 
þema.“

Guðmundur segist hafa notað eitt 
lag á plötunni sem hann hafi 
samið í lagahöfundabúðum sem 
hann fór í með bæði innlendum 
og erlendum lagahöfunum í Hval-
firði fyrr á árinu. Meira hafði 
hann aftur á móti upp úr ferð 
sinni til Spánar í febrúar þar sem 
hann samdi þrjátíu lög á tíu 
dögum.

„Ég fékk lánaða íbúð hjá vini 
mínum og fór ekki út úr húsi fyrr 
en ég hafði samið þrjú lög. Ég var 
þarna einn með sjálfum mér og 
maður hefur ekkert annað að gera 
en að vinna. 

Þetta var búinn að vera draum-
ur hjá mér í dálítinn tíma. Það er 
líka ágætt að fara í burtu á þess-
um tíma í janúar eða febrúar 

þegar það er svolítið dauður tími 
hér heima,“ segir hann.

Á næstunni ætlar Guðmundur að 
ferðast um landið til að fylgja 
plötunni eftir auk þess sem hann 
mun spila vel valin lög úr ýmsum 
áttum. Hefjast tónleikarnir um 
klukkan 21.00. „Þetta verða sautj-
án tónleikar um allt land. Ég hef 
gert þetta í kjölfar platnanna og 
það hefur alltaf verið mjög 
skemmtilegt.“

Guðmundur vonast jafnframt 
til að halda stóra útgáfutónleika í 
höfuðborginni í nóvember. 



Órafmagnaðir MTV-tónleikar Nir-
vana frá árinu 1993 verða gefnir 
út á DVD-mynddiski í fyrsta sinn 
þann 19. nóvember. Á disknum 
verða tvö lög sem var ekki 
sjónvarpað frá tónleikunum, Oh 
Me og Something in the Way. Þau 
voru aftur á móti á vinsælli plötu 
sem var gefin út með lögum frá 
tónleikunum. Á meðal annarra 
laga sem Nirvana flutti voru 
About a Girl, The Man Who Sold 
the World, Lake of Fire og Where 
Did You Sleep Last Night.

Á mynddisknum verður einnig 
heimildarmynd um það sem 
gerðist á bak við tjöldin, viðtöl 
við hljómsveitarmeðlimi og 
myndir frá æfingum. 

Órafmagnað 
á mynddiski

Robert Plant, fyrrum söngvari 
Led Zeppelin, gefur út plötuna 
Raising Sand þann 20. október 
ásamt söngkonunni og fiðluleikar-
anum Alison Krauss. Plant og 
Krauss hittust fyrir nokkrum 
árum á minningartónleikum til 
heiðurs þjóðlaga- og blúsgoðsögn-
inni Leadbelly. Gagnkvæm 
virðing og sameiginlegur áhugi á 
blús- og þjóðlagatónlist varð til 
þess að þau ákváðu að gera plötu 
saman.

T Bone Burnett, sem þekkt-
astur er fyrir vinnu sína við 
tónlistina í kvikmyndunum O 
Brother, Where Art Thou?, Walk 
The Line og Big Lebowski, tók 
upp plötuna, sem þykir hafa 
heppnast einstaklega vel.

Gefur út 
með Krauss

Stafrænn Hákon 
hefur í dag vikulangt 
tónleikaferðalag sitt 
um Bretland. 

Ólafur Örn 
Josephsson er mað-
urinn á bak við Staf-
rænan Hákon og 
hefur hann fengið til 
liðs við sig íslenska 
tónlistarmenn
búsetta í Danmörku 
til að leika undir. 
Fyrstu tónleikarnir 
eru í Brighton í 
kvöld en eftir það 
verður leikið í Lond-
on, Oxford, New-
castle, Edinborg, 
Bristol og Leeds. Nánari upplýs-
ingar um tónleikaferðina má 

finna á Shakon.com. 
Stafrænn Hákon 

byrjaði sem einsmanns-
hljómsveit Ólafs og sem 
slíkur gaf hann út
nokkrar plötur, þær 
fyrstu gaf hann út sjálf-
ur en síðar samdi hann 
við útgáfufyrirtækið
Resonant. Nýlega kom 
út platan Gummi þar 
sem hann nýtur meðal 
annars aðstoðar Birgis 
Hilmarssonar, söngv-
ara Ampop. Platan fékk 
góða umsögn hér í 
Fréttablaðinu, þrjár 
stjörnur af fimm. Staf-
rænn Hákon leikur á 

Grand rokk á Airwaves-hátíðinni 
síðar í mánuðinum.

Spilar í Englandi

SÝND Í REYKJAVÍK, AKUREYRI OG FJARÐABYGGÐ.
FRÁBÆR ÍSLENSK  AFÞREYING  /  PÉTUR OG SVEPPI HAFA ALDREI VERIÐ FYNDNARI

SÚ SKEMMTILEGASTA SÍÐAN SÓDÓMA

LANG MEST SÓTTA MYNDIN Á ÍSLANDI YFIR 45.000 MANNS



 Ólafur Jóhannesson var 
að vonum sáttur við að bæta 
loksins VISA-bikarnum í bikara-
safnið hjá FH eftir góð ár í 
Hafnarfirði og taldi FH vel að 
sigrinum komið.

„Þetta var fínn leikur. Við vorum 
sterkari í fyrri hálfleik og réðum 
leiknum en vorum slakir í seinni 

hálfleik og hleyptum þeim inn í 
leikinn. Mér fannst við bara vera 
farnir að bíða eftir því að dómarinn 
flautaði leikinn af og það er alltaf 
hættulegt þegar það gerist,“ sagði 
Ólafur sem taldi FH-inga  alls ekki 
hafa vanmetið mótherja sína. „Lið 
sem spila úrslitaleik eru yfirleitt 
góð og Fjölnisliðið er engin 
undantekning þar á. Þeir spiluðu 
það vel að við urðum að rífa okkur 
upp í framlengingunni og sem 
betur fer gerðum við það og getum 
því verið mjög sáttir,“ sagði 
Ólafur. 

Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis, var svekktur með tapið en 
sagði þó að Fjölnismenn gætu 
borið höfuðið hátt eftir leikinn og 
þeir væru bjartsýnir á fram-
haldið.

„Við byrjuðum leikinn kannski 
frekar illa og bárum allt of mikla 
virðingu fyrir þeim og gáfum þeim 
mikið svæði á miðjunni, en eftir 

hálftímaleik náðum við betri tökum 
á leiknum. Við fórum yfir málin í 
hálfleik og það var allt annað að sjá 
til Fjölnisliðsins í seinni hálfleik, 
þar sem menn mættu grimmari til 
leiks og yfirvegaðri og við vorum 
bara hársbreidd frá því að klára 
dæmið,“ sagði Ásmundur. 

37.900 kr.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

ENSKI BOLTINN
Arsenal – Slavia Prag
Meistaradeild Evrópu

23.–24. október

Nánar á www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

49.900 kr.
West Ham – Tottenham
24.–26. nóvember

Verð á mann í tvíbýli

74.900 kr.
Liverpool – Bolton
30. nóv.–02. des.

Verð á mann í tvíbýli

TILBOÐ!
Flug og miði á leik

 FH vann Fjölni 2-1 í 
framlengdum úrslitaleik VISA-
bikars karla á Laugardalsvelli í 
gærdag, en staðan var 1-1 eftir 
venjulegan leiktíma. Matthías 
Guðmundsson skoraði bæði mörk 
FH-inga en Gunnar Már 
Guðmundsson skoraði mark 
Fjölnismanna úr vítaspyrnu.

Leikurinn fór fremur rólega af 
stað en FH-ingar voru þó meira 
með boltann. Fjölnismenn voru 
varkárir og reyndu fyrst og fremst 
að einbeita sér að varnarleiknum.
Þeir sváfu þó illilega á verðinum 
eftir stundarfjórðung þegar Davíð 
Þór Viðarsson átti góða sendingu 
upp kantinn vinstra megin á 
Tryggvi Guðmundsson sem sendi 
fyrir markið. Þar rétt missti Arnar 
Gunnlaugsson af boltanum en 
Matthías Guðmundsson var hins 
vegar mættur á fjærstöngina og 
skoraði af miklu öryggi. 1-0 fyrir 
FH og þar við sat í fyrri hálfleik.

Fjölnismenn mættu grimmir til 
leiks í síðari hálfleik og virkuðu 
yfirvegaðir og skipulagðir í 
aðgerðum sínum. Framan af náðu 
þeir þó ekki að skapa sér nógu góð 
sóknarfæri til að jafna metin.

Fjölnismenn gáfust hins vegar 
aldrei upp og voru verðlaunaðir 
fyrir baráttu sína á lokamínútunum 
þegar vítaspyrna var dæmd er 
FH-ingurinn Sverrir Garðarsson 

braut á Davíð Þór Rúnarssyni 
Fjölnismanni. Gunnar Már 
Guðmundsson skoraði af öryggi 
úr vítinu og leikurinn fór því í 
framlengingu.

Í framlengingunni var FH 
sterkari aðilinn og kom sigurmark 
leiksins á síðustu andartökum 
fyrri hálfleiks framlengingar. 
Matthías Guðmundsson var þar 
enn og aftur mættur á fjærstöng 
eftir sendingu Tryggva Guð-
mundssonar og í þetta skiptið 
skoraði Matthías með skalla og  
nægði það til að tryggja FH VISA-
bikarmeistaratitilinn árið 2007.

„Það var frábært að vinna 
loksins þennan bikar. Þó svo að við 
hefðum kannski viljað gera það á 
meira sannfærandi hátt þá var 
þetta samt góður sigur. Bikarinn 
var mjög góð sárabót fyrir okkur 
eftir að hafa misst af deildar-
titlinum,“ sagði Davíð Þór Viðars-
son, leikmaður FH, kátur í 
leikslok.

Fjölnismenn sýndu þó og 
sönnuðu af hverju þeir voru 
komnir alla leið í úrslitaleikinn í 
bikarnum og af hverju þeir spila í 
efstu deild að ári. 

FH vann 2-1 sigur á Fjölni í úrslitaleik VISA-bikars karla í fótbolta í gær. Matthías 
Guðmundsson skoraði bæði mörk FH og kom sigurmarkið í framlengingu.

Engin léleg lið í úrslitaleikjum

Tryggvi röflar í mér að mæta á fjærstöng



Hönnunarsvið
Bókagerð

Kennari: Anna Snædís Sigmarsdóttir

Tímasetning: 12 kennslust., kl. 18–22.15.
Þri. 23. okt. og  fim. 25. okt.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, stofa 418.

Lýsing: Unnar verða 2–3 bækur ýmis konar.
Nemendur fá einnig að vinna áferð á pappír 
fyrir bækurnar, annars koma þeir sjálfir með 
þann pappír sem þeir vilja nota.

Verð: 12.000 kr.

Gríska myndastyttan

Kennari: Þór Rögnvaldsson.

Tímasetning: 6 kennslust., kl. 10.30–12.30. 
Lau. 20. og 27. okt.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, stofa 407.

Lýsing: Fyrst verður farið stuttlega í 
forsöguna og list Egyptalands. Því næst 
verður farið í list Grikklands (frá upphafi
sögunnar og fram að endalokum 
hellenismans) með megináherslu á 
myndastyttuna.

Til hliðsjónar verður höfð Saga listarinnar eftir
E.H. Gombrich. Skyggnusýningar.

Verð: 7.000 kr.

Silfursmíði fyrir byrjendur

Kennari: Harpa Kristjánsdóttir.

Tímasetning: 30 kennslust., kl. 18–21.40þ
Þri. 9. okt. til 13. nóv. 

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
stofa 239 (gullsmíðastofa).

Lýsing: Einföld í skartgripasmíði hringar, 
hálsmen eyrnalokkar og/eða nælur.

Námsefni: Frá kennara.

Verð: 33.000 kr.

Silfursmíði fyrir byrjendur, frh.

Kennari: Harpa Kristjánsdóttir.

Tímasetning: 30 kennslust., kl. 18–til 21.40.
Þri. frá 11. okt. til 15. nóv. 

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
stofa 239 (gullsmíðastofa).

Lýsing: Einföld skartgripasmíði – hringar,
hálsmen, eyrnalokkar og/eða nælur.

Forkröfur: Silfursmíði fyrir byrjendur

Námsefni: Frá kennara.

Verð: 33.000 kr.

Collage-gerð eða klippitækni

Kennari: Anna Snædís Sigmarsdóttir

Tímasetning: 12 kennslust., kl. 18–22.15.
Þri. 6. nóv. og fim. 8. nóv.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, stofa 412.

Lýsing: Nemendur læra að vinna með klippi-
myndatækni og allt sem fylgir því, t.d. búa 
til myndir og gjafakort

Verð: 12.000 kr.

Hönnun og gerð barnajakka

Kennari: Hrönn Traustadóttir.

Lýsing: Notast er við eitt grunnsnið sem er 
breytt eftir efnum og aðferðum.

Tímasetning: 24 (4x6) kennslust., kl.18.
Fim., 18. og 25. okt. og 1. og 8. nóv. 2007.

Fyrir hverja er námskeiðið: Fólk sem eitthvað hefur 
fengist við að sauma og hefur vél til umráða 
(þarf að mæta með saumavél). 

Staðsetning: Iðnskólanum í Reykjavík, stofu 205.

Verð: 7.000 kr.

Inngangur að tölvustuddri hönnun
og framleiðslu

Kennari: Skúlína Hlíf Kjartansdóttir.

Lýsing á námskeiðinu: Kynnt verða grunnatriði 
tölvustuddrar hönnunar og framleiðslu 
(CAD-CAM) – allt frá hugmynd til frumgerðar. 
Veitt verður innsýn í virkni eins tóls til þrívíddar-
mótunar (Rhinocerus) og nokkrar helstu 
teikniaðferðir þjálfaðar. Stefnt er að því að 
nemendur vinni eitt einfalt hönnunarverkefni 
sem lokið verði með gerð frumgerðar (rapid
prototyping) og prentað í þrívíddarprentara.

Tímasetning: 30 kennslut., kl. 9–16.
Lau., 3., 10. og 17. nóv.

Fyrir hverja er námskeiðið: Fyrir þá sem hafa 
áhuga á að kynna sér grunnatriði iðnhönnunar, 
fá innsýn í tölvustudda hönnun og mótun í 
þrívíðu rými, framleiðslu og ferli við gerð
frumgerða.

Forkröfur: Góð almenn þekking á tölvum 
og tölvuvinnslu.

Stofur og búnaður: Stofa 415, með fartölvuvagni.

Verð: 33.000 kr.

Andlit og hár
Teiknikennsla auk fyrirlestrar
um andlit með gullinsniði

Kennari: Hrönn Traustadóttir.

Lýsing: Kynntir mismunandi blýantar og aðferðir
til að ná fram tónum og skyggingu í andlits- 
og hárteikningu. Til frekari útskýringa verður
fyrirlestur um mismunandi andlit.

Tímasetning: 18 (3x6) kennslust., kl.18.
Fim., 15., 22. og 29 nóv.

Fyrir hverja er námskeiðið: Byrjendur
og lengra komna. 

Staðsetning: Iðnskólanum í Reykjavík,
stofu 205

Verð: 7.000 kr.

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.

.

 Egill Már Markússon 
dæmdi úrslitaleik VISA-bikars-
ins í gær en leikurinn var jafn-
framt síðasti leikurinn sem hann 
dæmir þar sem hann ætlar að 
leggja flautuna á hilluna. 

„Ég held að ég hafi komist 
stóráfallalaust frá þessum leik. 
Vítið var held ég nokkuð klárt og 
leikurinn var mikið miðjumoð, 
ekki mikið um færi og prúðir 
leikmenn, þannig að það var 
þægilegt að dæma,“ sagði Egill 
sem er sáttur við að hætta 
dómvörslunni. „Ég er búinn að 
vera lengi að og gera allt sem 
hægt er að gera í þessu og það er 
kominn tími til að hleypa yngri 
mönnum að eftir tuttugu ár í 
þessum bransa,“ sagði Egill. -

Verð að hleypa 
yngri mönnum að

 Fjölnismenn voru 
svekktir í leikslok en gátu þó tekið 
margt jákvætt frá leiknum. „FH 
spilaði betur í fyrri hálfleik og 
skoraði samkvæmt gangi leiksins 
en mér fannst við vera betri í 
seinni hálfleik og verðskulda að 
jafna.

Við sofnuðum svo á verðinum í 
framlengingunni og gáfum þeim 
mark og það var erfitt að koma til 
baka eftir það,“ sagði Magnús Ingi 
Einarsson, fyrirliði Fjölnis og 
fyrrum leikmaður FH, sem var 

stoltur af árangri Fjölnis í sumar. 
Gunnar Már Guðmundsson, 

markaskorari Fjölnis í leiknum, 
tók undir með Magnúsi. „Við 
ákváðum bara í hálfleik að við 
hefðum engu að tapa og ætluðum 
bara að gera allt okkar til þess að 
fá eitthvað út úr leiknum. Það 
gekk því miður ekki upp og það er 
sárt, en við erum sigurvegarar 
engu að síður og getum verið 
stoltir af leik okkar í dag,“ sagði 
Gunnar Már að lokum.

-

Erum sigurvegarar



VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ
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Hvatning og stuðningur eru mikils virði þegar menn heyja harða keppni
á alþjóðavettvangi. Icelandair og Ferðaskrifstofan Úrval-Útsýn taka nú höndum

saman og bjóða handboltaáhugamönnum einstakt ferðatilboð
í beinu flugi til Þrándheims í Noregi á EM 2008.

Tryggðu þér strax sæti! Hvetjum strákana til dáða á EM 2008!

ÁFRAM ÍSLAND, ALLTAF!

* Innifalið: Flug, skattar, gisting í 4 nætur með morgunverði, 
  flugvallarakstur erlendis og miðar á alla leiki íslenska liðsins í riðli eða milliriðli.

FLJÚGÐU Á EM Í HANDBOLTA 2008
BEINT FLUG TIL ÞRÁNDHEIMS

94.500*
KR.

Á MANN Í TVÍBÝLI

RIÐLAKEPPNIN 17.–21. JANÚAR
 EÐA MILLIRIÐLAR 21.–25. JANÚAR

+ Nánari upplýsingar og bókanir
á www.uu.is/ithrottir eða í síma 585 4000

Enska úrrvalsdeildin

 Stjarnan og Valur spil-
uðu leiki í Evrópukeppnum í hand-
bolta í gær. Valur spilaði gegn 
Celje Lasko í Meistaradeildinni og 
Stjarnan mætti Brovary í Evrópu-
keppni bikarhafa.

Valur tapaði fremur stórt, 24-34, 
gegn geysisterku liði Celje Lasko 
en Óskar Bjarni Óskarsson, þjálf-
ari Vals, var þó nokkuð ánægður 
með sína menn. „Þetta er mikið 
ævintýri fyrir okkur að spila 
svona leiki í frábærri höll og með 
líflega og skemmtilega áhorfend-
ur, en ég held samt að stressið hafi 
ekkert verið að fara með okkur. 
Þetta er fyrst og fremst góður 
skóli fyrir okkar unga lið og við 
verðum bara að draga lærdóm af 
þessu. Ég var mjög ánægður með 

varnarleikinn og markvörsluna 
þegar við stóðum móti þeim, en 
þeir skoruðu allt of mörg mörk úr 
hraðaupphlaupum og við þurfum 
að laga það. Við þurfum líka að 
kunna að nýta okkur betur liðs-
muninn þegar þeir fá brottvísanir 
í tvær mínútur. En heilt yfir var 
ég sáttur með þetta og mér hefði 
fundist c.a. sex marka tap vera 
sanngjarnari úrslit,“ sagði Óskar 
Bjarni.

Stjarnan tapaði fyrri leik sínum 
heima gegn Brovary, 25-26, en 
vann útileikinn í hörkuleik í gær, 
21-22. Því miður dugði sigurinn þó 
ekki til þess að Stjarnan kæmist 
áfram í næstu umferð, þar sem 
úkraínska liðið fer áfram á fleiri 
mörkum skoruðum á útivelli. -

Stjarnan féll úr leik 
og stórt tap hjá Val

Meistarakeppni KKÍ, 
þar sem Íslandsmeistarar og 
bikarmeistarar karla og kvenna 
frá síðasta tímabili mætast, fer 
fram í dag. Leikirnir marka að 
sama skapi nýtt tímabil í körfunni 
og í dag mætast Haukar og 
Keflavík í kvennaleiknum kl. 
17.00 og KR og ÍR í karlaleiknum 
kl. 19.30. 

Báðir leikirnir fara fram í 
DHL-höllinni í Vesturbæ.
KKÍ hefur jafnan notað þennan 
viðburð sem ágóðaleik og að þessu 
sinni mun allur ágóði leikjanna 
renna til SÁÁ til stuðnings við 
börn alkóhólista. -      

Karfan af stað

 Þrír kastarar 
eru meðal þeirra fimm einstakl-
inga sem stjórn FRÍ hefur valið í 
Ólympíuhóp FRÍ vegna Ólympíu-
leikanna í Peking í ágúst á næsta 
ári.  Á heimasíðu sambandsins 
kemur fram að þetta sé líklegasta 
frjálsíþróttafólkið til að ná 
lágmörkum fyrir Ólympíuleikana 
á næsta ári. 

Þórey Edda Elísdóttir FH hefur 
þegar náð lágmarki fyrir leikana 
en hún stökk 4,40 metra í sumar. 
Aðrir frjálsíþróttamenn þurfa að 
ná lágmarki fyrir lok júlí á næsta 
ári.

Þrír kastarar til 
Peking 2008?

 Powerade-meistarar 
Snæfellinga hafa fengið aftur til 
sín Serbann Slobodan Subasic 
sem lék með liðinu veturinn 2005-
06.

Subasic var þá með 10,7 stig og 
2,9 stoðsendingar í deildinni en 
hann lék með NMKY Helsinki í 2. 
deildinni í Finnlandi á síðasta 
tímabili.  Subasic er 28 ára og 191 
sm bakvörður og er ætlað að 
leysa af Helga Reyni Guðmunds-
son sem spilar ekki með liðinu í 
vetur.  Snæfell er því með þrjá 
útlendinga í vetur því fyrir hjá 
liðinu eru Bandaríkjamaðurinn 
Justin Shouse og Daninn Anders 
Katholm.

Slobodan aftur 
með Snæfelli

 Tveir leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær. Eng-
landsmeistarar Manchester Unit-
ed burstuðu Wigan á heimavelli 4-
0 og er með sigrinum komið í efsta 
sæti deildarinnar. Aston Villa vann 
svo góðan sigur á West Ham, 1-0, 
og er komið í fimmta sæti deildar-
innar.

Manchester United, sem hefur 
hingað til verið að skora fremur 
lítið í deildinni, náði loksins að 
sýna sínar bestu hliðar í seinni 
hálfleik gegn Wigan, en staðan var 
0-0 í hálfleik. Í seinni hálfleik 
þegar Carlos Tevez skoraði sitt 
fyrsta mark fyrir United í deild-
inni má segja flóðgáttir hafi opn-
ast. Sir Alex Ferguson, stjóri Unit-
ed, hafði því yfir mörgu að gleðjast 
í leikslok. 

„Við spiluðum frábæran fót-
bolta í seinni hálfleik og ég held að 
styrkur hópsins sem við búum að 
hafi virkilega komið í ljós í dag. 
Við misstum bæði Nemanja Vidic 
og John O‘Shea út af í fyrri hálfleik 
og Louis Saha meiddist í upphitun 
og við þoldum þessi áföll. Það er 
enn löng leið eftir í deildinni en ég 
hef mjög mikla trú á hópnum sem 

ég er með í höndunum og sýndi 
það enn og aftur í dag að hann er 
svo sannarlega traustsins verður,“ 
sagði Ferguson sem hrósaði Carlos 
Tevez og Wayne Rooney sér-
staklega.

Aston Villa hélt áfram góðu 
gengi sínu í deildinni með 1-0 sigri 
gegn West Ham á heimavelli, en 
markið skoraði Craig Gardner 
beint úr aukaspyrnu. Villa var 
talsvert líklegra til að bæta við 
mörkum heldur en að West Ham 
myndi jafna í fyrri hálfleik. West 
Ham skoraði reyndar mark, en 
það var réttilega dæmt af Henry 
Camara fyrir að handleika boltann. 
Í seinni hálfleik komst West Ham 

meira inn í leikinn og ógnaði marki 
Villa, en eitt mark nægði Villa til 
þess að taka öll stigin og gladdi 
það Martin O‘Neill, stjóra liðsins, 
mjög.

„Við spiluðum algjörlega frá-
bærlega í fyrri hálfleik og West 
Ham kom sterkara inn í seinni 
hálfleik, en við sýndum mikinn 
viljastyrk að halda markinu hreinu 
og við erum á réttri leið. Það segir 
sig sjálft að þegar maður nær að 
halda markinu hreinu aukast 
líkurnar á því að maður vinni leiki 
og með þá sóknargetu sem við 
búum yfir þá erum við alltaf 
líklegir í stöðunni 0-0.“ 

Stíflan brast loks hjá Manchester United sem sýndi snilldartakta í 4-0 sigri liðs-
ins á móti Wigan og Aston Villa vann góðan 1-0 sigur á West Ham á heimavelli.



MAGNA‹UR LÖGFRÆ‹ITRYLLIR
DAMAGES – FYRSTI fiÁTTUR Í KVÖLD KL. 20:55

DAMAGES í kvöld kl. 20:55 THE TUDORS í kvöld kl. 21:50NÆTURVAKTIN í kvöld kl. 20:25

Damages er lögfræ›itryllir flar
sem leikkonan Glenn Close fer á kostum.
Hún er hér í hlutverki Patty Hewes,
lögfræ›ings sem svífst einskis og gefur
engum gri›. Verkefni hennar er a›
knésetja spillta forstjóra á bor› vi›
Arthur Fobisher, leikinn af Ted Danson,
en fla› reynist hennar erfi›asta ... og
hættulegasta verkefni.

N†TT
ÁSKRIFTARTÍMABIL

ER HAFI‹

 HK tryggði sér far-
seðilinn í næstu umferð í 
Evrópukeppni félagsliða, EHF-
bikarnum, þegar liðið lagði 
Conversano með ellefu marka mun, 
35-24. Fyrri leikur liðanna endaði 
með jafntefli, 31-31, og HK komst 
því örugglega áfram.

Það sást klárlega í leiknum í gær 
að það er klassamunur á liðunum 
en stress og óðagot gerði það að 
verkum að HK tók ekki full völd í 
einvíginu fyrr en í síðari hálfleik í 
gær. Ítalska liðið byrjaði mikið 
mun betur í gær og var komið í 2-6 
áður en HK-menn vöknuðu til 
lífsins.

HK mátti þakka markverðinum 
Petkevicius fyrir tveggja marka 

forskot í leikhléi en Petja gerði sér 
lítið fyrir og varði 18 bolta í 
hálfleiknum. Sóknarleikur ítalska 
liðsins var hvorki fugl né fiskur en 
8 af 11 mörkum liðsins í hálfleiknum 
kom úr hraðaupphlaupum.

HK skrúfaði fyrir hraða-
upphlaupin strax í upphafi síðari 
hálfleik, skoraði fimm fyrstu mörk 
hálfleiksins og gerði út um leikinn. 
Gunnar Magnússon, aðstoðar-
þjálfari HK, var sáttur í leikslok.

„Seinni hálfleikur var frábær og 
þeir sprungu hreinlega á limminu. 
Við erum klárlega mun sterkara 
liðið en stressið fór illa með okkur,“ 
sagði Gunnar en hann vill fá Lemgo 
í næstu umferð. 

Draumurinn er að fá Lemgo í næstu umferð

 Mótlætið í Digranesi í 
gær fór eitthvað í taugarnar á 
Golub Doknic, markverði 
Conversano. Þeg ar nokkrar 
mínútur lifðu leiks labbaði 
Doknic upp að harðasta kjarna 
stuðningsmanna HK, sem kalla 
sig Binnamenn, og gerði sér lítið 
fyrir og hrækti á þá.

Allt varð vitlaust í stúkunni en 
blessunarlega héldu nokkrir ró 
sinni og öftruðu þeim æstustu frá 
því að fara inn á völlinn og 
lumbra á markverðinum.

Atvikið fór fram hjá dómurun-
um en þjálfari liðsins tók Doknic 
af velli. Þar hélt hann áfram að 
espa stuðningsmenn HK upp en 
lét sig hverfa frekar fljótt inn í 
sturtu eftir leikinn.

Hrækti á stuðn-
ingsmenn HK

Evrópukeppni félagsliða:

Meistaradeildin:

Evrópukeppni bikarhafa:

N1-deild kvenna:



Ambátt, yngismær og ljóta Betty

HEFST Í KVÖLD KL. 21.50
Á SKJÁEINUM
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NÝ ÍSLENSK DAGSKRÁRGERÐ Í SJÓNVARPINU – Á HVERJUM DEGI Í VETUR

SILFUR EGILS
Stjórnmálamenn, stjórnmálaskýrendur, fjölmiðla-
fólk og fleiri sem eitthvað hafa til málanna 
að leggja ræða um landsins gagn og nauðsynjar
í Silfri Egils.

SUNNUDAGA KL. 12.30



Draumurinn að syngja á Miss World

Eiríkur Hauksson þykir sláandi 
líkur fígúrum að nafni blóðálfar, 
sem koma fyrir í tölvuleiknum 
World of Warcraft. Leikurinn er 
spilaður á netinu af hundruð þús-
undum leikmanna um heim allan. 

Eiríkur sjálfur kannaðist þó ekki 
við leikinn þegar Fréttablaðið sló á 
þráðinn til hans. „Ég get sagt 
með alveg hreinni samvisku 
að ég sé ekkert í tölvuleikj-
um á netinu. Ég er voðalega 
lítill tölvumaður og datt 
bara út þegar þetta fór af 
stað. Það síðasta sem ég 
man eftir er að standa í 
sjoppu að spila Pacman,“ 
sagði Eiríkur og hló við. 

Eftir að hafa virt blóðálfinn 
fyrir sér var Eiríkur ekki frá því 
að hann sæi svip með þeim. „Mér 
finnst það nú mest vera hárið, og 
ímyndin kannski líka. Ég vildi líka 
óska þess að ég væri með svona 
fallega græn augu,“ sagði hann. 

„Þetta er það sem maður 
kall-

ar

stingandi augnaráð,“ bætti hann 
við og skellti upp úr. 

Eiríkur sagði týpuna þó ansi 
heillandi á hans mælikvarða. 
„Þetta er spennandi týpa,“ sagði 
hann. „Ef þeir gera einhvern tíma 
bíómynd byggða á þessum leik 
verð ég fremstur í röðinni. Ég er 
alltaf til í að prófa eitthvað nýtt, 

og þetta hlutverk myndi ég 
taka að mér,“ sagði hann. 

Eiríkur er staddur hér á 
landi um helgina þar sem 
hann syngur á Queen-tón-
leikum á Players. Þeir fyrri 
voru í gærkvöldi, en leikur-
inn verður endurtekinn í 
kvöld.

Eiríkur alveg eins og blóðálfur

„Þetta er tekið á Þingvöllum og 
myndin heitir Morgunn á Þing-
völlum. Hún var reyndar ekki 
tekin sérstaklega fyrir umslagið 
því hún var sýnd á samsýningu í 
Ketilshúsinu á Akureyri í ágúst 
sem var haldin til heiðurs Jónasi 
Hallgrímssyni,“ segir fjöllista-
maðurinn Ragnar Kjartansson en 
hann á ljósmyndina sem  prýðir 
kápu nýjustu plötu Megasar, Hold 
er mold, sem er væntanleg á næst-
unni. Þar má sjá þrjár fáklæddar 
fyrirsætur með sígarettu í hönd 
ofan á leiði þjóðskáldsins á Þing-
völlum.

Ragnar segist hafa stúderað 
Jónas í allt sumar fyrir þessa sýn-
ingu og meðal annars lesið ævi-
söguna hans. Og eins og þruma úr 
heiðskíru lofti laust þessari hug-
mynd niður í höfuðið á honum. 
„Svo var bara lagt af stað snemma 
um morguninn og myndin tekin í 
morgundögginni á Þingvöllum,“ 
segir Ragnar en fyrirsæturnar 
eru bæði af íslensku og erlendu 
bergi brotnar. „Alveg eins og 
Jónas, hann er bæði fyrir útlend-
inga og Íslendinga,“ segir Ragnar. 

Listamanninum finnst þetta 
leiði reyndar vera undarlegur og 
magnaður staður því þarna hvíli 
skáldið alls ekki. Og þessi dular-
fulla saga um bein Jónasar sem 
sögð voru hafa verið flutt frá 
Kaupmannahöfn umlyki staðinn. 
„Ég er ekkert smeykur um að 
þetta veki upp einhverja úlfúð eða 
leiðindi því sýningin á Akureyri 
var jú fyrst og fremst haldin til að 
heiðra minningu Jónasar. Þegar 
fólk sá hana þar var enginn sem 
fór að fetta fingur út í hana og 
sjálfum þykir mér hún bara fal-
leg.“

Ragnar segist hafa tekið vel í 

hugmyndir Megasar þegar hann 
vildi fá myndina á umslagið en 
tónlistarmaðurinn var einnig með 
verk á þessari sýningu. „Mér 
finnst þetta mjög við hæfi og alveg 
elegant auk þess sem þeir Jónas 
og Megas eru svo tengdir í menn-
ingarsögunni,“ segir Ragnar en 
Megas samdi frægt lag um skáldið 
og fékk jafnframt íslenskuverð-
laun Jónasar Hallgrímssonar fyrir 
sjö árum eins og frægt er orðið. 

Megas vildi hins vegar lítið tjá sig 
um málið við Fréttablaðið. Platan 
Hold er mold kemur í búðir 15. 
október en reiknað er með að hún 
verði forseld á stórtónleikum 
Megasar í Laugardalshöll laugar-
daginn 13.október. Þar hyggst 
Megas fara yfir ferilinn ásamt 
hljómsveit sinni Senuþjófunum og 
má þá fastlega gera ráð fyrir að 
Jónas Hallgrímsson fái sinn sess í 
dagskránni.

„Það er auðvitað alltaf ánægju-
legt þegar vel gengur en það er 
margt sem býr að baki. Ég er 
mjög stolt af Garðari sem lista-
manni, syni og manneskju. Hann 
hefur haldið sínu striki og eflst 
sem listamaður og söngvari.“

Ásdís Sigríðardóttir lærði dýra-
fræði, eða zoology, í Bretlandi. 
Hún útskrifaðist fyrir tveimur 
árum, býr í nágrenni Newcastle 
og starfar þar fyrir góðgerðasam-
tök sem berjast fyrir verndun 
fugla.

„Ég hef elskað dýr frá því ég 
man eftir mér. Þegar ég komst að 
því að mörg þeirra eru í útrýming-
arhættu fannst mér ég þurfa að 
gera eitthvað í því,“ segir Ásdís. 
Hún segir það hafa tekið sig lang-
an tíma að taka stökkið. „Það er 
eitthvað svo ríkt í þjóðarsálinni að 
lífið snúist um að þéna sem mest 
og ég var hálfpartinn búin að 
ákveða að læra lífeðlisfræði þótt 
ég hefði aldrei verið neitt sérstak-
lega spennt fyrir því. Samt skaut 
reglulega upp í kollinum á mér 
setningu sem amma mín sagði ein-
hvern tímann: „Ásdís mín, ef ég 
hefði getað lært eitthvað þegar ég 
var ung hefði ég lært það sem mig 
langaði til þess að læra!“ Ég sann-
færðist endanlega þegar ég sá 
hvað kærastinn minn var ánægð-
ur í sínu draumanámi í tölvuleikja-
hönnun og ég ákvað að eltast við 
minn draum og læra dýrafræði.“

Samtökin sem Ásdís vinnur 
fyrir heita Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB). „Eins 
og er starfa ég við að aðstoða dýra-

verndunarstarfsfólkið á skrifstof-
unni en vonast til að verða ein af 
þeim einhvern daginn. Nýlega 
hjálpaði ég til við verkefni sem 
hefur verið hér í fréttum og fólst í 
því að vernda hreiður sjaldgæfs 
ránfugls. Það er mjög erfitt að 
komast inn í dýraverndun því 
störfin eru fá og margir um hvern 
stól. En ég er að minnsta kosti 
komin með fótinn inn um hurðina 
og nú vantar mig bara reynsluna. 
Hún kemur með tímanum.“

Verndar hreiður 
sjaldgæfs ránfugls



Í DAG

ARSENAL – SUNDERLAND 10:45

LIVERPOOL – TOTTENHAM 13:45

KL. 12:55 READING - DERBY SÝN EXTRA

KL. 13:55 BOLTON - CHELSEA SÝN EXTRA 2

KL. 13:55 NEWCASTLE - EVERTON SÝN EXTRA 3

KL. 13:55 MAN. CITY - MIDDLESBROUGH SÝN EXTRA 4

KL. 15:00 FULHAM - PORTSMOUTH SÝN EXTRA
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Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

0

Iceland Express hefur aldrei boðið flug til jafnmargra áfangastaða 
yfir vetrarmánuðina og nú. Skíði, sólarstrendur, iðandi mannlíf, 
veitingahús, verslanir, listviðburðir á heimsmælikvarða, pöbbarölt, 
næturklúbbar og jólastemning, þitt er valið!

Hvað verður á skjánum 
þínum í vetur?

www.icelandexpress.is/afangastadir

Bókaðu ódýrt flug í vetur á www.icelandexpress.is!

Gjörvöll Evrópa bíður þín

Kaupmannahöfn
og Billund

London Lúxemborg

BerlínFriedrichshafen

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

OMXI15 var 8.410,57, þegar 
nágranninn á Smáragötu birt-

ist út á verönd að viðra púddultík-
ina, og Nasdaq var 2.729,43 þegar 
hann sagðist vera til viðræðu um 
að selja mér húskofann sinn fyrir 
300 millur. Púddultíkin væri inni-
falin í verðinu. Það fylgdi með 
henni ættartala. Sama væri ekki 
hægt að segja um konuna hans. 
Því miður.

ég hristi höfuðið sagði 
hann að tvö hús, hlið við hlið og 
samtals 800 fermetrar  væru 
núorðið lágmarksstandard fyrir 
þjóðfélagsstólpa í Þingholtunum. 
„Maður getur sturtað niður með 
nýju útsýni á hverjum degi alla 
vikuna.“ „Ég veit ekki um þig,“ 
ansaði ég á móti, „en ég er með 
húshjálp frá Póllandi og sturta 
ekki niður sjálfur.“ Það stakk 
alveg upp í hann. Bölvað merki-
kerti! Eins og ég geti ekki keypt 
öll hús sem mér sýnist! 

Baddi í VSOP-fjárfestingum 
höfum legið í jarðakaupum alla 
þessa viku. Við notum hlutabréf í 
Farsælda Frón Investment, sem 
við ætlum að gera fallítt á næsta 
ári, til að borga hálfsenílum 
hokurkörlum sem eru fallítt hvort 
sem er. Sjálfsmínbanki leggur til 
kass í svolitla áþreifanlega útborg-
un. Sumt af þessu gamla liði er 
tregt að selja. Segist hafa ekki 
neitt við meiri pening að gera. 
Taki því ekki að fá sér falskar 
tennur úr þessu. En væntanlegir 
erfingjar eru ótrúlega viljugir að 
beita þrýstingi á gamla fólkið. Ég 
á núna 7 jarðir í Skagafirði, 13 í 
Mývatnssveit og 9 í Aðaldal. 

sveitadraugurinn neitar að 
selja „hjartað úr sér“ eins og hann 
öskraði á okkur Badda í fyrradag. 
Æ dónt getttitt! Þarna komum við 
Baddi, pent klæddir í dísænátfitti 
og Range Rover Vogue og bjóðum 
manninum 200 millur fyrir nokkr-
ar hundaþúfur, skakkan snúru-
staur og 40 ára rússajeppa og hann 
fúlsar við peningunum. Hvæsti á 
okkur svo duglega að heyrðust 
skrölta upp í honum þessar þrjár 
framtennur sem hann á eftir. Röfl-
ar um eitthvert hjarta í sér. Hvaða 
hjarta! Markaðurinn hefur ekkert 
með hjörtu að gera!

er góð tilfinning að eiga 
svona mikið af Íslandi út af fyrir 
sig. Svo selur maður útlendingum 
pjúr neitsjör og klín enersdjí fyrir 
grilljónir. Ég á við, á endanum 
þarf maður auðvitað ekki meira 
fyrir sjálfan sig en einn sinnum 
tvo og hálfan.

Billjónsdagbók 
7.10.2007


