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Brjóstamjólk til 
sölu
Bergþór Sævarsson varð 
fórnarlamb hrekks en 
hyggur á hefndir.

FÓLK 42

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is fylgir með blaðinu í dag

Opnum aðventuna 
á sunnudaginn 

2. Desember

Glæsilegar jóla & 
aðventuskreytingar

Heitt kakó með rjóma 
frá Nóa og Siríus

 Helga Möller kynnir 
jólaplötuna

Rokkað heima á nátt-
buxunum
Ólafur Páll Gunnarsson stýrir sex 
hundraðasta þætti Rokklands.

TÍMAMÓT 12

Kökur og kræsingar
Fallegar myndir, uppskriftir og ráð 
um jólakökur, 
smákökur og góm-
sætar tertur eru 
meðal efnis í nýju 
sérblaði um mat.

FYLGIR FRÉTTA-
BLAÐINU Í DAG

Matur

Ég vildi bara skora mörk
PÉTUR PÉTURSSON KEMUR Í SVIÐSLJÓSIÐ Á NÝJAN 
LEIK SEM AÐSTOÐARLANDSLIÐSÞJÁLFARI 
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HVASST Á VESTFJÖRÐUM  Í dag 
verða norðaustan 15-23 m/s á Vest-
fjörðum, annars hægari. Snjókoma 
eða él á norðurhelmingi landsins 
en þurrt og skýjað með köflum 
syðra. Hiti nálægt frostmarki.

VEÐUR 4

Matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]Desember 2007

TÉKKNESK JÓL Í KÓPAVOGI YNDISBAKSTUR FRÁ INDÓNESÍU 

SNIÐUGAR VEFSÍÐUR SÚKKULAÐI ER EITT AF UNDRUM VERALDAR 

Jóladrumburfrá FrakklandiNanna Rögnvaldardóttirsegir frá

Mamma þetta er skreytilistLóa Aldísardóttir bakar með börnunum

PiparkökuhúsSkemmtileg handavinna

Tvær gómsætar eftirréttakökurSælkerarEggert á Adesso og Jói Fel

VEÐRIÐ Í DAG

Stelpurnar komnar 
áfram
Íslenska kvennalands-

liðið í handbolta vann 
sér í gær réttinn til 
þess að taka þátt í 
umspili fyrir EM.

ÍÞRÓTTIR 34

TÆKNI Nýr torrent-skráaskipta-
vefur hefur verið opnaður, og 
heitir hann The Viking Bay. Hann 
er ólíkur öðrum svipuðum vefjum, 
sem voru opnaðir eftir að vef 
Istorrent var lokað hinn 19. 
nóvember, að því leyti að hann er 
hýstur utan landsteinanna; í 
Svíþjóð, Rússlandi og Hollandi. 
Þetta segir á thevikingbay.org.

Lénið er sagt í eigu þeirra sem 
sjá um The Pirate Bay, stærsta 
torrent-skráaskiptavef heims, en 
stjórn vefjarins sé í höndum 
Íslendinga. Í gærkvöldi höfðu 
tæplega fjögur þúsund manns 
skráð sig, en til þess þarf að gefa 
upp íslenska kennitölu. - sþs

Ný torrent-síða opnuð:

Víkingavefur í 
þremur löndum

SVÍÞJÓÐ, AP Ferðaþjónustuaðilar í 
Västerbotten og Norrbotten í 
Norður-Svíþjóð binda nú miklar 
vonir við 45 metra háan tréelg, 
sem á að rísa á mörkum héraðanna 
í því skyni að trekkja að fleiri 
ferðamenn. 

Elgurinn verður svo stór, að í 
belg hans mun rúmast veitinga-
staður, tónleika- og ráðstefnusalir 
og verslanir, að því er Thorbjörn 
Holmlund, stjórnandi verkefnis-
ins, greinir frá. Hefjast á handa 
við smíðina snemma á næsta ári. 

„Ástæðan fyrir því að við 
völdum að smíða elg er að það er 
eitthvað svo stórkostlegt við þetta 
dýr. Það er konungur skógarins,“ 
sagði Holmlund.  - aa

Ferðaþjónusta í N-Svíþjóð: 

Reisa risaelg til 
að lokka að

KONUNGUR SKÓGARINS Tréelgurinn 
verður 45 m hár og 47 m langur. 

HEILBRIGÐISMÁL „Lyfjagagna-
grunnurinn hefur verið ómetanleg-
ur fyrir okkur til að staðfesta 
hvaða læknar það eru sem ávísa 
óeðlilega miklu af ávanabindandi 
lyfjum“, segir Sigurður Guð-
mundsson landlæknir. 

Lyfjagagnagrunnur land læknis-
embættisins hefur sannað gildi sitt 
með afgerandi hætti síðan hann 
var tekinn í notkun. „Fyrir tilkomu 
gagnagrunnsins var erfitt að rekja 
hvert lyf fóru. Þetta gefur okkur 
yfirsýn sem við höfðum ekki áður. 

Nú vitum við hvaða lyfjum læknir 
ávísar og í hvaða magni; á hvern og 
á hvaða tíma.“ Sigurður segir að nú 
sé hægt að spyrja spurninga um 
viðkomandi sjúkling og oftast eigi 
lyfja ávísanir sér eðlilegar skýring-
ar. Til dæmis þurfi krabbameins-
læknar að ávísa miklu af verkja-
stillandi lyfjum. „En svo eru þeir 
sem eru einfaldlega að fæða fíkla á 
vímu gjöfum,“ segir Sigurður.

Matthías Halldórsson aðstoðar-
landlæknir fjallaði um þennan 
vanda á þrjátíu ára afmælis-

ráðstefnu SÁÁ nýverið. Hann til-
tók dæmi þar sem einstaklingur 
fékk ávanabindandi lyf hjá 31 
lækni á hálfu ári; annar fékk 6.000 
töflur af sterku verkjalyfi á tíu 
mánaða tímabili. 

Landlæknisembættið hefur stað-
fest að alltaf sé um sömu læknana 
að ræða. Spurður hvernig standi á 
því að læknar sem síendurtekið 
séu staðnir að sömu brotum hafi 
ekki misst læknaleyfi sitt segir 
Sigurður: „Þeir eru smátt og smátt 
að missa leyfin.“   - shá / sjá síðu 4

Fimm til tíu læknar 
sífellt undir eftirliti
Lyfjagagnagrunnur landlæknis hefur sannað gildi sitt með afgerandi hætti. Nú 
er mögulegt að staðfesta hvaða læknar ávísa lyfjum í óeðlilega miklu magni.

VIRÐINGARVOTTUR Á SLYSSTAÐ Íbúar í Reykjanesbæ sýndu samhug í verki í gær þegar þeir kveiktu á fjölda kerta og lögðu 
blómsveigi á slysstað við Vesturgötuna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suðurnesjum handtók í 
gær miðaldra karlmann sem er grunaður um að 
hafa ekið á fjögurra ára dreng í Reykjanesbæ 
síðdegis á föstudag. Var drengurinn fluttur þungt 
haldinn á gjörgæsludeild Landspítalans.

Maður hafði við yfirheyrslur ekki játað verknað-
inn seint í gærkvöldi. Bíll hans var tekinn til 
skoðunar hjá tæknideild lögreglunnar þar sem rann-
sakað var hvort skemmdir væru á bílnum. Að sögn 
lögreglunnar á Suðurnesjum er málið í rannsókn og 

vildi hún ekki gefa upp frekari upplýsingar. 
Kyrrðarstund var haldin í Keflavíkurkirkju í 
gærkvöldi vegna atburðarins.

Í gærmorgun mótmæltu íbúar við götuna þar sem 
ekið var á drenginn aðgerðaleysi bæjaryfirvalda 
með því að loka götunni með bílum sínum. Sögðust 
þeir margoft hafa vakið athygli á hraðakstri á 
götunni án þess að brugðist hefði verið við. 

Ekki fengust staðfestar upplýsingar um líðan 
drengsins  í gærkvöldi. - fb

Íbúar í Reykjanesbæ sýndu samhug í verki eftir að ekið var á ungan dreng:

Maður yfirheyrður vegna slyssins
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Skilaboðaskjóðan eftir Þorvald
Þorsteinsson loksins fáanleg á ný. 
Spennandi saga með gullfallegum
myndum fyrir ævintýraleg börn.

Skilaboðaskjóðan er líka leikrit og
er sýnd í Þjóðleikhúsinu!
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LÖGREGLUMÁL   Par á þrítugsaldri var 
handtekið í Borgarnesi á föstudags-
kvöld eftir að lögreglan gerði 
húsleit hjá því. Lagði hún hald á 
kannabisefni og amfetamín sem var 
ætlað til eigin neyslu, auk tækja og 
tóla til neyslunnar. Parið var 
yfirheyrt og því síðan sleppt. Að 
sögn lögreglunnar í Borgarnesi er 
málið talið upplýst. Annað 
fíkniefnamál kom upp í Borgar-
nesi í fyrrinótt þegar karlmaður á 
þrítugsaldri var handtekinn, 
grunaður um akstur undir áhrifum 
fíkniefna. Að auki var ökumaður á 
þrítugsaldri tekinn á 130 km hraða 
norðan við Borgarnes þar sem 
hámarkshraði er 90 km.  - fb

Par á þrítugsaldri handtekið:

Með fíkniefni 
til eigin neyslu

LÍFEYRISMÁL „Við greiðum öll í þessa sjóði. Svo 
kemur eitthvað upp á og þá erum við bara einskis 
virði,“ segir Guðmundur Felix Grétarsson. „Þetta 
eru peningarnir okkar. Ég held að lífeyrissjóðirnir 
snúist meira um sjálfa sig heldur en fólkið sem 
stendur á bak við þá.“ 

Guðmundur hefur fengið megnið af tekjum sínum, 
rúmar 173 þúsund krónur á mánuði, frá lífeyris-
sjóðnum Stöfum. Um 1.600 öryrkjar fengu skertar 
lífeyrisgreiðslur um mánaðamótin. Frá og með 
deginum í dag skerðast greiðslur til Guðmundar um 
sjötíu þúsund á mánuði.

„Maður er settur í þá stöðu að eiga að lifa af 
tekjum sem nema atvinnuleysisbótum.“

Guðmundur gifti sig í sumar og tvö börn eru á 
heimilinu. Hann segir að skerðingin hafi mikil áhrif. 
„Bara greiðslurnar af húsnæðisláninu eru 110 
þúsund,“ segir Guðmundur, sem hefur töluverðar 
áhyggjur af framtíðinni. „Maður bara rúllar 
einhverjum snjóbolta á undan sér. Ég veit í rauninni 
ekkert hvernig þetta fer. Ég bara trúi ekki að þeir 
eigi eftir að gera þetta.“

Guðmundur missti báða handleggina í vinnuslysi 
árið 1998. Hann hafði þá nýlega lokið sveinsprófi. 
Hann er með gervihandleggi og getur beitt þeim 
hægri. „Ég get ekki þrifið mig; get ekki borðað 
hjálparlaust,“ segir Guðmundur. „Toppstykkið er 
hins vegar í góðu lagi,“ segir Guðmundur og brosir. 

Brosið dofnar hins vegar þegar talið berst aftur að 
lífeyrissjóðunum og útreikningum Stafa. Hann telur 
sig ekki hafa fengið of mikið úr sjóðnum hingað til. 

„Ég var orðinn rafvirki þegar ég lenti í slysinu en 
þeir miða við tekjurnar árin á undan. Ég ætlaði mér 
aldrei að lifa á nemalaunum,“ segir Guðmundur. „Ef 
þeir ætla að mæta þeirri tekjuskerðingu sem fólk 
sannarlega verður fyrir, af hverju miða þeir við 

námsmannalaun?“ spyr Guðmundur, sem jafnframt 
gagnrýnir að Stafir skuli framreikna launin hans 
miðað við neysluverðsvísitölu en ekki launavísitölu. 
„Er þeim þetta í sjálfsvald sett?“  ingimar@frettabladid.is

Greiðslurnar lækka um 
70 þúsund á mánuði
Guðmundur Felix Grétarsson, sem missti báða handleggi í vinnuslysi, er einn 
þeirra sem misstu tekjur úr lífeyrissjóðum um mánaðamótin. Lífeyrissjóðurinn 
Stafir skerðir greiðslur til hans um sjötíu þúsund krónur á mánuði.

MUNAR UM MILLJÓN
Það munar miklu fyrir Guðmund hvernig greiðslur til hans 
úr lífeyrissjóði eru framreiknaðar. Stafir reikna greiðslurnar 
miðað við neysluverðsvísitölu.
1997 1.994.000 í laun
2007  2.866.000 neysluverðvísitala
2007 3.746.000 launavísitala 

Ómeiddur eftir bílveltu
Bílstjóri á fertugsaldri slapp ómeiddur 
þegar flutningabíll hans valt á 
hliðina í miklu roki á Snæfellsnesi 
á föstudagskvöld. Óhappið átti sér 
stað tveimur kílómetrum fyrir ofan 
vegamótin á Vatnaleið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Undir áhrifum fíkniefna
Tveir karlmenn á þrítugs- og fertugs-
aldri voru handteknir fyrir akstur undir 
áhrifum fíkniefna á Selfossi. Annar 
þeirra var tekinn í fyrrinótt og hinn í 
gærmorgun. 

LÖGREGLUFRÉTTIR 

GUÐMUNDUR FELIX GRÉTARSSON „Maður rúllar bara 
einhverjum snjóbolta á undan sér.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRAKKLAND, AP Spænskur þjóð-
varðliði lést og annar særðist 
alvarlega í skotárás í suðvestur-
hluta Frakklands í gær. 

Árásarmennirnir eru grunaðir 
um að vera liðsmenn basknesku 
aðskilnaðarsamtakanna ETA. 
Lögregla leitaði þeirra enn þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöldi.

Lögreglumennirnir höfðu 
eftirlit með ETA-liðum, í 
samstarfi við frönsku lögregl-
una, þegar þeir voru myrtir. 
Forsætisráðherra Spánar, Jose 
Luis Rodriguez Zapatero, 
fordæmdi árásina og sagði ETA 
hafa framið alvarlegan glæp. - sþs

Liðsmenn ETA grunaðir:

Lögreglumaður 
skotinn til bana

SVEITARSTJÓRNIR Ólafur Þór 
Gunnarsson, bæjarfulltrúi í 

Kópavogi, krefst 
þess að öll gögn 
um byggingu 
óperuhúss verði 
strax lögð fram í 
bæjarráði. „Hér 
er að líkindum 
um milljarða-
framkvæmd að 
ræða og bæjar-
búar eiga rétt á 
að fulltrúar 
þeirra hafi verið 

upplýstir um hana,“ sagði Ólafur 
á bæjar stjórnarfundi.

Á  fundinum var felld tillaga 
Hafsteins Karlssonar úr 
Samfylkingunni um að farið yrði 
yfir útreikninga um rekstur 
óperuhússins á sérstökum 
vinnufundi bæjarstjórnar. 
Guðríður Arnardóttir úr 
Samfylkingunni vill fá rök fyrir 
því að ráðningarsamningur 
verkefnisstjóra óperuhússins er 
trúnaðarmál.  - gar

Óperuhúsið í Kópavogi:

Minnihlutinn 
vill öll gögn

ÓLAFUR ÞÓR 
GUNNARSSON

TÓNLIST  Forsætisráðuneyt-
ið hefur gefið út nýja útgáfu 
þjóðsöngs Íslendinga, Ó, 
guð vors lands. Í henni 
hefur raddsvið söngsins 
verið lækkað úr es-dúr, sem 
hefur reynst erfitt fyrir 
aðra en þjálfaða söngvara 
að syngja, í c-dúr svo hann 
hæfi betur almennum ein-
radda söng. Tónskáldið 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
samdi þjóðsönginn við 
texta Matthíasar Jochums-
sonar. 

Tónlistarmaðurinn Gunnar 
Þórðar son hefur blendnar tilfinn-
ingar gagnvart þessari breytingu. 

„Það hefur ekki þótt fínt að 
lækka tóntegundina hjá 
meisturunum eða hrófla við 
því sem þeir hafa gert, en 
þetta eru greinilega nýir 
tímar,“ segir Gunnar. „Ég 
vil fá að vita á hvaða ríkis-
stjórnarfundi þetta var 
samþykkt. Var lagið sungið 
fyrir ríkisstjórnina í báðum 
tóntegundum áður en þetta 
var ákveðið? Mér er svo 
sem alveg sama ef fólk 
getur þá sungið þetta betur 

en yfirleitt er þetta ekki gert.“
Gunnar man ekki eftir dæmum 

um slíka breytingu á söngvum sem 
þessum.

„Þetta hefur ábyggilega verið 
gert ef tenórar eða sópransöngkon-
ur ná ekki upp í tónana en samt 
þannig að enginn viti af því.“ Jón 
Kristinn Cortez hefur veg og vanda 
af þessari nýju útgáfu. Var hún 
gerð í tilefni af því að á þessu ári 
eru fimmtíu ár liðin síðan forsætis-
ráðuneytið lét prenta í hefti þjóð-
sönginn. 

Ný hefti í tólf þúsund eintökum 
verða send öllum kórum landsins 
svo og öllum skólum og kirkjum. 
Tónlistarskólum verða einnig send 
hefti fyrir sinfóníusveit og lúðra-
sveit þar sem í eru raddskrár 
stjórnanda ásamt öllum hljóðfæra-
röddum.  - fb

Forsætisráðuneytið hefur látið breyta raddsviði íslenska þjóðsöngsins:

Hróflað við meisturunum

GUNNAR
ÞÓRÐARSON

MENNTUN Nýbyggingar Háskóla Íslands; Háskólatorg, 
Gimli og Tröð, voru vígðar við hátíðlega athöfn í gær. 
Byggingarnar eru samtals um tíu þúsund fermetrar 
að stærð og hýsa ýmiss konar þjónustu fyrir 
nemendur, starfsfólk og gesti Háskólans.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hélt ávarp við opnunarathöfnina. Hún sagði 
mikið og nauðsynlegt verk hafa verið unnið í þágu 
starfsmanna og ekki síst nemenda Háskóla Íslands 
með opnun bygginganna. Framtakið muni án efa 
skila skólanum nær því markmiði sínu að komast í 
hóp hundrað bestu háskóla í heimi. Það ferðalag sé 
hafið en enn sé drjúgur spölur eftir.

Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður 
Háskólasjóðs Eimskips, afhjúpaði einnig listaverk 
Finns Arnar Arnarssonar, „Vits er þörf þeim er víða 
ratar“, sem er í miðrými Háskólatorgs. Kristín 
Ingólfsdóttir háskólarektor og Dagný Ósk Aradóttir, 
formaður Stúdentaráðs Háskólans, fluttu ávörp 
ásamt fleirum.

Fyrsta skóflustungan að byggingunum var tekin 6. 
apríl 2006, en þá hafði undirbúningur staðið yfir 

síðan 2003. Happdrætti Háskóla Íslands fjármagnaði 
stærstan hluta framkvæmdanna, en byggingarkostn-
aðurinn er 1.600 milljónir króna.  - sþs

Nýbyggingarnar Háskólatorg, Gimli og Tröð voru formlega vígðar við athöfn í gær:

Mikið verk í þágu nemenda

TORGIÐ VÍGT Meðal gesta við vígsluna voru Geir H. Haarde 
forsætisráðherra, Ólafur Ragnar Grímsson forseti og Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bátur sökk
Báturinn Fanney RE 31, sem er 
29 brúttótonna, sökk í höfninni í 
Snæfellsbæ aðfaranótt laugardags. 
Um er að ræða gamlan og illa farinn 
bát sem átti að fara í slipp. Að sögn 
lögreglunnar hófust aðgerðir við að 
reyna að ná bátnum upp úr höfninni 
klukkan 18 í gærkvöldi.

LÖGREGLUMÁL    Kona á þrítugsaldri 
var flutt á slysadeild eftir að ekið 
var á hana á Lækjargötu um þrjú-
leytið í fyrrinótt. Að sögn lögregl-
unnar í Reykjavík eru meiðsl 
hennar talin minniháttar.

Lögreglan þurfti einnig að glíma 
við þrjú minniháttar fíkniefnamál 
á höfuðborgarsvæðinu, auk fjög-
urra brota á lögreglusamþykktum. 
Sex ökumenn voru teknir fyrir 
ölvun við akstur ásamt því að sex 
minniháttar líkamsárásir voru 
gerðar.   - fb

Ekið á konu á Lækjargötu:

Með minni-
háttar meiðsl

Bíll út af
Bíll með tveimur manneskjum um 
borð fór út af Grenivíkurvegi skammt 
norðan við Víkurskarð um áttaleytið 
í gærkvöldi. Að sögn lögreglunnar á 
Akureyri voru meiðsli fólksins minni-
háttar.

Liv, er meira líf á 3G-bletti?

„Já, þetta eru náttúrulega heitir 
reitir.“

Fjarskiptafyrirtækið Nova opnaði fyrir 
þjónustu sína í gær, en fyrirtækið ein-
beitir sér að þriðju kynslóðar farsíma-
þjónustu (3G). Liv Bergþórsdóttir er 
framkvæmdastjóri Nova.

SPURNING DAGSINS
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www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00

Tendrum
 jólatréð

og hefjum pakkasöfnun

Hátíðarstund við jólatréð kl. 14 í dag
Í dag tendrar frú Dorrit Moussaieff ljósin á jólatré Kringlunnar. Um leið hefst 
góðgerðarsöfnun á jólapökkum undir tréð í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd 
og Fjölskylduhjálp Íslands. Margrét Eir og Skólakór Kársness syngja jólalög og
kátir jólasveinarnir heilsa upp á börnin. Kíktu við og komdu þér í jólaskapið!      

Opið 13–17 í dag
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SETT EHF  •  ASKALIND 2A  •  201 KÓPAVOGUR  • SÍMI: 534 1400 •  WWW.SETT.IS

OPNUNARTÍMI: 
MÁN. -  FÖS 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00
SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF 
TUNGUSÓFUM
Á HAGSTÆÐU

VERÐI

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

Fakta tungusvefnsófi (Stærð: 237 x 160 sm)
Hægt að velja hvoru megin tungan er. Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

VESTFIRÐIR „Ég hafði bara ekkert 
velt þessu hlutfalli fyrir mér,“ 
segir Þórólfur Halldórsson, 
sýslumaður í Vesturbyggð. Um ein 
af hverju tuttugu fasteignum í 
Vesturbyggð er á nauðungarupp-
boði.

Uppboð á 25 fasteignum í 
sveitarfélaginu voru auglýst í 
vikunni. Um 550 fasteignir eru 
skráðar í Vesturbyggð, samkvæmt 
upplýsingum frá Fasteignamati 
ríkisins.

Þórólfur bendir á að yfirleitt séu 
eignirnar ekki seldar nauðungar-
sölu á endanum, því fólk borgi inn 
á skuldir. „Það eru engar eignir í 
framhaldssölu núna,“ segir 
Þórólfur.     - ikh

Vanskil í Vesturbyggð:

25 fasteignir 
boðnar upp

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri var í Héraðsdómi Suður-
lands sakfelldur fyrir að aka 
undir áhrifum fíkniefna. 

Maðurinn var dæmdur til að 
greiða sjötíu þúsund krónur í sekt 
og tæpar 180 þúsund krónur í 
sakarkostnað. Þá var hann sviptur 
ökuréttindum í þrjá mánuði.

Ákærði neitaði að hafa verið 
undir áhrifum fíkniefna í umrætt 
sinn, en niðurbrotsefni kannabis-
efna fundust í þvagi mannsins. 
Maðurinn á langan sakaferil að 
baki.  - æþe

Sakfelling í héraðsdómi:

Settist skakkur 
undir stýri

BLOKKIN Á BÍLDUDAL Ellefu íbúðir 
voru auglýstar til nauðungarsölu.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-
lands hefur úrskurðað mann á 
þrítugsaldri í þriggja vikna 
gæsluvarðhald vegna gruns um 
fjölda innbrota í Árnes- og 
Rangárvallasýslum síðustu daga.

Maðurinn var handtekinn á 
fimmtudagsmorgun þegar komið 
var að honum áfengisdauðum á 
vettvangi innbrots. Lögregla náði 
fljótlega að tengja manninn við 
fjölda innbrota sem tilkynnt höfðu 
verið daginn áður í nærsveitum. 
Fullvíst er talið að fleiri tengist 
málunum og er þeirra ákaft leitað. 
Þá leitar lögreglan að stolnum 
hvítum Renault Master sendiferða-
bíl með númerinu TV-Z28.  - sh

Svaf áfengissvefni á vettvangi:

Einn í varðhaldi 
og fleiri leitað

TRÚ „Nei, þú minntist ekkert á 
smekki, þú spurðir hvort VÍS 
borgaði fyrir skírnirnar, mér 
fannst það svo fyndið,“ segir séra 
Bjarni Þór Bjarnason í Grafar-
vogskirkju.

Bjarni neitaði því í viðtali við 
Fréttablaðið 5. nóvember að VÍS 
greiddi fyrir skírnir barna í 
Grafar vogskirkju. Honum var 
sagt frá konu sem hafði skilið 
skírnarathöfn í Grafarvogi 
þannig að hún væri í boði VÍS. 
„Kannski í Bandaríkjunum,“ 
sagði séra Bjarni þá og skellti 
upp úr.

Bjarni viðurkenndi hins vegar 
fyrir fréttamanni Stöðvar 2 í 

fyrradag að VÍS hefði greitt fyrir 
gerð barnasmekkja. Þeim hafa 
prestar útdeilt að skírn lokinni. 
Einnig dreifðu prestar auglýs-
ingabæklingum um barnastóla 
frá fyrirtækinu.

Bjarni segist ekki hafa tengt 

spurninguna um styrki VÍS við 
smekki VÍS.

„Ég skildi það þannig að fyrir-
tæki úti í bæ borgaði 3.500 krón-
urnar sem við tökum fyrir skírn-
irnar,“ segir hann. VÍS styrkti gerð 
smekkjanna um 100.000 krónur.

Nú rifjar Bjarni upp að Frétta-
blaðið hafi fjallað um tengsl VÍS 
við skírnarathafnir í kirkjunni 
síðastliðinn vetur og er á honum 
að skilja að honum hafi því ekki 
þótt það fréttnæmt. Fyrr í mánuð-
inum gat hann þess ekki.

Bjarni hafði aftur samband við 
Fréttablaðið og tók þá fram að 
hann sæi að hann virtist hafa sagt 
ósatt. - kóþ

Séra Bjarni kannaðist ekki við að VÍS greiddi fyrir skírnir fyrr í mánuðinum:

Tengdi ekki smekki við styrki

SÉRA BJARNI 
ÞÓR BJARNASON

Rússland:
Varaði við morðinu
Mikhail Trepash-
kin, fyrrverandi 
meðlimur KGB í 
Rússlandi, hefur 
sagt ekkju Alex-
anders Litvin-
enko, fyrrverandi 
njósnara rússnesku 
leyniþjónustunn-
ar, að hann hafi 
varað eiginmann 
hennar við því að 
það ætti að ráða hann af dögum. 
Trepashkin ræddi við ekkjuna 
í síma degi eftir að honum var 
sleppt úr fangelsi. Trepashkin var 
árið 2002 beðinn um að ganga 
til liðs við hreyfingu sem átti að 
drepa rússneska auðjöfurinn Boris 
Berezovsky, sem býr í London, og 
Litvinenko, sem lést í fyrra eftir að 
eitrað hafði verið fyrir honum.

Pólland:
Kalkúnar með fuglaflensu
Kalkúnar á tveimur bóndabýlum 
í Póllandi hafa greinst með 
fugla flensu. Þetta er í fyrsta sinn 
sem þessi banvæna veira greinist 
á býlum þar í landi. Drepa á yfir 
fjögur þúsund fugla frá býlunum til 
að hindra útbreiðslu flensunnar. 

Bandaríkin:

Evel Knievel allur
Aðdáendur og samferðamenn 
mótorhjólamannsins Evel Knievel, 
sem lést á föstudag, hafa syrgt 
þennan heimsfræga glæframann 
mjög. „Við höfum búist við þessu 
í mörg ár en samt trúir maður því 
ekki þegar það gerist. Ofurmennið 
deyr ekki bara allt í einu, er það 
nokkuð?“ sagði Billy Rundle, sem 
er skipuleggjandi hinnar árlegu 
Evel Knievel-hátíðar. Knievel, sem 

hafði átt við 
langvinn 
veikindi 
að stríða, 
var 69 ára 
þegar hann 
lést.

HEILBRIGÐISMÁL „Lyfjagagna-
grunnur inn hefur verið ómetan-
legur fyrir okkur til að staðfesta 
hvaða læknar það eru sem ávísa 
óeðlilega miklu af ávanabindandi 
lyfjum,“ segir Sigurður Guðmunds-
son landlæknir. „Þeir eru smátt og 
smátt að missa læknaleyfin.“ 

Lyfjagagnagrunnur landlæknis-
embættisins hefur sannað gildi sitt 
með afgerandi hætti síðan hann 
var tekinn í notkun árið 2005. Nota-
gildið, sem er margþætt, birtist 
skýrt í tilraunum embættisins til 
að staðfesta hvaða læknar það eru 
sem misnota aðstöðu sína og ávísa 
ávanabindandi lyfjum í miklum 
mæli. „Fyrir tilkomu gagnagrunns-
ins var erfitt að rekja hvert lyf 
fóru. Þetta gefur okkur yfirsýn 
sem við höfðum ekki áður. Nú 
vitum við hvaða lyfjum læknir 
ávísar og í hvaða magni; á hvern og 
á hvaða tíma.“ Sigurður segir að nú 
sé hægt að spyrja spurninga um 
viðkomandi sjúkling og oftast eigi 
lyfja ávísanir sér eðlilegar skýring-
ar. Til dæmis þurfa krabbameins-
læknar að ávísa miklu af verkja-
stillandi lyfjum. „En svo eru þeir 
sem eru einfaldlega að fæða fíkla á 
vímugjöfum,“ segir Sigurður.

Matthías Halldórsson aðstoðar-
landlæknir fjallaði um þennan 
vanda á þrjátíu ára afmælisráð-
stefnu SÁÁ nýverið. Hann tiltók 
dæmi þar sem þar sem einstakling-
ur hafði fengið ávanabindandi lyf 
hjá 31 lækni á sex mánaða tímabili. 
Annað dæmi var karlmaður sem 
fékk á ellefu mánuðum tólf tegundir 
verkja- og svefnlyfja ávísað, sem 
jafngilti 36 töflum á dag. Eins hafði 
karlmaður fengið 6.000 töflur af 

sterku verkjalyfi á tíu mánaða tíma-
bili. 

Landlæknisembættið hefur stað-
fest að alltaf er um sömu fimm til 
tíu læknana að ræða. Spurður hvern-
ig standi á því að læknar sem síend-
urtekið séu staðnir að sömu brotum 
hafi ekki misst læknaleyfi sitt segir 
Sigurður: „Þeir eru smátt og smátt 
að missa leyfin.“ 

Þegar læknir er grunaður um að 
ávísa óeðlilega miklu af lyfjum fær 
hann tiltal frá landlækni; ef sannast 

að læknirinn misnotar aðstöðu sína 
er hann áminntur. Síðan er hann 
sviptur læknaleyfi ef ekkert breyt-
ist.

Sigurður segir vandann seint 
verða upprættan að fullu og að 
í öllum tilvikum þar sem 
læknir hafi verið staðinn að 
óeðlilegum ávísunum á 
ávanabindandi lyf sé djúp-
stæður vandi að baki; fíkn 
eða aðrir persónulegir erfið-
leikar.  svavar@frettabladid.is

Missa læknaleyfið 
vegna lyfjaávísana
Landlæknir segir lyfjagagnagrunn embættisins hafa sannað gildi sitt með 
afgerandi hætti. Hægt er að rekja nákvæmlega óeðlilegar ávísanir á lyf. 
Öfgakennd dæmi fyrirfinnast. Fimm til tíu læknar eru sífellt undir eftirliti.

ERLENT

Nú vitum við hvaða lyfjum læknir ávísar og 
í hvaða magni; á hvern og á hvaða tíma.

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON
LANDLÆKNIR

GENGIÐ 30.11.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

118,6192
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 60,80  61,10

125,78  126,40

 89,76  90,26

12,034  12,104

11,056  11,122

 9,576  9,632

0,5492  0,5524

 96,65  97,23

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Mest seldu
bækur

Veraldar!
Dramatískt lífshlaup Guðna Ágústssonar;

skemmtilegar sögur, hatrömm átök að 

tjaldabaki. Einn vinsælasti stjórnmálamaður 

þjóðarinnar segir söguna eins og hún horfir 

við honum. Sigmundur Ernir Rúnarsson ræðir 

við Guðna en styðst líka við fjölmargar 

heimildir sem ekki hefur verið vitnað til áður.

Guðni fer á kostum!

Beint í 2. sæti!

2. SÆTI
Metsölulisti Mbl

20.-26. nóv.

–skáldverk

Líkamsleifar finnast við uppgröft húss sem fór undir 

ösku í  eldgosinu í Eyjum. Grunsamlegt andlát konu í 

Reykjavík sumarið 2007. Og Þóra Guðmundsdóttir 

lögmaður glímir við spurninguna: Hvernig tengjast 

þessi voðaverk? Mögnuð glæpasaga eftir Yrsu 

Sigurðardóttur en bækur hennar koma nú út á 

meira en 30 tungumálum í yfir 100 löndum.

1. SÆTI
Metsölulisti Eymundssonar.

Handbækur, fræðibækur

og ævisögur

21.11.07 - 27.11.07

„Guðni fer á

kostum … gríðarlega

skemmtileg aflestrar. 

... ég gat ekki varist því aftur og 

aftur að finnast stílbrögð og 

texti Sigmundar hreinasta 

lostæti.”

– Össur Skarphéðinsson,

eyjan.is

„Sigmundi Erni hefur tekist að skrifa einhverja áhugaverðustu og skemmtilegustu sögu um íslenskan stjórnmálamann sem ég hef lesið í mörg ár.”

– Runólfur Ágústsson,
framkvæmdastjóri Keilis,

runolfur.is
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Opið til 22:00 fram að jólum

ISIG gjafapappír
B57 cm L8 m

95,-

ISIG gjafapappír
B70 cm L3 m

495,-

ISIG skraut, L10 m 
gyllt/silfurlitað

150,-

ISIG gjafaborði 
50 m

65,-

ISIG skraut 
5x5 cm 9 stk.

150,-ISIG skraut L5 m

95,-
ISIG kerti Ø7, 
H15 cm

295,-

Pappír
& pakkaskraut

Nýjustu lögin í 
símann

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ótrúlegt úrval íslenskra og erlendra 
laga sem þú getur eignast

VENESÚELA, AP Íbúar Venesúela 
ganga í dag til kosninga um breyt-
ingar sem Hugo Chavez forseti vill 
gera á stjórnarskránni. Breyting-
arnar tryggja honum aukin völd.

Fjölmenn mótmæli hafa verið 
gegn stjórnarskrárbreytingunum 
undanfarna daga og vikur. Á fimmtu-
daginn efndu námsmenn til útifund-
ar í höfuðborginni Caracas og þang-
að mættu yfir hundrað þúsund 
manns til að lýsa óánægju sinni.

„Mér skilst að hann vilji að Venes-
úela verði eins og Kúba, að hann 
vilji halda völdum til eilífðar. Það er 
óhugnanlegt,“ segir Vanessa Menes-
es, 27 ára einstæð móðir sem hefur 
stutt Chavez í fyrri kosningum en 
óttast nú að hann verði annar Fidel 
Castro.

Chavez nýtur mikilla vinsælda í 
landi sínu. Margir líta á hann sem 
bjargvætt sinn, enda hefur hann 
óspart útdeilt olíutekjum þjóðarinn-
ar meðal hinna fátæku.

Hann varar fólk við því að skútan 
geti hreinlega sokkið ef hann fái 
ekki að vera áfram við stjórnvölinn, 
og til þess að svo geti orðið þurfi 
hann að fá stjórnarskrárbreyting-
arnar samþykktar.

Chavez er 53 ára og segist ætla að 
vera við völd eins lengi og þjóðin vilji 
hafa hann: „Ef þið viljið, og ef þið 
samþykkið breytingarnar, þá held ég 
áfram svo lengi sem guð vill. Allt 
þangað til síðasta beinið í beinagrind 
minni er þornað í gröfinni,“ hrópaði 
hann á útifundi nýverið, og uppskar 
lófatak þúsunda.

Gagnrýnendur segja stjórnar-
skrárbreytingar afnema flestallar 
hömlur á völd forsetans. Verði þær 

samþykktar geti hann hagað sér 
eins og honum sýnist. Kaþólska 
kirkjan, mannréttindasamtök og 
kaupsýslumenn eru á einu máli um 
að með breytingatillögunum sé 
gengið allt of langt. „Það eina sem 

öruggt er að kemur út úr þessu er að 
allt pólitískt vald verður saman 
komið í hnefa Chavez,“ segir 
Teodoro Petkof, stjórnarandstæð-
ingur á þinginu.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Chavez biður þjóð 
sína um meiri völd
Harðar deilur eru í Venesúela um breytingar á stjórnarskránni, sem Hugo 
Chavez forseti vill fá samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í dag. Hann virðist 
ætla að stjórna landinu til eilífðarnóns.

HEILBRIGÐISMÁL Tveimur miltis-
brandssýktum kýrhræjum, sem 
fundust við byggingaframkvæmd-
ir á lóð í Garðabæ í byrjun nóvem-
ber, hefur ekki enn verið fargað. 
Þau hafa verið geymd í læstum 
gámi síðan þau fundust.

Gunnar Örn Guðmundsson hér-
aðsdýralæknir segir Umhverfis-
stofnun eiga að sjá um förgun 
hræjanna, en það hafi hún ekki 
gert. „Umhverfisstofnun hefur 
ekki staðið sig í að sjá til þess að 
það sé hægt að brenna þau,“ segir 
hann.

Eftir að hræin fundust var farið 
með þau til Keflavíkur þar sem 
átti að brenna þau í sorpbrennslu 

Suðurnesja. Hætta þurfti við það 
vegna þess að starfsfólk brennsl-
unnar treysti sér ekki til þess. Þá 
var hræjunum komið fyrir í gámi 
þar sem þau eru enn í dag.

„Það er algengur misskilningur 
að Umhverfisstofnun beri skylda 
til að farga úrgangi eins og þessum, 
en það er ekki rétt,“ segir Helgi 
Jensson hjá stofnuninni. „Lagaleg 
skylda hvílir á þeim sem á úrgang-
inn, í þessu tilfelli lóðareigandan-
um þar sem úrgangurinn finnst.“ 

Hann segir stofnunina geta veitt 
eyðingarstöðvum undanþágu, hafi 
þær ekki leyfi til að farga tiltekn-
um úrgangi, engin slík beiðni hafi 
borist.   - sþs

HREINSUN Kýrnar drápust úr miltis-
brandi árið 1941. Hræ þeirra fundust við 
byggingaframkvæmdir í Hraunsholti í 
Garðabæ.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Héraðsdýralæknir segir Umhverfisstofnun ekki standa sig í förgun kýrhræja:

Sýkt hræ bíða enn í gámi

HUGO CHAVEZ 
Gagnrýnendur for-

setans segja stjórnar-
skrárbreytingarnar 

færa honum allt of 
mikil völd.
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STYRKVEITING Styrkjum var úthlut-
að úr Þjóðhátíðarsjóði í gær, í þrí-
tugasta og fyrsta skipti. Sérstök 
úthlutunarathöfn var í Þjóðmenn-
ingarhúsinu þar sem afhjúpað var 
hverjir hlytu styrkina. Þeir hljóð-
uðu samtals upp á rúmar 25 millj-
ónir króna, og fóru til 55 stofnana, 
fyrirtækja og einstaklinga.

Fimm hlutu hæsta styrkinn eða 
eina milljón króna; Ljósmynda-
stafið Ísafirði vegna skönnunar 
yfir tvö þúsund gamalla ljós-
mynda, Minjasafn Egils Ólafs-
sonar til kaupa á sjö olíumálverk-
um eftir Bjarna Jónsson listmálara, 
Landnámssetur Íslands vegna 
hönnunar sögualdarsýningar, 
Kvæðamannafélagið Iðunn til að 
ljúka útgáfu á hljóðritasafni 
félagsins yfir kvæðalög og Stofnun 
Árna Magnússonar til söfnunar 
upplýsinga um rithendur og skrif-
ara handrita frá öldunum eftir 
siðaskipti.

Samkvæmt fréttatilkynningu er 
tilgangur Þjóðhátíðarsjóðs að veita 
styrki til stofnana og annarra sem 
hafa það verkefni að vinna að varð-
veislu og vernd verðmæta lands 

og menningar. Reynt sé að sjá til 
þess að styrkir úr sjóðnum verði 
ekki til þess að lækka opinber 
framlög eða draga úr stuðningi 
annarra við verkefnin.  - sþs

Þjóðhátíðarsjóður úthlutaði styrkjum í þrítugasta og fyrsta skipti í gær:

25 milljónir til menningarverndar

STYRKÞEGAR Fimmtíu og fimm hlutu styrk í ár, hver þeirra frá hundrað þúsund krónum 
og upp í eina milljón. Alls námu styrkirnir rúmlega 25 milljónum króna.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐURKENNING     Margrét Pála 
Ólafsdóttir, skólastjóri og 
höfundur Hjallastefnunnar, 
hlýtur Barnamenningarverð-
laun Velferðarsjóðs barna árið 
2007 fyrir óbilandi trú á að gera 
megi betur í uppeldis- og 
skólamálum, fyrir að hrinda 
hugsjónum sínum í verk með 
Hjallastefnunni og fyrir þau 
mannbætandi áhrif sem hún 
hefur haft á íslenskt skólastarf. 
Verðlaunafé Barnamenningar-
verðlaunanna nemur tveimur 
milljónum króna. 

Kári Stefánsson, stofnandi 
Velferðarsjóðs barna, afhenti 
verðlaunin í Iðnó í gær.    - fb

Margrét Pála verðlaunuð:

Óbilandi trú á 
að gera betur

EFNAHAGSMÁL
■ Sjálfstæði Seðlabankans 

afnumið. Gjaldeyrisvara-
sjóður þjóðarinnar verður 
undir beinni stjórn forsetans.

■ Sameignarfyrirkomulagið fær 
forgang umfram séreignar-
fyrirkomulag. Markmiðið 
verður að koma á sósíalísku 
hagkerfi.

■ Vinnudagurinn styttist úr 8 
stundum í 6 stundir.

■ Almannatryggingar nái einnig 
til verkamanna í lausavinnu.

■ Helstu breytingar stjórnarskrárinnar
STJÓRNMÁL
■ Kjörtímabil forseta lengt úr fimm árum 

í sjö. Forseti fær jafnframt heimild til að 
sitja lengur en tvö kjörtímabil.

■ Forseti fær tilskipunarvald til að stofna og 
leggja niður sýslur og héruð. Hann skipar 
einnig héraðsstjóra og sýslumenn.

■ Kosningaaldur lækkar úr 18 árum í 16 ár.

MANNRÉTTINDAMÁL
■ Öryggissveitir fá heimild til að handtaka 

borgara án ákæru. Ritskoðun fjölmiðla 
verður heimil á hamfara- og hættu-
tímum.

Hefur þú áhyggjur af bágri 
stöðu heimilislausra?
Já 71%
Nei 29%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér ný útgáfa þjóðsöngs-
ins betri en sú gamla?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



SÖNGNÁMSKEIÐ

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á 
námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng 
sínum á geisladiski í lok námskeiðs.
Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í 
túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.

Skólinn leitast við að veita nemendum sínum 
tækifæri til að koma fram opinberlega, svo sem 
við hljóðritanir, framkomur í sjónvarpi og á öðrum 
vettvangi. Skólinn leitast við að hafa sérþjálfað 
starfslið sem eru atvinnumenn hver á sínu sviði.

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is
www.poppskolinn.is 
Fákafeni 11• Sími 588 1111

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Frábærir kennarar á vornámskeiði og alltaf
eitthvað nýtt og skemmtilegt á hverju námskeiði.

VORÖNNIN BYRJAR Í JANÚAR

GEFÐU GJAFABRÉFÍ JÓLAGJÖF

MARÍU BJARKAR

FORSKÓLI!
Núna bjóðum við einnig upp
á forskóla fyrir 3-5 ára krakka

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki
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EVRÓPA Stöðugt fleiri kjósa að reiða sig á farsíma á kostnað heimasíma 
samkvæmt nýjum tölum frá Hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat, 
sem sýna að tæpur fimmtungur heimila innan ESB er bara með 
skráðan farsíma og engan heimasíma.

Hlutfallið er hæst í Litháen, þar sem tæpur helmingur allra heimila 
er án heimasíma en með skráðan farsíma. Meðaltalið hjá aðildarríkjun-
um 25 er mun lægra, eða 
átján prósent, en munur 
virðist vera milli eldri og 
nýrri aðildarríkja. Eldri 
aðildarríki á borð við 
Bretland og Þýskaland 
hafa lægra hlutfall heimila 
sem eru einungis með 
farsíma og engan heima-
síma í samanburði við 
nýrri aðildarríki á borð við 
Litháen og Tékkland.

Hluti útskýringarinnar á 
þessum mun kann að vera 
að þau heimili sem voru 
með heimasíma voru aldrei 
jafnmörg og í mörgum 
nýrri aðildarríkjunum sem 
tilheyrðu áður Sovétríkjun-
um, eins og í eldri aðildar-
ríkjunum að því er greint 
er frá á fréttavef BBC. Oft 
varð farsími fyrsti síminn 
sem fólk eignaðist í þeim 
löndum.

Heimasímar virðast þó 
ekki vera alveg á undan-
haldi þar sem fjöldi 
skráðra heimasíma jókst 
úr 43 prósent árið 1995 í 48 
árið 2005. Farsímaeign er 
95 farsímar á hverja 
hundrað íbúa innan 
Evrópusambandsins en 
þetta hlutfall er mjög 
breytilegt milli landa.

 - sdg

SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur

Verð frá
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Orkuveitan klæðir borgina í jólabúning • 85 þúsund ljós • 70 grenitré • 250 skreytingar • 600 ljós á Oslóartrénu • 8000 ljós á Austurvelli

Við færum þér 
jólaljósinOrkuveita Reykjavíkur leggur til 85 þúsund jólaljós á höfuðborgarsvæðinu 

og annast uppsetningu þeirra auk þess að veita orkuna í lýsinguna. 
Njóttu jólastemningarinnar og litadýrðar jólaljósanna.
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– Mest lesið

Ný símakönnun frá Hagstofu Evrópusambandsins:

Farsími frekar 
en heimasími



„Þessi frábæra bók 
rífur niður viðtekin og 
rótgróin sannindi um 
það hvernig hugurinn 
virkar.“ 

„HELDURÐU AÐ ÞÚ 
VITIR HVAÐ GERIR 
ÞIG HAMINGJU-
SAMAN?“

„Þ
ríf
rót
þa
vir

„H
VI
ÞI
SA

S K U G G I
F O R L A G

SKUGGA
LEGA
GÓÐAR

WWW.SKUGGI.IS

i f áb bókÞ
Systraflækjan er könnun 
á margbreytileika, 
árekstrum og ást í 
samböndum systra.

TÍMAMÓTARIT UM 
SÁLARLÍF KVENNA. 
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Björn Þór Sigbjörnsson, Kristján Hjálmarsson og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI 
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landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
 issn 1670-3871

Á réttri leið
Niðurstaða Sameinuðu þjóðanna um að lífskil-

yrði séu best á Íslandi hafa að vonum vakið 
athygli. Fátt finnst okkur Íslendingum skemmti-
legra en að vinna keppnir og sérstakur sætleiki 
fylgir því að komast fram fyrir Norðmenn, sama í 
hverju sem það er. Fyrst og fremst sýnir þessi 
niðurstaða Sameinuðu þjóðanna að okkur Íslend-
ingum hefur miðað í rétta átt á undanförnum 
áratug og hálfum. Lífskjör þjóðarinnar hafa 
batnað mjög mikið á þeim tíma og innviðir 
þjóðfélagsins okkar hafa styrkst. Niðurstöður 
Sameinuðu þjóðanna eru áhugaverðar í ljósi 
rannsókna á vegum ESB sem sýna að bilið á milli 
ríkra og fátækra er einna minnst á Íslandi af 
öllum þjóðum Evrópu, með öðrum orðum okkur 
hefur tekist að dreifa auknum þjóðartekjum 
nokkuð vel.

Lýðræði og frjáls markaður
Helsti styrkur okkar er að mínu mati sá að vel 
hefur tekist að tvinna saman kosti hins frjálsa 
markaðar og öflugrar lýðræðishefðar. Lágir 
skattar, agi í ríkisfjármálum og opið hagkerfi 
hafa knúið áfram hjól atvinnulífsins og jafnframt 
ríkir góð sátt í samfélaginu um að tryggja öllum 
aðgang að sem bestri menntun og heilbrigðisþjón-
ustu. Auðvitað er ekki svo að nú sé lokið öllum 
verkefnum, að allt sé komið fyrir vind. Fátækt er 
ekki horfin úr okkar samfélagi og mun seint eða 
aldrei gera það. Við eigum að gera það sem við 
getum til að létta undir með hvert öðru án þess að 
drepa niður ábyrgð og frumkvæði hvers og eins 
til að bæta og efla eigin hag. Ég verð einnig að 
játa að ég hef vaxandi áhyggjur af byggðaþróun í 
landinu, það ójafnvægi sem hefur myndast á 
undanförnum árum segir mjög til sín og niður-
skurður í þorskvótanum er rétt að byrja að koma 
fram. Minnstu byggðirnar standa víða veikt og 
jafnvel stærri staðir eiga undir högg að sækja.

Ekki ríkust
Ég vil einnig vara við því að túlka niðurstöður 
Sameinuðu þjóðanna á þann veg að við séum 
ríkust þjóða. Gunnar Haraldsson, forstöðumaður 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, hefur 
reiknað út uppsafnaða þjóðarframleiðslu nokk-
urra Evrópuríkja frá 1950. Niðurstaða hans er sú 
að uppsafnaður auður flestra þeirra ríkja sem við 
berum okkur saman við sé mun meiri en okkar. 
Auður sem gengur í arf á milli kynslóða er því 
minni hér á landi en í samanburðarríkjunum. Við 
þessu má búast, Íslendingar voru þjóða fátækast-
ir fyrir einni öld og stór hluti auðs okkar hefur 
orðið til á síðasta áratug og hálfum.

Líf utan ESB
Margar þjóðir ESB eru ofarlega á þessum lista 
Sameinuðu þjóðanna og því alls ekki svo að vera 
innan bandalagsins komi í veg fyrir góðan 
árangur, þvert á móti má ætla að ESB hafi greitt 
fyrir bættum lífskjörum í álfunni með innri 
markaðinum. En það eru valkostir og greinilegt 
að Ísland og Noregur hafa nýtt sín tækifæri vel, 
að minnsta kosti á mælikvarða Sameinuðu 
þjóðanna.

Græn pólitík jöfnuðar
Ísland er gott land, um það erum við öll sam-

mála. En spurningin er hvernig við gerum gott 
betra. Að mati okkar Vinstri grænna gerum við 
það best með því að tryggja jöfnuð og sjálfbæra 
þróun.

Landinu höfum við verið stolt af fyrir það sem 
það er, hreinleika þess, ögrandi og kraftmikla 
náttúru, berangur, víðerni og nábýli við náttúru-
öflin. Eldgos, snjóflóð, sjóskaðar og óveður hafa 
verið förunautar þjóðarinnar um aldir og markað 
spor sín í þjóðarsálina. Landið hefur oft verið 
okkur vægðarlaust en er um leið ein okkar 
dýrmætasta auðlind, viðkvæmt og forgengilegt.

Sjálfbær þróun – sjálfsögð krafa
Náttúran er ekki okkar eign. Við höfum hana að 
láni frá forsjóninni, lífinu sjálfu, og ber skylda til 
að skila henni áfram, varðveita hana og virða. 
Börnin okkar og barnabörnin eiga rétt á henni og 
við megum ekki skerða möguleika þeirra á 
upplifunum, lífsreynslu og tækifærum til að njóta 
náttúrunnar. Sjálfbær þróun felur í sér að gæta 
þess að ganga ekki á náttúruna og skila henni 
áfram eins eða betri til næstu kynslóðar. Þróun 
sem ekki gengur á forða framtíðarinnar og 
skuldbindur sig þeirri hugsun að skerða ekki 
lífsfyllingu afkomenda okkar. Því er sjálfbær 
þróun sá krefjandi undirtónn sem leggja þarf 
stöðugt til grundvallar hverri ákvörðun. Þannig 
og aðeins þannig verður landið okkar áfram slík 
orkulind mannlífs og sköpunar sem það hefur 
verið um aldir. Aldrei má ráðast í óafturkræf 
spjöll á framtíðinni og því verður að nema staðar 
í áformum um virkjanir og stóriðjuframkvæmdir. 
Tillit til sjálfbærrar þróunar við allar ákvarðanir 
á Íslandi gerir það að besta landi í heimi.

Samfélag jöfnuðar fyrir alla
Íslenskt samfélag þarf að skapa öllum sömu 
tækifæri. Samfélagið samanstendur af innfædd-
um og innflytjendum, fólki sem starfar, nemur, 
fæðist og deyr. Það er samfélag fatlaðra og 
ófatlaðra, kvenna og karla, barna og aldraðra. 
Sterkt samfélag tryggir jafnan rétt allra til 
frumkvæðis og sköpunar. Samfélag þar sem 
grunnmenntun og heilbrigðisþjónusta er ekki 
vara, þar sem vatn er ekki vara og þar sem 
samfélagssamningurinn er traustur og öruggur. 
Þar sem stjórnvöld standa vörð um velferðina en 
leita ekki stöðugt leiða til að setja hana á mark-
aðstorgið eða telja að hún eigi að lúta lögmálum 
um framboð og eftirspurn. Samfélag jöfnuðar, 
kvenfrelsis og sterks velferðarkerfis gerir Ísland 
að besta landi í heimi. Ekki bara fyrir suma 
heldur fyrir alla. Sjálfbær þróun í samfélagi 
jöfnuðar gerir Ísland að besta landi í heimi. Græn 
vinstri pólitík er leiðin.

BITBEIN Illugi Gunnarsson spyr:

Er Ísland besta land í heimi?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

H
vergi í heiminum er betra að búa en á Íslandi. 
Þetta vottorð gaf Þróunarstofnun Samein-
uðu þjóðanna út fyrr í vikunni. Ekki er nokkur 
ástæða til að efast um að það er rétt mat. Við 
Íslendingar höfum það ákaflega gott og megum 

vera stolt af því samfélagi sem hér hefur byggst upp.
En þar með er ekki sagt að allir hafi það jafn gott. Gæð-

unum er sannarlega misskipt. Til er orðinn hópur ofsaríkra 
einstaklinga sem vill láta mikið bera á ríkidæmi sínu. Ef til 
vill getur sá hópur skapað vanmetakennd og ákveðinn pirring 
meðal þeirra sem eiga minna. En í raun og veru skipta þó þess-
ir hlutfallslega örfáu auðmenn mjög litlu máli í stóru mynd-
inni. Staðreyndin er sú að þjóðin hefur það almennt gott. Og 
þeir sem eiga minna en hinir ofurefnuðu eiga langflestir nóg. 

Margt er þó enn sem má miklu betur fara. Eitt af því mikil-
vægasta er að bæta kjör þeirra sem eru yst á hinum endanum 
frá auðmönnunum. Þetta er fólkið sem á hvergi höfði sínu að 
halla. Það ráfar stefnulaust um göturnar, oftar en ekki sjúkt 
á líkama og sál, og veit sjaldnast hvar það mun eyða næstu 
nótt.

Sem betur fer er þessi hópur hlutfallslega lítill líka. En ólíkt 
auðmönnunum kemur heimilislausa fólkið okkur öllum við. 

Samfélag sem sinnir ekki sínum minnstu bræðrum og 
systrum heldur snýr við þeim baki getur aldrei kallast gott 
samfélag. 

Niðurstaða Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, um 
hversu gott er hér að búa, gefur okkur tilefni til að staldra við 
og skoða hvort einhverjir hafi orðið út undan. 

Undanfarna daga hefur Fréttablaðið birt greinaflokk um 
aðstæður heimilislausra í Reykjavík. Eftir þann kaldranalega 
lestur þarf enginn að velkjast í vafa um að samviska sam-
félagsins hlýtur að vera svört í þeim efnum.

Sveinn Magnússon, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, bendir 
á að hvorki skorti þekkingu né fjármagn til að ganga í það 
verk að rétta hlut heimilislausra. Vandamálið virðist vera að 
enginn innan kerfisins vill taka frumkvæði og forystu í mál-
inu. Enginn vill þetta fólk. Það er heimilislaust í kerfinu líka.

Lögreglan í Reykjavík lendir oftar en ekki í því hlutverki 
að skjóta skjólshúsi yfir fólkið á götunni, sem á þó ekkert 
erindi í fangelsi. Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgar-
svæðisins, segir að lögreglumenn standi frammi fyrir þeim 
kostum að hleypa fólkinu inn eða senda það aftur út í frostið 
á götunni. Stefán veltir því fyrir sér hvort þessi miskunnsemi 
lögreglunnar geti skýrt framtaksleysið í málefnum heimilis-
lausra að hluta; að góðmennskan aflétti pressunni á kerfið að 
finna viðunandi úrræði. Með þessu er Stefán í raun að segja 
að líklega muni ekkert breytast nema lögreglan skelli í lás og 
einhver heimilisleysinginn frjósi í hel eina nóttina. Þetta er 
óviðunandi máttleysi.

Samfélag sem þykir bjóða bestu lífskjör heims á að geta 
gert miklu betur. 

Ísland er best í heimi en ekki fyrir alla.

Fólkið sem 
enginn vill

JÓN KALDAL SKRIFAR

Heimilisleysi sem lífsstíll
Nöturleg hlutskipti heimilislausra á 
Íslandi hafa verið í brennidepli eftir 
að Fréttablaðið sagði frá pari sem 
hírist við ömurlegar aðstæður í tjaldi í 
Laugar dal. Reykjavíkurborg vinnur nú 
að því að koma fyrir bústöðum sem 
eiga að gagnast útigangsfólki sem 
hefur ekki í nein önnur hús að venda. 
Kastljós ræddi á föstudag við Björk 
Vilhelms dóttur, formann velferðarráðs 
borgarinnar, sem sýndi sjónvarps-
fólki nýju húsakynnin. Óhætt er að 

segja að sýn hennar á 
vanda heimilislausra sé... 
ja, nýstárleg. „Þetta hús 
sem við stöndum við er 
svona færanlegt einbýli, 

sem er ætlað fólki sem 
velur að geta ekki 

verið í almennum 

húsnæðisúrræðum,“ sagði formaður 
velferðarráðs. Þar höfum við það. 
Þetta er bara spurning um val. 

Meira frelsi
Og hverjir skyldu þeir vera sem 
aðhyllast heimilisleysi sem lífsstíl? 
Að sögn formanns velferðarráðs er 
það „fólk sem sumir segja að sé ekki 
í húsum hæft eða fólk sem bara vill 
miklu meira frelsi en gengur og gerist 
í fjölbýlum“. Og nú ætlar borgin að 
koma til móts við þarfir þess. „Þetta 
er húsnæði sem þolir dýrahald, sem 
dæmi, þetta er hús sem þolir að 
þú slekkur á sígarettunni á gólfinu; 
dúkurinn og veggurinn og allt eru 
hannaðir með tilliti til þess að það 
sem sagt þoli mikið álag, getum við 
sagt. Þetta húsnæði ætti að henta 
mjög vel pörum sem hafa verið 

utangarðs mjög lengi.“ Það er sem 
sagt ekkert heimilisleysi á Íslandi; 
engir drykkjusjúklingar sem eiga ekki 
í nein hús að venda. Bara fólk „sem 
vill miklu meira frelsi en gengur og 
gerist“.

Skýringin fundin
Össur Skarphéðinsson var að ljúka 
við bókina Englar dauðans eftir 
Þráin Bertelsson og er yfir sig hrifinn. 
Böggull fylgir þó skammrifi: „Þetta er 
saga sem ekki er gott fyrir myrkfælið 
fólk að lesa eitt í stofunni á 
nóttunni,“ skrifar Össur 
á heimasíðu sína. Er þá 
ekki skýringin fundin á 
æsingi ráðherrans í víð-
frægum nætur bloggum 
hans?

bergsteinn@frettabladid.is 



Ljósin tendruð á Oslóartrénu á Austurvelli í dag, sunnudag

15:30 Lúðrasveit Reykjavíkur leikur jólalög.

16:00 Dómkórinn syngur nokkur lög undir stjórn Marteins H. Friðrikssonar     

 ásamt norska barna- og unglingakórnum Majorstuen.

 Knut Even Lindsjørn, formaður borgarstjórnarflokks Vinstri grænna í  Osló,    

 afhendir Reykvíkingum jólatréð fyrir hönd Oslóarbúa. Ljósin kveikir hinn 

 tíu ára norsk-íslenski drengur Árni Óttar Halldórsson. 

16:20 Harpa Arnardóttir flytur nýtt kvæði um Hurðaskell eftir 

 Andra Snæ Magnason.

16:25 Jólasveinarnir Giljagaur, Skyrgámur og Bjúgnakrækir hafa laumað sér 

 í bæinn og á Austurvelli ætla þeir að hitta börn á öllum aldri segja 

 þeim sögur og syngja með þeim jólalög. 

 Spýtustrákurinn Gosi rekur líka inn nefið, heilsar uppá jólasveinana 

 og aðra góða gesti, ásamt vinum sínum kettinum og refnum.

 Dagskráin verður túlkuð á táknmáli. 

Kynnir er Gerður G. Bjarklind

í hjarta borgarinnar

Ókeypis aðangur í bílastæðahús í Ráðhúskjallaranum frá kl. 13:00 - 18:00 
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MERKISATBURÐIR
1929 Minnsti loftþrýstingur 

hér á landi, 919,7 milli-
bör, mælist í Vestmanna-
eyjum.

1961 Fidel Castro lýsir yfir að 
Kúba verði kommúnista-
ríki.

1971  Sex arabísk furstadæmi 
mynda Sameinuðu arab-
ísku furstadæmin. 

1989 V.P. Singh er settur í emb-
ætti forsætisráðherra Ind-
lands.

1993 Kólumbíski eiturlyfjabar-
óninn Pablo Escobar er 
skotinn til bana.

2000 Björk Guðmundsdóttir 
hlýtur evrópsku kvik-
myndaverðlaunin í París 
sem besta leikkonan 
fyrir leik sinn í myndinni 
Dancer in the Dark.

Napóleon Bónaparte Frakkakeis-
ari var fæddur 15. ágúst 1769 á 
eyjunni Korsíku í Miðjarðarhaf-
inu, ári eftir að yfirráð yfir eyj-
unni höfðu færst til Frakklands frá 
Genúalýðveldinu. Fjölskylda hans 
tilheyrði ítalska lágaðlinum á Kor-
síku og faðir hans var málafærslu-
maður.

Napóleon var sendur í her-
skóla ungur að árum og þar 
komu snemma fram hæfileikar 
hans í hernaði. Hann er af mörg-
um talinn einn besti hershöfðingi 
mannkynssögunnar enda með 
óbilandi metnað sem þó varð honum að falli að 
lokum.

Hann var herforingi í frönsku byltingunni og 
þjóðarleiðtogi Frakklands, fyrst sem aðalræðis-

maður franska lýðveldisins frá 
1799 til 1804 og síðan sem 
Frakkakeisari en þennan dag 
lét hann krýna sig til konungs. 
Einnig var hann konungur Ítalíu 
til 1814. 

Hann kvæntist tvisvar og átti 
soninn Napóleon II með seinni 
konu sinni. Hann var sendur í út-
legð á eyjunni Elbu og aftur stutt 
skeið árið 1815 þar til hann tap-
aði í orrustunni við Waterloo. 
Hann lést árið 1821 í útlegð á 
bresku eyjunni Sankti Helenu. 
Ýmist er talið að hann hafi fram-

ið sjálfsmorð eða, eins og sumir vilja meina, að 
eitrað hafi verið fyrir honum. Opinber skýring var 
að hann hefði dáið úr magakrabbameini. Hann 
lést 5. maí 1821, fimmtíu og tveggja ára að aldri.

ÞETTA GERÐIST:  2. DESEMBER 1804

Napóleon lét krýna sig Frakkakeisara
LUCY LIU LEIKKONA ER 39 ÁRA.

„Að vera asísk í þessum bransa er ekki 
alltaf auðvelt. Til dæmis hef ég fengið að 

heyra að ég henti ekki í hlutverk af því að 
mótleikarinn er hvítur.“

Lucy Liu sló fyrst í gegn í þáttunum Ally McBeal 
og síðan í Kill Bill og Charlie‘s Angels.

„Upphafið að Rokklandi má rekja til 
ársins 1995 þegar ein deild innan BBC 
bauð Ríkisútvarpinu að senda einn út-
varpsmann á Glastonbury-tónlistar-
hátíðina. Á þessum tíma vissu fæstir 
hvernig hátíð þetta var og enginn vildi 
fara. Andrea Jónsdóttir, stórvinkona 
mín, var ein fárra sem þekkti til og hún 
bauð mér þetta tækifæri. Þá var ég 
bara tæknimaður og átti í raun ekkert 
erindi í þessa ferð, en úr varð að ég fór 
og síðan varð ekki aftur snúið,“ segir 
Ólafur Páll Gunnarsson, forseti Rokk-
lands, sem í dag stjórnar sexhundrað-
asta þættinum á Rás tvö.

„Ég var að mingla þarna við stór-
stjörnur á borð við Robbie Williams og 
Oasis-bræðurna, sá Cure, P.J Harvey, 
The Verve, Jeff Buckley og hitti Robert 
Plant. Þarna voru saman komnir um 
tvö hundruð þúsund manns og það opn-
aðist fyrir mér heill heimur af nýrri 
tónlist. Þetta var mjög yfirþyrmandi 
reynsla og ég heillaðist gjörsamlega. 
Þegar ég kom heim bað ég um að fá að 
gera Rokkland og er enn að,“ segir Ól-
afur Páll, sem er enn í góðu sambandi 
við BBC.

 „Ein af ástæðunum fyrir því að 
Rokkland varð til var sú að deild innan 
BBC var að reyna að selja efni til ým-
issa útvarpsstöðva um heiminn. Þess-
vegna kom megnið af efninu frá þeim 
í fyrstu, sem ég síðan þurfti að mat-
reiða. Í dag geri ég mikið sjálfur en 
fæ ennþá ýmis viðtöl, umfjallanir og 
tónleikaupptökur ásamt böndum sem 
spila í stúdíói og ekki er hægt að nálg-
ast öðruvísi en hjá BBC,“ segir Ólafur 
Páll, sem hefur farið um víðan völl 
dægurtónlistar.

„Ég fjalla ekki bara um það sem mér 
finnst áhugaverðast í poppinu, held-
ur tek fyrir það sem er nýtt og áhuga-
vert hverju sinni. Þar get ég nefnt 
sem dæmi Boyzone, Britney Spears 
og Christinu Aguilera, þegar þau voru 
að byrja. Einnig hiphop- og danstón-
list. Það hefur bara allt fengið að fljóta 
með,“ útskýrir Ólafur Páll, sem segir 
landslag íslenskrar tónlistar hafa 
breyst gífurlega síðan Rokk land varð 
til.

„Ég vil meina að einn lykilmaðurinn 
í útrás íslenskrar tónlistar sé Krist-
inn Sæmundsson eða Kiddi kanína. En 
það er sama gamla sagan að þeir sem 
kveikja eldana fá ekki að njóta þeirra.
Hann flutti inn gríðarlega mikið af tón-
listarfólki, stóð til dæmis á bak við Uxa-
hátíðina og ól upp kynslóð íslenskra út-

rásarhljómsveita með Hljómalind á 
sínum tíma. Hann var til dæmis fyrsti 
umboðsmaður Sigur Rósar og hjálpaði 
mörgum ungum tónlistarmönnum að 
losna við ákveðna minnimáttarkennd,“ 
segir Ólafur Páll og bætir við: „Síðan 
vil ég einnig nefna tónlistarhátíðina 
Airwaves sem hefur breytt gríðarlega 
miklu fyrir íslenskt tónlistarlíf.“ 

Grasrótin er samt ekki það eina sem 
Ólafur Páll vil sjá í útrás. „Fyrst bönd 
á borð við Dr. Spock og Botnleðju geta 
spilað í útlöndum skil ég ekki af hverju 
Stuðmenn, Sálin hans Jóns míns og 
Bubbi gera ekki hið sama. Sumir halda 
kannski að þeir hafi ekkert fram að 
færa ef þeir syngja á íslensku, en ég 
tel það sé stór misskilningur. Gott 
nýlegt dæmi er hljómsveitin Hraun 
sem sendi inn lag í keppni á BBC og 
komst þar, af mörg hundruð innsend-
um lögum, meðal tuttugu efstu laga. 
Við eigum ekki í neinum vandræðum 

með að fylla Laugardalshöll af tónlist 
frá Austur-Evrópu og Kúbu og sama á 
við um íslenska tónlist, sem gæti jafn-
vel flokkast undir heimstónlist ef því 
er að skipta,“ segir Ólafur Páll, sem 
ætlar að líta yfir farinn veg í dag og 
meðal annars bjóða upp á tíu ára gam-
alt viðtal við Sigur Rós, umfjöllun um 
tilurð Iceland Airwaves, auk þess sem 
Nick Cave, Coldplay, Utangarðsmenn, 
Thom Yorke og U2 koma við sögu. 

Fram undan eru fleiri þættir og að 
sögn Ólafs Páls er hann bara rétt að 
byrja. „Ég er mjög heppinn að fá að 
starfa við mitt aðaláhugamál. Fram-
leiðslan hefur líka breyst gríðarlega 
enda bara ein nettengd tölva á RUV 
þegar ég byrjaði. Núna sit ég bara 
heima í Hafnarfirðinum og vinn þátt-
inn frá a-ö á náttbuxunum ef mér sýn-
ist svo,“ segir Ólafur Páll. Rokkland 
er á dagskrá rásar tvö kl. 16.10-18.00. 
 rh@frettabladid.is

ÓLAFUR PÁLL GUNNARSSON:  HEFUR FRAMLEITT  SEX HUNDRUÐ ÞÆTTI AF ROKKLANDI

Rokkar heima á náttbuxunum
AFMÆLI

EINAR K. 
GUÐFINNS-
SON 
sjávarút-
vegs- og 
landbúnað-
arráðherra 
52 ára.

ÁRMANN 
REYNISSON
rithöfundur 
56 ára.

JÚLÍUS 
KEMP 
kvikmynda-
gerðar-
maður er 40 
ára.

LOGI 
BERGMANN 
EIÐSSON 
sjónvarps-
maður 41 
árs.

Við þökkum auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát og útför okkar ástkæra  

Árna Eyjólfssonar
Vaðlaseli 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa leitarmönnum og 
hjartans þakkir til sr. Valgeirs Ástráðssonar fyrir 
ómetanlega hjálp.

Þórunn Ólöf Sigurðardóttir
Sigríður Anna Árnadóttir  Gísli Sigurjón Brynjólfsson
Finnur Darri Gíslason
Eyjólfur Árnason   Arnhildur Eva Steinþórsdóttir
Kristófer Blær Jóhannsson
Birna Hrund Árnadóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Ásdís Emilía Þorvaldsdóttir
frá Svalvogum, síðast til heimilis  
að Dalbraut 20, Reykjavík,

sem lést á Landakotsspítala laugardaginn 24. nóv-
ember, verður jarðsungin í Fríkirkjunni í Reykjavík, 
þriðjudaginn 4. desember kl. 15.00.

Þorlákur Snæbjörnsson
Gunnlaugur Þorláksson Þórdís Jeramíasdóttir
Ingibjörg Þorláksdóttir Hólmgeir Pálmarsson
Matthildur Þorláksdóttir Hilmar Viktorsson
Sólborg Þorláksdóttir Reynir Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.MOSAIK

Elskuleg eiginkona mín, móðir, systir og 
frænka,

Margrét Ámundadóttir, 
húsfreyja, Minna-Núpi,

sem lést 22. nóvember, verður jarðsungin frá Stóra-
Núpskirkju laugardaginn 8. desember kl. 13.30.

Kristján Helgi Guðmundsson
Ámundi Kristjánsson
Guðbjörg Ámundadóttir
Herdís og fjölskylda
Guðrún og fjölskylda.

Biskup Íslands, herra Karl 
Sigurbjörnsson, prédik-
ar í hátíðarmessu í Hall-
grímskirkju í tilefni fyrsta 
sunnudags í aðventu og 
jólasöfnunar Hjálparstarfs 
kirkjunnar fyrir vatni, sem 
er nýhafin. 

Biskup og prestar Hall-
grímskirkju, Jón Dalbú 
Hróbjartsson og Birgir Ás-
geirsson og Magnea Sverris-
dóttir djákni, þjóna fyrir 
altari ásamt messu þjónum 
úr röðum sjálfboðaliða 
í Hallgrímskirkju. Mót-

ettukór Hallgrímskirkju 
syngur undir stjórn Harð-
ar Áskelssonar. Organ isti 
verður Björn Steinar Sól-
bergsson. 

Samskot verða tekin í 
messunni og alla sunnu-
daga í desember og gefin 
í jólasöfnun Hjálparstarfs-
ins fyrir vatni. Nánari upp-
lýsingar veita:

Hjálparstarf kirkjunnar: 
Bjarni Gíslason, 896 3898.

Hallgrímskirkja: Sr. Jón 
Dalbú Hróbjartsson, 693 
6692.

Hátíðarmessa
FYRSTI SUNNUDAGUR Í AÐVENTU Mótettukór Hallgrímskirkju syngur 
við athöfnina.
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FORSETI ROKKLANDS 
Ólafur Páll Gunnarsson 
var fyrir tilviljun sendur 
á Glastonbury-tónlistar-
hátíðina í Bretlandi. Upp 
úr því fæddist Rokkland 
og þá varð ekki aftur 
snúið.
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Ungmennafélag Íslands er 100 ára 
á þessu ári en það var stofnað á 
Þingvöllum 2. ágúst 1907. Í tilefni 
af því hefur verið gefin út bók um 
sögu samtakanna, sem kallast Vor-
menn Íslands. Fyrsta eintakið var 
afhent Ólafi Ragnari Grímssyni, 
forseta Íslands, við hátíðlega at-
höfn á Bessastöðum síðastliðinn 
fimmtudag.

Jón M. Ívarsson sagnfræðingur 
var fenginn til að rita aldarlanga 
sögu samtakanna en bókin er í stóru 
broti, rúmlega 700 síðna löng og með 
mörgum ljósmyndum.

Um er að ræða íþróttasögu annars 
vegar og hins vegar þjóðlífssögu 
síðast liðin 100 ár. Sú saga er sam ofin 
sögu landsmanna og endurspeglar 
tíðarandann á hverjum tíma.

Í bókinni er þannig sagt frá 
íþróttum, skógrækt, leiklist, sam-

komuhaldi og fleiru sem ung-
mennafélagar hafa látið til sín 
taka. Landsmót UMFÍ þekkja 
flestir sem stærstu íþrótta hátíðir 
þjóðarinnar en unglingalands-
mótin hafa síðustu ár verið starf-
rækt sem vímuefnalausar fjöl-
skylduhátíðir haldnar árlega um 
verslunarmannahelgina.

Íþróttir, leiklist og skógrækt

FYRSTA EINTAKIÐ Ólafi Ragnari Gríms-
syni, forseta Íslands, afhent bókin 
Vormenn Íslands.

Í Myndasal Þjóðminjasafns Ís-
lands stendur yfir sýningin Undra-
börn ásamt heimildarkvikmynd-
inni Alexander. 

Myndirnar tók hinn heimsþekkti 
bandaríski ljósmyndari Mary 
Ellen Mark af fötluðum nemend-
um í Öskjuhlíðarskóla, Safamýrar-
skóla og Lyngási. 

Í dag klukkan 15 mun Margrét 
Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður 
segja gestum frá verkefninu en 
Mary Ellen er þekkt fyrir myndir 
þar sem horfst er í augu við raun-
veruleikann og hefur meðal ann-
ars myndað heimilislaus ung-
menni í Seattle, starf líknarstofn-
unar móður Teresu í Kolkata og 
vændishús í Mumbai svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Þegar hún kom til Íslands árið 
2006 heillaðist hún mjög af því 
starfi sem unnið er með fötluðum 
börnum á Íslandi. Í kjölfarið leit-
aði Þjóðminjasafn Íslands eftir 
samstarfi við Mary Ellen Mark 
um að ljósmynda líf fatlaðra barna 
á Íslandi. Verkefnið hlaut meðal 
annars styrk úr Menningarsjóði 
Glitnis.

 Afraksturinn er sýningin Undra-
börn og samnefnd sýningar bók 
með ljósmyndunum. Einnig eru til 
sýnis myndverk undrabarnanna 
sjálfra og ljósmyndir Ívars Brynj-
ólfssonar af umhverfi þeirra. Auk 
þess er heimildarmyndin Alexand-
er eftir hinn kunna kvikmynda-
gerðarmann Martin Bell sýnd 
daglega í fyrirlestrarsal Þjóð-
minjasafnsins frá klukkan 13 til 
17. Myndin fjallar um líf Alex-
anders Viðars Pálssonar, nem-
anda í Öskjuhlíðarskóla. Milli 
ljósmynda Mary Ellen Mark og 
kvikmyndar Martin Bell er mikil-
vægt samspil sem að sögn for-
svarsmanna sýningar innar getur 
dýpkað upplifunina af sýningunni 
í heild og gestir sýningar innar 
ættu því að horfa á kvikmyndina 
líka. Þjóðminjavörður gjörþekkir 
myndir Mary Ellen Mark og hún 
mun segja frá verkefninu auk þess 
sem hún sýnir kvikmyndina Alex-
ander (40 mín). Að lokinni sýningu 
gengur hún með gestum um ljós-
myndasýninguna. 

Undrabörn í 
leiðsögn þjóð-
minjavarðar

EINSTAKT AUGA Mary Ellen Mark er 
heimsþekktur ljósmyndari sem festi á 
filmu hversdagsleika fatlaðra barna á 
Íslandi.

Við SPRON krakkarnir vorum að opna nýja 
flotta heimasíðu á spronkrakkar.is og 
viljum endilega að þið kíkið á hana. 

Í tilefni af opnun heimasíðunnar verður þar litaleikur 

sem allir SPRON krakkar geta tekið þátt í 

og um leið átt möguleika á frábærum vinningum. 

Við bjóðum nýja krakka velkomna í hópinn.

Hlökkum til að sjá ykkur á spronkrakkar.is 

Ína, Ari, Daði og Drífa.

ARI

Drífa

VINNINGAR:Bíómiðar, tölvuleikir, 
gjafabréf hjá Eymundsson 

og leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið.
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P
étur Pétursson er einn 
ástsælasti knatt-
spyrnumaður Íslands 
fyrr og síðar, á því 
leikur enginn vafi. 
Pétur, sem er lærður 

ljósmyndari og rekur ljósmynda-
stúdíó á Seltjarnarnesi, hafði verið 
í smá hvíld frá meistaraflokks-
þjálfun þegar Ólafur Jóhannesson, 
þjálfari karlalandsliðs Íslands, 
valdi hann til þess að vera aðstoðar-
þjálfari landsliðsins. Þó svo að ein-
hverjir hafi ef til vill verið hissa á 
vali Ólafs, þá kom valið Pétri 
sjálfum líklega mest af öllum á 
óvart. 

„Ég var ekkert að grínast þegar 
ég sagði í viðtölum að fyrsta spurn-
ing mín til Ólafs hefði verið hvort 
hann hefði nokkuð dottið á haus-
inn,“ segir Pétur, sem kann vel við 
sig í nýju starfi. „Mér líst vel á sam-
starfið við Ólaf. Ég hlakka sérstak-
lega mikið til þess að spila gegn 
Hollandi á mínum gamla heimavelli 
í Rotterdam. Ég hefði náttúrlega 
kosið að vera sjálfur úti á vellinum 
að spila en maður er víst orðinn svo 
gamall,“ segir Pétur, sem á að baki 
ævintýralegan knattspyrnuferil 
sem byrjaði uppi á Skipaskaga.

Var feiminn í fyrstu 
Pétur ólst upp í fótboltabænum 
Akranesi og byrjaði snemma að 
sparka í bolta. Þegar hann var sex-
tán ára gamall og spilaði með 3. 
flokki ÍA fór þáverandi þjálfari 
meistaraflokks ÍA, Englendingur-
inn George Kirby, þess á leit við 
Pétur að hann byrjaði að æfa með 
meistaraflokknum. 

„Ég fékk reyndar ekkert að spila 
um sumarið enda valinn maður í 
hverju rúmi. Ég var nú líka frekar 
feiminn á þessum tíma og hafði mig 
þannig séð ekki mikið í frammi,“ 
segir Pétur. En hæfileikar hans 
leyndu sér greinilega ekki og Kirby 
lét hafa eftir sér í viðtali um haustið 
að Pétur væri efnilegasti leikmað-
ur Íslands. 

Árið 1976 fékk Pétur svo tæki-
færið, en þá var nýr þjálfari, Eng-
lendingurinn Mike Ferguson, kom-
inn í brúna. „Ferguson lét mig spila 
á miðjunni en í gamla daga var 
náttúrlega bara leikkerfið 4-4-2. Ég 
skoraði mitt fyrsta mark gegn 
Breiðabliki, 12. júní árið 1976, og 
það var frábær tilfinning,“ segir 
Pétur, sem lét heldur betur til sín 
taka þegar hann var færður í stöðu 
framherja.

Stjarna rís
Pétur sló rækilega í gegn árin 1977 
og 1978 sem framherji hjá ÍA og 
varð markakóngur bæði árin. Pétur 
setti enn fremur markamet árið 
1978, þegar hann skoraði 19 mörk í 
17 leikjum og stendur metið enn 

þann dag í dag.  ÍA varð Íslands-
meistari árið 1977 og bikarmeistari 
árið 1978, þar sem Pétur skoraði 
sigurmarkið í úrslitaleik. Pétur var 
þá farinn að draga að sér mikla 
athygli.

Honum var reyndar á þeim tíma 
búið að bjóðast samningar hjá bæði 
skoska liðinu Glasgow Rangers og 
enska liðinu Leicester, sem hann 
hafnaði. Þar að auki vildi banda-
ríska liðið Los Angeles Aztecs fá 
Pétur á reynslu. 

Félag George Best í Bandaríkjunum 
hafði áhuga
„Ég fór á reynslu til breskra liða en 
það heillaði mig engan veginn. 
Bandaríska liðið Los Angeles 
Aztecs vildi reyndar líka fá mig, en 
með liðinu á þeim tíma lék George 
Best sem var uppáhalds fótbolta-
maðurinn minn þá og ég neita því 
ekki að það var spennandi, en það 
varð ekkert úr því. 

Það stóð svo til að ég færi ásamt 
Karli Þórðarsyni til reynslu til 
Twente í hollensku deildinni, en það 
breyttist hins vegar allt þegar for-
ráðamenn Feyenoord komu að tali 
við mig. Þeir buðu mér þriggja ára 
samning og lögðu mikla áherslu á 
að fá mig til að skrifa undir, sem ég 

og gerði á endanum. Það var hins 
vegar ekki létt ákvörðun fyrir mig, 
vegna þess að það þýddi að Twente-
dæmið datt upp fyrir og Kalli fór 
því ekki þangað. Mér þótti það auð-
vitað leiðinlegt, en Kalli fór á end-
anum út í atvinnumennsku og ég 
þurfti sem betur fer ekki að sjá 
eftir því að hafa gengið til liðs við 
Feyenoord.“ 

Einn efnilegasti framherji Evrópu 
Pétur fann sig mjög vel hjá Feye-
noord og það sýndi sig fljótt inni á 
knattspyrnuvellinum. 

„Feyenoord var mjög heimilis-
legur klúbbur og mér leið alveg 
frábærlega í Rotterdam. Ég borð-
aði hjá fólki sem ég get kallað hol-
lensku foreldra mína og gisti í 
næstu götu. 

Til að fara á æfingar tók ég bara 
strætó og ég kynntist mörgum á 
leið minni með honum því þarna 
voru jafnan aðdáendur Feyenoord-
liðsins sem fannst náttúrlega alveg 
frábært að atvinnumaður skyldi 
taka strætó. Um leið og atvinnu-
leyfið  fékkst skellti Vaclav Jezek, 
þjálfari liðsins, mér svo beint í 
byrjunarliðið og þar var ég út tíma-
bilið,“ segir Pétur, sem skoraði 12 
mörk í 22 leikjum í hollensku deild-
inni á sínu fyrsta tímabili, 1978-
1979, með liðinu. 

„Ég vildi bara vera inni á vellin-
um og skora mörk, það var það eina 
sem ég hugsaði um. Ég áttaði mig 
síðar á því hversu fljótt hlutirnir 
breytast og eftir á að hyggja má 
segja að viðtökurnar hafi verið 
góðar út af því að mér gekk vel inni 
á vellinum.“ 

Pétur bætti svo um betur tíma-
bilið eftir, 1979-1980, og skoraði 23 
mörk í 33 deildarleikjum og varð 
næst markahæstur í hollensku 
deildinni.  Pétur endaði tímabilið 
jafnframt með stæl í úrslitaleik 
hollenska bikarsins gegn Ajax þar 
sem hann skoraði tvö mörk í 3-1 
sigri Feyenoord. 

Pétur var þarna á hápunkti fer-
ilsins og var af mörgum talinn einn 
efnilegasti framherji Evrópu, en 
þriðja ár Péturs hjá Feyenoord átti 
eftir að breyta miklu.

Atvinnuferillinn á enda? 
Í byrjun þriðja tímabilsins, 1980-
1981, hélt Pétur áfram þar sem frá 
var horfið frá tímabilinu áður og 
skoraði og skoraði, en ekki var allt 
sem sýndist. 

„Ég spilaði meiddur í byrjun 
móts og fékk einhverjar sprautur í 
hnéð til þess að geta verið með. For-
ráðamenn Feyenoord vildu hafa 
mig inni á vellinum hvernig sem 
ástandið var á mér, þangað til ég 
sagði hingað og ekki lengra. 

Eftir að hafa ráðfært mig við 
lækni ákvað ég í framhaldinu að 
fara í uppskurð. Feyenoord var á 
þeim tíma búið að bjóða mér nýjan 

sjö ára 
samning, en 
ég hafði ekki 
undirritað 
hann ennþá. 
Læknirinn 
sem sá um 
aðgerðina 
taldi hins 
vegar að ég 
myndi aldrei 
ná mér aftur 
og sagði 
Feye noord 
frá þeirri 
skoðun 
sinni,“ segir 
Pétur, sem 
breyttist úr 
hetju í skúrk 
á auga-
bragði. 

„Ég var 
frá í sex 
mánuði og 
þá var ég 
allt í einu 
ekki jafn 
vinsæll hjá 
forráða-

mönnum liðsins og mér var ein-
hvern veginn bara ýtt til hliðar. 
Mér var loks boðinn mjög slakur 
samningur sem ég hafnaði og liðið 
ákvað því að reyna að græða eitt-
hvað á mér og ég var seldur til 
Ander lecht í Belgíu,“ segir Pétur 
en hann kunni ekki vel við sig í 
Brussel og spilaði aðeins eitt tíma-
bil með Anderlecht, 1981-1982, áður 
en hann færði sig um set í belgísku 
deildinni til Antwerp. Pétur fann 
sig betur þar og liðið náði óvænt 
Evrópusæti tímabilið 1982-1983. 

Vonbrigði á vonbrigði ofan
Á öðru ári Péturs með Antwerp 
komu upp mútumál og hneyksli í 
belgísku deildinni og flestir erlendu 
leikmennirnir flúðu úr deildinni til 
þess að lenda ekki illa í skattinum, 
aðrir lentu bara í banni. 

„Ég fékk á þeim tíma afar freist-

andi samningstilboð frá Benfica í 
Portúgal þegar Sven-Göran Eriks-
son var nýbúinn að taka við liðinu. 
En forráðamenn Antwerp og 
Benfica náðu ekki samningum um 
kaupverðið. Það voru náttúrlega 
gríðarleg vonbrigði fyrir mig og 
mér fannst eins og Antwerp væri 
vísvitandi að eyðileggja frábært 
tækifæri á ferli mínum. Ég fór því 
heim til Íslands og ætlaði bara að 
hætta í atvinnumennskunni,“ segir 
Pétur, sem mátti ekki fara neitt 
nema með leyfi Antwerp. 

Pétri bauðst að fara til Feye noord 
á láni og þar spilaði hann tímabilið 
1984-1985 og ári seinna hélt hann á 
leið til Hercules Alicante á láni. 
„Mér líkaði vel tíminn hjá Hercules 
og kunni vel að meta spænska 
menningu, nema hvað að liðið borg-
aði mér ekki mjög reglulega laun. 
Spánverjarnir sögðu bara „mañana, 
mañana“ (á morgun, á morgun) og 
ég held að liðið skuldi mér laun enn 
þann dag í dag,“ segir Pétur hlæj-
andi.

Heimkoma
Pétur ákvað svo að snúa heim á leið 
eftir Spánarævintýrið síðla sumars 
árið 1986 með unga fjölskyldu sína 
og hugðist spila á Íslandi. „Nokkur 
lið settu sig á móti því að ég fengi 
leikheimild með ÍA, sem mér þótti 
mjög leiðinlegt og lélegt af þessum 
liðum. Ég var þarna að koma heim 
úr atvinnumennsku og fékk þetta í 
andlitið.“ Pétur lét það ekki trufla 
sig inni á vellinum og skoraði sex 
mörk í sjö leikjum í lok tímabilsins. 
Þar af skoraði hann bæði mörk ÍA í 
2-1 sigri á Fram í úrslitaleik bikar-
keppninnar. 

Árið eftir lá leið Skagamannsins 
hins vegar til KR. „Ég ætlaði mér 
alltaf að halda áfram hjá ÍA, en 
ákveðnir stjórnarmenn þar geta 
sjálfum sér um kennt hvernig fór. 
Að sama skapi var líka spennandi 
verkefni að fara í KR og reyna að 
vinna eitthvað þar. Ég varð fljótt 
mikill KR-ingur en því miður 
náðum við hvorki að vinna deild né 
bikar meðan ég var spilandi þar,“ 
segir Pétur sem átti þó síðar, árið 
2000, eftir að verða Íslandsmeistari 
með liðinu sem þjálfari. 

Pétur lauk viðburðaríkum leik-
mannaferli sínum sem spilandi 
þjálfari hjá Tindastóli á Sauða-
króki, 1992-1993, þar sem hann 
stundaði einnig nám.   

 omar@frettabladid.is

Feyenoord var 
mjög heimilis-
legur klúbbur 
og mér leið al-
veg frábærlega 
í Rotterdam. 
Ég borðaði hjá 
fólki sem ég 
get kallað hol-
lensku foreldra 
mína og gisti í 
næstu götu. 

Ég vildi bara skora mörk
Pétur Pétursson er óvænt kominn í sviðsljósið á nýjan leik, nú sem aðstoðarþjálfari íslenska landsliðsins í knattspyrnu, en Pétur 
var af mörgum talinn einn efnilegasti framherji Evrópu á sínum tíma. Ómar Þorgeirsson hitti ljósmyndarann geðþekka og ræddi 
við hann um góða sigra og brostnar vonir á viðburðaríkum knattspyrnuferli hans.

SKORAR GEGN TYRKJUM Pétur sést hér skora eftirminnilegt mark í 2-1 sigurleik Íslands gegn Tyrkjum í undankeppni HM árið 1989. Pétur skoraði bæði mörk Íslands úr leikn-
um en þetta var fyrsti leikur Péturs eftir landsliðsbann sem Sigfried Held setti hann í þegar hann var þjálfari. Þetta var eini sigur Íslands í riðlinum. MYND/ÚR EINKASAFNI

FJÖLSKYLDUMAÐUR Pétur er mikill fjölskyldumaður. Hann hefur verið giftur Dagmar 
Haraldsdóttir í tuttugu ár og saman eiga þau þrjú börn. Elst er Tara, 22 ára, Pétur 
Mar er tuttugu ára og yngst er Guðríður Elísa sem er 6 ára. Pétur á eitt barn úr fyrra 
hjónabandi en það er Íris Dögg sem er 27 ára. Pétur er einnig orðinn afi en hann 
sést hér halda á fyrsta afabarni sínu sem heitir Natalía Marín Hlynsdóttir en hún er 
dóttir Töru. Við hlið hans er yngsta dóttirin, Guðríður Elísa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FAGNAÐ MEÐ HERCULES Pétur fagnar hér marki með Hercules í spænsku deildinni, 
en hann kunni vel við sig í herbúðum liðsins og skoraði fimm mörk í 27 deildar-
leikjum með liðinu tímabilið 1985-1986.  MYND/ÚR EINKASAFNI

MARK Pétur sést hér skora eitt af ellefu 
landsliðsmörkum sínum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Í SIGURVÍMU Pétur sést hér fagna 
hollenska bikarmeistaratitlinum með 
Feyenoord eftir 3-1 sigur á Ajax í úrslita-
leik þar sem Pétur skoraði tvö mörk. Jan 
Peters er með Pétri á myndinni.

MYND/ÚR EINKASAFNI

ÍSLANDSMEISTARI Pétur gerði KR að 
Íslandsmeisturum árið 2000 og fagnar 
hér eftir lokaleikinn. MYND/ÚR EINKASAFNI

FERILL PÉTURS:
ÁR Lið     Leikir (í deild)  Mörk
1993  Tindastóll            12            1
1992  Tindastóll            13            7
1991        KR                15             3 
1990        KR                18            6
1989        KR                14            9
1988        KR                10            4
1987        KR                18            8
1986        ÍA                  5             3
85/86    Hercules         27            5
84/85   Feyenoord       19            7
83/84     Antwerp        26            5
82/83     Antwerp        30            8
81/82    Anderlecht      15            4
80/81    Feyenoord       14            7
79/80    Feyenoord       33           23  
78/79    Feyenoord       22           12
1978         ÍA                 17           19 
1977         ÍA                 18           16
1976         ÍA                 14           4

FÓTBOLTI Pétur er þekktastur fyrir 
markaskorunarhæfileika sína, en 
hann gat sér einnig orð fyrir að 
vera sá maður sem steig jafnan 
fram í stóru leikjunum. 

„Ég hef aldrei skilið það þegar 
menn eru stressaðir fyrir að spila 
stóra leiki, sem er það skemmi-
legasta við fótboltann. Ég hef 
alltaf notið mín best í leikjum þar 
sem mikið er í húfi og margir 
áhorfendur eru að fylgjast með,“ 
segir Pétur. En athyglisvert er að 
skoða feril hans í samhengi við 
þessi orð. Pétur skoraði sigur-
mark ÍA í úrslitaleik bikarkeppn-
innar árið 1978 gegn Val. 

„Það var ótrúleg upplifun að 
skora sigurmark í bikarúrslita-
leik og það með hægri fætinum, 
sem ég notaði yfirleitt ekki mikið. 
Þótt ótrúlegt megi virðast var 
George Kirby, þjálfari ÍA, 
reyndar búinn að spá fyrir 
nákvæmlega hvað myndi gerast í 

úrslitaleiknum. Þannig er mál 
með vexti að Kirby átti það til að 
nudda menn fyrir leiki og þegar 
hann var að nudda á mér hægri 
fótinn fyrir úrslitaleikinn sagði 
hann allt í einu að hann hefði það 
á tilfinningunni að ég myndi 
skora sigurmarkið með hægri 
fæti og sú varð raunin,“ segir 
Pétur. En hann lék reyndar sama 
leikinn aftur, átta árum síðar, 
þegar hann skoraði bæði mörk ÍA 
í úrslitaleik bikarkeppninnar 
gegn Fram og seinna markið 
skoraði hann, jú með hægri fæti. 

Eitt mesta afrek á frábærum 
ferli vann Pétur árið 1980 í 
úrslitaleik hollensku bikarkeppn-
innar, þar sem hann skoraði tvö 
mörk í 3-1 sigri Feyenoord gegn 
stórliði Ajax. 

„Þetta var ekki slæmt fyrir 
ungan strák frá Akranesi sem 
kunni ekki neitt,“ sagði Pétur í 
léttum dúr.   - óþ

Pétur gat sér orð fyrir að stíga fram í stóru leikjunum og skora mikilvæg mörk:

Ekki stressaður fyrir stórleiki

FÓR Á KOSTUM Í BIKARNUM Pétur skorar hér mark í úrslitaleik bikarkeppninnar gegn 
Fram árið 1986. MYND/ÚR EINKASAFNI

FÓTBOLTI Pétur lék 41 landsleik 
fyrir Íslands hönd og skoraði í 
þeim leikjum ellefu mörk á tólf 
ára landsliðsferli sínum frá árinu 
1978 til ársins 1990. 

„Ég hef alltaf borið virðingu 
fyrir landsliðinu og er afar stoltur 
af ferli mínum þar,“ segir Pétur, 
en fyrsti leikur hans með landslið-
inu var 28. júní 1978 gegn Dan-
mörku á heimavelli. Þar lék hann í 
þriggja manna framlínu, en liðið 
var þá undir stjórn hins rússneska 
Juri Ilitchev. 

„Juri var góður þjálfari og kunni 
margt fyrir sér, en hann talaði 
ekki sérstaka ensku. Því held ég 
að margt það góða sem hann vildi 
eflaust segja, hafi ekki komist 
nógu vel til skila,“ segir Pétur, 
sem var reglulega í landsliðshóp 
Íslands til ársins 1987. 

„Þegar Ísland var að undirbúa 
sig fyrir lokaleik gegn Noregi í 
undankeppni EM árið 1987 ákvað 
ég að kanna hvort ég gæti fengið 
mig lausan frá leiknum. Við áttum 
ekki möguleika á því að komast 
áfram og ég var nýgiftur á þeim 
tíma og til stóð að fara í brúð-
kaupsferð. Knattspyrnusamband 
Íslands gaf mér grænt ljós á fríið 
og því fór ég í brúðkaupsferðina. 
En það sem ég vissi ekki á þeim 
tíma var að þáverandi landsliðs-
þjálfari, Þjóðverjinn Sigfried 
Held, var allt annað en sáttur. 
Hann tilkynnti mér í framhaldinu 
að hann hygðist ekki velja mig 
aftur í landsliðið og ef ég hefði 

vitað um afstöðu hans, þá hefði ég 
að sjálfsögðu ekki farið í brúð-
kaupsferðina,“ sagði Pétur en 
endur koma hans í landsliðið var 
eftirminnileg. Eftir að Held lét af 
störfum tók Guðni Kjartansson 
tók við liðinu og valdi Pétur í liðið 
á ný fyrir leik gegn Tyrklandi í 
undankeppni HM árið 1989 og 
Pétur skoraði tvö mörk í fræknum 
sigri. 

„Ég kunni alls ekki illa við Held, 
sama þótt hann hafi sett mig út úr 
liðinu. En það var vissulega 
ánægjulegt að koma til baka og 
skora bæði mörkin,“ sagði Pétur. 

Síðasti landsleikur Péturs var 
svo gegn Frakklandi 5. september 
árið 1990.    - óþ

Pétur upplifði skin og skúrir á löngum landsliðsferli:

Ég ber mikla virðingu 
fyrir landsliðinu

FLOTTUR Pétur sést hér fyrir framan BMW-bifreið sem einn liðsfélagi hans hjá Feye-
noord útvegaði honum eftir að hann sá Pétur koma með strætó á æfingu. Leikmenn 
voru alltaf jakkafataklæddir á leikdegi en myndin er tekin árið 1979.  MYND/ÚR EINKASAFNI

TEKIÐ Á MÓTI VERÐLAUNUM Pétur sést hér með verðlaun fyrir að vera valinn besti 
leikmaður á hinu gríðarlega sterka AD-móti í Hollandi árið 1979. Meðal leikmanna 
sem spiluðu á mótinu var Kevin Keegan. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Það er ekki 
vel til þess 
fallið að 
byggja upp 
góð sam-
skipti við 
Vesturlönd 
ef sífellt 
er verið 
að bauna 
ósanngjarnri 
gagnrýni og 
óréttmætum 
kröfum á 
Rússland.

Í 
október heimsótti ég Banda-
ríkin. Þar flutti ég erindi í 
háskólum, hjá fyrirtækjum 
og fyrir félagasamtök. Eftir 
að ég lauk máli mínu stóð 
fólk í röðum að bíða eftir 
hljóðnema svo það gæti 

spurt spurninga.
Ég neitaði að svara aðeins einni 

spurningu: Hvern ég myndi styðja í 
forsetakosningunum í Bandaríkjun-
um. Það er undir Bandaríkjamönnum 
komið, sagði ég. Það var ekki af kurt-
eisi sem ég forðaðist að svara þessu. 
Ég hef þá trú að við eigum að treysta 
vali almennings, og ekki bara í Banda-
ríkjunum.

Að sjálfsögðu forðaðist ég ekki 
spurningar um mitt heimaland, og 
þær voru margar. Hér eru fáeinar 
þeirra:

Spurning: Er Rússland í dag eins og 
þú vildir að það yrði þegar þú hrintir 
af stað perestrojku, kerfisumbótun-
um? Hvað myndirðu hafa gert öðru 
vísi ef þú fengir tækifæri til að byrja 
upp á nýtt?
Svar: Þegar við fórum af stað með 
perestrojku, þá gerðum við okkur 
grein fyrir því að það yrði gífurlega 
erfitt verk að gera umbætur í land-
inu okkar. Eftir fyrstu tilraunir til að 
„gera við“ kerfið, sem við fengum í 
arf, komumst við að þeirri niður-
stöðu að skipta þyrfti um kerfi. Við 
fórum þá leið að koma á lýðræði, 
hefja umskipti til markaðsbúskapar 
og byggja upp borgaralegt sam félag. 
Í dag er enn verið að koma þessum 
breytingum í gegn í Rússlandi, og 
það gengur ekki alltaf eins og við 
hefðum helst kosið.

Í sögunni er ekki hægt að spyrja 
„hvað ef?“, en ef mér gæfist tæki-
færi til að byrja upp á nýtt myndi ég 
kjósa sömu meginstefnuna en breyta 
um margar af þeim leiðum sem farn-
ar voru. 

Við vorum heldur sein til þess að 
breyta Kommúnistaflokknum. Flokk-
urinn skiptist í nokkra hópa: sósíal-
demókrata, íhaldsmenn og frjáls-
lynda. Með því að gera umbætur á 
flokknum hefði getað orðið til 
stöðugt fjölflokkakerfi. Það gerðist 
ekki, og flokkurinn tók upp á því að 
halda aftur af þeim sömu umbótum 
sem hann var byrjaður að innleiða. 
Sumir af leiðtogum hans efndu til 
valdaráns gegn lýðræðinu í ágúst 
1991.

Við vorum líka of sein til þess að 
gera breytingar á ríkjabandalaginu. 
Þar hefði átt að innleiða valddreif-
ingu, enda var í stjórnarskrá Sovét-
ríkjanna hvort sem er talað um 
„bandalag fullvalda lýðvelda“. Um 
leið hefði samt átt að halda í sum 
sameiginleg atriði, eins og utanríkis- 
og varnarmálastefnu, sameiginlegt 
efnahagsrými og tryggingu mann-
réttinda. Með þessu hefði verið hægt 
að forðast mikið af þeim erfiðleikum 
sem lýðveldin lentu í eftir að ríkja-
bandalagið liðaðist í sundur.

Við gerðum einnig mistök í efna-
hagsmálum, þar sem okkur tókst 
ekki að koma í veg fyrir hrun neyslu-
vörumarkaðarins og langar biðraðir 
eftir því að kaupa helstu nauðþurft-
ir. Til þess að gæta allrar sanngirni, 
þá var það ekki allt saman okkur að 
kenna: Minnkandi útflutningstekjur 
grófu undan efnahagsáformum 
okkar þegar Sádi-Arabía, að beiðni 
Bandaríkjanna, bókstaflega kaf-
færði heimsmarkaðinn í olíu með 
þeim afleiðingum að verðið á helstu 

útflutningsvöru okkar hrundi niður í 
10 til 12 dali fyrir tunnuna.

Við héldum engu að síður ótrauðir 
áfram breytingunum. Þeir sem bera 
ábyrgð á efnahagshruninu, almennri 
fátækt og hnignun alþjóðlegrar 
stöðu Rússlands á tíunda áratugnum 
eru þeir sem vörpuðu kerfisumbót-
unum fyrir borð og þröngvuðu upp á 
okkur stefnu gerviróttækninnar. Það 
sem nú er að gerast er leiðrétting á 
mistökum þess tíma. Ég tel að marg-
ar þeirra breytinga, sem gerðar hafa 
verið á síðustu árum í landi okkar, 
séu til góðs og opni leið til nútíma-
væðingar, og þess vegna styð ég þær. 
En ég kem líka auga á gallana og 
vandamálin og tala opinskátt um 
þau.

Spurning:  Ertu sammála þeim sem 
telja að á forsetatíð Vladimírs Pútín 
hafi verið snúið af braut lýðræðis í 
áttina til alræðiskerfis?
Svar:  Ég er ekki sammála því. Eftir 
glundroðann á tíunda áratugnum 
skipti öllu máli að þjappa saman völd-
um ríkisins, að koma í veg fyrir upp-
lausn þess. Þegar svo stendur á þarf 
ábyrgur leiðtogi að grípa til ákveð-
inna aðgerða sem bera keim alræðis, 
þótt ég telji að hægt hefði verið að 
forðast sumar þeirra – og þar á ég 
við takmarkanir í kosningalögum, 
afnám kjörs héraðsstjóra og eftirlit 
með rafrænum miðlum. Pútín hefur 
þó ekki farið yfir það strik sem hefði 
gert Rússland að alræðisríki. Mark-
miðið er enn að byggja upp frjálst og 
lýðræðislegt Rússland.

Ég tel það virðingarvert að Pútín 
hafi tekið þá ákvörðun að hlíta 
stjórnarskránni og bjóða sig ekki 
fram til forseta þriðja kjörtímabilið 
í röð. Þetta opnar möguleika á mikil-
vægum breytingum, þannig að áfram 
miði í áttina að lýðræðislegum stofn-
unum sem virka rétt. Auðvitað eiga 
slíkar breytingar sér ekki stað af 
sjálfu sér. Við þurfum á þeim öflum 
að halda sem styðja þróun í þessa 
átt. Ég hyggst leggja mitt af mörk-
um á vettvangi hreyfingar sósíal-
demókrata, sem nú er að verða til.

Spurning: Hvernig myndirðu lýsa 
tengslum þínum við Pútín? Hve oft 
hittist þið, og hvað myndirðu segja 
um þau áform hans, sem hann hefur 
gefið yfirlýsingar um, að hann ætli 
að hafa áhrif áfram eftir að hann 
lætur af forsetaembætti?
Svar: Ég sé ekkert athugavert við 
að Pútín vilji hafa áhrif á þróun mála 
í Rússlandi. 

Hann hefur fullan rétt til þess, 
rétt eins og hver annar ríkisborgari, 
og rúmlega það því landið á honum 
stóra skuld að gjalda og hann vann 
sér inn þann stuðning sem hann 
nýtur. Sú ákvörðun hans að bjóða 
sig ekki fram til forseta er ekki vin-
sæl. Hefði hann tekið þá ákvörðun 
að breyta stjórnarskránni eða fara 
framhjá ákvæðum hennar, þá hefði 
meirihlutinn stutt það og kosið hann 
aftur. Ég tel hann hafa sýnt af sér 
visku og hugrekki. Rússland mun 
þurfa á reynslu hans að halda þegar 
tekist verður á við þau erfiðu verk-
efni sem nútímavæðing og framhald 
lýðræðisvæðingar kalla á.

Spurning: Hver eru helstu vanda-
málin sem Rússland stendur frammi 
fyrir nú, og hvernig leggur þú til að 
þau verði leyst?
Svar: Vandamálin eru mörg, og það 
kemur ekki á óvart því við erum 
aðeins hálfnuð á leið okkar frá 
alræðisríki yfir í fullburða lýðræði. 
Á efnahagssviðinu má nefna að þótt 
hagvöxtur sé raunverulegur þá er 
einnig verðbólga og nauðþurftir 
hækka í verði, fátækt er viðvarandi 
og tekjumismunur er gríðarlegur. 
Efnahagslífið er enn ekki orðið fjöl-

Spurningar frá Bandaríkjunum
Mikhaíl Gorbatsjov er ekki sammála því að á forsetatíð Pútíns hafi verið snúið af braut lýðræðis í áttina til alræðisstjórnar. Á 
hinn bóginn telur Gorbatsjov mikið vanta upp á að Rússland verði fullburða lýðræðisríki.

MIKHAÍL GORBATSJOV OG VLADIMÍR PÚTÍN „Ég sé ekkert athugavert við að Pútín vilji hafa áhrif á þróun mála í Rússlandi,“ segir Gorbatsjov í grein sinni. „Sú ákvörðun 
hans að bjóða sig ekki fram til forseta er ekki vinsæl.“  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

breytilegt heldur er það drifið áfram 
á útflutningi jarðefnaeldsneytis. 
Brýnt er að koma efnahagslegri og 
félagslegri þróun af stað í smærri 
bæjum og sveitahéruðum, og gefa 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum 
þann hvata sem þarf.

Alvarleg vandamál steðja að í 
stjórnmálum. Þingið hefur orðið 
veikara vegna þess að framkvæmda-
valdið hefur of mikil völd, og dóm-
stólar eru ekki orðnir sjálf stæðir. 
Heljartök skrifræðisins verða sífellt 
óbærilegri. Baráttan gegn spillingu 
er enn ekki hafin vegna þess að þing-
ið hefur ekki samþykkt lög gegn 
spillingu.

Ég hef áhyggjur af óþægilegri 
þróun sem orðið hefur á samskiptum 
þjóðernishópa innbyrðis og þeim 
þjóðernisfordómum og skorti á 
umburðarlyndi sem stjórnvöld taka 
ekki alltaf á með nógu skilvirkum 
hætti. Sömuleiðis hafa stjórnvöld 
ekki gert nóg til að berjast gegn 
skipulegri glæpastarfsemi og til að 
koma í veg fyrir að blaðamenn séu 
myrtir.

Þessi vandamál og fleiri til er hægt 
að leysa. En til þess að ná árangri 
verðum við að halda áfram á braut 
lýðræðis. Við þurfum á skil virkri 
stjórnarandstöðu að halda, við þurf-
um á raunverulegum kosningum að 
halda, við þörfnumst þess að stjórn-
völd standi skil á gerðum sínum, og 
við þörfnumst þess að þingið og 
dómsvaldið fái stærra hlutverki að 
gegna.

Við þurfum einnig á því að halda 
að vinir okkar í útlöndum sýni okkur 
skilning. Það er ekki vel til þess fall-
ið að byggja upp góð samskipti við 
Vesturlönd ef sífellt er verið að 
bauna ósanngjarnri gagnrýni og 
óréttmætum kröfum á Rússland. 
Slíkt gæti haft varanleg áhrif á 
afstöðu rússnesku þjóðarinnar, gert 
hana andsnúna Vesturlöndum til 
lengri tíma. 

Ég er sannfærður um að á næstu 
árum mun Rússland sýna að það er 
fært um að taka stór skref á leiðinni 
til lýðræðis. Rússland er fært um að 
gera þetta með þeim hætti sem hæfir 
heimsveldi: án uppþota eða „litabylt-
inga“, og af reisn.

➜ MIKHAÍL GORBATSJOV

Þetta er sjötta grein um alþjóðastjórnmál eftir Mikhaíl Gorbatsjov, fyrrverandi 
leiðtoga Sovétríkjanna og friðarverðlaunahafa Nóbels, sem birtist í Fréttablaðinu 
í samvinnu við The New York Times Syndicate. Gorbatsjov hefur vegna reynslu 
sinnar óvenjugóða yfirsýn yfir þá atburði sem móta heimsmálin. Hann stýrir nú 
alþjóð legum rannsóknarsjóði á sviði félags- og efnahagsmála og stjórnmála, The 
Gorbachev Foundation.
Lesendur Fréttablaðsins hafa tækifæri til að senda spurningar til Gorbatsjovs sem 
hann mun svara í síðari greinum sínum hér í blaðinu. Spurningarnar sendist með 
tölvupósti á netfangið gorbatsjov@frettabladid.is merktar nafni sendanda og 
heimilis fangi. Spurningarnar mega vera hvort heldur sem er á ensku eða íslensku.
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Jafn vinalegar og okkur finnst hverfisverslanir 
í Reykjavík vera þá virðast þær eiga fremur 
erfitt uppdráttar ef marka má þróunina. Hlíða-
kjör er nýlega hætt rekstri, Skerjaver sömu-
leiðis. Kaupmaðurinn á horninu er orðinn að 
hálfgerðri goðsögn. Þó eru sem betur fer 
nokkrar rótgrónar búðir enn við lýði í íbúða-
hverfum borgarinnar sem hafa langan 
afgreiðslutíma og ótrúlegt vöruúrval á fáum 
fermetrum. Fólkið í þeim verslunum er líka 
þekkt fyrir að veita persónulega og góða þjón-
ustu og þar skapast önnur og hlýlegri stemning 
en í stórmörkuðunum. Oft má líkja þessum 
kaupmannsbúðum við félagsmiðstöðvar því 
kunningsskapur myndast milli fastra viðskipta-
vina og þar er spjallað um daginn og veginn um 
leið og mjólkurpotturinn og grænbaunadósin 
skipta um eiganda. Slíkar verslanir eru engin 
venjuleg vöruhús og vonandi eiga þær sem 
eftir eru langa lífdaga fyrir höndum. Frétta-
blaðið heimsótti fimm búðir valdar af handa-
hófi sem allar tilheyra kaupmanninum á horn-
inu.  - gun

Kaupmenn hver á sínu horni
KJÖTBORG VIÐ ÁSVALLAGÖTU Á SÉR MEIRA EN HÁLFRAR ALDAR SÖGU. Bræðurnir Gunnar og Kristján Jónassynir hafa rekið verslunina við miklar vinsældir frá árinu 1981 og eiga sína föstu viðskiptavini.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AGNAR ÁRNASON Í RANGÁ Í SKIPASUNDI ER EKTA KAUPMAÐUR Á HORNI.  Hann hefur staðið vaktina frá 
1971 þrátt fyrir stórmarkaði í næsta nágrenni og í hillunum hjá honum er úrval gjafavöru auk annarra 
nauðsynja. 

EINAR ÞÓR EINARSSON, KAUPMAÐUR Í TEIGAKJÖRI VIÐ LAUGATEIG býður upp á rússneskar matvörur í 
bland við íslenskar og innfluttar frá Vesturlöndum. Því verslar fólk af ýmsu þjóðerni hjá honum sem þekkir 
slíkar vörur úr sínu heimalandi. 

VIÐ GRUNDARSTÍG 
HEFUR VERSLUNIN 
ÞINGHOLT STAÐIÐ 
Á SJÖTTA ÁRATUG. 
Kaupmennirnir þar, 
Einar Valdimarsson 
og Jóhanna Sigurð-
ardóttir, eiga marga 
góða kúnna og 
bera unga fólkinu 
úr Menntaskólan-
um í Reykjavík og 
Kvennaskólanum 
vel söguna. 

ÞÓRÐUR BJÖRNS-
SON SINNIR SÍNUM 
VIÐSKIPTAVINUM Í 

SUNNUBÚÐINNI VIÐ 
MÁVAHLÍÐ af sömu 
lipurð og ávallt áður 
þrátt fyrir óskemmti-

lega lífsreynslu 
nýlega þegar hann 

varð fyrir árás nokk-
urra pörupilta. 



*Umræður að lokinni sýningu 9/12 á vegum 
Jafnréttisstofu og LA í tengslum við átak 
gegn kynbundnu ofbeldi

Fim. 29/11
Lau. 1/12
Lau. 1/12
Sun. 2/12
Lau. 8/12
Lau. 8/12
Sun. 9/12
Lau. 15/12
Sun. 16/12
Fös. 21/12
Fim. 27/12
Fös. 28/12
Lau. 29/12
Sun. 30/12

kl. 20
kl. 15
kl. 19
kl. 15
kl. 15
kl.19
kl.15
kl. 15
kl. 15
kl. 19
kl. 19
kl. 15
kl. 15
kl. 15

„Besta barnasýningin 
  sem í boði er”JVJ, Ísafold

Sýningum verður að ljúka
Þrátt fyrir ómældar vinsældir verða Óvitar að víkja fyrir 
nýrri frumsýningu eftir áramót, Fló á skinni. Því verða 
síðustu sýningar að sinni nú um áramót en stefnt er að 
því að taka Óvita upp að nýju undir lok leikársins.

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti laus
UPPSELT
örfá sæti laus
í sölu núna!
í sölu núna! – Síðasta sýning!

GAGNRÝNENDUR OG ÁHORFENDUR 
ERU  Á EINU MÁLI
KYNNTU ÞÉR DÓMANA OG TRYGGÐU ÞÉR 
MIÐA Í TÍMA

Fös. 30/11 
Fös. 30/11
Sun. 2/12
Mið. 5/12
Fim. 6/12
Fös. 7/12
Fös. 7/12
Sun. 9/12
Fös. 14/12
Fös. 14/12
Lau. 15/12
Lau. 15/12
Sun. 16/12
Lau. 29/12
Sun. 30/12

kl. 19
kl. 22
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 19
kl. 22
kl. 20*
kl. 19
kl. 22
kl. 19
kl. 22
kl. 21
kl 19
kl.19

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
í sölu núna
í sölu núna

Ökutímar í samstarfi  viðÓvitar í samstarfi  við ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!
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A
lgengasta spurn-
ingin sem útlend-
ingar fá á Íslandi 
er „How do you 
like Iceland?“ Við 
spyrjum vegna 
þess að sjálf erum 

við ekki viss og erum því spennt 
fyrir áliti annarra.

Ástæðan gæti verið sú að við 
erum tiltölulega „nýkomin úr 
bátnum“. Við höfum bara búið á 
Íslandi í þúsund ár. Vísindamenn 
telja landið vera 16 milljón ára 
gamalt. Við ættum því fremur að 
spyrja Ísland hvernig því líkar við 
okkur. Stundum höfum við á til-
finningunni að því líki ekki við 
okkur. Einn daginn er húsið 
umkringt glóandi hrauni og þann 
næsta er kjallarinn fullur af vatni 
eða þakið farið til Kanarí. Jólin 
geta verið jafn heit og í Barcelona 
en Jónsmessunótt á það til að vera 
alhvít. Málið með Ísland er að 
MAÐUR VEIT ALDREI. Maður 
veit aldrei á hverju það tekur upp 
næst. Annaðhvort ertu vakinn upp 
með hinum fegursta morgni eða 
læstur inni heila helgi með nístandi 

norðanbyl. 
Þetta er eins 
og að búa 
með brjál-
uðum alkó-
hólista. Eitt 
kvöldið 
veltir hann 
hann þér um 
stofugólfið 
með gaman-
sögum en 
hið næsta 
lemur hann 
þig eins og 
harðfisk.

Við höfum 
því þróað 
með okkur 
geysilegt 
langlundar-
geð. Lang-
lundargeð 
gagnvart 
landinu og 
langlundar-
geð gagn-
vart brjál-
uðum 
ölkum. Það 
bregst ekki 
að á hverju 
einasta 
ættar móti 
skýtur „fulli 

karlinn“ upp kolli eins og einhvers 
konar heilsársjólasveinn og byrjar 
að þræða sig um salinn blammer-
andi fólk á hverju borði sem lætur 
hins vegar eins og ekkert sé. „Hel-
vítis hóran hún mamma þín! Ég 
hef aldrei þolað þá helvítis tík!“ 
æpir hann yfir hið kókdrekkandi 
fórnarlamb sitt sem nikkar bara 
hausnum til samþykkis: „Já, ég 
veit. Hún getur verið dáldið erfið, 
kerlingin.“ Aldrei látum við henda 
fyllibelgnum út. Við bíðum bara 
róleg þar til hann hefur lokið við 
að hella sér yfir allan salinn. Við 
eigum jafnvel séríslenskt hugtak 
yfir þessa hegðun okkar. Það er 
kallað „að bíða af sér“ hlutina. Við 
bíðum veðrið af okkur.

Erfiðir menn og ómögulegar konur
Við búum í svo erfiðu landi að við 
höfum þróað með okkur fetis fyrir 
erfiðum náungum. Við elskum þá. 
Við höfum jafnvel tileinkað þeim 
heila bókmenntagrein: Íslendinga-

sögurnar. Þær eru stundum kall-
aðar meistaraverk frá miðöldum 
en í raun eru þetta bara sögur af 
erfiðum náungum og ómögulegum 
konum. Hetjur þessara sagna eru 
flestar mislyndir en hagmæltir 
raðmorðingjar og eiginkonur 
þeirra sem upp til hópa eru kald-
rifjaðar, siðblindar tæfur.

Uppáhaldssenan okkar gerist 
þegar hetjan góða er á heimleið, 
og er dálítið þreytt og mædd eftir 
langan dag af drápum, en ríður 
fram á vinnumann sem hefur lagt 
sig nærri reiðgötunni. Hetjan 
okkar stenst ekki mátið; af göml-
um vana dregur hún fram öxina 
og heggur höfuðið af hinum sof-
andi vinnumanni um leið og hún 
ríður hjá. Spurð út í verknaðinn 
svarar hún:

„Ég bara réði ekki við mig. Hann 
lá svo vel við höggi.“

Í raun fjalla allar uppáhalds-
bækur okkar um erfiða náunga. 
Tökum til dæmis Sjálfstætt fólk 
eftir Halldór Laxness, Engla 
alheimsins eftir Einar Má Guð-
mundsson eða mína eigin 101 
Reykjavík. Allt eru þetta bækur 
um ómögulega menn. Einn er 
þrjóskur bóndi sem er tilbúinn að 
fórna eigin börnum fyrir skjátur 
sínar. Annar er skáld sem veikist á 
geði eftir að honum er dömpað af 
kærustunni og drepur sig að 
lokum. Sá þriðji er ótækur amlóði 
sem sefur hjá kærustu móður 
sinnar og gerir ólétta.

Samt elskum við þessa náunga. 
Við elskum að hata þá.

Þetta líkist nokkuð sambandi 
okkar við landið. Við elskum það 
bæði og hötum. 

Við þolum ekki kuldann en fögn-
um þeirri staðreynd að hér verður 
aldrei of heitt. Við þolum ekki 
fámennið en fjölmennið þó verr. 
Við þolum ekki myrkrið en dýrk-
um það á laun. Við hötum dýrtíð-
ina en elskum að eyða peningum. 
Við þolum ekki rokið en dýrkum 
hreina loftið. Smæð Reykjavíkur 
fer endalaust í taugarnar á okkur 
en þó fögnum við því jafnframt 
hve auðvelt er að ferðast um hana. 
Við hötum trjáleysið en elskum 
útsýnið. Við þolum ekki hversu 
langt við erum frá umheiminum 
en finnst þó undragott að standa 
eilítið utan hans, laus undan stríð-
um og hryðjuverkum.

Við hötum jafnvel nafnið 
„Ísland“. Það er svo kuldalegt. En 
við elskum líka nafnið „Ísland“. 
Það er svo svalt.

Ísland er kolómögulegt land. En 
samt er mögulegt að búa hérna. 
Svona næstum því. Þess vegna 
erum við bara með annan fótinn 
hérna. Þess vegna erum við eirðar-
laus þjóð. Alltaf að drífa okkur út 
og suður. Því við erum enn ekki 
viss hvort við viljum vera hér eða 
ekki. Þúsund árum síðar efumst 
við enn.

Hluti af himnaríki
Ísland var numið á árunum kring-
um 870 af stoltum Norðmönnum 
sem urðu að flýja þann fasíska 
harðstjóra Harald háfagra, eins 
og Benni Erlings orðar það í 
snilldar sýningu sinni um Mr. 
Skallagrímsson. En landnáms-
mennirnir gáfu sér þó vart tíma til 
að nema landið áður en þeir voru 
roknir. Þeir þurftu að drífa sig. Til 
Grænlands og Vínlands. Í inn-
kaupaferð til Írlands og í ævin-
týraferð suður til Kænu- og Mikla-

garðs. Samt áttu 
þeir alltaf lögheim-
ili á Íslandi. Af því 
Ísland var skatta-
paradís. Af því hér 
var enginn kóngur. 
Ísland var fríhöfn, 
eins konar flug-
völlur.

Íslendingar hafa 
löngum verið veikir 
fyrir fríhöfnum og 
flugvöllum. Í dag 
flýr meðal Íslending-
urinn fjórum sinnum 
á ári af landi brott. 
Við erum alltaf að 
drífa okkur. Við 
elskum að koma 
heim og fara út. 
Flugstöðin er okkar 
eina sanna föður-
land. Í augum 
Íslendings er orðið 
„duty-free“ sveipað 
töfraljóma.

Sem barn hafði 
ég á tilfinningunni að 
fríhöfnin væri hluti af himna-
ríki. Því þannig var talað um 
hana. Hátindar utanlandsferðanna 
voru ekki heimsóknir í Empire 
State eða Big Ben heldur verslun-
arstundin í fríhöfninni. (Og svo 
það að detta í það í vélinni, sem 
var hin fræga „double pleasure“: 
Að fagna flóttanum frá víti með 
tvöföldum vodka sem að auki var 
nánast gefins.) Eini gallinn við 
þetta fyrirkomulag var sá að 
þegar menn voru komnir inn í frí-
höfnina bar þeim siðferðileg 
skylda til að versla fyrir alla stór-
fjölskylduna, líkt og það stæði 
skrifað í Eddukvæðunum. 
Foreldrar mínir ferðuðust 
ekki mikið en alltaf þegar 
einhver frændinn eða frænk-
an flaug yfir hafið komu þau fær-
andi hendi: Tollfrjálst koníak og 
dós af Mackintosh Quality Street 
konfekti. Mackintosh-dollan var 
stöðutákn tímans, líkt og flatskjár-
inn er nú. Alltaf þegar gestir litu 
inn var undrafatan dregin fram.

Á þessum saklausu tímum voru 
flugmenn og flugfreyjur heilagt 
fólk. Vegna þess að þau fóru til 
himna fimm sinnum í viku.

Og lengi lifir í gömlum glæðum. 
Jafnvel þótt við ferðumst hundrað 
sinnum meira nú en þá og Mackin-
tosh-dollur fáist í hverri sjoppu 
landsins, má enn sjá fólk hlaupa 
upp landganginn til að verða fyrst 
inn í fríhöfn. Það er sannarlega 
dapurlegt að horfa upp á moldríkt 
fólk ryðja sér leið inn í tollfrelsið 
eins og um líf eða dauða væri að 
tefla, með augun logandi af kaup-
fíkn og víkingaeld í blóðinu, kortið 
egghvasst eins og sverð í slíðri 
veskis. Birtast svo heima á tröpp-
um sigri hrósandi, veifandi „ráns-
fengnum“ í hvítum plastpoka. 

Við erum víst bara nýkomin úr 
bátnum með drekatrjónunni.

Og höfum þessa ríku þörf fyrir 
verslaðan varning. Þessa óseðj-
andi fíkn í nýjasta nýtt. Öldum 
saman áttum við ekkert og vorum 
svo langt frá heiminum að okkur 
fannst við alltaf vera langt á eftir 
öllum öðrum. En nú hefur óttinn 
við að dragast aftur úr ýtt okkur 
fram fyrir alla aðra.

Íslensku heimsmetin
Um miðja síðustu öld komust 
Íslendingar að því að í Ameríku 
drukku menn kók. Við ákváðum 

þegar í stað að 
gera slíkt hið 
sama. BARA 

MEIRA. Það tók okkur 
minna en áratug að drekka Kan-
ann undir kókborðið. Og við erum 
enn að. Við drekkum meira kók en 
Bandaríkjamenn og borðum að 
auki mun fleiri hamborgara en 
þeir. Við hesthúsum fleiri pitsur 
en Ítalir og pöntum fleiri kaffi 
latte en þeir. Við eigum fleiri 
tölvur en Japanar. Notum netið 
meira en íbúar Hong Kong. Lifum 
lengur en Kákasar. Eigum fleiri 
fegurðardísir en Venesúelar. Og 
stundum því meira kynlíf en 
Frakkar. Að auki djömmum við 
lengur en Spánverjar og syngjum 
hvaða Svía sem er í háttinn.

Þeir einu sem við höfum ekki 
roðvið eru Rússar. Við munum 
aldrei geta drukkið meira, þolað 
meiri kulda, sýnt meiri þolinmæði 
eða orðið spilltari en þeir. Innst 
inni berum við því ógnardjúpa 
virðingu fyrir Rússum. Þeir eru 
íslenskari en við. Þeir hafa varð-
veitt hinn gamla góða heimskauta-
lífsstíl. Þeir sitja ennþá blindfullir 
úti í sinni síberísku stórhríð, segj-
andi sögur og teflandi skák.

Eitt sinn var þetta sjálfsímynd 
okkar. „Íslendingar drekka mikið, 
tjá sig einungis í sögum, verður 
aldrei kalt og eru miklir skák-
menn.“ Sú ímynd hvarf hins vegar 
fljótt niður í hyldýpi þjóðarsálar-
innar um leið og við fórum að setja 
öll þessi furðulegu heimsmet. Nú 
er sjálfsímynd okkar sú að við 
erum best í heimi. Minnsta þjóð 
heims situr efst á öllum hugsan-
legum töflum og listum alþjóð-
legra reiknistofnana. Flestir bílar 
á heimili. Flestar tölvur á heimili. 
Flestir rithöfundar á heimili. 

Nefnið það bara. Við erum best í 
öllu.

Gallinn er bara sá að enginn veit 
af því. Við erum hinir ósýnilegu 
heimsmeistarar. Tiger Woods of 
the Woods.

Ekki það, við vissum það varla 
sjálf. Það tók okkur dágóða stund 
að átta okkur á öllum þessum 
afrekum. Í fyrstu trúðum við þeim 
varla og afsökuðum okkur með 
því að við værum svo fá. „Það er 
ekkert að marka svona mælingar. 
Þetta er allt miðað við höfðatölu 
og við erum svo fámenn þjóð.“ En 
svo fórum við að hugsa þetta 
betur: Við erum svo fá og þess 
vegna er ekkert mál fyrir okkur 
að lifa allra þjóða lengst? Það er 
náttúrulega bara kjaftæði. Eða er 
kannski auðveldara að verða sól-
brúnn í sex hundruð manna hópi 
en einn á sínum svölum? Þvert á 
móti ætti að vera enn erfiðara 
fyrir fámenna en fjölmenna þjóð 
að komast í fremstu röð. Tökum til 
dæmis fótbolta. Sá leikur er og 
verður alltaf ójafn. Litla þjóðin 
tapar alltaf fyrir þeim stóru. Ef 
leikmannafjöldi landsliðs væri 
hins vegar reiknaður út frá höfða-
tölu færi landsleikur Íslands og… 
segjum Englands á annan veg. 
Englendingar myndu senda sína 
ellefu menn inn á völlinn en lands-
lið okkar yrði skipað 1572 leik-
mönnum. En auðvitað eru reglurn-
ar settar af stórþjóðunum. Alltaf 
ellefu á móti ellefu, sama hversu 
þjóð þín er stór. Þannig erum við 
að eilífu dæmd til að vera léleg í 
fótbolta. Hins vegar erum við best 
í öllu öðru. 

Og við erum smám saman að 
átta okkur á því og sætta okkur 
við það. Við erum loks farin að 
trúa því að við séum í alvörunni 
best. Gamla góða minnimáttar-
kenndin er á útleið og í stað henn-
ar er komið mikilmennskubrjál-
æði sem fer reyndar stundum yfir 
mörk hins bærilega. Afleiðingin 

Í byrjun nóvember birti danska blaðið Weekendavisen tvær greinar eftir Hallgrím Helgason. Að beiðni 
Fréttablaðsins lét Hallgrímur til leiðast og þýddi þær á íslensku. Hér birtist fyrri greinin en sú síðari var 
birt í blaðinu um liðna helgi.

Við elskum 
að koma 
heim og fara 
út. Flugstöð-
in er okkar 
eina sanna 
föðurland. 
Í augum 
Íslendings er 
orðið „duty-
free“ sveipað 
töfraljóma.

Listin að vera 
Íslendingur
Eða hvernig er að vera „best í heimi“ þegar heimurinn veit ekki af því.

HRÍÐ „Við þolum ekki kuldann en fögnum þeirri stað-
reynd að hér verður aldrei of heitt,“ segir í greininni.



Matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Desember 2007

TÉKKNESK JÓL Í KÓPAVOGI YNDISBAKSTUR FRÁ INDÓNESÍU 
SNIÐUGAR VEFSÍÐUR SÚKKULAÐI ER EITT AF UNDRUM VERALDAR 

Jóladrumbur
frá Frakklandi
Nanna Rögnvaldardóttir
segir frá

Mamma þetta 
er skreytilist
Lóa Aldísardóttir bakar 
með börnunum

Piparkökuhús
Skemmtileg handavinna

Tvær gómsætar eftirréttakökur

Sælkerar
Eggert á Adesso og Jói Fel



2 matur

M A T R E I Ð S L U -

Er eitthvað notalegra en ilmur af jólabakstri í 
loftinu heima? 

Þá er sko gaman að koma heim. Og ekki frá-
leitt að mannanna börn horfi með trega og eftirsjá 
til þess tíma þegar hægt var að stela klípu af deigi 
bernskunnar og uppskera ekkert nema ást og aðdáun 
úr augum mömmu, um leið og hún stolt og af skiln-
ingi dustaði sáldruðu hveiti af blómlegri svuntunni.

Heima er best. Eða þannig á það að vera. Desem-
ber ætti að vera uppáhalds mánuður allra. Tími 
til að vera með ástvinum. Tími til að verja frídög-
um saman á fallega puntuðum heimilum. Tími til 
að njóta þess að hillur húsfreyjunnar svigna undan 
freistandi jólabakstri, og stofna í sífellu til fagurra 
samverustunda þar sem börn og fullorðnir geta leyft 
sér að lifa og leika saman í friði og ró.

Getum við öll lagst á eitt og vandað okkur á að-
ventunni? Sýnt hvort öðru náungakærleik, umburðar-
lyndi og umhyggju um leið og við sýnum hreykin 
ofan í glæst og úttroðin kökuboxin? Getum við hlaðið 
meiri vigt af þolinmæði, hjálpsemi og gæðastundum 
á vogarskál mannlegra samskipta, svo hún skelli 
hátt í eldhúsborðið á mót galtómri skál óánægju, 
sjálfselsku og geðvonsku? Og gleyma ekki desilítra 
af tilliti í annríki aðventunnar þótt einhver geti ekki 
ausið teskeiðum af tíma í undirbúning jólanna, því 
margir þurfa að ljúka prófum og lífsins verkefnum 
til að njóta samveru sem öllu skiptir þegar jólin loks 
koma. 

Verum dugleg og fús til að gefa hvort öðru af 
gnægtarborðinu, hvort sem það örlæti kemur úr búr-
inu, buddunni eða frá hjartanu; því þótt flest séum 
við jólabörn í sál og sinni hafa langt í frá allir jafn 
sjálfsögð tækifæri til ástvinafunda og sannrar jóla-
gleði eins og óskandi væri í fullkomnum heimi. 

Bökum eingöngu af hamingju, ást og gjafmildi 
þessi jólin, og hleypum að alls engum vandræða-
bakstri sem fella mun kökur vonar, samveru og gef-
andi jólaanda í desember.  

ILMUR AF JÓLUM

Smákökuilmur minnir mann ósjálfrátt á ömmu gömlu 
sem stendur í eldhúsinu og bakar hálfmána og gyð-
ingakökur fyrir jólin. Fátt toppar að maula smáköku 

og súpa af glasi með ískaldri mjólk, hlusta á gömlu gufuna, 
jólakveðjur, andlát og jarðarfarir. Þá eru jólin sannarlega 
komin.

Smákökuflóran er endalaus, allt frá klassískum pipar-
kökum og hálfmánum til nútímalegra hrásmákaka úr döðlum og öðru góðgæti. 
Flestar piparkökurnar eru til þess gerðar að líta vel út, en þær geta einnig 
bragðast stórvel. Hér er uppskrift að piparkökum sem virkar.

Gott er að gæða sér á mjólk með þessum gómsætu piparkökum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þórdís Lilja Gunnarsdóttir skrifar

Fátt er betra en góð samverustund í eldhúsinu. Smáköku-
bakstur fyrir jólin er tilvalin leið til að eiga gæðastund sem 
endar með gómsætum hætti.

Þessi fallega matreiðslubók er hjálparkokkur í eld-
húshillur landsmanna. Hún ber titilinn „Seinni réttir“ 
með tilvísun í aðalfag höfundarins Jóhönnu Vigdísar 
Hjaltadóttur, sem flestir þekkja úr kvöldfréttum 

Sjónvarps. Jóhanna Vigdís 
er með brennandi áhuga 
á matargerð og ber bókin 
þess merki með kræs-
ingum sem Silja Magg 
og Magnús Hjörleifsson 
mynduðu 

Seinni réttir er fram-
hald fyrri bókar Jóhönnu 
Vigdísar, „Í matinn er 
þetta helst“, sem varð 

bæði vinsæl og umtöluð. Víst er að Jóhanna býr að 
fleiri gómsætum leyndarmálum sem hún upplýsir í 
þessari bók, meðal annars að girnilegum eftirréttum 
sem kitla munu bragðlauka og fegurðarskyn ábætis-
unnenda.

Seinni réttir les 
Jóhanna Vigdís

matur kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði Frétta-
blaðsins. Ritstjórn: Sólveig Gísladóttir, Emilía Örlygsdóttir, 
Roald Viðar Eyvindsson Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Umbrot:
Silja Ástþórsdóttir og Jónas Unnarsson Forsíðumynd:
Völundur Jónsson Pennar: Gunnþóra Gunnarsdóttir, Hrefna 
Sigurjónsdóttir, Sigríður Hjálmarsdóttir, Vera Einarsdóttir, Þór-
dís Lilja Gunnarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: 
Stefán P. Jones spj@frettabladid.is

B Ó K I N

Konfektbúðin á fyrstu hæð 
Kringlunnar er komin í jólabúning 
og hver sem lítur þar inn kemst 

vart hjá því að fá jólafiðring í magann. 
Í búðinni er mikið úrval af gæðakon-

fekti frá Belgíu og Þýskalandi og einnig 
frá Nóa Síríusi, Antoni Berg og Lindt. Auk 
þess er hægt að kaupa sérstakt súkkulaði 
fyrir sykursjúka. 

Nú fyrir jólin er boðið upp ýmsan jóla-
varning og má nefna stjörnu- og jólatrés-
laga súkkulaðiöskjur. Þá er Guðmunda 
Sævarsdóttir, annar eigandi búðarinnar, 
önnum kafin við að búa til sérstakar 
gjafakörfur sem njóta mikilla vinsælda á 
þessum árstíma. Bæði er hægt að kaupa 
þær tilbúnar eða fá þær sérútbúnar. „Það 
er töluvert um að fólk komi með jóla-
skraut, kerti, servéttur og vínflöskur til að setja í körfurnar í bland við súkkulaðið. Körfurnar eru til í ýmsum 
stærðum og gerðum og eru falleg gjöf sem sannarlega gleður,“ segir Guðmunda. 

Þá er líka hægt að kaupa konfektmola í stykkjatali til að gleðja sína nánustu með á aðventunni eða einfaldlega til 
að stinga upp í sig og fá sannkallað jólabragð í munninn.

VERSLUN SÆLKERANS

GÓMSÆTAR PIPARKÖKUR
4 bollar hveiti
330 g eða 1 1/2 bolli smjörlíki
2 bollar sykur
1/2 bolli sýróp
2 tsk. natron
2 tsk. kanill
2 tsk. engifer
2 tsk. negull
2 stk. egg

Hnoðað, geymt í kæli yfir nótt, bakað í litl-
um kúlum í 8 til 10 mínútur við 180 gráðu 
hita (þó minna í blástursofni).

Nammi
namm!

Kökur
Til hátíða-
brigða Hvunndags

Skýringar á uppskriftatáknum:



Súkkulaði tilheyrir tvímælalaust lysti- 

semdum lífsins. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að hófleg neysla á dökku 

súkkulaði hefur góð áhrif á heilsufar fólks.

Meðvitund neytenda og þekking þeirra á 

súkkulaði vex stöðugt. Því leggur Nói Síríus 

metnað í að uppfylla óskir viðskiptavina sinna 

og bjóða þeim gæðavörur úr úrvals hráefni.

Kökur og konfekt, eggjandi eftirréttir, tertur 

og töfrandi drykkir. Lykilinn að öllum þessum 

guðdómlegu dásemdum er að finna í Síríus 

súkkulaðinu – stolti Nóa Síríus. Njótið vel!
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Síríus Konsum
Suðusúkkulaði er samheiti yfir 
dökkt, mjólkurlaust súkkulaði 
sem nefnist Síríus Konsum og 
er með 45% kakóinnihaldi. 
Súkkulaðiunnendur vita að 
Sírius Konsum er frábært 
hráefni í bakstur, matargerð, 
súkkulaðidrykki og ljúffenga 
eftirrétti og ekki síðra sem 
átsúkkulaði, enda uppáhald 
margra.

Síríus Konsum Orange
Síríus Konsum Orange er eins 
og venjulegt Konsum, að 
viðbættri náttúrulegri 
appelsínuolíu, sem gefur 
ljúffengan appelsínukeim.

Síríus rjómasúkkulaði
Síríus rjómasúkkulaði hefur 
öðlast sess sem vinsælasta 
átsúkkulaði Íslendinga.

Bragðið er sérlega ljúft og milt 
og flestir borða það bara eitt og 
sér. Síríus rjómasúkkulaði fæst 
bæði hreint og bragðbætt – og 
þá ýmist með rúsínum, 
kornkúlum og hnetum eða 
bæði hnetum og og rúsínum.

Síríus 56%
Síríus 56% hefur meira
kakóinnihald en Konsum. 
Súkkulaðibragðið er ósvikið líkt 
og í öðrum Konsum súkkulaði- 
plötum og sver sig í ættina 
hvað bragð og gæði snertir.

Síríus 70%
Mikið og afgerandi súkkulaði- 
bragð, með mikilli fyllingu. 
Kakóinnihaldið er eins og 
nafnið gefur til kynna 70%.

Í dökku súkkulaði er mikið 
magn af andoxunarefninu 
epicathecin sem hefur góð 
áhrif á hjartað og virkar eins og 
vítamín, víkkar æðar og bætir 
blóðrennsli.

www.noi.is
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LEYNIVOPNIÐ

Eftirlætismatreiðslubókin mín er eftir Madhur 
Jaffrey og fjallar um indverska matargerð,“ segir 
Hadda Björk Gísladóttir lyfjakynnir þegar hún er 
spurð um bestu uppskriftabókina sína í eldhúsinu. 
„Ég keypti þessa bók úti í Bretlandi fyrir löngu og 
held ég sé búin að nota allar uppskriftirnar í henni. 
Hún ber þess líka merki, er öll í matarslettum og 
olíu auk þess sem ég var einu sinni næstum búin að 
kveikja í henni,“ segir hún hlæjandi. 

Hadda Björk heillaðist ekki bara af indverskri 
matargerð þegar hún bjó í Bretlandi heldur tileink-
aði sér líka þá hefð Breta að baka enska ávaxtaköku 
fyrir jólin og vökva hana í nokkrar vikur. „Ég baka 
alltaf ávaxtaköku í nóvember og verð að gera það 
núna um helgina því svo verður að vökva hana helst 
í fjórar vikur. Ég væti hana í alls konar áfengi enda 
er hún oft orðin þrjú kíló og þræláfeng þegar ég ber 
hana fram. Stundum finn ég afganginn af henni inni í 
geymslu í júní og hún er alveg jafngóð.“ - gun

Kveikti næstum 
í bestu bókinni

Hadda Björk með indversku uppskriftabókina.

1

3

2

Súkkulaði er ein af dásemdargjöfum 
náttúrunnar. Það er unnið úr baunum 
kakó trésins sem upprunnið er í Mið-

Ameríku og þýðing latneska heitis trésins 
Theobroma cacao er guðafæða.

Sögu súkkulaðsins í Evrópu má rekja til 
Spánar því þangað komu kakóbaunirnar fyrst 
árið 1524. Fyrst var það eingöngu notað í 
drykki en síðar komust menn uppá lag með 
að búa til sælgæti úr brenndum og möluðum 
kakóbaunum. Þó var það ekki fyrr en á 19. öld 
að farið var að framleiða súkkulaði í þeirri 
mynd sem við þekkjum það í dag. 

Súkkulaði er mjög misjafnt að gæðum og 
fer eftir gæðum kakóbaunanna, hversu mikl-
um sykri er bætt útí og hvort notað er upp-
runaleg kakósmjör í það eða aðrar tegund-

ir jurtafeiti. Vinsældir þess eru 
alltaf að aukast og notagildi 
þess að sama skapi. Það er nú 
orðið ekki einungis notað í sæl-
gæti, ábætisrétti, kökur, drykki 
og skreytingar heldur líka í sósur 
með kjöti og jafnvel fiski. 

Stöðugt er unnið að rannsóknum 
á súkkulaði og þær nýjustu 
benda til að hófleg neysla 
þess hafi heilsubætandi 
áhrif á hjartað. En þá er 
líka átt við dökkt súkkulaði 
úr ekta kakósmjöri. 

Best er að geyma súkku-
laði í góðum umbúðum við um 15 gráðu 
hita. - gun

HRÁEFNIÐ: SÚKKULAÐI

Eitt af undrum veraldar

3. Baunir kakótrésins eru uppspretta 
hins undursamlega súkkulaðibragðs.

1. Konfekttíminn er fram undan.

2. Súkkulaði var fyrst notað í drykki 
og enn eru þeir í fullu gildi.

LJÚFFENGAR SMÁKÖKUR
Gott er að gæða sér á smá-

kökum og enn betra að fá 
þær tilbúnar í fallegum 
kökubauk sem hægt er 
svo að nota aftur næstu 
jól. Í Villeroy & Boch er 
hægt að fá þennan bauk 
fullan af 

smákökum 
fyrir 1.995 

krónur.

BÖKUNARLYKT 
OG LJÚFIR TÓNAR
Hvað passar betur 
saman en lykt af 
kökum og ljúfir tónar 
jólalaganna sungnum 
af systkinunum Ellýju 
og Vilhjálmi Vilhjálms-
börnum? Þessi gömlu 
góðu lög eins og Hvít 
jól, Litla jólabarn, Gefðu mér gott í skóinn og 
Jólin allsstaðar. Þau skapa hina fullkomnu jóla-
stemningu og hæfa því vel andrúmsloftinu í eld-
húsinu þegar smákökubaksturinn stendur yfir.

Margir hafa það fyrir sið að 
baka enska jólaköku fyrir hátíð-
arnar. Oftast eru kökur af þessu 
tagi fullar af þurrkuðum ávöxt-
um, hnetum, súkkati og kokkteil-
berjum og eru því afar þéttar í 
sér. Fyrir þá sem þykir hin hefð-
bundna enska jólakaka of beisk er 
gott ráð að bæta söxuðu súkkulaði 
í kökuna og verður hún við það 
sætari og afar gómsæt. Allir geta 
þó lagað hana að sínum smekk 
hvað innihald varðar. 

Það sem gerir kökuna sérstaka 
og skemmtilega er að hún þarfn-
ast vökvunar fram að jólum. Að 
vísu fer það eftir smekk hvers 
og eins hvort þeir vilja vökva 
kökuna eða ekki en vaninn er þó 
að vökva hana ýmist með sérrí, 
viskí, koníaki eða rommi. Sumir 
vökva kökuna reglulega í mánuð 

áður en hún er borin fram en aðrir 
byrja í vikunni fyrir jól og vökva 
hana þá daglega til jóla. Þá er vín-
inu dreypt yfir kökuna með skeið 
en svo er líka hægt að stinga göt 
á kökuna með prjóni og hella ör-
litlu af víni yfir hana. Aðrir eru  
nákvæmir og nota sprautu til að 
vökva kökuna og þá er hún einfald-
lega keypt í apóteki, fyllt af víni 
og síðan er sprautað litlu magni á 
mismunandi staði. Eftir vökvun er 
kökunni pakkað vandlega inn í ál-
pappír eða viskustykki og stungið 
í poka þannig að hún sé nokkuð 
loftþétt og haldist blaut og fersk. 
Að lokum er hægt að hjúpa jóla-
kökuna með marsípani eða súkku-
laði og skreyta eftir smekk. Hún 
sómir sér þó líka vel óskreytt eða 
með nokkrum möndlum til skrauts 
og flórsykri.  - hs

Klassísk

NÝSTÁRLEGUR 
KÖKUSTANDUR 
Úr svörtu plasti sem ber 
vel litríkar og skreytt-
ar smákökur eða falleg-
ar mandarínur. Hann 
kostar 1.500 krónur í 
Duka Kringlunni.
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margt smátt

ENSK JÓLAKAKA



Jólastundin - Jólabragðið  - Jólastemningin

Nýtt Jólakaffi
Baunir og Malað
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Jólakaffið í ár er blanda sérvalinna kaffibauna.  Einstök færni sérfræðinga hjá 
Te & Kaffi í blöndun og ristun nær fram hæstu gæðum á kaffinu. Jólakaffið 

hefur góða bragðfyllingu og er í fullkomnu jafnvægi. Ilmurinn af kaffinu 
dekrar við skilningarvitin og hámarkar jólastemninguna.

www.teogkaffi.is
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Í  E L D H Ú S K R Ó K N U M

Davíð Freyr Jóhannsson, yf-
irbakari í Mosfells bakaríi, 
segir ósamsett piparköku-

hús hafa notið mikilla vinsælda 
undanfarin ár. 

„Það hefur aukist mjög undan-
farin ár að fólk kaupi þessar ein-
ingar og setji saman með börnun-
um sínum heima. Það er náttúr-
lega voðalega gaman að setja 
þetta upp í sameiningu og skreyta 
húsin svo fallega. Þá er hugmynda-
flugið bara látið ráða,“ segir 
Davíð Freyr, sem hefur sjálfur 
starfað hjá Mosfells bakaríi í tíu 
ár.

„Þetta hefur verið gert fyrir öll 
jól síðan ég byrjaði og hefur verið 
stigvaxandi sala ár frá ári. Oft 
höfum við jafnvel ekki haft undan 
að baka húsin enda er það heilm-

ikil handavinna að skera þau út 
þó að hún sé mjög skemmtileg,“ 
segir hann og hlær. 

Davíð segir húsin einföld í upp-
setningu því þetta séu bara fjórir 
útveggir, þak og strompur. „Svo 
eru gluggahlerar sem eru límdir 
á, eftir að húsið hefur verið sett 
saman,“ segir Davíð, sem mælir 
með því að bræða flórsykur á 
pönnu til að nota sem lím.

„Margir nota líka eggjahvítu-
glassúr eða súkkulaði en sykur-
inn er öruggastur. Aftur á móti 
er hann auðvitað mjög heitur 
og vandmeðfarið að líma húsin 
saman með honum en foreldr-
arnir gera það þá bara sjálfir 
og krakkarnig hjálpa til við að 
skreyta,“ segir Davíð Freyr og 
snýr sér að bakstrinum á ný. - sig

Ósamsett piparkökuhús njóta óhemju vinsælda hérlendis. Davíð Freyr 
Jóhannsson hjá Mosfellsbakaríi segir þau tilvalin til að eiga ánægjulega 
stund með fjölskyldunni.

Skemmtileg
HANDAVINNA

1

Í Björnsbakaríi á Seltjarnarnesi hefur verið hægt að 
kaupa ósamsett piparkökuhús undanfarin ár og þeim 
fylgja leiðbeiningar um uppsetningu. Steindór Jóns-
son, framkvæmdastjóri Björnsbakarís, segir húsin 
vera seld í handhægum umbúðum svo það sé mjög 
þægilegt að kippa þeim með sér heim.

„Við lítum á þetta sem þjónustu fyrir jólin en ekki 
sem vertíð,“ segir Steindór og bætir við að milli 
hundrað og tvö hundruð hús séu bökuð fyrir jólin. 
„Þetta seldist upp í fyrra en yfirleitt kemur engin al-
vöru hreyfing á þetta fyrr en svona tveimur vikum 
fyrir jól.“

Steindór telur að svipaður áhugi sé á piparköku-
húsum ár frá ári. „Þetta er ekkert að aukast en það 
er gaman að gera þetta fyrir börnin. Fjölskyldurnar 
hafa gaman af að dunda sér við þetta saman í að-
draganda jólanna.“ - sig

GAMAN FYRIR 
BÖRNIN

Við höfum selt piparkökuhús í einingum allt frá því 
að Kökuhornið var opnað fyrir sjö árum,“ segir Jón-
atan Eggertsson, yfirbakari í Kökuhorninu. „Ég held 
að það fari svipað af piparkökuhúsum fyrir hver jól 
þó ég hafi nú aldrei talið þau,“ segir hann.

Jónatan segir auðvelt að setja húsin saman þegar 
búið sé að kynna sér hvernig eigi að gera það. „Við 
höfum nú ekki gefið út sérstakar leiðbeiningar en 
fólk hefur oft spurt hvernig eigi að fara að þessu,“ 
segir Jónatan, sem sjálfur mælir með að súkkulaði 
sé brætt til að líma húsið saman á köntunum ef börn 
eru að hjálpa til. 

„Þá er húsinu stillt upp og súkkulaðið látið þorna. 
Það er miklu betra en að vera með bráðinn sykur 
sem hægt er að brenna sig á,“ segir Jónatan. - sig

AUÐVELD
SAMSETNING

2

3

3. Bakaranemarnir Axel 
Þorsteinsson og Guð-
mundur Vikar Sigurðsson 
settu saman piparköku-
hús fyrir Kökuhornið og 
leggja hér lokahönd á 
verkið.

1. Davíð Freyr Jóhanns-
son, yfirbakari í 
Mosfellsbakaríi, segir 
piparkökuhúsin verða 
sífellt vinsælli ár frá ári 
og oft hafi bakararnir 
vart undan að baka 
einingarnar.

2. Sigurður Alfreð 
Ingvarsson, bakari í 
Björnsbakaríi, leggur hér 
lokahönd á uppsetningu 
piparkökuhúss.

Sílikonmót eru þægi-
leg í notkun og auð-

velt að töfra fram 
glæsilegar kökur úr 

þeim. Í Búsáhöld-
um í Kringlunni 

fæst þetta mót fyrir 
1.595 krónur.

Rauður handþeytari frá 
Dualit kemur með jóla-
stemninguna í bakstur-

inn. Hann fæst í Casa 
fyrir 8.900 krónur.

Þetta kökukefli fæst 
í Villeroy & Boch 

fyrir 6.400 krónur. 
Það er með sílikon-

húð sem deigið 
festist ekki við.

Þetta hnífasett fer vel hvort sem er 
með ljúffengum ostatertum eða þykk-
um hnallþórum. Það fæst í Tékk-
kristal og kostar 3.950 krónur.

Stafræn vigt auðveldar bakstur-
inn. Þessi góða vigt kostar 4.990 

krónur í Villeroy & Boch.
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Calia Italia tungusófi (Stærð: 274 x 150 sm)
Fæst með hvítu eða svörtu leðri. Hægt að velja hvoru megin tungan er
Verð kr. 229.900,-

Fakta tungusvefnsófi (Stærð: 237 x 160 sm)
Hægt að velja hvoru megin tungan er. Fæst einnig sem hornsófi
Verð kr. 109.900,-

Bali hornsófi  (Stærð 250 x 210 sm)
Fæst með ljósu eða dökku áklæði
Verð kr. 129.900,-

Calia Italia Premium hvíldarsófi (Stærð: 222 sm)
Öll sætin eru með skemli. Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Fæst einnig sem 2ja sæta og 4ja sæta.
Verð kr. 179.900,-

SETT EHF  •  ASKALIND 2A  •  201 KÓPAVOGUR 
SÍMI: 534 1400  •  FAX: 554 2453  •  WWW.SETT.IS

OPNUNARTÍMI: MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11:00 - 18:00  
LAUGARDAGA 11:00 -16:00  •  SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

Lukas borðstofusett (Borð 180 x 95 sm + 6 leðurklæddir stólar)
Mjög vandað borðstofusett frá Svíþjóð úr gegnheilli hnotu
Verð aðeins 89.900.-  (verð áður 177.300.-)

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF 
TUNGUSÓFUM
Á HAGSTÆÐU

VERÐI

SETT ER MEÐ VÖNDUÐ
HÚSGÖGN FYRIR JÓLIN

SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA
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89.900.-
VERÐ ÁÐUR 177.300.-

SÆNSK
GÆÐAVARA Á

SPRENGITILBOÐI

BORÐ ÚR GEGNHEILLI HNOTU 
OG SEX LEÐURKLÆDDIR 

S´TÓLAR



8 matur

Þessar kökur eru alltaf til hjá 
mér á Adesso en við erum 
nýbyrjaðir á að selja tert-

urnar tilbúnar án þess að leggja 
þurfi inn sérstaka pöntun. Það er 
til dæmis alveg kjörið að kaupa 
þær fyrir veislur eða á jólaborðið 
sem eftirrétt,“ segir Eggert, sem 
býst við að selja mikið af þessum 
tertum fyrir jólin.

„Við vorum að stækka eld-
húsið hjá okkur um hundrað fer-
metra svo núna getum við gert 
fleira en að sinna eingöngu kaffi-
húsinu,“ segir Eggert og bætir við 
að nú geti þeir til dæmis tekið að 
sér fermingar, brúðkaup og annað 
slíkt.

Spurður hverju hann mæli sér-
staklega með fyrir jólin, segir 
Eggert: „Ég mæli með svona létt-
um kökum eins og kókos/passion- 
tertunni eftir jólamatinn. Hún er 
fersk og fín, pínu súr og smá sæt.“
 -sig

Ástríðuterta

Eggert Jónsson bakara- og konditormeistari leggur loka-
hönd á kókos/passion-tertuna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Á ADESSO
Eggert Jónsson, bakari og konditormeistari á Adesso, var í kokkalandsliðinu í 
nokkur ár þar sem hann sá um eftirrétti. Hann býður upp á fjórar tegundir af eftir-
réttakökum sem eru tilvaldar í eftirrétt á jólunum.

SÆLKERINN TVÆR EFTIRRÉTTAKÖKUR

KÓKOS/PASSION TERTA

MÖNDLUBOTNAR

135 g eggjahvítur
75 g sykur
70 g möndlumjöl
70 g flórsykur
30 g hveiti
15 g rjómi
45 g eggjahvítur

Þeytið 135 g af eggjahvít-
um. Bætið sykri út í og þeytið 
áfram. Blandið öðrum hráefn-
um varlega saman í annarri 
skál. Bætið varlega saman við 
stífþeyttu eggjahvíturnar með 
sleif. Smyrjið á plötu og bakið 
við 200°C í 10 til 12 mín. Sting-
ið út tvo litla botna eða einn 
stóran og setjið botninn ofan í 
hringform.

SVISSNESKUR MARENGS

100 g eggjahvítur (3-4 eggja-
hvítur)
150 g sykur

Sjóðið vatn í potti og setjið 
sykur og eggjahvítur í skál og 
hitið í vatnsbaði upp í ca 55°C 
(vel heitt). Hellið síðan í hræri-
vél og stífþeytið.

PASSIONMÚS

3 blöð matarlím
200 g passionpúrra (fæst í 
Hagkaup)
150 g svissneskur marengs
200 g rjómi

Leggið matarlím í bleyti, sjóð-
ið helminginn af púrrunni og 
léttþeytið rjómann. Setjið mat-
arlímsblöðin út í heita púrruna 
og hrærið, setjið restina af púr-
runni í og þegar blandan er ca 
35°C blandið þá 150g af mar-
engsinum saman við í tveim-
ur skömmtum og blandið á 
milli. Blandið svo rjómanum út 
í. Hellið músinni í tvo litla hringi 
eða einn stóran og frystið.

KÓKOSMÚS

4 til 5 blöð matarlím
300 g kókospúrra (fæst í Hag-
kaup)
90 g svissneskur marengs
270 g rjómi

Sama aðferð og við hina músina 
og notið afganginn af svissneska 
marengsnum í kókosmúsina. 

Takið hringinn/hringina úr 
frysti, fyllið þá með kókosmús 
og frystið aftur.

Búið til svissneskan marengs 
og stífþeytið, smyrjið yfir frosna 
kökuna og brennið með brenn-
ara eða við mjög háan hita inni 
í ofni í stuttan tíma, skreytið.

Kókos/passion
tertan er dálítið 
flókin en Eggert 
fullyrðir að hún sé 
sú albesta á mark-
aðinum í dag.
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Viðskiptastjóri
Við óskum eftir árangursdrifnum starfsmanni í ráðgjöf og sölu fjármála-
tengdrar þjónustu, á sviði rafrænna viðskipta.

Sjálfstæð vinnubrögð í sölu og þekking á þörfum fyrirtækja í fjármála- 

Góður skilningur á upplýsingatækni er skilyrði sem og enskukunnátta.
Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða tækni er æskileg.

Hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum eftir kerfi s- eða tölvunarfræðingi í rekstur og uppsetningar í 
viðamiklu WebMethods samskiptakerfi .

Kunnátta í java forritun og XML er mikilvæg.
Þekking á helstu viðskiptakerfum er kostur.

Span ehf. er fyrirtæki í örum vexti sem rekur rafræna viðskipta-
miðstöð, sem gerir fyrirtækjum kleift að senda viðskiptaskjöl á milli 
tölvukerfa á sjálfvirkan og öruggan hátt.

Nánari upplýsingar veitir Georg Birgisson, framkvæmdastjóri í síma 410 2900.

Umsókn og ferilskrá sendist til Span ehf. Hafnarstræti 20, 101 Reykjavík eða 
á netfangið span@span.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk.

VIÐSKIPTASTJÓRA OG  HUGBÚNAÐARSÉFRÆÐINGI
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SPAN ÓSKAR EFTIR

Span var stofnað árið 2000 og hefur verið leiðandi í mótun og innleiðingu rafrænna viðskipta á Íslandi um árabil.

vinnslu er mikilvæg.
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SPRON Verðbréf óska eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann í vörslu og uppgjör.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í lögfræði eða á sambærilegu sviði æskileg
• Reynsla af fjármálamarkaði 
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið

• Uppgjör og eftirlit vegna erlendra lána og framvirkra samninga
• Ýmsir útreikningar og afstemmingar
• Skjalagerð og skjalavarsla
• Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Gústafsdóttir forstöðumaður í síma 550 1310. 
Vinsamlegast sækið um á www.spron.is fyrir 12. desember nk.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Við leitum að dýrmætri manneskju
til að vinna með verðmæti

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Árangur SPRON Verðbréfa hefur til þessa verið framúrskarandi og mikill vöxtur í allri starfsemi. Sem dæmi má nefna 
að félagið er með þann íslenska peningamarkaðssjóð sem hefur gefið langhæstu ávöxtun allt frá stofnun.

Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.
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8 sæti laus 
á næstu árshátíð

Opin kerfi ehf. • Höfðabakka 9 • 110 Reykjavík • Sími 570 1000 • Fax 570 1001 • www.ok.is

Hefur þú áhuga á tækninýjungum 
og metnað til að ná langt í starfi?

Vegna aukinna verkefna leita Opin kerfi ehf. að framtakssömum 
og hugmyndaríkum einstaklingum sem vilja slást í hóp færustu 
sérfræðinga landsins á sviði upplýsingatækni. Fyrirtækið var 
á árinu útnefnt Fyrirmyndarfyrirtæki 2007 af VR.

Umsókn ásamt ferlisskrá skal senda til Opinna kerfa, Höfðabakka 9, 
110 Reykjavík eða á netfangið starfsumsokn@ok.is.

Söluráðgjafi
í verslun

Starfslýsing
Sala og þjónusta við viðskiptavini í ört 
vaxandi verslun Opinna kerfa.

Hæfniskröfur
• Stundvísi
• Góðir samskiptahæfileikar, 
 jákvæðni og sjálfstæði í starfi
• Góð íslensku- og 
 enskukunnátta
• Frumkvæði og öguð 
 vinnubrögð
• Þjónustulund og heiðarleiki
• Reynsla af sölustörfum 
 kostur

Upplýsingar um starfið veitir 
Halldóra Matthíasdóttir, 
halldora@ok.is.

Hugbúnaðar-
sérfræðingur

Microsoft lausna
Starfslýsing
Greining og hönnun lausna í Microsoft
Dynamics CRM og SharePoint. 
Samþætting upplýsingakerfa 
og forritun Microsoft lausna í .NET 
umhverfinu.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 verk-, kerfis- eða tölvunarfræði 
 eða sambærileg menntun
• Þekking á greiningarvinnu og 
 hugbúnaðargerð
• Þekking á .NET forritunarumhverfi
• Frumkvæði, metnaður og 
 sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og hæfni í 
 mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór 
Jónsson, arnithor@ok.is.

Viðskiptastjóri 
á sölusviði

Viðskiptastjóri 
þjónustusamninga

Starfslýsing
Sala og umsýsla á hvers kyns þjónustu-
lausnum hvort sem þær eru í formi 
rekstrarsamninga, sérlausna eða 
ráðgjafar.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 viðskipta-, verk- eða 
 tölvunarfræði æskileg
• Þekking á upplýsingatækni
• Reynsla af söluráðgjöf 
 og metnaður til að ná árangri
• Góð færni í rituðu og mæltu 
 íslensku máli
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.

Starfslýsing
Ráðgjöf og sala á upplýsinga-
tæknilausnum í öflugum hópi 
viðskiptastjóra.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 verk-, kerfis- eða tölvunarfræði 
 æskileg
• Þekking á upplýsingatækni
• Áhugi á sölumennsku
• Reynsla af ráðgjöf og sölu 
 æskileg
• Frumkvæði og metnaður til 
 að ná árangri í starfi
• Þjónustulund

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra 
Matthíasdóttir, halldora@ok.is.

Sérfræðingur í 
afritunarlausnum
Starfslýsing
Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi 
afritun og endurheimtingu gagna. 
Þjónusta og rekstur afritunarstöðva 
og hugbúnaðar (Openview Data 
Protector) í margbreytilegum 
umhverfum þar sem öryggi og 
áreiðanleg vinnubrögð eru skilyrði.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða 
 tölvunarfræði er kostur
• Starfsreynsla æskileg
• Mjög góð stýrikerfis- og 
 gagnagrunnsþekking
• Góð þekking á vistun og 
 meðhöndlun gagna, s.s. 
 diskakerfum og gagnanetum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.

Tæknimaður á 
verkstæði

Starfslýsing
Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á 
tölvubúnaði. Samskipti við viðskiptavini 
eru mikil og því eru skipulögð og öguð 
vinnubrögð nauðsyn.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði rafeinda- 
 virkjunar eða sambærilegt nám
• Þekking og reynsla 
 af tæknistörfum
• Áhugi á tölvutækni
• Sjálfstæði og lipurð 
 í samskiptum
• Þjónustulund, vandvirkni 
 og reglusemi

Upplýsingar um starfið veitir Helgi S. 
Sigurðsson, helgis@ok.is.

Starfsmaður
á upplýsinga-

tæknisviði

Starfslýsing:
Starfið felst í notendaaðstoð af ýmsu 
tagi, almennri aðstoð við rekstur innra 
nets, vinnu við viðhald og þróun á 
heimasíðum auk hugbúnaðargerðar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í kerfisfræði eða 
 sambærilegum greinum æskileg
• Lipurð í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Öguð vinnubrögð

Upplýsingar um starfið veitir Geir 
Björnsson, geir@ok.is.

Sérfræðingur
á sviði Microsoft 

netkerfa
Starfslýsing
Ráðgjöf til stjórnenda upplýsingakerfa. 
Greining og stjórnun verkefna vegna 
innleiðinga/breytinga á Microsoft 
lausnum. Þjónusta og rekstur flóknari 
Microsoft netkerfa og samhæfing þeirra 
við ólík kerfi, s.s. IP símalausnir.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- 
 eða tölvunarfræði er kostur
• Starfsreynsla æskileg
• Góð þekking á Windows 
 stýrikerfum, Active Directory 
 og Exchange
• MCSA eða MSCE prófgráða 
 æskileg
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.
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NÝTT  STARF

VERKEFNASTJÓRI   VIÐ  BROTA- 
 OG  RANNSÓKNADEILD

Laus er til umsóknar ný staða verkefnastjóra 
brotamála á veiðieftirlitssviði Fiskistofu.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á rannsókn brotamála í 
samráði við yfi rmenn.  Ber ábyrgð á skýrslugerð og 

annast þjálfun eftirlitsmanna hvað varðar skýrslugerð 
og meðferð brotamála.  Verkefnastjóri annast 

samskipti við lögreglu og önnur stjórnvöld vegna 
brotamála ásamt því að sinna öðrum verkefnum.

Umsækjendur þurfa að vera framsæknir og færir um 
að takast á við krefjandi verkefni. Góð íslensku-
kunnáttu og færni í rituðu máli er áskilin auk 

hæfi leika til að leiðbeina og stjórna öðrum.  Æskilegt 
er að umsækjendur hafi  háskólapróf og þekkingu á 
sjávarútvegi.  Reynsla af löggæslustörfum er kostur.

Upplýsingar veita Eyþór Björnsson, forstöðumaður 
veiðieftirlitssviðs, og Hrefna Gísladóttir í síma 

5697900. 

Umsóknir óskast sendar til Fiskistofu eða á netfang 
starfsmannastjóra: gerdurb@fi skistofa.is merktar 
“Verkefnastjóri brotamála” fyrir 10. desember n.k.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Fiskistofu við ráð-
ningar. Umsóknir sem berast að umsóknarfresti 

loknum verða ekki teknar til greina. Öllum umsók-
num verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

hefur verið tekin.  Upplýsingar um Fiskistofu má fi nna 
á heimasíðu: 

http://www.fi skistofa.is
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Varmárskóli auglýsir:
Lausar eru eftirtaldar stöður:
•  Kennara í afl eysingar
•  Myndmenntakennara frá 10. des. - 31. janúar
•  Yfi rþroskaþjálfa í fullt starf
•  Bókasafnsfræðing eða starfsmann á bókasafn 
•  Skólaliða í yngri deild í hlutastarf
•  Starfsmenn í ræstingar  
•  Aðstoðarmann í mötuneyti

Í Varmárskóla fer fram mikið og öfl ugt þróunarstarf m.a. 
í stærðfærði og einstaklingsmiðuðu skólastarfi .  Töluverð 
samskipti eru við erlenda skóla

Þá er Varmárskóli þátttakandi í Olweusarverkefninu - gegn 
einelti.

Við leitum eftir konum sem körlum sem hafa ánægju af að 
vinna með börnum og vinna með skemmtilegu og faglegu 
samstarfsfólki.

Hlökkum til að heyra í þér.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir, skólastóri í 
síma 525 0700 og 863 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir 
skólastjóri 525 0700 og 899 8465

með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og 

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Starfsmaður standsetningu
Starfssvið

Standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur

Stundvísi

Áræðanleiki

Þjónustulund

Þekkingu á bílum æskileg

Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus

Góður liðsmaður

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

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

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er 
bent á að senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til 
B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 08. desmber nk.
Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

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

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT 
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT



ATVINNA
SUNNUDAGUR  2. desember 2007 157

Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki
í Hafnarfirði?

Húsasmiðjan hf. 
er stærsti söluaðili 

byggingarvara á Íslandi 
og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 

100.000 vörutegundir. 

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

áherslu á að starfsmenn 
eigi þess kost   að eflast 

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur, atvinna@husa.is, fyrir 10. desember n.k. Einnig er hægt að 
sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

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

Fyrir alla

Vegna aukinna umsvifa leitum við að þjónustulunduðu og 
hæfileikaríku starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er.

Sölumaður í verslun og á kassa
Ábyrgðarsvið

• Ráðgjöf og sala í verslun
• Afgreiðsla á kassa 

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Í boði er
• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Fullt starf – vinnutími 8-18:15 og annan hvern laugardag 9-16 eða eftir 
  samkomulagi 
• Hlutastarf /Helgarvinna – eftir samkomulagi

Annað
• Þarf að geta hafið störf fljótlega

- vi› rá›um

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

Félagsleg verkefni í Namibíu

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a›
rá›a verkefnisstjóra félagslegra verkefna í Namibíu.

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

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar úr á
www.hagvangur.is fyrir
1. janúar 2008.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnisstjóra felst í umsjón me› verkefnum stofnunarinnar í Namibíu í samvinnu vi› rá›uneyti,
stofnanir og frjáls félagasamtök.

Helstu verkefni
Hönnun og skipulag n‡rra verkefna
Umsjón me› félagslegum verkefnum
Umsjón me› vinnu skammtímará›gjafa
Fjárhagsleg ums‡sla og áætlanager›
Mat á flörf fyrir fljálfun og sérfræ›irá›gjöf

Hæfniskröfur
Háskólamenntun er skilyr›i
fiekking á flróunarmálum
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanager›
Gó› flekking á a›fer›afræ›i félagsvísinda
Gó› hæfni í mannlegum samskiptum og gó›
a›lögunarhæfni
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Gó› almenn tölvukunnátta

Ætlast er til a› verkefnisstjóri ver›i búsettur og a›alstarfsstö› hans ver›i í Windhoek, höfu›borg
Namibíu en flar eru a›alskrifstofur fiSSÍ í landinu. Starfinu fylgja talsver› fer›alög út á land vi›
erfi›ar a›stæ›ur.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðbeinandi,
  hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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- vi› rá›um

Móttökuritari
Samtök atvinnulífsins óska eftir a› rá›a móttökuritara.

Í bo›i er fjölbreytt starf í gó›u starfsumhverfi. Um fullt starf er a› ræ›a og er
vinnutíminn 8.30-16.30. Vi›komandi flarf a› hefja störf sem fyrst. Einnig kemur til
greina a› rá›a tvo starfsmenn í 50% starf og væri vinnutími flá 8.30-12.30 a›ra
vikuna og 12.30-16.30 hina vikuna.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is.

Starfssvi›
Móttaka og símsvörun
Innkaup
Umsjón vi›veruskráningar í GoPro
Kaffiumsjón
Undirbúningur fyrir fundi
Létt almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi
Almenn tölvukunnátta
Enskukunnátta
fijónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum

Samtök atvinnulífsins eru til húsa í
Borgartúni 35. SA eru heildar-
samtök íslenskra atvinnurekenda
sem hafa fla› meginmarkmi› a›
skapa fyrirtækjum hagstæ› skilyr›i
til a› vaxa, flróast og bera ar›.
Samtökin kappkosta a› veita
félögum gó›a fljónustu og a› vera
öflugur málsvari atvinnulífsins í
landinu.

Sjá nánari uppl‡singar um SA á:
www.sa.is.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is T
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Lausar stöður frá og með 1. janúar 2008.
•  Umsjónarkennari í 6. bekk.
•  Umsjónarkennara í 8. bekk, kennslugreinar eru    
   danska og enska.
•  Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.
•  Skólaliði í mötuneytiseldhús 80 -100% staða.

Nánari upplýsingar í skólanum hjá Kristni Breiðfjörð 
skólastjóra í síma: 540 7600 eða 664 8180 

Tískufataverslun  
óskar eftir starfskrafti til afgreiðslustarfa. 
Vinnutími virka daga frá 13.00-18:00 og 

annan hvorn laugard.

Upplýsingar í s: 820-1299

Þjálfarar
Ungmennafélgið Þróttur óskar eftir þjálfurum fyrir byrjendur í fi mleikum 

og kickbox. Æfi ngar hefjast eftir áramót.  
Upplýsingar í síma 866-1699. e-mail: throttur@trhottur.net

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

- vi› rá›um

fijónustufulltrúi

TNT hra›flutningar óska eftir fljónustufulltrúa í 65%
starf. Vinnutíminn er samkomulagsatri›i. Starfsma›ur
flyrfti a› byrja sem fyrst.

Starfssvi›
Samskipti vi› skrifstofur TNT erlendis
Almenn samskipti vi› vi›skiptavini
Eftirlit me› vi›skiptasamningum
Mikil samskipti vi› sölumenn
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
Reynsla af flutningastarfsemi
er æskileg
Reynsla af fljónustustörfum er æskileg
Mjög gó› enskukunnátta, skrifu› 
og tölu›
fijónustulund og hæfni í samskiptum
Gó› almenn tölvukunnátta
Eiga au›velt me› a› starfa í hóp

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is.

TNT – öflugt alfljó›legt flutningafyrirtæki

TNT Hra›flutningar annast flutning hra›-
sendinga hins alfljó›lega flutningafyrirtækis
TNT Global Express, www.tnt.com.
Flutninganet TNT nær til yfir 200 landa og hjá
fyrirtækinu starfa yfir 55 flúsund starfsmenn.
Flutninganet TNT Hra›flutninga á Íslandi
tengist öllum afgrei›slustö›um Póstsins og
undir merki TNT Hra›flutninga starfa um 20
manns.

TNT Hra›flutningar bjó›a vi›skiptavinum
sínum alhli›a fljónustu vi› innflutning og
útflutning s.s. ger› og vinnslu fylgiskjala.
Öll uppbygging og flróun fljónustu TNT mi›ast
vi› a› ná sem mestum hra›a og öryggi í
flutningi og me›fer› sendinga. Áralöng reynsla
af flutningastarfsemi, fléttri›i› fljónustunet
og nútíma flutningsmáti, eru a›alsmerki
fljónustu TNT Hra›flutninga.
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»  Ráðningarþjónusta 

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

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu 
 komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni 
 í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin 
 sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Nánari upplýsingar veita Arna Garðarsdóttir, agardarsdottir@actavis.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 10. desember n.k.

Hugbúnaðarsérfræðingur á upplýsinga- og tæknisviði.
Helstu verkefni:
• Þarfagreining
• Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði.
• Þjónusta við notendur
• Forritun

Menntun- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði
• Þekking á gagnagrunnum
• Þekking af notkun Linux.
• Reynsla í Concorde XAL æskileg

Starfsfólk Actavis er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins 
og er markmið Actavis að ráða, halda í og efla hæft 
og traust starfsfólk.  Fyrirtækið veitir starfsmönnum 
árlega styrki til fræðslu- og íþróttaiðkunar auk þess 
sem starfrækt er öflugt starfsmannafélag.

Stofnsettur 1896     
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Holtaborg,  Sólheimum 21, sími 553-1440.
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140 
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Yfi rmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Aðstoðarmaður í eldhús 
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138.  
Um er að ræða 50% stöðu.
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími. 517 2566
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350. 
Um er að ræða 50% stöðu.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Au Pair - Boston
Óskað í janúar 2008. Til að gæta tveggja barna  í 9-12 
mánuði. Skilyrði: Reyklaus, bílpróf, ábyrg og barngóð. 

Æsikilegur aldur:  20 ára eða eldri. 

Upplýsingar og fyrirspurnir sendist á netfangið:  
aupairboston08@aol.com   
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www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um störfin veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- og ráðgjafarsviða,
í síma 563-8000 eða mhr@marel.is.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.is, fyrir 5. desember. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

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

Tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Norður- Evrópu. 
Einnig mun viðkomandi starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis. 
Tæknilegur sölustjóri gerir tilboð, fyrirkomulagsteikningar, hermun og kostnaðarlíkön fyrir 
viðskiptavini.

Til að verða tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu þarft þú að:

• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu og töflureikni.
• hafa mjög gott vald á ensku og einu norðurlandamáli, færni í öðrum tungumálum er kostur.

Sölustjórar 
Marel ehf leitar að tveim framtakssömum sölustjórum á viðskiptasvið til að drífa áfram og styðja við 
sívaxandi sölukerfi Marel Food Systems í fjölbreyttu og lifandi viðskiptaumhverfi. Viðkomandi þurfa 
að geta unnið vel í hóp, hafa drifkraft til að fylgja verkefnum eftir upp á eigin spýtur og loka málum 
á farsælan hátt. Þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er mikill kostur.

Sölustjórar kynna og selja tæki og vinnslukerfi í matvælaiðnaði í samvinnu við sölunet um allan 
heim. Þeir starfa með færustu sérfræðingum í matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa, 
ferðast og hitta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Sölustjórar þurfa að hafa kraft til að hvetja sívaxandi 
sölukerfi til dáða og hæfileika til að afla nýrra viðskiptavina. 

Sölustjóri í Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Evrópu. 
Viðkomandi mun einnig starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis, 
ásamt því að vinna ýmiss konar greiningarvinnu og verk fyrir öll sölusvæði í Evrópu.

Til að verða sölustjóri í Evrópu þarft þú að:

• vera rekstrar-, tækni -, eða viðskiptafræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa mjög góða færni í ensku, færni í öðrum tungumálum er mikill kostur. 
• hafa mjög góða almenna tölvukunnáttu, færni í Axapta er kostur.

Hótel Örk - Atvinna

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

Hæfniskröfur 
-Almenn tölvukunnátta

-Íslenska, enska og helst eitt norðurlandamál
-Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir skulu sendast Sigurði á netfangið sigurdurs@hotel-ork.is 
og veitir hann nánari upplýsingar í síma 864-3122 

Reykjavík FM 101,5 er sjálfstæð útvarpsstöð í örum vexti sem státar
af einni veglegustu dagskrá sem fyrir finnst í íslensku útvarpi.

Markmið stöðvarinnar er að efla íslenskt útvarpsumhverfi, styðja
við bakið á íslenskri tónlist og stuðla að heilbrigðari samkeppni á 
auglýsingamarkaði.

Útvarpsveldið Reykjavík FM 101,5 auglýsir eftir 

metnaðarfullu sölufólki á auglýsingadeild fyrirtækisins.

Fjölbreytt og skapandi starf með mikla tekjumöguleika 

fyrir rétt fólk.

Nánari upplýsingar veita Óli Rúnar Jónsson, 

olirunar@rvkfm.is, 563 9003/894 8055.

Vilt þú vinna á
 vinnustað?

lifandi og skemmtilegum
Vilt þú vinna áVilt þú vinna á

innustað?i nustað?
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The pursuit of perfection

Söludeild Lexus óskar eftir söluráðgjafa til starfa. 
Hlutverk söluráðgjafa er móttaka viðskiptavina, 
bæði hvað varðar sölu og almenna þjónustu. 

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að vera drífandi og 
 framsækinn og tilbúinn að takast á við 
 spennandi og krefjandi starf.
• Söluhæfileikar.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum 
 samskiptum eru nauðsynleg skilyrði.
• Góð þjónustulund, fáguð framkoma
 og snyrtimennska.
• Reynsla af sölumennsku æskileg. 

Umsóknir óskast sendar á atvinna@lexus.is 
ásamt ferilskrá fyrir mánudaginn 10. desember.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir á netfanginu anna@lexus.is

Undirstaða Lexus er leit að fullkomnun. 
Við kappkostum að bjóða bestu vöru 
og upplifun fyrir viðskiptavini okkar. 
Við leggjum mikla áherslu á að uppfylla 
þarfir þeirra og veita framúrskarandi 
þjónustu. Hjá Lexus er öryggi og ánægja 
viðskiptavina ávallt okkar forgangsatriði.

Nýbýlavegi 2     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 L

E
X

 4
01

38
 1

1.
20

07

FYRIR LEXUS
SÖLURÁÐGJAFI

Þroskaþjálfi  óskast í Melaskóla til stuðnings 
einstökum nemendum. Um er að ræða 25-
50% starf. Upplýsingar gefur Björn Pétursson 
skólastjóri í síma 535-7500 og 664-8306.

Melaskóli - Hagamel 1 - www.melaskoli.is 

Menntasvið

Þroskaþjálfi 

Sölumaður fasteigna
Öfl ug og rótgróin fasteignasala á 
höfuðborgarsvæðinu óskar að ráða

harðduglegan sölumann nú þegar. Viðkomandi þarf að 
hafa haldgóða menntun og reynslu af sölumennsku á 
fasteignamarkaði, ásamt hreinu sakarvottorði og hæfni 
í mannlegum samskiptum.  Löggilding í fasteignasölu er 
kostur. Góð vinnuaðstaða og árangurstengd laun í boði.   
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: box@frett.is  
fyrir 6. desember. n.k. merkt  “fasteignasali”. 

12
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VA ARKITEKTAR ehf 

VA er til húsa í nýinnréttaðri þakhæð í gömlu Rúgbrauðsgerðinni að 
Borgartúni 6 og er einnig með starfstöð á Bretlandseyjum. 

Fyrirtækið býður upp á gott starfsumhverfi  og góðan starfsanda. 
Fjölbreytni verkefna og metnaður einkennir störf VA.

Í dag starfa um 40 manns hjá fyrirtækinu sem fást við alla þætti 
skipulags- og mannvirkjahönnunar.

 

VA er handhafi  Íslensku byggingarlistaverðlaunanna 2007

Borgartún 6, 105 Reykjavík 
www.vaarkitektar.is

LEITA AÐ ÁHUGASÖMU STARFSFÓLKI
Á  ÖLLUM  SVIÐUM HÖNNUNAR:

ARKITEKTUM 
BYGGINGAFRÆÐINGUM

INNANHÚSSARKITEKTUM
SKIPULAGSFRÆÐINGUM

TÆKNITEIKNURUM

Vinsamlega sendið umsóknir fyrir 
16. desember. til 
karl@vaarkitektar.is
Öllum umsóknum verður svarað og 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 
Fyrirspurnum svarar Karl M. Karlsson 
arkitekt í síma 530 6990

Starfssvið

Bókhald
Afstemmingar
Tollskýrslugerð
Gerð greiðsluseðla
Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta
Reynsla af bókhaldi
Vönduð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki með
góðan starfsanda. Unnið er með DK hugbúnað. Allar nánari
upplýsingar veitir Snorri Waage skrifstofu- og fjármálastjóri.

Umsóknir sendist fyrir 6. desember á netfangið snorri@totem.is

Tótem er heildverslun með íþróttavörumerkin Puma og Speedo
auk vaxandi vörumerkja í tísku- og barnafatnaði. Fyrirtækið hefur
mikinn metnað, gerir kröfu um hátt þjónustustig og fagleg vinnu-
brögð. Tótem er staðsett í glæsilegu húsnæði í austurborginni sem
er sniðið að þörfum þess. Tótem er fjölskyldufyrirtæki sem byggir
á traustum grunni og langri sögu og  samanstendur af 8 starfs-
mönnum sem móta góða liðsheild. Tótem er reyklaus vinnustaður.

Þess vegna leitum við að öflugum og hressum starfsmanni

í 100% bókhalds- og skrifstofustarf hjá Tótem heildverslun
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Óskum eftir að ráða í starf leigu/lagerstjóra tækjaleigu Luxor. Viðkomandi sér
um að senda út verðtilboð í leiguverkefni, halda utan um tíma unna í verkefnum,
uppgjör á leiguverkefnum.  Hann vinnur náið með verkefnastjórum félagsins sem
og lagermanni.  Viðkomandi þarf að vera mjög skipulagður, hafa tölvukunnáttu
bæði í Excel og einnig væri gott að viðkomandi hefði unnið í einhverju
bókhaldsforriti þó það sé ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að vera í samskiptum
við útlönd og geta talað og skrifað bæði á íslensku og ensku.

Leigu/lagerstjóri
Óskum eftir að ráða mann á lager í fullt starf sem fyrst í tækjaleigu Luxor.
Starfið felst í því að skrá tæki út og inn, yfirfara að allt virki,  sinna
lagerhaldi og öðru sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera skipulagður,
röskur og nákvæmur.  Reynsla er kostur en vel skipulagður einstaklingur
kemur eins vel til greina.

Lagermaður

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir starfsmanni í sölu- og uppsetningardeild. 
Starfið felst í sölu á lýsingar- og sviðsbúnaði. 
Sveinspróf í rafeindavirkjun og/eða reynsla af sölustörfum kostur.

Sölumaður lýsingarbúnaðar
Við leitum ávallt að tæknimönnum í fullt starf sem og hlutastörf.
Starfið felst í því að vinna í verkefnum fyrirtækisins við ljósa- og vídeóvinnu,
sviðsvinnu og öðru sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera röskur,
samviskusamur og þarf að geta unnið sjálfstætt. Vinnutími getur verið
óreglulegur og bæði um kvöld, nætur og helgar.  Starfið er mjög fjölbreytt,
krefjandi og skapandi. Reynsla af þessari vinnu er kostur en ekki nauðsynleg.

Tæknimaður

Áhugasamir sendi umsókn til framkvæmdastjóra á petur@luxor.is

Luxor er tækjaleiga og söludeild Saga film, stærsta framleiðslufyrirtæki landsins á sviði sjónvarpsframleiðslu,
kvikmyndaframleiðslu og atburðastjórnunar. Fyrirtækið er hluti af EFG, European Film Group sem á fyrirtæki á öllum Norðurlöndunum og í London.

Hjá Sagafilm starfa nú hátt í 80 manns auk þess sem verktakar taka þátt í stærri verkefnum á borð við XFactor.
Luxor býður upp á fjölbreytt og skemmtilegt starfsumhverfi.  Reykleysi er kostur.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Í boði eru 100% störf í  frístundaheimilum í Vesturbæ, Breiðholti, 
Árbæ og Grafarvogi

Íþrótta- og tómst

Sí i 411 5000 • B

Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar og umsóknar-
eyðublöð er á heimasíðu ÍTR, 
www.itr.is.

UPPLÝSINGAR UM STÖRFIN VEITA:
Deildarstjóri barnastarfs, Frostaskjóli, s. 411 5700
Deildarstjóri barnastarfs, Miðbergi, s. 411 5750
Deildarstjóri barnastarfs, Árseli, s. 567-1740
Deildarstjóri barnastarfs, Gufunesbæ, s. 520-2300

100%
Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum og frístundaleið-
beinendum sem geta tekið að sér skapandi starf með 6-9 ára börnum 
á eftirfarandi sviðum: List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, 
smíði, textíl. Íþróttum og leikjum. Útivist og umhverfismennt. Barna-
lýðræði og lífsleikni (hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera) Ritara og 

gjaldkerastarf!

Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík auglýsir eftir 
starfsmanni í hlutastarf.  Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafi ð störf sem fyrst.

Við leitum að einstaklingi, sem getur unnið sjálfstætt, býr 
yfi r lífsreynslu og hefur góða kunnáttu í skrifstofustörfum 
og almennum rekstri.

Góð tölvukunnátta, reynsla af gjaldkerastörfum, ritfærni 
og hæfni til mannlegra samskipta eru nauðsynleg.  

Reynsla af safnaðarstarfi  er kostur en þess er þó ekki 
krafi st.

Umsóknir leggist í póstkassa við aðalinngang í Safnaðar-
heimili Fríkirkjunnar í Reykjavík, Laufásvegi 13 eða sendist 
með tölvupósti til frikirkjan@frikirkjan.is fyrir kl. 12:00 á 
hádegi, mánudagurinn 10. desember n.k.

Við óskum eftir því að í umsókn komi fram upplýsingar 
um menntun, fyrri störf og meðmælendur.

Upplýsingar um stöðuna veita Anna Laufey í síma 
552-7270, á virkum dögum (nema föstud.) frá kl. 13.00 
-16.00, eða safnaðarprestur, Hjörtur Magni Jóhannsson 
í síma 899-4131. 

Þjónanemar óskast á Hótel Holt
Þjónanemar óskast á Hótel Holt í spennandi og lífl egt 

nám þar sem unnið er undir leiðsögn meistara.

Staðan er laus til umsóknar strax. Um er að ræða 
skemmtilegt starf á  einu besta veitingahúsi landsins. 

Frekari upplýsingar veitir Sævar Már  Sveinsson  
í síma 552-5700 / 861-5558 eða saevar@holt.is 

Skólaskrifstofa
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• er góður stuðningur við faglegt starf
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Leikskólakennarar, þroskaþjálfar, leikskólasérkennarar, fólk með aðra
uppeldismenntun og áhugasamir einstaklingar um uppeldisstörf eru
velkomnir í heimsókn í leikskólana til að kynna sér aðstæður og launa-
kjör. Í boði eru störf á deildum og sérkennsla/stuðningur.

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

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

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

Lausar stöður
í leikskólunum

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

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

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

VAKTSTJÓRI
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

     Almenn afgreiðsla og þjónusta 
     við viðskiptavini 
     Stjórnun starfsmanna á vaktinni 
     Vaktauppgjör 
     Pantanir 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

     Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund 
     Stundvísi og reglusemi 

ALMENNT STARFSFÓLK
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

     Almenn afgreiðsla 
     Þjónusta við viðskiptavini 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

     Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund 
     Stundvísi og reglusemi

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

SÖLUMAÐUR
NÍTRÓ BÍLDSHÖFÐA 
Helstu verkefni:

     Sala og þjónusta á vörum Nítró
     til viðskiptavina
    Önnur tilfallandi verkefni í versluninni 

          og  þjónustu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Þorsteinsson,
verslunarstjóri Nítró í síma 440 1221.
um starfið á www.n1.is

Hæfniskröfur:

leitar að starfsfólki

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði,tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir 

viðskiptavini!

Leitað er eftir starfsmönnum 
í eftirfarandi stöður:

Þjálfara í tækjasal, fullt starf - vaktavinna

Starfsmönnum í afgreiðslu, fullt starf – vaktavinna

Starfsmönnum í afgreiðslu, hlutastarf 
– kvöld- og helgarvinna

Starfsmanni í 80% stöðu í barnagæslu – dagvinna

Starfsmönnum í hlutastarf í barnagæslu 
– kvöld- og helgarvinna

�
Umsjón með ráðningum hefur Sonja Bergmann, 

stöðvarstjóri World Class á Seltjarnarnesi, 
sonja@worldclass.is, einnig er hægt að sækja 

um á heimasíðu World Class, www.worldclass.is  

Á Seltjarnarnesi

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Kennari í samfélags- og náttúrufræði
á unglingastigi frá áramótum.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is

Stuðningfulltrúi til starfa með fötluðum
nemendum á miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

Sími 5959 200.
eddao@seltjarnarnes.is

Skólaliðar til ýmissa starfa innan skólans.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,

sími 822-9120.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Ódýra símafélagið SKO er ungt og framsækið lággjaldafyrirtæki á fjarskiptamarkaði sem hefur 
fengið góðar viðtökur almennings og farið hratt vaxandi. Nú leitar SKO að öflugum og metnaðar-
fullum einstaklingi til að stýra úthringiverkefnum í söluveri. Mjög miklir tekjumöguleikar.

 Hæfniskröfur og eiginleikar:
 • Reynsla af sölustörfum
 • Mikill sannfæringarkraftur
 •�Tröllatrú á þjónustunni
 •�Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Arnar Bentsson, sölustjóri. 
Tölvupóstfang: arnar@sko.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember. 
Umsækjendur sendi tölvupóst á arnar@sko.is.
Öllum umsóknum skal fylgja ferilskrá.

Hópstjóri söluvers

Vinnutími:
Vinnutími er 5 daga vikunnar 
(ekki föstudaga og laugardaga) 
kl. 17.00–22.00.
 

Sérfræðingur
Vinnumálastofnun leitar eftir sérfræðingi til starfa á vinnumálasviði.  
Fólk alls staðar af landinu er hvatt til að sækja um starfi ð.

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði vinnumarkaðsmála s.s. 
•  úrvinnsla gagna, 
• þróun tölfræðilegra upplýsinga, rannsóknarvinna og skýrslugerð þróun verkferla, eyðublaða og annarra gagna sem snerta samræmingu 
   verklags á sviði vinnumarkaðsaðgerða og þróun rafrænnar vinnumiðlunar 
• uppfærsla efnis á heimasíðu, fréttaskrif, bæklingagerð o.fl . 
• erlend samskipti á sviði vinnumála

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám sem nýtist í starfi 
• góð tölvuþekking  
• nákvæmni og færni við úrvinnslu tölfræðigagna
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
• góð ritfærni á íslensku og ensku
• æskileg er reynsla af rannsóknarvinnu, samantekt upplýsinga og skýrslugerð
• æskileg er þekking á vinnumarkaði, vinnumarkaðsaðgerðum og öðrum þáttum sem snerta starfsemi stofnunarinnar

Sérfræðingur á vinnumálasviði heyrir undir sviðstjóra vinnumálasviðs og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum 
samstarfshópi. 

Fólk alls staðar að af landinu er hvatt til að sækja um starfi ð svo framarlega sem það hefur tök á að sækja vinnu á einhverri af skrifstofum 
Vinnumálastofnunar sem staðsettar eru víða um land.  Sjá nánar á www.vinnumalastofnun.is

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf sem fyrst.  
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á vefnum.

Nánari upplýsingar veitir Karl Sigurðsson, sviðstjóri vinnumálasviðs í síma 515-4800 eða karl.sigurdsson@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík fyrir 16. desember nk. 
merkt Hugrúnu B. Hafl iðadóttur, starfsmannastjóra eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna nýrra og krefjandi verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða verkfræðinga 

og tæknifræðinga til framtíðarstarfa.

Meðal verkefna er þátttaka í hönnun og þróun uppbyggingar á 

athafnalandi ÍSTAKS á Tungumelum í Mosfellsbæ. 

ÍSTAK er framsækið fyrirtæki sem fæst við fjölbreytt verkefni á sviði 

mannvirkjagerðar á Íslandi og erlendis.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.  Æskilegt er 

að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu. 

VERKFRÆÐINGAR
TÆKNIFRÆÐINGAR

Starfsmann vantar með meirapróf

Óskum eftir starfsmanni til framtíðarstarfa.  

Góð laun í boði.

Upplýsingar gefur Hermann í s. 824 0824

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Skólaritari

• Óskað er eftir skólaritara í fullt starf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Guðrún Pétursdóttir 
í síma 570 4100 og 898 4107.
Umsóknarfrestur er til 14. desember.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 
www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Svæfi ngahjúkrunarfræðingur
Svæfi ngahjúkrunarfræðingur óskast til starfa á svæfi nga-
deild 12 CD við Hringbraut. Starfsemi deildarinnar er mjög 
fjölbreytt, þar eru framkvæmdar svæfi ngar vegna almennra-, 
brjósthols-, þvagfæra-, barna-, kvensjúkdóma- og augn-
aðgerða. Starfi ð felur í sér að veita þeim einstaklingum sem 
þurfa að gangast undir skurðaðgerðir einstaklingshæfða 
hjúkrun.

Unnið er á dagvöktum frá kl 07:30-15:30 auk bakvakta og 
staðarvakta. Starfshlutfall samkomulag.

Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og fræðsla, starfsum-
hverfi  sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og 
teymisvinna þar sem markmið er að veita skjólstæðingum 
og aðstandendum þeirra bestu mögulega þjónustu. 

Umsóknir berist fyrir 17. desember 2007 til Margrétar Jón-
asdóttur, deildarstjóra, netfang margjona@landspitali.is og 
veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 7202, 824 5226.
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Ánanaust 15
101 Reykjavík
Glæsilegar nýjar íbúðir

Stærð: 78-104 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27-37,5

Um er að ræða 4ra hæða fjölbýlishús með fimmtán 2-3ja herbergja íbúðum. Hönnun annaðist Friðrik Friðriksson
arkitekt.  Íbúðirnar  eru  allar  hinar  glæsilegustu  og  allur  frágangur  mjög  vandaður  og  skilast  þær  fullbúnar  án
gólfefna. Inngangur og stigi eru marmaralagðir en gangur á sameign er með ljósgráu steinteppi. Húsið hefur allt
verið tekið í  gegn,  allir  gluggar endurnýjaðir,  klætt  og málað að utan og allar  lagnir  endurnýjaðar.  Steypt var  ný
viðbygging og einni hæð bætt ofan á, Ánanaustmegin. Sameiginlegar svalir eru á 4. hæð á húsinu ca. 60 fm þar
sem er aðstaða til að grilla og hafa það gott. Þvottahús innan allra íbúða. Stillanlegur gólfhiti í öllum herbergjum.
Frábært  útsýni  er  yfir  fjörðinn.  Sölufulltrúar  REMAX  taka  á  móti  ykkur  með  allar  frekari  upplýsingar  varðandi
eignina.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@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

844 8005

Herjólfsstígur 16
801 Selfoss
Öll skipti skoðuð

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
***ÖLL  SKIPTI  SKOÐUÐ***  Fallegur  91,5  fm  sumarbústaður  á  8.927  fm  eignarlóð  í  Grímsnes-  og
Grafningshreppi með flottu útsýni. Húsið er innflutt frá Lettlandi. Húsið er fullbúið að utan, að innan er búið
að einangra, milliveggir komnir, panill kominn á veggi, panill til að klæða loftin fylgir með ásamt innihurðum
frá Parka. Gert er ráð fyrir hita í plötunni sem er steypt. Innri flötur glugga er tré en ytri flötur er plast. Hita-
og rafmagnsinntök vantar. Húsið selst í núverandi ástandi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

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

699 7372

844 8005

Laufrimi 24
112 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja

Stærð: 84,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.000.000

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Í dag kl.16:00-16:30

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

699 7372

844 8005

Opið
Hús

RE/MAX BORG kynnir 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi. Íbúðin er opin og björt.
Nánari lýsing: Gengið er inn í forstofu með flísum á gólfi og góðu skáparými. Úr forstofu er gengið inn í opið rými 
sem tengir íbúðina saman og er það mjög rúmgott og bjart. Eldhúsið er með góðri vinnuaðstöðu. Stofan er af góðri 
stærð, björt með stórum gluggum og útgengt er á stórar svalir. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. 
Barnaherbergið er af góðri stærð. Baðherbergið er með sturtubaðkari og er þvottaaðstaðan inni á baðherberginu.
Stutt er í alla helstu þjónust s.s. heilsugæslu, verslanir, skóla og leikskóla. Þetta er góð íbúð á vinsælum stað.

Lundur III
200 Kópavogur
STÓR STOFA

Stærð: 134 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  íbúð  á  2.hæð  í  Lundi,  Kópavogi.  Íbúðin  er  að  hluta  til  endurnýjuð,  með
sérinngangi  og  glæsilegu  útsýni.Hlutur  íbúðarinnar  er  undir  súð  og  því  þónokkuð  um  óskráða  fermetra.
Stofan er  ílöng og rúmgóð með stórum gluggum meðfram allri  hliðinni  sem gefur  sérlega gott  útsýni  yfir
Fossvogsdalinn.Eldhúsið er opið inn í stofuna, með nýlegri innréttingu.Stofurýmið er bjart og gefur íbúðinni
virkilega skemmtilegan svip.Hjónaherbergið er rúmgott og barnaherbergin 2 af góðri stærð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

HRINGIÐ OG PANTIÐ SKOÐUN

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

699 7372

844 8005

Suðurholt 13
220 Hafnarfjörður
Sérhæð með útleiguíbúð

Stærð: 267,8 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 34.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 57.000.000
Falleg efri sérhæð með innbyggðum bílskúr og 93,5 fm aukaíbúð. Efri hæðin er 144,3 fm 5 herbergja eign
með 30  fm innbyggðum bílskúr.  Innan  íbúðar  eru  4  svefnherbergi,2  baðherbergi  og  ein  stofa.Eldhús  og
stofa  eru  í  sama  rými  með  útgengi  á  stórar  suður  svalir  með  fallegu  útsýni.Tvö  baðherbergi  eru  í
íbúð.Innangengt úr 30 fm bílskúr í gegnum þvottahús.Á neðri hæðinni er 93,5 fm 3ja herbergja íbúð með
sér inngangi.Í henni eru tvö rúmgóð svefnherbergi,baðherbergi,þvottahús,rúmgóð stofa með eldhúsi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

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

699 7372

844 8005

Hlíðarvegur 36
200 Kópavogur
Parhús á flottum stað.

Stærð: 227,3 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 28.450.000

Bílskúr: Nei

Verð: 44.900.000
Miðhæð:  Flísalagt  anddyri.Gesta  WC  .Hol  með  parketi.  Rúmgott  eldhús  með  fallegri  viðarinnréttingu  og
góðum  borðkrók.  Stofa  með  parketi.  Gott  herbergi  með  parketi  á  gólfi.  Hringstigi  liggur  milli  hæða.  Efri
hæð: Gott hol/sjónvarpshol með parketi, útgengt á ágætar v-svalir. Stórt baðherbergi með sturtuklefa og
baðkari.  Hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi,  góðir  skápar.  Tvö  góð  herbergi.Geymsla  með  hillum.Kjallari:
Tvö herbergi. Hol með flísum. Gesta WC. Anddyri með flísum á gólfi, góð geymsla innaf anddyri. Þvottahús
og sturtuklefi. Geymsla innaf þvottahúsi.  Þetta er fín eign á besta stað í Kópavogi með mikla möguleika.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl:17-17:30. 

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

865 6565

Leirubakki 34
109 Reykjavík
Flott 3ja herb á besta stað.

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Íbúðin skiptist í:  Hol: Flísar á gólfi. Gott skápa pláss. Eldhús: Falleg ljós innrétting, flísar á gólfi. Flísalagt á
milli  innréttinga.   Baðherbergi:  Flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  og  sturtuklefi.  Tengi  fyrir  þvottavél.   Stofa:
Rúmgóð og björt stofa. Rauðeikarparketi á gólfum. Útgengt út á hellulagða suður verönd.  Hjónaherbergi:
Rúmgott herbergi með fínu skápaplássi. Rauðeiarkparketi á gólfi.  Barnaherbergi: Gott barnaherbergi með
rauðeikarparketi á gólfi.  Annað: Tvö merkt bílastæði. Hiti í stétt fyrir utan. Húsið málað sumar 2007.Stutt er
í skóla, þjónustu og leiksvæði.Snyrtileg og falleg eign.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16:00-16:30.

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

865 6565



Raufarsel 5 í Seljahverfi
109 Reykjavík
Barnvænn staður - 6 herbergja hús

Stærð: 186,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000

Virkilega fallegt 186,4 fm 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Skemmtilegt skipulag, hentar vel fyrir
stórar fjölskyldur. Hátt til  lofts á efri  hæð, upptekin loft,lýsing innfelld úttekin af Lúmex. Glæsileg stofa með Arni.
Eykarparket á gólfum nema flísar á baðherbergjum. Eldhús með innréttingum úr dökkri eyk. Búr. Sérstaka athygli
vekur fagurt útsýni yfir Reykjavík úr stofu og eldhúsi, sérstaklega borðkróknum. 3 svefnherb á neðri hæð og 2 á
efri. 2 baðherb flísalögð í hólf og gólf, sturta og bað. Vandaður stigi á milli hæða. Innangengt í bílskúr. Möguleiki er
að hafa 3ja herb. íbúð á jarðhæð. Í  kringum húsið er afar skjólsæll,  sólríkur og gróinn sér garður umlukin háum
runnum og trjám. Lítill hellulagður sólpallur. Staðsetningin er einstök beint á móti skemmtilegu útivistarsvæði með
göngustígum og leiktækjum, þar sem meðal annars er lítil  tjörn þar sem börn geta veitt hornsíli  og gefið öndum
brauð. Stutt í  skóla,skólasund,tónlistarskóla, félagsmiðstöð og aðra þjónustu. Gott aðgengi er að húsinu, rúmt í
kringum það og næg bílastæði. Frábær eign sem stoppar stutt við, fyrstur kemur fyrstur fær!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-16

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

892 0684

Vogaland 5
108 Reykjavík

Fallegt einbýli á eftirsóttum stað í Fossvoginum

Stærð: 339,2 fm
Fjöldi herbergja: 6-8
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 42.950.000
Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ 

Fallegt  einbýlishús  á  sérlega  góðum  stað  í  Fossvoginum.  Garður  og  umhverfi
hússins allt  hið fallegasta með hellulagðri  verönd og heitum potti.  Frábært  hús
fyrir  stóra  fjölskyldu.  Húsið  er  á  tveim  hæðum.  NEÐRI  HÆÐ:  Flísalagt  anddyri
með góðum skápum, rúmgott hol þaðan sem gengið er upp á efri hæð hússins.
Stórt,parketlagt,  sjónvarpshol/stofa,  3  svefnherbergi  með  parketi  á  gólfum  og
góðum  skápum.  Stórt,flísalagt  baðherbergi,  með  sturtuklefa.  Rúmgott
þvottahús  með  innréttingu.  Stór  geymsla  með  gluggum.  Útgengt  er  úr
þvottahúsinu út í hellulagðan bakgarð. EFRI HÆÐ: Komið er upp á pall þar sem
er  sjónvarpshol/setustofa.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  "fataherbergi"  og
stóru  sér  baðherbergi  með  hvítum  innréttingum  og  baðkari.  Svalir  út  af
hjónaherbergi.  Stór  stofa  og  borðstofa.  Parket  á  gólfum.  Sólstofa  með
vönduðum álgluggum. Skrifstofuherbergi inn af stofu. Mjög rúmgott eldhús með
eldri  innréttingu.  Búrherbergi/skrifstofa  inn  af  eldhúsi.  Flísalagt  gestasalerni.
GARÐUR:  Falleg  og  gróin  lóð.  Suðurverönd  með heitum potti.  Allt  gler  nýlega
endurnýjað og hús vel viðhaldið. SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 15:00-15:30

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

822 8283

893 0082

Víkurás 1
110 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 9.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Sérlega falleg 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stæði í bílageymslu. Sameignlegt þvottahús og
geymslur á hverri hæð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol. Góðir skápar. Úr holinu er gengið inn í stofuna
og  eldhúsið  sem  er  eitt  opið  rými,parket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið   með  fallegri  innréttingur.
Stofan er  björt  og rúmgóð. Suður svalir.  Svefnherbergið er  rúmgott  með parketi  á  gólfi  og góðum skáp.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Falleg eign. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 14:00 - 14:30

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

822 8283

692 3344

Dverghamrar
112 Reykjavík
Parhús á frábærum útsýnisstað

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 26.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.532.000
Flísalögð  forstofu.   Geymsla  á  hægri  hönd(hægt   að  nýta  sem  þvottahús).  Flísalagt  eldhús  með  góðri
innréttingu  og  borðkrók.  Rúmgóð  flísalögð  stofa  með,  útgengt  er  á   flísalagðar  svalir  með
STÓRGLÆSILEGU ÚTSÝNI.  Parketlagt hjónaherbergi með góðu skápaplássi Tvö rúmgóð barnaherbergi
sem eru svipuð á stærð. Flísalagt sjónvarpsherbergi. Stórt baðherbergi með fínni innrétting, tveim vöskum,
sturtuklefa og heitum pott. Flísalagt  í hólf og gólf.  Flísalagt þvottahús með aðgengi að stóru háalofti.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@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

692 9532



Eyktarás 11
110 Reykjavík
Gott hús með möguleika á aukaíbúð

Stærð: 285 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.000.000

Gott og afar fjölskylduvænt einbýlishús miðsvæðis í hverfinu. Örstutt í alla þjónustu s.s. sund og íþróttir, skóla og
verslanir.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum, stendur  ofanvert  við  götuna og er  samtals  285 m²,  þar  af  bílskúr  35 m².
Auðvelt  að  breyta  neðri  hæð  í  auka  íbúð  með  sér  inngangi.   Byggingarár  1980.  Gróin  lóð  548  m²  lóð  með
fallegum  trjám.    Eignin  skiptist  þannig:   Efri  hæð,  forstofa,  svefnherbergi,  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á
timburpall í  garði. Baðherbergi með ljósri innréttingu, flísar á veggjum og gólfi. Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð
og  útgengi  út  á  stórar  svalir.  Frábært  útsýni.  Eldhús,  borðstofa  og  þvottahús.   Neðri  hæð:  Tvö  rúmgóð
svefnherbergi með skápum, rúmgtt alrými með arni, geymsla og bað/sauna, inngangur og forstofa ásamt bílskúr.
Húsið er í góðu ásigkomulagi, nýlegur sólpallur í garðinum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS milli kl. 14.00 og 15.00

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

864 4615

898 8016

Grafhólar 2
800 Selfoss
Fallegt parhús - viðhaldslítið

Stærð: 177 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
PARHÚS á einni hæð samtals177m², íbúð 136m² auk 41m² bílskúrs. Húsið skilast fullfrágengið að innan
og  utan  án  innréttinga,.  Staðsetning  er  miðsvæðis,  skammt  frá  Sunnulækjarskóla.  Skipulag:  Skiptist  í  3
svefnherb.  eldhús,  stofu,  tvö  baðherb.  þvottahús,  rúmgóðan  bílskúr.   Hjónaherb.  með  sér  baðherb.
útgengi í suðurgarð. Húsið er allt flísalagt,  hiti er í gólfum. Baðherb. flísalögð hornbaðkar og sturta. Stofan,
borðstofa, eldhús er sem eitt rými með suðurgluggum. Viðhaldslítið klætt flísum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS milli kl. 14.00 og 15.00

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

864 4615

898 8016

Lynghagi 28
107 Reykjavík
Útsýnisíbúð í Vesturbænum

Stærð: 133,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 20.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 46.900.000
Á mótum Ægisíðu og Lynghaga.  Gott  útsýni  út  á  Faxaflóann.  Húsið  er  í  góðu standi  hefur  verið  töluvert
endurnýjað, m.a. steinað að utan, skipt hefur verið um skólplögn út í götu, rafmagn endurnýjað. Skipulag
íbúðar er gott: Aðalhæð, andyri, gangur, eldhús og borðstofa, tvö svefnherbergi, tvær stofur  með franskri
hurð  á  milli.  Útgengi  á  suðursvalir.  Í  kjallara  er  sérherbergi,  snyrting  og  eldhús  ásamt  sameiginlegu
þvottahúsi og geymslu. Bílskúrsréttur. Eign með mikla möguleika.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Eign með möguleika - bílskúrsréttur.

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

864 4615

898 8016

Kristnibraut 12
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð - Hagstæð lán

Stærð: 102,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000

Falleg og björt 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi. Eignin skiptist í : forstofu með fataskáp og
hvíttuðum  aski  á  gólfi,  barnaherbergi  með  fataskáp  og  hvíttuðum  aski  á  gólfi  ,  eldhús  með  hvítri  innréttingu,
hvíttuðum aski á gólfi  og aðgengi inní þvottahús með hillum og flísum á gólfi. Stofa og borðstofa með gluggum á
þrjá vegu, hvíttuðum aski á gólfi  og útgengi út á suður svalir með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavík. Baðherbergi
með flísum í hólf og gólf, baðkari, upphengdu salerni og vaskborði úr gleri. Hjónaherbergi með hvíttuðum aski á
gólfi  og  góðu  skápaplássi.  Öryggismyndavél,  gervihnattarloftnet,  sjálfvirkir  hurðaopnarar  í  sameign.  Geymsla  í
sameign. Sameign er mjög snyrtileg í alla staði. Gott aðgengi fyrir hjólastól.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl.: 16:30 - 17:00

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

520 9400

698 87 33

Sólvallagata 56
101 Reykjavík
Frábær staðsetning - laus strax !

Stærð: 48,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 7.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Góð  lofthæð  !  Forsofa  með  flísum  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Eldhús  með  sprautulakkaðri  innréttingu,
barborði,  flísum  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Stofa  með  parketi  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Svefnherbergi
með skápum og linoleum dúk á  gólfi.  Baðherbergi  með sturtuklefa,  vaskborði,  flísum á  gólfi  og  halogen
lýsingu.  Þvottahús og geymsla í sameign. Stigagangur er mjög snyrtilegur og lítur vel út að öllu leyti.  Búið
er að endurnýja: Allt gler í íbúðinni. Rafmagnstöflu. Þak

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl.: 15:00 - 15:30

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

698 87 33

Álfkonuhvarf 47
203 Kópavogur
Ný fullbúin falleg íbúð LAUS

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

Brunabótamat: 23.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.800.000
Íbúð á  þriðju  hæð í  enda hússins.  Gluggar  á  þrjá  vegu.  Íbúðin  er  121 fm og geymsla  í  kjallara  10,4  fm.
Íbúðin er fullbúin með fallegu eikarparketi  á öllu nema baðherbergi  og þvottahúsi  sem er flísalagt.  Lýsing
eignar:  Rúmgóð  forstofa,  sjónvarpshol  og  rúmgóð  stofa  og  borðstofa,  útgengt  úr  stofu  á  stórar,  15  fm
flísalagðar  suðursvalir,  fallegt  útsýni.  Eldhús  með  HTH  eikarinnréttingu  með  AEG  tækjum,  flísalagt
þvottahús. Baðherb með sturtuklefa og baðkari. 3 stór herbergi með eikarskápum

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

8648090

898-0066



Hörgsholt 11
220 Hafnarfjörður
Fallegt útsyni

Stærð: 126,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
RE/MAX Bær kynnir: Falleg og björt 3-ja herbergja, 126,7 fm íbúð á jarðhæð í parhúsi. Komið inn í forstofu
með  flísum  á  gólfi,  þvottahús  er  á  hægri  hönd.   Gengið  er  inn  í  stórt  parketlagt  rými,  þar  sem
Borðstofa,stofa og eldhús liggja saman fallegu og björtu rými með útgang út í stóran garð. Góð geimsla.
Stórt svefnherbergi með parket á gólfi. Stórt fataherbergi. Auka svefniherbergi er innréttað sem sjónvarps
herbergi og með inngang í innréttaðan bílskúr.  Allar uppl. Veitir Óskar 659-0322

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

tse@remax.is

skari@remax.is

Falleg íbúð á góðu verði

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

659 0322

Sigtún 35
105 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 150,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Glæsilega   120,3  fm íbúð á  annarri  hæð í  fjögurra  íbúða húsi  við  Sigtún.   30,6  fm fullbúinn  bílskúr,  góð
lofthæð  (rafmagn  og  vatn).  Komið  inn  í  anddyri  með  fatahengi,  Parketlagður  gangur  eftir  endilangri
íbúðinni.Vinstra megin er eitt svefnherbergi, gott eldhús með nýlegri innréttingu og góðum tækjum, flíslagt
baðherbergi.Við  enda  gangs  er  gott  svefnherbergi  og  þar  við  hlið  stórt  svefnherbergi.  Hægra  megin  við
gang eru tvær samliggjandi suður stofur.  Nýtt eikarparket á stofu. Svalir út af stofu

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

tse@remax.is

skari@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 15:00 - 16:00

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

659 0322

Espigerði 16
108 Reykjavík
Jarðhæð með sérgarði.

Stærð: 59,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Góð  2ja  herb.  íbúð  á  jarðhæð  í  litlu  fjölbýli.  Forstofa  með  skáp.  Eldhús  með  snyrtilegri  eldri  innréttingu,
borðkrók og dúk á gólfi. Björt stofa með útgengi í lítinn af markaðann garð. Svefnherbergi með eldri skáp.
Baðherbergi með baðkari, tengi fyrir þvottavél og dúk á gólfi. Á eru forstofu, stofu og herbergi er parket. Í
sameign er sér geymsla og sameiginlegt þurrkherbergi. Sameignin er snyrtileg og húsið er í góðu ástandi
að utan.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 14:00 til 14:30

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

869-8150

Hafnargata 82
230 Reykjanesbær
Gott Íbúðarlánasjóðslán fylgir

Stærð: 100,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 17.820.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
Mikið endurnýjuð 4ra herb. sérhæð ásamt bílskúr miðsvæðis í Keflavík.  Flísalögð forstofa, hol, eldhús með
nýlegri kirsuberja innréttingu, gaseldavél og plássi fyrir tvöfaldann ísskáp. Samliggjandi stofa og borðstofa,
fallegur  franskur  gluggi  í  stofu  og  útgengi  á  svalir.  Tvö  svefnherbergi  með  skápum,  baðherbergi  með
nuddbaðkari og lítilli innréttingu. Stafaparket á gólfum.  Gott Íbúðarlánasjóðslán á 4,15@  vöxtum fylgir.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 16:30 til 17:00

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

869-8150

Breiðagerði 37
108 Reykjavík
Fallegt einbýli

Stærð: 317 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 81.000.000

Fallegt 262fm einbýlishús auk 20fm sólstofu og ca. 35fm geymslu.  Forstofa með marmaraflísum og furuskápum.
Á neðri hæð er eitt herbergi og flísalögð gestasnyrting. Frá gangi er gengið upp tvær tröppur, þar er þvottahús, á
ganginum eru góðir furuskápar. Við enda gangsins er gott tómstundaherbergi með skápum. Gólfefni á gangi og
herbergjum er eikarparket. Á móti forstofu er stigi upp á efri hæðina, gegnheilt eikarparket er á stiga. Þegar komið
er  upp  er  gengið  inn  í  hjarta  hússins,  sem  er  sameiginlegt  opið  rými.  Á  vinstri  hönd  er  eldhús  með  vandaðri
sérsmíðaðri  innréttingu  með  granítplötu.  Eldhústæki  sem  fylgja.  Í  framhaldi  af  eldhúsi  er  borðstofa  með
náttúruflísum á gólfi. Í holinu við stigann er sjónvarpsstofa, þar er parket á gólfi. Gengið er áfram ganginn þar er
arinstofa og falleg,  björt  sólstofa,  með náttúruflísum á gólfi.  Útgengi  er  í  garðinn.  Á hægri  hönd frá stiganum er
svefnherbergisgangur.  Þar  eru 3 herbergi  og rúmgott  hjónaherbergi  með parketi.  Baðherbergi  með sérsmíðaðri
innréttingu, baðkari og sturtu. Flísalagt í hólf og gólf með hitalögn í gólfi. Garður í góðri rækt og sólpallar. Hitalögn
er í plani fyrir framan húsi

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 15:00-15:30

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

893-6001

820-8080

Heiðarholt 15
250 Garðar
Nýtt parhús í botnlanga

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

villi@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl. 15.00 - 16.00

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

699-6949

848-1200

Langholtsvegur 172
104 Reykjavík
Rúmgóð björt íbúð í kjallara

Stærð: 88,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Rúmgóð  björt  þriggja  herbergja  íbúð(í  kjallara)  Við  Langholtsveg  á  baklóð.  Sér  inngangur.  Nánari
lýsing.Forstofa með flísum á gólfi. Þaðan komið inná gang með plastparketi á gólfum. Eldhús með nýlegri
hvítri eldhúsinnréttingu , gott pláss fyrir eldhúsborð. Tvö góð svefnherbergi eru í íbúðinni. Hjónaherbergi er
rúmgott  og bjart  með fataskápum, plastparket  á  gólfum.  Stofa,  björt,  plastparket  á  gólfum.  Baðherbergi
með hita í gólfi baðkari og sturtu, flísar á gólfi.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjan@remax.is

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

villi@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl. 16.00 - 16.30

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

699-6949

848-1200



Framnesvegur 18
230 Reykjanesbær
Einbýlishús á tveimur hæðum.

Stærð: 181,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 20.080.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.000.000
Einbýlishús 135.0 fm ásamt stórum 46,9 fm bílskúr. Komið er inn í stóra forstofu með hita í gólfi og miklu
skápaplássi.  Eldhús  með borðkrók.  Stofa  og  borðstofa  samliggjandi  með útgengi  út  í  garð  sem er  með
sólpalli og heitum potti. Baðherbergi með hornbaðkari og innréttingu. Hringstigi er upp á efri hæð. Þar eru
fjögur góð svefnherbergi með skápum og baðherbergi með innréttingu. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Anna Svandís
Sölufulltrúi

tse@remax.is

annadis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15-15:30

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

694-4547

Aflagrandi 3
107 Reykjavík
Falleg 3 herbergja íbúð

Stærð: 100,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.000.000
Re/max Esja Kynnir:  Fallega 3 herbergja íbúð á jarðhæð í 6 íbúða húsi á besta stað á grandanum.  Íbúðin
er  100,4 fm og er  25 -  30 fm sólpallur  með skjólveggjum.  Sérinngangur  er  í  íbúðina.  Húsið  er  nýmálað,
sprunguviðgert og þakið var yfirfarið og málað í sumar 2007. Þetta er mjög falleg eign sem að vert er að
skoða. Allar nánari upplýsingar veitir Helga Pálsdóttir í síma 822-2123 eða helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:30 - 15:00

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

822 2123

Frostafold 2
112 Reykjavík
Vel staðsett 4 herbergja íbúð

Stærð: 118,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.700.000
RE/MAX Esja kynnir:  Fallega 118,3 fm 4 herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvogi.  Hægt er að ganga út
á  stórar  suðursvalir  úr  eldhúsi  og  úr  stofu,  mikið  útsýni  af  svölunum.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,
sjónvarpshol, stofu, hjónaherbergi, 2 barnaherbergi og baðherbergi. Þvottahús er staðsett í íbúðinni.  Allar
nánari upplýsingar veitir Helga Pálsdóttir í síma 822-2123 eða helgap@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:30 - 16:00

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

822 2123

Miðtún 90
105 Reykjavík
Vel skipulögð 3 herbergja íbúð

Stærð: 86,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 11.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.700.000
ATH  LÆKKAÐ  VERÐ.  Vel  skipulögð  3  herbergja  íbúð  á  vinsælum  stað.  Gengið  er  inn  í  stórt  hol  með
fatahengi  og parketi  á gólfi.  Eldhúsið er með upprunalegri  innréttingu og flísar á gólfi  .  Stofan er rúmgóð
með  fallegum  útdregnum  glugga,  parket  á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  skáp  og  dúk  á  gólfi.
Barnaherbergið er mjög rúmgott með dúk á gólfi  og skáp. Baðherbergi með ágætri   innréttingu, baðkar,
ljósar flísar á gólfi. Góð lán geta fylgt eigninn.

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

Hringbraut 69
Hafnarfjörður
Rétt við sundlaugina

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 15.000.000

Bílskúr: Nei

Verð: 25,9 milj.
Falleg  4-5  herbergja  101,8  fm.  sérhæð   í  góðu  húsi  á  besta  stað  í  suðurbænum  í  Hafnarfirði,  með
sundlaugina nánast í bakgarðinum.Íbúðin er á miðhæð í þriggja íbúða húsi sem er vel við haldið og stendur
á  góðum  stað  nálægt  allri  þjónustu.Gengið  er  inn  í  hol  sem  er  með  fallegum  flísum  á  gólfi  ásamt
fatahengi.Rúmgóðar samliggjandi stofur með parketi á gólfi og þrem gluggum á tvo vegu, einn af þeim er
fallegur útskotsgluggi sem snýr í suður með góðu útsýni. Góð eign sem vert er að skoða

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl.17.00- 17.30 

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

8937806

Tungusel 7 efsta hæð
Neðra Breiðholt
Rétt við Ölduselsskóla

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Rúmgóð  og  vel  skipulögð  íbúð  með  fallegu  útsýni.4ra  herb.114  fm.á  efstu  hæð.Rúmgóð  þrjú
svefnherbergi,  baðherbergi  og  geymsla   í  kjallara.  Rúmgott  eldhús  með  góðum  borðkrók,  upphafleg
innrétting, í ágætu ástandi. Flísar á eldhúsgólfinu. Rúmgóð stofa með teppum,(en parket fylgir með) hurð
út  á  suðursvalir.   Rúmgott  hjónaherbergisem  er  nýtt  í  dag  sem  sjónvarpshol.Tvö  önnur  herbergi  með
góðum skáp og parket  á  gólfum.  Baðherbergi  með flísum á  gólfi  nýtt  baðker  fylgir.  Frábærlega staðsett
íbúð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl.16.00 - 16.30

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

8937806

Kvíslártunga
Mosfellsbær
Tilbúið til innréttinga

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 52.500.000
Stórglæsilegt parhús í Kvílsártungu, Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning efst í landinu og ofan
við götu. Frítt svæði á bak við húsið. Húsið verður afhent tilbúið til innrétttinga og lóð grófjöfnuð. Skipulag
hússins  er  mjög  skemmtilegt  og  hæfir  vel  nútímafjölsdyldu.  Neðri  hæð,  aðkomuhæð  samanstendur  að
góðu anddyri, gestabaði, eldhúsi, borðstofu og stofu. Bílskúr er einnig á hæðinni og inngengt í hol. Á efri
hæðinni eru 4 svefnherbergi auk baðherbergis og fataherbergis/geymslu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

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

898 9979

660 7761

Laxabraut
Þorlákshöfn
Fyrirtæki/fjárfestar

Stærð: 2867 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 198.000.000
Um  er  að  ræða  iðnaðarhúsnæði  í  Þorlákshöfn  alls  þrjár  eignir  sem  allar  liggja  saman,tvær
stálgrindarskemmur  og  eitt  starfsmannahús.  Húsnæðið  er  allt  afar  snyrtilegt  og  heppilegt  til  ýmissar
starfsemi. Önnur stálgrindarskemman og er hún alls 1370,8 m2 að stærð. Hin skemman er styttra á veg
komin  en  þar  á  eftir  að  steypa  gólf  og  leggja  rafmagn.  Stærð  nýju  skemmunar  er  1.270,8  m2.
Starfsmannahúsið  (201,8m2)  er  nánast  fullbúið  að  innan.  Lóðin  er  alls  23.000  fm  Fermetraverð  í  húsi
69.000.-

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

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

898 9979

898 4477



Barmahlíð 13
105 Reykjavík
Endurnýjuð að innan ! 

Stærð: 105,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.000.000
Eignin er með  sér inngangi á fyrstu hæð. Komið er inn  í góða flísalagða forstofuð með fatahengi. Rúmgott
Hjónaherbergi  og 3  barnaherbergi. Falleg og björt stofa með samlyggjandi eldhúsi, frá eldhúsi  er gengið
út á svalir og hægt er að ganga þar út  í garð.Snyrtilegt baðherbergi með tengi fyrir þvottavel.Sér geymsla í
kjallara  og  sameiginlegt  þvottarhús  með  þurrkunaraðstöðu.   Góð  eign  á  góðum  stað  miðsvæðis  í
Reykjavík.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30 

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

699 6165

661 7788

Frostafold 22
112 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

Stærð: 51,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 8.610.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.600.000
Komið er  inn í  anddyri  með flísum á gólfi  og góðum fataskáp. Baðherbergi  er  með baðkari  og sturtu og
flísum  á  veggjum  og  gólfi.  Svefnherbergi  með  góðum  skápum  og  parketi  á  gólfi.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu, flísum á milli skápa og flísum á gólfi, við enda eldhússins er góður borðkrókur. Stofan er björt
og rúmgóð með parketi á gólfi. Úr stofunni er gengið út á stórar svalir með mjög miklu útsýni. Geymsla og
þvottahús eru í samegin hússins.Góð fyrstu kaup.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.30 - 16.00

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

699 6165

899 0800

Heiðarbraut 3E
260 Reykjanesbær
Endaraðhús ! 

Stærð: 169,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Á  aðalhæð  er  forstofa,  eldhús,  stofa,  gestasnyrting,  bílskúr  og  þvottahús.  Eldhús  er  með  nýjum
innréttingum. Flísar á gólfi og veggjum milli innréttinga. Rúmgóður borðkrókur.Stofan er flísalögð, björt og
falleg.Inn af forstofu er stór fataskápur og gestasnyrting.  Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi og
sjónvarpshol. Úr sjónvarpsholi er gengið út á flísalagðar suðursvalir. Stigi milli hæða er teppalagður, gengur
efri hæðar og sjónvarpshol parketlögð. Dúkur á herbergjum.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 896 6694

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

699 6165

896 6694

Laufengi 3
112 Reykjavík
GOTT LÁN GETUR FYLGT!

Stærð: 113,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.600.000
ATH.  GOTT  ÁHVÍLANDI  LÁN  GETUR  FYLGT  MEÐ.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  góðum  skáp.
Svefnherbergin  eru  3  mjög  rúmgóð  og  öll  með  fataskápum,  í  svefnherbergi  hjóna  eru  mjög  góðar
suðursvalir. Baðherbergi er mjög rúmgott með hvítri innréttingu og  flísum á veggjum og gólfi, baðkari og
sér  sturtu.  Hol  /  gangur  er  með  parketi  á  gólfi.  Eldhús  er  mjög  rúmgott  með  góðum  borðkrók  og
sprautulakkaðri  og  mahagóný  innréttingu.  Stofan  og  eldhúsið  liggja  saman,  stofan  er  mjög  rúmgóð  og
björt.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

hilmarosk@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16.30 - 17.00

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

699 6165

892 2982

Lautarsmári 22
201 Kópavogur
Frábær staðsetning!

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 18.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.600.000
ATH. OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3.DESEMBER KL. 18.30 - 19.00  Komið er inn í gott hol með rúmgóðum
eikarskápum og parketi á gólfi,á vinstri hönd er gengið inn í þvottahús með flísalögðu gólfi. Svefnherbergin
eru  3  með  eikarskápum  og  parketi  á  gólfi.  Á  baðherbergi  er  bæði  sturta  og  baðkar,  fín  innrétting  og
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Í  eldhúsi  eru  góðar  innréttingar  og  parket  á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð og  björt  með
parketi á gólfi, úr stofunni er gengið út á suðursvalir.Geymsla er í sameign hússins.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 3.12.07 KL 18.30 - 19.00

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

699 6165

820 0301

Lundarbrekka 10
200 Kópavogur
5 herbergja íbúð ! 

Stærð: 109,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 16.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Komið inn í  anddyri  með fatahengi, inn af anddyri  er herbergi.  Eldhúsið er allt  nýtekið í  gegn með fallegri
grárri  innréttingu og plankaparketi  á  gólfi,  mjög gott  pláss  fyrir  eldhúsborð/borðstofuborð.  Stofan  er  afar
björt  og  falleg  með  plankaparketi  á  gólfi,  úr  stofunni  er  gengið  út  á  svalir.  Herbergja  gangur  með  3
rúmgóðum svefnherbergjum með plankaparketi. Baðherbergið er allt nýtkið í gegn með hita í gólfi, stórum
sturtuklefa og fallegri hvítri innréttingu. Inni í íbúðinni er lítil geymsla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15.30 - 16.00

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

699 6165

661 7788

Snorrabraut 83
101 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

Stærð: 70,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 10.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.700.000
Komið er inn í lítið anddyri með parketi á gólfi. Baðherbergi er snyrtilegt með flísum á gófli, veggir eru að
hluta til panelklæddir,  baðkar og flísum á vegg í kringum baðkar. Svefnherbergin eru 2 bæði með parketi á
gólfi.  Eldhúsið  er  með  borðkrók  og  ljósri  viðarinnréttingu.  Stofan  er  með  parketi  á  gólfi.  Sérgeymsla  er  í
sameign hússins, einnig er þvottahús í sameign hússins, lítil köld geymsla er utandyra undir stiga.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

benolafs@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 661 7788

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

699 6165

661 7788

Torfufell 29
111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !

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

Brunabótamat: 8.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Komið er inn í lítið anddyri með fatahengi, vinstra megin þegar komið er inn er baðherbergi með baðkari.
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum fataskápum. Eldhúsið er með glugga, innréttingum á einum vegg o
gert er ráð fyrir litlu borði inn í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð með dúk á gólfi, úr stofunni er gengið út á mjög
stórar svalir. Geymsla er í sameign hússins. Gúð staðsetning, stutt í alla þjónustu, einnig er stutt í skóla og
leikskóla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

boas@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi

aslaug@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

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

699 6165

820 0301



Hamravík 22
112 Reykjavík
Glæsileg eign!

Stærð: 88,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  í  Víkurhverfi  í  Grafarvoginum.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu,  þvottahús,
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og stofu. Forstofa með fallegum ljósbrúnum flísum og góðum fataskáp.
Þvottahús er  innaf  forstofu,  með hillum og skolvaski.  Eldhúsið  er  með mjög fallegri  U-laga innréttingu úr
kirsjuberjavið  og  góðum tækjum og ljósar  flísar  eru  á  milli  efri  og  neðri  skápa.  Herbergin  eru  bæði  mjög
rúmgóð og með góðum skápum. Innréttingar eru úr kirsuberjavið.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN! 692 1065/896 4146

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

692 1065

896 4146

Ártún 2a
Selfoss
Flottasta lóð bæjarins

Stærð: 849,7 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 14.000.000
RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA :  NÝ  BYGGINGALÓÐ VIÐ  Ártúni2a  SELFOSSI.   Nýtt  í  einkasölu.
Flottasta  byggingalóð  bæjarins  við  Ártún  2a  sem  er  849,7m2  að  stærð.    Allar  nánari  upplýsingar  veita
Snorri  Sigurðarson í  síma 897-7027 eða snorrisig@remax.is  ÞARFT ÞÚ AÐ SELJA ? VEGNA MIKILLAR
SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR TEGUNDIR EIGNA Á SKRÁ.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Frábært fjárfestingartækifæri.

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Tröllhólar 39
Selfoss
Tilbúið til afhendingar

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Birkihólar 19
800 Selfoss
PARHÚS Á SELFOSSI

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
RE/MAX Heimili  og  Jarðir  kynna:  Fallegt  parhús  í  góðum stað á  Selfossi.  Um er  að  ræða nýtt  164,9  fm
parhús á einni hæð innst í botnlanga.  Húsið skilast tilbúið til innréttinga, ómálað en ídregið rafmagn. Möl í
bílplani  og  umhverfis  húsið.  Lóð  verður  tyrfð.  Teikningar  gera  ráð  fyrir  3  svefnherbergjum,  rúmgóðu
baðherbergi,  stofu  og  eldhúsi  sem  flæða  saman.  Innangengt  er  í  bílskúr  úr  þvottarhúsi.  Hiti  er  í  öllum
gólfum. Nýr grunnskóli er í göngufæri. Falleg og smekkleg eign sem vert er að líta á

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN!!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660

Hafnargata 9
825 Stokkseyri
Góð vinnustofa listmálara!!!

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

Brunabótamat: 8.170.000
Bílskúr: Nei

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

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 820-9610.

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

820-9610

Heiðarbrún 55
810 Hveragerði
Parhús á rólegum stað

Stærð: 149,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.800.000
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Fallegt parhús á rólegum og barnvænum stað í Hveragerði. Eignin
telur:  Forstofu,  hol,  sjónvarpsherbergi,  stofu,  eldhús,  baðherbergi  og  3  svefnherbergi.  Á  stofu  er  rustik
eikarparket  og  á  öllum  opnum  rýmum  eru  náttúruflísar  á  gólfum.  Á  herbergjum  eru  parketplankar.  Allar
innréttingar  og  skápar  eru  frá  FAGUS  úr  ljósum  kirsuberjavið.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  fallegri
innréttingu, baðkari og flísalögðum sturtuklefa. Lóð er skjólsæl og vel gróin. OPIÐ HÚS SUNNUDAG!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2.DES KL 13:30 -14

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660

Kjarrhólar 15
800 Selfoss
Fallegt parhús á góðum stað

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX Heimili og jarðir kynna: Mjög vandað nýtt 178 m2 parhús á Selfossi. Innra skipulag er hannað af
Katrínu  Guðmundsd  innanhússarkitekt.  Eignin  telur:  forstofu,þvottahús,2  forstofuherb,hol,hjónaherb  með
fataherb,2 baðherbergi,stofu og eldhús. Góð lofthæð. Húsið skilast tilbúð til innréttinga. Hjónaherb er með
sérbaðh og hurð út á steypta 40 m2 verönd með heitum potti. Að utan er húsið klætt með hleðslusteinum
og viður í bland. Gluggar og hurðir er úr harðvið. Mjög vönduð eign fyrir vandláta.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Tómas
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

tomas@remax.is

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

sigrun@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 2.DES KL 16.00-16.30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

6990660

820-9610

Mánavegur 9
800 Selfoss
Einbýlishús í grónu hverfi...

Stærð: 155,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Steinsteypt einbýlishús í grónu og rólegu hverfi á Selfossi. Húsið er skráð
155,8  fm  og  þar  af  er  36  fm  bílskúr.  Húsið  er  byggt  árið  1966  og  er  steníklætt  að  utan.  Eignin  telur:
forstofu,  stofu,  4 svefnherbergi,  baðherbergi,  eldhús,  þvottahús og búr.  Stofan,  gangurinn og 2 herbergi
eru  parketlögð  með  nýlegu  plastparketi,  2  herbergi  eru  með  dúk  á  gólfi.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítri
innréttingu og flísum á gólfi. Þjónusta og skólar eru í göngufæri. OPIÐ HÚS SUNNUDAG

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNDAG 2.DES KL 15-15:30

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660



Blikaás 9
221 Hafnarfjörður
Falleg íbúð í litlu fjölbýli

Stærð: 97,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Mjög  falleg  3ja  herb  íbúð  í  litlu  fjölbýli  með  sérinngangi  og  afgirtri  verönd.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með
fataskáp,  náttúrusteinn  á  gólfi.  Baðherb  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Hjónaherb  með  fataskápum.
Barnaherb.  Gott  eldhús með fallegum innréttingum, opið inn í  stofu,  borðkrókur.  þvottahús innaf  eldhúsi
með útgengi í  bakgarð sem er í  séreign. Rúmgóð stofa með útgengi á afgirtan pall.  Á gólfum er parkett.
Allar innréttingar eru úr beiki. Rúllutjöld í gluggum. Góð geymsla innan íbúðar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:30-16

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

899 8811

Lautasmári 5
201 Kópavogur
LAUS STRAX

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Mjög  falleg  3ja  herbergja  79  fm  íbúð  á  7.  hæð  miðsvæðis  í  Kópavogi.  ÍBÚÐIN  ER  LAUS  TIL
AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING. Stofa og eldhús er eitt opið rými, eldhúsinnrétting er úr dökkum við
og að hluta til sprautulökkuð, hvítur háfur og keramikhelluborð, ísskápur fylgir. Svefnherbergi eru bæði með
fataskápum.  Á  gólfum  er  ljóst  parkett.  Baðherbergi  flísað  í  hólf  og  gólf,  baðkar  með  sturtuaðstöðu.
Fataskápar á gangi. Þvottahús innan íbúðar. Geymsla í kjallara.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 14:30-15

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

899 8811

Nýbýlavegur 102
200 Kópavogur
LAUS STRAX

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Góð 3ja herb íbúð á annari hæð ásamt bílskúr. Innrétting í eldhúsi er hvítlituð með flísum á milli efri og neðri
skápa, borðkrókur. Innaf eldhúsi er þvottahús með flísum á gólfi. Stofa er með góðum gluggum sem hægt
er  að  renna  til  hliða,  parkett  á  gólfi  en  að  hluta  til  er  flísalagt  við  glugga.  Gangur  með  tveimur
svefnherbergjum, fataskápar í hjónaherb, parkett á gólfum. Baðherb með ljósum flísum, góð innrétting og
baðkar með sturtu, gluggi á baði. Bílskúr með hita og rafmagni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16-16:30

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

899 8811

Þórðarsveigur 6
113 Reykjavík
Góð íbúð ásamt bílskýli

Stærð: 74,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
Falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum ásamt bílskýli. Anddyri er rúmgott með flísum á gólfi
og  góðu  fatahengi.  Flísar  ná  fram  á  gang.  Rúmgott  baðherb  með  flísum  á  gólfi  og  sturtu.  Þvottahús  á
gangi. Eldhús með góðri innréttingu, t.f. uppþvottavél, gluggi og borðkrókur, parkett á gólfi. Stofa er með
parketi  á  gólfi  og  útg.  á  svalir.  Hjónaherb  er  rúmgott  með  góðum  fataskápum.  Í  öllum  gluggum  eru
trérimlagardínur. Gengið inní geymslu frá svalagangi. Sérmerkt bílastæði í bílgeymslu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

VEL BYGGT FJÖLBÝLI

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

899 8811

Mýrarás 13
110 Reykjavík
Glæsilegt einbýli

Stærð: 444,9 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 63.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 98.000.000

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað, neðan við götu, í Árbænum.  Eignin skiptist þannig að
komið er inn í flísalagt anddyri, þá er gengið í stórt hol með svefnherbergisgang til vinstri, en þar eru tvö rúmgóð
herbergi  og  hjónaherbergi,  sem  er  með  hurð  út  á  stóran  sólpall  með  heitum  potti,  aðalbaðherbergi  með
innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Úr holi er gengið í stóra og fallega stofu og borðstofu með svölum á tvo vegu
og fallegu útsýni, flísalagða gestasnyrtingu, mjög rúmgott eldhús með stórum borðkrók og búrherbergi. Loft eru
viðarklædd. Úr eldhúsi er stórt þvottahús og tvöfaldur bílskúr.  Á neðri hæðinni, sem einnig er með sérinngangi,
eru  þrjú  mjög  stór  parketlögð  herbergi,  sem  hægt  er  að  skipta  upp  í  fleiri,  stórt  tómstundaherbergi,  flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa, óinnréttað gufubaðsherbergi, mjög stór geymsla með glugga, og sjónvarpskrókur.
Öllu húsinu hefur verið vel við haldið jafnt að utan sem innan.  Garður er gróinn, skjólgóður og fallegur.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Hús með mikla möguleika

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

821 0654

Ferjubakki 10
109 Reykjavík
Björt og rúmgóð.

Stærð: 100,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inn í forstofu með skápum og þaðan í aðalrými íbúðarinnar. Opið eldhús með ljósum innréttingum
og  góðum  borðkrók.  Björt  stofa  og  skjólgóðar  suðvestursvalir.  Baðherbergið  hefur  nýlega  verið
endurnýjað.  Flísar  á  gólfi  og  veggjum,  baðkar  með  sturtu  auk  aðstöðu  fyrir  þvottavél.  Á
svefnherbergisgangi eru þrjú stór herbergi, öll með skápum. Parket er á á allri íbúðinni nema á baði en þar
eru flísar. Í sameign er stór hjóla- og vagnageymsla auk sameiginlegs þvottahúss. Sér geymsla í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

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

823-5050

895 8525

Langholtsvegur 80
104 Reykjavík
Sér inngangur!

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Björt  og falleg 3ja  herbergja  íbúð í  kjallara í  þriggja  íbúða húsi.  Íbúðin er  með sérinngangi  og henni  fylgir
bílastæði við hlið húss.  Flísalögð forstofa.  Þaðan er komið á parketlagðan gang. Eldhúsið er  með fallegri
hvítri innréttingu. Tvö góð herbergi eru í íbúðinni. Stofan er opin og björt, plastparket á gólfi. Baðherbergið
er flísalagt, falleg innrétting og sturta. Geymsla og þvottahús í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050



Ásgarður 22-24
108 Reykjavík
Góð eign í vinsælu hverfi

Stærð: 74,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið  er  inn  í   flísalagt  anddyri  með  tvöföldum  skáp.  Baðherbergi  á  hægri  hönd  og  þvottahús  innaf
baðherberginu.  Svefnherbergi  á  vinstri  hönd  með  góðum  skápum.  Beint  framundan  er  eldhúsið,smá
vinnuaðstaða  og  stofan.  Eldhúsið  er  nýlegt,það  er  tvískipt  með  nýlegri  innréttingu,parketi  á  gólfi,góðu
vinnuplássi og uppþvottavél. Stofan er björt og falleg með þriggja stafa eikarparketi á gólfi. Svefnherbergið
er með parketi á gólfi og góðum skápum. Baðherbergið er flísalagt og ný tæki.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:30 - 15:00

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

897 0798

822 3702

Baugakór 3
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.080.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Mjög fallega og vel skiplagða 3ja herbergja íbúð á 2.hæð við Baugakór 1-3 ásamt bílastæði í bílastæðahúsi
í  Kópavogi.  Örstutt  er  leikskóla,  verslun  og  sund.  Eignin  skiptist  sem hér  segir:  Komið  er  inn  í  rúmgóða
forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Borðastofa og stofa eru samliggjandi og er útgengt á stórar
suð-austursvalir,  parket  á  gólfi.  Eldhús  er  opið  inn  í  stofu,  flísalagt  og  með  fallegri  eikar  innréttingu.  Tvö
rúmgóð parketlögð herbergi með góðum skápum. Þvottahús er flísalagt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

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

864 1813

822 3702

Fagrakinn 20
220 Hafnarfjörður
Falleg neðri hæð í tvíbýli

Stærð: 73,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Fallleg 3ja herbergja neðri hæð með sérinngangi í  tvíbýli  á rólegum stað í Hafnarfirði. Húsið hefur töluvert
verið  endurnýjað  m.a.  nýlega  múrað,  málað,  þakkanntur  viðgerður  og  rennur.  Íbúðin  er  laus  fljótlega.
Nánari lýsing: Forstofa. Gangur með fatahengi. Ágæt stofa. Tvö góð svefnherbergi. Eldhús með nýlegum
tækjum,  fínum skápum og  borðkrók.  Baðherbergi  með  baðkari,  flísum á  gólfi  og  skápum.  Sameiginlegt
þvottahús í sameign. Köld útigeymsla fylgir eigninni. Sér bílastæði fyrir framan húsið.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

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

864 1813

822 3702

Garðsstaðir 6
112 Reykjavík
Fallegt raðhús á einni hæð

Stærð: 164,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 23.370.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000
Þetta er myndarlegt hús 134,1 fm. að stærð ásamt 30,3 fm. bílskúrs á frábærum stað. Stofurnar eru tvær
með mikilli lofthæð og svefnherbergin eru þrjú. Rúmgott þvottahús með góðri vinnuaðstöðu og innangengt
í bílskúr. Garðurinn er fallegur með heitum potti og verönd að hluta. Eldhús er tiltölulega opið með nægu
rými  fyrir  borðstofuborð.  Baðherbergi  er  flísalagt  hólf  í  gólf  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Í  anddyri  er
fataskápur og flísar á gólfi. Þaðan er komið inn í sjónvarpshol og að herbergjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

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

824 3934

822 3702

Gullsmári 1
201 Kópavogur
Góð íbúð miðsvæðis í Kópavogi

Stærð: 94,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Björt  og  falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  3.hæð  í  litlu  fjölbýli  á  þessum  vinsæla  stað  í  Smárahverfinu.  Eignin
skiptist í: Forstofu með skáp. Þrjú góð svefnherbergi með skápum og dúk á gólfum. Baðherbergi sem er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  innréttingu  og  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Opið  eldhús  með  ljósri
innréttingu og flísum á gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á suður-svalir. Geymsla er inní íbúð og
sameiginleg hjólageymsla er í sameign. Stutt í alla helstu þjónustu og skóla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

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

694 2324

822 3702

Laxakvísl 16
110 Reykjavík
Endaraðhús í Ártúnsholti

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

Brunabótamat: 29.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Falleg eign í rótgrónu hverfi.  4 svefnherbergi og 2 baðherbergi ásamt fallegri verönd og góðum garði. Öll
svefnherbergin eru á efri  hæðinni ásamt baðherbergi og þvottahúsi. Útgengi er á fínar svalir  til  suðurs frá
einu svefnherbergjanna sem öll eru rúmgóð með góðri lofthæð og parketi á gólfi. Innaf stofu á neðri hæð
er falleg sólstofa þar sem gengið er út á góða verönd og stóra lóð. Stofan er öll  björt,  falleg og rúmgóð
með parketi á gólfi. Eldhús er með hvítri innréttingu. Sjón er sögu ríkari!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.15:30-16:00

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

897 0798

822 3702

Suðurás 24
110 Reykjavík
Mjög vandað endaraðhús

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 30.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Mjög fallegt  endaraðhús  við  Suðurás  í  Reykjavík.  Húsið  er  175,7fm +  10fm sjónvarpsstofu  sem er  ekki  inní  fm
töluj,samtals  185,7,þar  af  er  25,4fm bílskúr.  Húsið  er  á  þremur  pöllum og er  allur  frágangur  sérlega  vandaður.
Allar  innréttingar  eru  sérsmíðaðar  og  settar  upp  af  Trésmiðjunni  Borg  og  eru  úr  Hlyn  og  parket  á  gólfum  er
gegnheill Hlynur. Húsið er hannað að innan af Tryggva Tryggvasyni arkitekt. Miðhæð:Forstofa með skápum,flísum
á gólfi og hita í gólfi. Eldhús með fallegri innréttingu,miklu skápaplássi,granít borðplötu,borðkrók og flísum á gólfi.
Þvottaherbergi  með flísum á gólfi  er  innaf  eldhúsi.  Neðri  hæð:Tvö góð svefnherbergi  með skápum og parketi  á
gólfum, útgengi út á stóran pall  úr hjónaherbergi.  Hol/sjónvarpsrými með parketi  á gólfi.  Auðvelt  að breyta því  í
svefnherbergi. Baðherbergi með baðkari með nuddi í,upphengdu salerni,góðu skápaplássi,flísum á gólfi og hita í
gólfi. Efri hæð:Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi út á suður-svalir. Sjónvarpsstofa með parketi á gólfi.
Vandað hljómkerfi  er  í  stofu  og sjónvarpstofu.  Svefnherbergi  með skápum og parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  með
sturtuklefa,flísum og hita í gólfi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

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

694 2324

822 3702



Bjarkarheiði 13
810 Hveragerði
Glæsilegt parhús

Stærð: 136,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Hjónaherbergi  og  tvö  rúmgóð  herbergi  með  eikarparketi  á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Innrétting  og  nuddsturtuklefi  með  gufu.  Útgengt  er  á  stóran  pall  úr  stofu.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi
–Falleg innrétting með miklu skápaplássi, spanhelluborð og ofn í vinnuhæð. Í þvottahúsi eru innréttingar og
hillur - útgengt er út á pall. Innangengt er úr bílskúr inn í íbúð. Íbúðin er sérstaklega björt þar sem gluggar
eru upp við loft. Dimmer er á öllum ljósum og hiti í gólfum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókið skoðun hjá Vigni í síma 865 4039

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

865 4039

822 3702

Byggðarholt 24
270 Mosfellsbær
6-7 herbergja einbýli á einni hæð

Stærð: 187 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Einbýlishús á einni hæð í Mosfellsbæ með 47m² bílskúr innréttuðum sem íbúð og með glæsilegt útsýni að
rótum  Esjunnar.  Búið  er  að  taka  bílskúrinn  í  gegn  og  útbúa  íbúð,einnig  er  baðherbergi  nýtt  sem  og
þak,rennur  og  þakkantur.  Í  húsinu  eru  5  svefnherbergi  að  meðtöldum  bílskúrnum,gestasalerni  og
baðherbergi  og  möguleiki  á  að  útbúa  annað  baðherbergi  í  bílskúrnum.  Stofan  er  afar  rúmgóð  og  björt.
Eldhúsið er með parketi á gólfum,nýlega sprautulakkaðri innréttingu,Mahony borðplötu og öll tæki eru ný.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.3.des kl.18:30-19:00

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

899 5300

822 3702

Depluhólar 6
111 Reykjavík
Eign með glæsilegu útsýni

Stærð: 382,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 42.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.900.000
Fallegt  einbýlishús  á  einum  glæsilegasta  útsýnisstað  í  Reykjavík.  Húsið  sem  er  á  tveimur  hæðum  er
334,6fm + 47,5fm bílskúr,samtals 382,1fm. Húsið stendur við enda í  rólegri  botnlangagötu. Komið er að
húsinu  ofanverðu  og  eru  góð  bílastæði  við  bílskúrinn.  Efri  hæðin  skiptist  í:Forstofu,Geymslu  innaf
forstofu,Hol/gang með fatahengi,Gestasalerni innaf gangi,Herbergi innaf gangi,Eldhús með eldri innréttingu
og útgegni út á hellulagða verönd,Samliggjandi borðstofu og stofu með glæsilegu útsýni.

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 í dag kl.17:00 - 17:30

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

865 4039

822 3702

Draumahæð 1
210 Garðabær
Fallegt endaraðhús með bílskúr

Stærð: 156,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 25.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.600.000
Fallegt  endaraðhús  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr  við  Draumahæð  í  Garðabæ.  Neðri  hæð:  Forstofa.
Eldhús  með  borðkrók.  Samliggjandi  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  á  góðan  sólpall.  Gestasalerni  og
þvottahús.  Efri  hæð:  4  svefnherbergi  og  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Hjónaherbergið  er  með
útgengi á flísalagðar suður svalir. Bílskúrinn er 20m² og hellulögð innkeyrsla er fyrir framan með hita.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822 3702

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

699-4407

822 3702

Leirutangi 13a
270 Mosfellsbær
Góð eign á góðum stað

Stærð: 92,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 12.600.000

Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Íbúð  með  sérinngangi  í  fjórbýli  á  góðum stað  í  Mosfellsbæ.  Íbúðin  er  stærri  en  skráðir  fermetrar  gefa  til
kynna vegna herbergis í risi sem er óskráð og býður uppá mikla möguleika. Forstofan er rúmgóð með og
hengi og flísum á gólfi. Holið er með parketi á gólfi. Stofan er með parketi á gólfi og útgengi á lítinn sólpall
og í  fallegan garð. Eldhúsið er með korkdúk á gólfi  og ljósri  innréttingu. Tvö svefnherbergi með parketi  á
gólfum. Baðherbergið er flísalagt og með baðkari og sturtuhengi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristján
Kristjánsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 3.des kl.19:30-20:00

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

899 5300

822 3702

Lofnarbrunnur 6-8
113 Reykjavík
Glæsileg parhús

Stærð: 225 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
REMAX LIND kynnir glæsileg parhús í byggingu við Lofnarbrunn 6-8  í Úlfarfellslandi, Reykjavík. Um er að
ræða  staðsteypt  parhús  á  tveimur  hæðum.  Húsin  verða  225  fm  að  stærð,  þar  af  24  fm  í  innbyggðum
bílskúr.  Húsin skilast fullbúin að utan, fyrir utan það sem er timburklætt á myndum og að innan skilast þau
rúmlega fokheld skv. skilalýsingu eða eftir frekari samkomulagi. Afhending er um miðjan apríl 2008. Frekari
upplýsingar og teikningar má nálgast hjá Snorra í síma 699-4407.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Góð staðsetning í suðurhlíðum

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

699-4407

822 3702

Rofabær 47
110 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja á 2.hæð

Stærð: 58,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 8.840.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.500.000
Komið  inn  í  forstofu  með  flísum,  þaðan  er  gengið  inn  gang  með  plastparketi  og  innbyggðum  skápum.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  með  sturtuaðstöðu  og  innréttingu.  Svefnherbergið  er
með plastparketi  á  gólfi  og  innbyggðum skápum.   Eldhús  er  með innréttingu á  2  veggjum,  efri  og  neðri
skápar, flísar á milli  skápa, dúkur á gólfi  og  borðkrókur við glugga.  Frá eldhúsi og holi  er gengið í  stofu
með plastparketi, þaðan er útgengt út á svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822 3702

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

822 3702

699-4407

Þverbrekka 6
200 Kópavogur
Góð íbúð með sérinngangi

Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 14.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Mjög  góð  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  við  Þverbrekku  í  Kópavogi.  Eignin  skiptist  í  rúmgóða  flísalagða
forstofu. Tvö góð parketlögð svefnherbergi,  annað með skápum. Gott flísalagt eldhús með borðkrók. Ný
uppgert flísalagt baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa
með útgengi í sérgarð. Sérgeymsla fylgir eigninni. Stutt er í skóla, leikskóla og verslun.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

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

864 1813

822 3702



Mikligarður  Hjalteyri
601 Akureyri
Nýstandsett íbúð utan Akureyrar

Stærð: 68,30 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 8.330.000
Bílskúr: Nei

Verð: 7.800.000
RE/MAX  MIÐLUN  AKUREYRI  KYNNIR:  Nýlega  standsett  68,3  fm  íbúð á  neðri  hæð í  fjögurra  íbúða
parhúsi á Hjalteyri.  Íbúðin skiptist í stofu, herbergi, bað, þvottahús, hol og eldhús.  Hjalteyri er í um 15 mín
akstri frá Akureyri,örstutt í nátturu og útivist.Tilvalið annað heimili í rólegu umhverfi í sögufrægu sjávarþorpi.

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450

Skálagerði 3
600 Akureyri
Einbýli með bílskúr

Stærð: 188,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 25.700.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
RE/MAX MIÐLUN kynnir  mjög  gott  og  vel  staðsett  188,6  fm einbýli  með bílskúr á  einni  hæð.  Þar  af  er
bílskúr 33,9 og viðbygging 19,1fm .  Nánari lýsing: Húsið skiptist í forstofu, anddyri, hol, tvö baðherbergi,
eldhús, búr, geymsla, þvottahús, stofa og fjögur herbergi.  Frábær staðsetning í rólegri götu á besta stað á
Brekkunni á Akureyri.  Eign getur verið laus strax

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450

Sniðgata
600 Akureyri
Efri hæð með bílskúr í Miðbænum

Stærð: 134,70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 5.460.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.500.000
Góð efri hæð í tvíbýli með bílskúr og geymslu í kjallara í Miðbæ Akureyrar.  Eign sem er 134,7 fm, skiptist í
forstofu,  hol,tvö  svefnherbergi,  baðherbergi,  eldhús,geymslu í  kjallara  og  28,5  fm  bílskúr..Frábær  orlofs
íbúð í hjarta Akureyrar.  Stutt í alla þjónustu, leikhús og allt sem Akureyri hefur að bjóða

Miðlun

Arnar
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ingi Þór
Sölufulltrúi

arnarg@remax.is

ingi@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

660-2950

698 4450

Drápuhlíð 33
105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð íbúð í Hlíðunum

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 10.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00 - 16:00

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

669 1005* Vel staðsett 2-3 herbergja íbúð á besta stað í Hlíðunum.
* Miklar endurbætur átt sér stað að utan og innan.
* Eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu og tækjum - mikið borð- og skápapláss.
* Baðherbergi flísalagt með hita í gólfi og stórri sturtu. 
* Björt stofa með eikarparketi. 
* Rúmgott svefnherbergi með nettu fataherbergi. 
* Góður suðurgarður og skemmtilegt umhverfi. 
* Stutt í verslanir og alla þjónustu. 
* Geymsla og þvottahús í sameign á sömu hæð.
* Getur verið laus við kaupsamning.
* Tilvalin sem fyrstu kaup.

Fagrakinn 5
220 Hafnarfjörður
Frábær fyrsta eign. 

Stærð: 68,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 9.970.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
ReMax Lind kynnir: 2ja herbergja íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) með sérinngangi í  tvíbýli  að Fögrukinn 5,
220  Hafnarfirði.  Auðveld  fyrstu  kaup,  gott  áhvílandi  lán.  Eldhús  er  að  hluta  upprunalegt.  Baðherbergi  er
með baðkari og er flísalagt í hólf og golf. Svefnherbergi er með parketi á gólfi og rúmgóðum lausum skáp.
Stofan  er  mjög  rúmgóð,  parket  er  á  gólfi.  Einning  er  þvotta/þurkkaðstæða  innaf  eldhúsi.  Möguleikar  á
breytingum / stækkun á eldhúsi er til staðar. Frábær fyrsta eign.

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 SUNND. 2/12 KL 14:00-14:30

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

823 2217

699 5008

Borgarhraun 9
Grindavík
Gott einbýlishús ásamt bílskúr

Stærð: 185,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 31.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
164  ferm.  einbýlishús  ásamt  21,5  ferm.  bílskúr  í  Grindavík.   Fasteignin  hefur  verið  mikið  endurnýjað  að
innan sem utan. Parket og flísar á gólfum.  Ca. 90 ferm. sólpallur er við húsið.  Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is

Opið hús?..

4200800

Borgarvegur 15
Reykjanesbær
Mikið endurnýjuð eign.

Stærð: 143,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1924

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.400.000
Mikið endurnýjað eldra einbýlishús á góðum stað í Reykjanesbæ.  Fasteignin er á 3 hæðum og gefur ýmsa
möguleika. Nýr sólpallur er við húsið. 5. svefnherbergi eru í húsinu.  Möguleiki á að innrétta íbúð á jarðhæð.
Mjög gott lán frá Íls. með 4.35@  vxt. fylgir húsinu.  Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

tab@remax.is

Opið hús?..

4200800



Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Frábær eign fyrir fjölskyldufólk

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 18.350.000

Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Eignin er innst inni í  botnlanga Fiskakvíslar. Bílastæði er afgirt frá götu og inn af því er gott leiksvæði fyrir
börn.  Íbúðin  er  á  jarðhæð  og  með  fallegri  verönd  að  framan,  sem  útgengt  er  á  úr  eldhúsi  og  góðar
útsýnissvalir eru að aftan. Forstofa er flísalögð með skóskáp og skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf  með sturtubaðkari  og hvítri  innréttingu. Svefnherbergi  eru rúmgóð og eru tvö á efri  hæð en eitt  er  á
neðri hæð ásamt sjónvarpsholi og geymslu. Sameign er mjög snyrtileg.

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 milli 16:00-16:30

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

8999-427

699 5008

Funalind 11
201 Kópavogur
ATH. LÆKKAÐ VERÐ - LAUS STRAX

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
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 tekur 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 sunnud. 2/12 kl. 15-15:30

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

864 0803

699 5008

Kjarrmóar 50
210 Garðabær
Endaraðhús með bílskúr

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Á neðri hæð er komið inn í forstofu með skápum. Tvö rúmgóð herbergi. Mjög stórt baðherbergi með góðri
ljósri innréttingu, sturtuklefa og baðkari. Þvottahús með hillum og vaski. Geymsla.  Á efri hæð: Stigapallur
sem er opinn að stofu og borðstofu. Eldhús er með hvítri innréttingu með tengi fyrir uppþvottavél, keramik
eldavél,  háf  og  borðkrókur.   Svefnherbergi  er  gott  með  skápum.  Stórt  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á
suður svalir og stigi niður í garð. Frá stofu er gengið upp á milliloft.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 02/12 KL.14-14:30

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

699 5008

698 8080

Miðstræti 3a
101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 99,40 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Forstofa: Sameiginleg og lítil geymsla undir stiga, teppi á gólfi. Hol: Parketlagt. Baðherbergi: Rúmgott með
baðkari og sturtu. Hvít innrétting, furufjalir á veggjum og flísar á gólfi.  Tengi er fyrir þvottavél og þurrkara.
Eldhús:  Mjög  rúmgott  með  upprunalegum  flísum  á  gólfi.  Eldhúsinnrétting  er  úr  furu.  Stofa:  Björt  með
gólffjölum.  Hjónaherbergi:  Gott  með  upprunalegum  gólffjölum.  Barnaherbergi:  Gott  með  skápum  og
parketi. Geymsla: Sameiginleg í bakgarði, nýuppgerð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 02/12 KL.15:15.30

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

699 5008

698 8080

Mosarimi 3
112 Reykjavík
3ja herb. með sérinngangi

Stærð: 82,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000.-
Stutt  er  í  Rimaskóla  og  leikskóla  ásamt  allri  helstu  þjónustu  í  næsta  nágrenni.Lýsing  eignar.Flísalögð
forstofa.Svefnherbergi með skápum og dúk á gólfi.Barnaherbergi með skápum og dúk á gólfi. Baðherbergi
með  baðkari  og  sturtuaðstöðu/  tengi  fyrir  þvottavél,  hvít  innrétting.  Geymsla  innan  íbúðar  sem  í  dag  er
notuð  sem  herbergi  með  skápum,dúkur  á  gólfi.Eldhús  opið  með  ljósri  innréttingu,flísar  milli  skápa,
uppþvottavél fylgir.Góður borðkrókur.Stofa með dúk á gólfi.Húsið var málað utan sl.sumar

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 2/12  Kl. 14-14.30

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

698 8080

699 5008

Ránarvellir 8
230 Reykjanesbær
Endaraðhús

Stærð: 140,40 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Forstofa: Flísalögð með nýjum skápum. Eldhús: Góð hvít sprautulökkuð innrétting með mósaíkflísum á milli
skápa,  tengi  fyrir  uppþvottavél,  flísalagt  .  Þvottahús:  Er  innaf  eldhúsi  með  innréttingu,  vask  og  hillum.
Svefnherbergi: Svefnherbergi með parketi og skápum. Barnaherbergi: Góð barnaherbergi með plastparketi
og annað þeirra með skáp. Stofa/borðstofa: Eikararket á gólfi, útgengi út á skjólsælan pall með geymslu.
Baðherbergi: Flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu. Baðkar og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 02/12 KL.17-17.30

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

699 5008

690 2708

Sogavegur 148
108 Reykjavík
Efri sérhæð á frábærum stað

Stærð: 134,30 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 18.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Forstofa með fataskáp. Tvö stór forstofuherbergi. Rúmgott hol. Úr holi er stigi upp á háaloft sem er ca.40
fm rými, ( 40 fm eru ekki inni í fm -  tölu íbúðar.)Geymsla. Stofa og borðstofa liggja saman og er það mjög
bjart  og rúmgott.  Eldhús er nýuppgert  með fallegum innréttingum. .  Hjónaherbergi  er  bjart  og stórt.  Lítið
barnaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  m/  sturtu  og  skápainnréttingu.
Sameiginlegt þvottahús með þurraðstöðu. Stór bílskúr 30,6 fm.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

valdimarorn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD 02/12 KL 16 - 16:30

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

699 5008

823 2217

Þúfubarð 19
220 Hafnarfjörður
ENDAÍBÚÐ

Stærð: 110,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Remax Lind kynnir fallega fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi í hafnarfirði. Komið er inn í
opna forstofu með fataskáp. Rúmgott hol sem notað er í dag sem sjónvarpshol.  Stofa er opin að hluta´inn
í eldhús og sjónvarpsholið. Útgegnt er úr stofu á suðursvalir. Í eldhúsi er hvít innrétting með beykiköntum,
rúmgóður borðkrókur.  Baðhebergi með dúk á gólfi og baðkar.  Hjónaherbergi með innbyggðum skápum
upp í loft.  Skápur er í báðum barnaherbergjum. Þvottahús í íbúð.

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 sunnud. 2/12 kl. 16-16:30

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

699 5008

824 4031



Gónhóll 32
260 Reykjanesbær
Útleiguíbúð í bílskúr,35þús tekjur

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 28.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Glæsilegt  4ra  herbergja  raðhús  ásamt  auka  íbúð  í  bílskúr.  Nýlega  allt  tekið  í  gegn.  Allar  innréttingar  og
skápar í húsið er sérsmíðaðar eikarinnréttingar frá RH innréttingum. Búðu vel og minnkaðu greiðslubyrðina.
Húsið er staðsett í rólegri hringlaga götu, stutt frá matvöruverslun og bakarí. 20 mín akstur til Hafnarfjarðar.
SKIPTU ÚT ÍBÚÐINNI Í FJÖLBÝLINU FYRIR GLÆSILEGT SÉRBÝLI Í LOKAÐRI HRINGGÖTU. Það kostar
þig ekkert að koma og skoða. Stór afgirt verönd bakatil, útgengt úr sólstofu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.00 og 16.40

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

4200800

693 2080

8440040

Norðfjörðsgata 6
230 Reykjanesbær
Öll inntök ný, húsið var flutt.

Stærð: 152 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 20.750.000
Bílskúr: Nei

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

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun

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

4200800

693 2080

8440040

Ósbraut 4
250 Garðar
Fullklárað! Aðeins 1stk eftir! 

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000
Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, gang, fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn af
hjónaherbergi,og baðherbergi sem er innangengt í úr hjónaherbergi, gestabaðherbergi, bílskúr og geymsla.
Mögulegt að nýta geymslu sem fimmta herbergið!! Rúmlega fokhelt að innan en fullklárað að utan er verð
19,9millj.kr.  Lóð  er  tyrfð  og  perlumöl  í  innkeyrslu.  Mjög  góð  kaup!!!  Komdu  og  skoðaðu  það  kostar  þig
ekkert!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

12,7millj.kr frá ÍLS á 4,95@  gr.b 60þú

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

4200800

693 2080

8440040

Bæjargil 23
210 Garðabær
LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Stærð: 224 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 33.150.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð óskast
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Glæsilegt  189.6  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt  34  fm  bílskúr.
Arkitekt hússins er Vífill Magnússon. Á efri hæð eru 4 rúmgóð herbergi og stórt baðherbergi. Á neðri hæð
er eldhús, stofur, snyrting og þvottahús. Björt garðstofa skiptir borðstofu og stofu. Úr henni er gengið út á
timburverönd sem snýr í suður. Mikil lofthæð er í stofu og upp á efri hæð hússins er fallegur stigi. Bílskúrinn
er rúmgóður með millilofti. Bókið skoðun. Bergur s.898-0419 og Ása s.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 16:30 og 17:00 í dag !

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

898 0419

892 7556

Jötunsalir 2
201 Kópavogur
Glæsiíbúð í Salahverfi Kóp!

Stærð: 124,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.180.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Remax/Fasteignir  kynna:Skemmtileg 4ra herbergja  íbúð á fyrstu  hæð við  Jötunsali  í  Kópavogi.  Komið er
inn  í  rúmgott  hol  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  inn  í  opna  stofu  og  eldhús.  Eldhúsið  er  með  fallegri
viðarinnréttingu  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahús/geymsla  er  inn  af  eldhúsi  með  flísum  á  gólfi.Úr  stofunni  er
gengið út á rúmgóðar sv. svalir. Svefnherbergin eru öll með parketi á gólfum og fataskápum. Baðherbergið
er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu!

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl:16:30 og 17:00 í dag

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

898 0419

892 7556

Reykás 27
110 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 69 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 10.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Rúmgóð 2ja herbergja 69 fm íbúð merkt 102 að Reykási  27. Komið er inn í  forstofu sem er flísalögð og
með góðum skáp.  Þaðan er  gengið  inn  í  bjarta  stofu,  með útgengi  á  svalir.   Eldhúsið  er  með snyrtilegri
hvítri innréttingu. Plastparket er á stofu og eldhúsi. Svefnherbergið er rúmgott og með hvítum fataskáp, á
gólfi  er  beykiparket.  Á baðherbergi  er  hvít  innrétting og baðkar.  Þvottahús er inni  í  íbúðinni.  Sér geymsla
með hillum fylgir ásmt sameiginlegi hjólageymslu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 17.00 og 17.30

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

892 7556

898 0419

Torfufell 50
111 Reykjavík
LAUS 18. DESEMBER

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð að Torfufelli 50. Íbúðin skiptist í bjarta stofu,við hlið hennar er
rúmgott eldhús með eldri innréttingu. Inn af eldhúsi er þvottahús. Svefnherbergin eru þrjú. Þar af tvö með
skápum.  Baðherbergið  er  með  hvítri  innréttingu.  Parket  er  á  stofu  eldhúsi  og  herbergjum.  Húsið  hefur
nýlega verið tekið í  gegn. Skipt um glugga, klætt með álklæðningu og byggt yfir  svalir.   Góð eign í  góðu
ástandi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 16.00 og 16.30

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

892 7556

898 0419



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali
821 7337

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi
898 0419

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Stefán 821-7337 // Bergur 898-0419

m2: 88,1 - 160,9

Sér bílastæði fylgja

Verð frá: 33.300.000

Rauðarárstígur 31
105 Reykjavík

Rauðarárstígur 31
Opið hús í dag milli  14:00 og 16:00

Verð frá: 33.300.000

Glæsilegar lúxus íbúðir í endurbættu húsi við Rauðarárstíg í Reyjavík. Um er að ræða 
88,1 til 160,9 fm íbúðir í vönduðu lyftuhúsi í hjarta borgarinnar.  Allar íbúðir eru með  
sérinngangi og er útbúnar með innréttingu á baði og í eldhúsi ásamt tækjum í 
eldhúsi þ.m.t. ísskáp og uppþvottavél. Varðandi innréttingaval þá geta tilvonandi 
kaupendur valið úr nokkrum tegundum af innréttingum bæði á bað og í eldhús.
Húsið verður klætt að utan með viðhaldslítilli klæðningu. Sér bílastæði fylgja eigninni 
fyrir íbúa hússins.
Í nágrenni eru m.a. tveir skólar, fimm leikskólar, Sundhöll Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og 
örstutt er niður á Laugarveg. Afhending er áætluð á vormánuðum 2008 .

•  Íbúð 302
•  Stærð: 105 fm
•  Herb. 3ja
•  Verð 43.400.000 kr.

•  Íbúð 301
•  Stærð: 103,2 fm
•  Herb. 2ja
•  Verð 42.300.000 kr

•  Íbúð 403
•  Stærð: 160,9 fm
•  Herb. 3ja
•  Verð 84.400.000 kr.

www.hydi.is

OPIÐ HÚS

Í DAG KL.

14:00 - 1600



Unufell 21, 2 hæð
Stór 4 herb.fjölskylduíbúð
Barnvænt og rólegt hverfi.

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
RE/MAX  Mjódd  kynnir:  Rúmgóð  4  herbergja  íbúð  í  vel  umhugsuðu  húsi  á  grónum  og  rólegum  stað  í
Fellunum.  Komið  í  opið  hol  með  skápum  og  fatahengi.  Eldhúsið  óvenju  stórt  með  borðkrók,  síðum
gluggum,upprunaleg  hvít  innrétting,  flísar  milli  skápa.  Innaf  eldhúsi  er  gott  þvottahús  og  geymsla.  Stofa,
borðstofa með síðum gluggum og útgengi á frábærar v/svalir sem liggja eftir endilöngu. 3 herbergi öll með
glugga og fataskáp. Baðherbergi með baðkari. Fín sameign einungis 2 íb. á hæð. Miklir Möguleikar.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl: 16:00-16:30

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

894 5401

Dugguvogur 23,
Ægifagurt víðsýnt útsýni
TIL SÖLU EÐA LEIGU

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð:  24.000.000
RE/MAX Torg kynnir: Einstaklega töff og flott húsnæði á 3. hæð m/PANORAMA útsýni yfir Elliðavoginn
og  borgina.  Margir  nýtingarmöguleikar:  ATVINNU/SKRIFSTOFU/ÍBÚÐARHÚSNÆÐI.  Glæsilegt  opið  rými
m/lofthæð 3,10m. stórir  fallegir  gluggar,  gegnheilt  Merbau parket  og teppi á  gólfum.  Búið  að stúka af  2
herb.  Spennandi  glæsieign mjög miðsvæðis,  gott  aðgengi.  Hús blasir  við  og hefur  mikið  auglýsingagildi.
Hverfið er samþ. sem blönduð byggð og margir verið að fá samþ. íbúðir á efri hæðum.

Lárus
Sölufulltrúi

larus@remax.is

OPIÐ HÚS sunnud. 02/12,kl: 17:00-17:30

862 5999

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

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

Opið
Hús

HEIÐARHJALLI 25
200 Kópavogur
GÓÐUR STAÐUR. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

Stærð: 136,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 19.310
Bílskúr: Já

Verð: 36.700.000
MJÖG GÓÐ 109,7 FM. EFRI SÉRHÆÐ Í KLASAHÚSI. ÁSAMT 27,0 FM BÍLSKÚR. SAMTALS 136,7 FM.
SÉR  INNGANGUR.  VESTUR  SVALIR.  FRÁBÆRT  ÚTSÝNI  ÚR  ALLRI  ÍBÚÐINNI.  Björt  íbúð  með  mikilli
lofthæð. Hol með fataskáp og flísum á gólfi. Björt stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir. Eldhús
með hvítri innréttingu og ágætum tækjum, flísar á gólfi. Húsið er ný málað að utan. Hitalögn í aðkeyrslu að
húsi. Rúmgóður bílskúr sem stendur fyrir neðan húsið. Frábært staðsetning í miðju höfuðborgarsvæðisins.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 15:30 til 16:00 

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

898 4596

KLAPPARBERG 23
111 Reykjavík
FRÁBÆR STAÐSETNING.

Stærð: 151 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.000.000
EINBÝLISHÚS  Á  EINNI  HÆÐ  122,9  FM  ÁSAMT  28,1  FM  BÍLSKÚR.  SAMTALS  151  FM.  FRÁBÆR
STAÐSETNING.  ENDALÓÐ VIÐ  ELLIÐAÁRDALINN.  GOTT ÚTSÝNI.  Forstofa  með með góðum skápum.
Eldhús  með  harðviðar  innréttingu.  Stofa,  Borðstofa  og  Gangur  með  flísum  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með
góðum  skápum.  Þrjú  barnaherbergi.  Baðherbergi  með  harðviðar  innréttingu.  Þvottahús  er  stórt  og
rúmgott. Timbur verönd meðfram norður og austur hlið hússins og afgirt verönd í suður með heitum potti.
Örstutt í náttúruna í Elliðaárdal.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 14:00 til 14:30

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

898 4596

Andrésbrunnur 3
113 Reykjavík
Sérstök 3ja herbergja m/bílskýli

Stærð: 94,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.105.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.800.000
Sérstök og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi á góðum stað í Grafarholti. Komið er
inn í opið andyri með fataskáp. Þá tekur við rúmgóð opin stofa með útgengi út á breiðar svalir. Eldhúsið er
opið að hluta með mahogny-innréttingum og miklu skápaplássi. Hjónaherbergi rúmgott og barnaherbergi
einnig.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.  Þvottahús  í  íbúð.
Plastparket á gólfum. Stæði í bílageymslu. Draumaíbúð litlu fjölskyldunnar.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@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

698 7695

Furugerði 11
108 Reykjavík
Fín tveggja herbergja í Gerðunum

Stærð: 60,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Gengið  er  inn  í  opið  andyri  með  fataskáp.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baðkari  og  upphengdri  sturtu.
Eldhús er að hluta opið inn í stofu og er þar dökk viðarinnrétting. Innaf eldhúsi er þvottaherbergi og búr. Úr
stofunni er útgengt út í garð sem er hellulagður að hluta. Svefnherbergið er ágætlega rúmgott með skáp.
Ljóst parket er á öllum gólfum nema á baðherbergi. Í sameign, sem nýverið hefur öll verið tekin í gegn, er
sérgeymsla og þurrkherbergi. Þetta er fín lítil íbúð á æðislegum stað.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

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

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

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

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

Strandasel 2
109 Reykjavík
3ja herb. í Seljahverfi - LAUS 

Stærð: 82,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.300.000
Rúmgóð  og  vel  skipulögð   þriggja  herbergja  íbúð  í  barnvænu  hverfi  rétt  við  skóla  og  leikskóla  í
Seljahverfinu.  12,6  fm.  geymsla  sem  ekki  er  skráð  í  fermetratölu  fylgir  íbúðinni  og  því  er  heildarstærð
íbúðarinnar 95,2 fm. Íbúðin skiptist í  stofu, stórt hjónaherbergi og rúmgott barnaherbergi, eldhús og bað.
Parket á stofu og plastparket á herbergjum. Flísar á holi, eldhúsi og baði. búðin er upprunaleg en lítið þarf
til að gera þetta að fínustu íbúð. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

698 7695



Þórðarsveigur 22
113 Reykjavík
Áhvílandi hagstætt lán

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.975.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Vel skipulögð 4ra herbergja 125 fm. endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi, garði og bílskýli. Íbúðin er laus
við kaupsamning.Hagstæð lán frá Glitni ca. 21.1 millj. fylgja eigninni - afb. pr. mán. ca. 97 þús.  Forstofa
með flísum á gólfi, fataskáp og aðgengi inn í þvottahús. Sjónvarpshol með eikarparketi á gólfi. Eldhús með
innréttingu  frá  Axis,keramik  helluborð  og  háfur  yfir  flísalagt  á  milli  efri  og  neðri  skápa,náttúruflísar  á
gólfi.Stofa / borðstofa með eikarparketi á gólfi.Baðherb.er flísalagt.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

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

Bjarkarbraut 17
620 Dalvík
Endaraðhús, mikið endurnýjað

Stærð: 136,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 17.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Mikið  endurnýjað  endaraðhús  á  þremur  pöllum.  Nýtt  skólp,  nýjar  vatnslagnir  og  nýtt  járn  á  þaki.  Nýlegt
parket á gólfum og nýlegir fataskápar í öllum herb. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi. Eldhús með
nýlegri  eikarinnréttingu,  parket  á  gólfi.  Baðherbergi  uppgert,  flísalagt  með  góðri  sturtuaðstöðu.  Herbergi
með parketi á gólfi. Stofa með flísum á gólfi. Gengið er upp stiga í herbergi,parket á gólfi. Á neðsta palli eru
tvö herb. með parketi, þvottahús og geymsla. Inngangur með flísum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun í s: 8983326

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

898 3326

Furugrund 24
200 Kópavogur
Þriggja herbergja íbúð á 1.hæð

Stærð: 73,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 11.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.300.000
Komið  er  inn  á  hol  með  fataskáp.  Ljósar  flísar  á  gólfi.  Eldhús  með  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu,
eikarborðplötu  og  sandblásnu  gleri  í  efri  skápum.  Tengi  er  fyrir  uppþvottavél.   Góður  borðkrókur.  Ljósar
flísar á gólfi.  Rúmgóð stofa með parketi á gólfi, útgengi út á stórar svalir. Barnaherbergi með plastparketi.
Hjónaherbergi með rúmgóðum skápum, parket á gólfi, útgengi út á svalir. Baðherbergi með baðkari með
sturtuaðstöðu, hvíttuð innrétting, tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla í kjallara.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.15:00-15:30

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

898 3326

Þrastarhöfði 3
270 Mosfellsbær
Glæsileg 4 herb. íbúð með bílskýli

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.000.000
Vönduð rúmgóð íbúð með sérsmíðuðum innréttingum, sérlýsingu og gegnheilu eikarparketi.  Forstofa með
steinflísum og fataskáp. Stofa björt með útgengi út á verönd. Eldhús er opið við stofu með innréttingu úr
eik,  borðplata  úr  ljósum  pressuðum  steini.  Símens  stáltæki  með  spanhelluborði.  Steinflísar  á  gólfi.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  einstaklega  rúmri  sturtuaðstöðu.  Þrjú  herbergi  með  góðum
fataskápum. Þvottahús með innréttingu. Sérgeymsla er á jarðhæð og bílastæði í bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl.14:00-14:30

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

898 3326

Álfholt 34a
220 Hafnarfjörður
5 HERB, SÉRINNGANGUR OG ÚTSÝNI

Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 26.780.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
STÓR SÉRHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI OG FALLEGU ÚTSÝNI.  Neðri hæð: Rúmgóð forstofa með skápum,
geymsla,  sér  þvottahús,  rúmgott  svefnherb.  með  fataskápum,  stór  stofa  með  massífu  eikarparketi,  úr
stofunni  er  gengið út  á stórar svalir  með fallegu útsýni.  Eldhús er að hluta til  opið inní  stofuna. Snyrtilegt
gestaklósett.  Öll  neðri  hæðin  er  mjög  björt  og  opin.  Efri  hæð:  Eru  þrjú  rúmgóð  herb  og  sjónvarpshol.
Baðherberb er rúmgott með baðkari og sturtuklefa. Í sameign er hjólageymsmsla og sér geymsluskápur.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

697 3629

Kaldakinn 24
220 Hafnarfjörður
SÉR INNGANGUR - GÓÐ STAÐSETTNING

Stærð: 77,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin er á fyrstu hæð í þríbýlishúsi.  Fallegur garður umhverifs hús er í góðri rækt. Stutt í þjónustu. Skólp
upptekið,  nýbúið að leggja nýtt  inntak fyrir  heitt  og kalt  vatn,  breiðbandslangir  og nýtt  símainntak. Íbúðin
skiptist  í  anddyri,  gang,  barnaherb,  svefnherb.  með  fataskáp,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og
baðaðstöðu,  eldhús,  stofu  og  geymslu  og  útigeymsla.  Geymslur  eru  ekki  inn  í  fermetrum  ibúðar.
Innréttingar eru úr kirsuberjarvið og hurðir úr ljósum harðvið. myndir á remax.is

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

HRINGIÐ NÚNA OG BÓKIÐ SKOÐUN.

697 3629

Lómatjörn 1 og 5
260 Reykjanesbær
FALLEG EINBÝLISHÚS 

Stærð: 163,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.500.000
Húsið  er  163,9  fm  og  þar  af  29  fm  innbyggður  bílskúr.  Húsið  er  fullbúið  að  utan  sem  innan.  Lóð  er
frágengin  með  torfi  og  hellulögn  fyrir  fram  hús.  Hátt  er  til  lofts  í  öllu  húsinu.  Loft  með  halogenlýsingu.
Gólfhiti í öllum rýmum. Eignin skiptist í anddyri, snyrtingu, opið eldhús, stofu og borðstofu, 4 svefnherbergi,
stórt  flísalagt  rúmgott  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari,  þvottaherbergi,  stóra  geymslu  og  bílskur.
Innangengt  er úr þvottaherb. og geymslu í bílskúr.Hús nr 5 skilast án innréttinga

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

697 3629

Naustabryggja 4
110 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Rúmgóð  íbúð  í  nýlegu  viðhaldslitlu  3-4ja  hæða  fjölbýli  með  lyftu.  Endaíbúð  með  glugga  á  þrjá  vegu.
Bílastæði í bílgeymslu og sérgeymsla. Íbúðin skipist í anddyri með fataskáp, hol, 3 svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi  með baðkari  og  sturtu,  þvottaherb/geymlsu  með hillum,  eldhús  með góðum borðkrók  með
útgengi á svalir, stóra stofu með útgengi á vestursvalir og tvær geymslur. Gólfefni: Massíft eikarparket og
mustang náttúruflísar. Allar innréttingar og hurðir eru úr ljósri eik. myndir á remax.is

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

HRINGIÐ NÚNA OG BÓKIÐ SKOÐUN

697 3629



Bergsmári 9
201 Kópavogur
Einstakt einbýli á útsýnisstað

Stærð: 231 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 33.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 91.000.000

Húsið  er  á  2  hæðum  með  innangengnum  bílskúr.  Gengið  er  inn  á  efri  hæðina.Komið  er  inní  stóra  forstofu
m/sérsmíðuðum skápum úr kirsuberjavið og þaðan er innangengi í  bílskúr.Tvöföld frönsk hurð skilur að forstofu
og  stofu.  Á  vinstri  hönd  þegar  komið  er  inn  í  stofuna  er  stórt  fallegt  eldhús  með  L-laga  hvítri  sprautu-lakkaðri
innréttingu  og  eyju  annarsvegar  og  2  veggföstum  skenkum  hinsvegar.Afar  skemmtilegt  og  bjart  eldhús  með
stórum borðkrók og útgengi út á 60 fm pall. Hæðin er öll flísalögð með sérpöntuðum ljósum flísum og loftin eru
upptekinn með halogenlýsingu hannaðri af Lumex. Stofurnar eru stórar með útgengi út á norð-og vestur svalir. Á
hæðinni  innaf borðstofu er rúmgott  herbergi.  Salerni  er  á hæðinni.Stiginn niður er sérhannaður.Þegar gengið er
niður  stigann  niður  á  neðri  hæðina  þá  kemur  maður  á  T-laga  gang.  Af  honum  liggja,  auk  baðherbergis  og
þvotthúss,  hjónaherbergi  og  2  barnaherbergi  öll  með  parketi  úr  kirsuberjavið.Inn  af  ganginum er  ca  50fm  rými
sem nýtist  í  dag sem tómstundaherbergi  og geymsla.Rýmið býður  uppá marga möguleika.  Af  neðri  hæðinni  er
útgengt út í garð. Hellulagt er meðfram húsinu. Í planinu eru hitalagnir.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

elin@remax.is

Bókið skoðun hjá Elínu sölufulltrúa í síma 695-8905

863 0402

695-8905

Hátún 6b
105 Reykjavík
Íbúð með stórglæsilegu útsýni

Stærð: 68,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Komið  er  inn  í  íbúðina  og  er  eldhúsið  strax  á  hægri  hönd  með  glænýrri  innréttingu.  Stofan  er  með
stórkostlegu útsýni og mjög stórum gluggum. Herbergið er með skápum með rennihurðum. Baðherbergið
er með ljósri innréttingu, upphengdu wc og sturtu. Geymslan er inn af íbúðinni með tengi fyrir þvottavél og
er mjög rúmgóð með mikla möguleika t.d sem vinnuherbergi. Út frá stofu eru rúmgóðar svalir með frábæru
útsýni. Hér er um að ræða kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun mán. kl. 18:30-19:00

863 0402

864 9209

Hörgsholt 9
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.859.000

Einstaklega vel staðsett einbýlishús að Hörgsholti 9, Hafnarfirði, með stórum tvöföldum bílskúr og frábæru útsýni.
Eignin stendur við enda rúmgóðrar botnlangagötu.  Komið inní  flísalagða forstofu með fataskápum. Innangengt í
bílskúr. Gestasalerni flísalagt í hólf og gólf og með lítilli innréttingu og opnanlegum glugga. Úr forstofu er komið inn
á parketlagðan gang.  Eldhús er  rúmgott,  parketlagt  og með U-laga innréttingu.  Innaf  eldhúsi  er  þvottahús/búr.
Stórar stofur og sólskáli. Þaðan er útgengt út á pall.  Í dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í
viðbót.  Stórt  baðherbergi  með  innréttingu,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar,  handklæðaofn  og  opnanlegur  gluggi.
Bílskúr með vönduðum tréhurðum. Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er stórt miðrými og herbergi í sitthvorum
enda, bæði með glugga. Það svæði sem er um 50 fm. er ekki  talið í  fermetrafjölda húsnæðis.  Í  öllum flísum á
gólfi í íbúð er hiti. Einnig er hiti í plani. Húsið er búið öryggiskerfi vegna innbrots og bruna.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Lindarsmári 45
201 Kópavogur
Glæsileg íbúð á vinsælum stað

Stærð: 92,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.959.000
Gengið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  skáp.  Á  vinstri  hönd  er  barnaherbergi.   Hjónaherbergið  er  með
fallegum skápum með rennihurðum og spegli.  Baðherbergið er með innréttingu sem er hvít með dökkum
flísum á gólfi.  Tengi er fyrir þvottavél.  Eldhús er með maghony innréttingu með sprautulökkuðum hurðum
og fallegum flísum á gólfi. Innaf eldhúsi er geymsla sem er mjög rúmgóð. Stofan er með útgengi útí fallegan
garð sem er með sérafnotarétti.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun mán. kl. 17:30-18:00

863 0402

864 9209

Marteinslaug 16
113 Reykjavík
Falleg náttúra og gott útsýni

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

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Komið  er  inn  í  parketlagða  stofu  með  fallegum  fataskápum.   Borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými,
eldhúsinnrétting er l-laga og eru skápar upp í loft.  Borðkrókur er mjög rúmgóður.  Stofan er parketlögð og
er útgengt á svalir.  Þrjú góð svefnherbergi með fataskápum og parketi á gólfi.  Baðherbergið er stórt með
fallegri innréttingu.  Ljósar flísar á veggjum og náttúrusteinn á gólfi með hita.  Spennandi framtíðarskipulag
fyrir hverfið.  Góð íbúð á fallegum stað.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

runarthor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 3/12 kl. 18:00-18:30

863 0402

867 1516

Norðurbrún 4
104 Reykjavík
Góð 2ja herbergja íbúð

Stærð: 61,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.560.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í snyrtilegu tvíbýli við Norðurbrún.  Íbúðin hefur "sérinngang" en gengið
er um forstofuna af báðum hæðum í sameiginlegt þvottahús. Forstofan er flísalögð. Innaf henni er geymsla.
Þegar gengið er inn í íbúðina er komið inn á gang með fatahengi. Á vinstri hönd er stórt svefnherbergi með
skápum.  Á  vinstri  hönd  er  eldhús  með  snyrtilegri  innréttingu.  Baðherbergið  er  með  baðkari  og
viðarinnréttingu. Stofan er rúmgóð og hlýleg. Sameiginlegur garður með stórum trépalli.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 14:00 - 14:30

863 0402

892 9818



LÚXUSSÉRHÆÐIR MEÐ SÉRINNGANGI

www.afhus.is/klettakor

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

695 8905 867 1516892 9818863 0402

OPIÐ
 H

ÚS

Eingöngu

4 íbúðir eftir: 

1 á einni hæð

3 á tveimur hæðum

Skeifan



Austurberg 4
111 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð!

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
Smekklega  endurnýjuð  íbúð.  Stutt  er  í  skóla  og  alla  þjónustu.  Íbúðin  er  94  fm  auk  8  fm  sólstofu.  Nýtt
eikarparket  og  grágrænn  náttúrusteinn  (jaddish)er  á  gólfum.  Baðherbergið  er  með  nýrri  hvítri  háglans
innréttingu og góðri  þvottaaðstöðu. Öll  tæki í  eldhúsi eru ný. Eldhúsinnrétting er glæsileg úr kirsuberjavið
með kremhvítum hurðum. Góðir  innbyggðir  skápar eru í  forstofu og hjónaherbergi.  Stofan er  einstaklega
rúmgóð og með sólstofu sem gerir mikið fyrir íbúðina. Mjög hagstæð lán geta fylgt.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

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

694 4000

895 6107

Berjarimi 8
112 Reykjavík
Laus við kaupsamning.

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 16.165.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.800.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  í  þriggja  hæða  fjölbýli,  aðeins  er  gengið  upp  hálfa  hæð  að  íbúðinni.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu undir og við vask ásamt halogen lýsingu yfir
spegli. Eldhús er með góðri innréttingu og borðkrók. Þvottaherbergið er inn af eldhúsi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar svalir. Með íbúðinni fylgir geymsla í
sameign og sérbílastæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

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

694 4000

895 6107

Lækjarhjalli 24
200 Kópavogur
Frábært fjölskylduhús!

Stærð: 268,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 39.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Glæsilegt  og  gott  6herb.fjölskylduhús  með  bílskúr,  samtals  skráð  268,3  fm  en  að  sögn  eiganda  er  um  30fm
óskráð rými að auki. Eignin er mjög vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs, innarlega í rólegri botlangagötu og gott
útsýni  er  úr  húsinu.  Húsið  er  nýlega  málað  að  utan,  með  nýlegum  þakkanti  og  garðurinn  er  í  góðri  rækt  með
timburverönd  og  heitum potti.  Innkeyrslan  er  hellulögð  og  gengið  er  inn  í  húsið  á  efri  hæð.  Fullkomið  þjófa  og
brunavarnarkerfi  er  í  húsinu.  Á  efri  hæð  hússins  er  forstofa,  gestasalerni,  eldhús  með  sérsmíðaðri  innréttingu,
nýlegum stáltækjum og geymslu/búri.  Rúmgóðar parketlagðar stofur  með útgengi  á svalir  og niður  í  garðinn.  Á
gangi eru loft upptekin með fallegum þakgluggum.  Á neðri hæð eru 4 herbergi, innaf hjónaherbergi er snyrting og
útgengt úr herberginu á timburverönd með heitum potti.  Aðalbaðherbergi  er bæði með baðkari  og sturtu, innaf
því er flísalagt rými tilvalið fyrir gufubað. Stórt þvottahús með útgengi á verönd og stór geymsla. Þetta er virkilega
falleg og afar vönduð eign sem er vel staðsett 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 kl 16.00-16.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is
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Mávanes 12
210 Garðabær
Glæsilegt hús í Arnarnesinu!

Stærð: 313,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 45.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

REMAX/Torg  kynnir  í  einkasölu:  Glæsilegt  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  og  frábæru  útsýni  við  Mávanes  í
Garðabæ.  Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Nánari lýsing eignar: Rúmgóð forstofa með náttúrustein á gólfi.
Inn  af  forstofu  er   fallegt  hol  með  góðum  fataskáp.  Frá  holi  er  gengið  inn  í  þvottaherbergi  með  skápum  og
gluggum, innaf er salerni (átti að vera sturta og gert ráð fyrir gufubaði). Stigi upp á efri hæð hússins er einstaklega
fallegur  og  setur  skemmtilegan  svip  á  eignina.  Efri  hæðin  er  opin  og  björt  með  fáum  milliveggjum  og
samanstendur  af  eldhúsi,  búri,  stofu,  borðstofu,  húsbóndaherbergi,  baðherbergi  sjónvarpsholi  og  3
svefnherbergjum. Parket er á öllum svefnherbergjum. Stofur eru samliggjandi. Opið er úr borðstofu inn í aðalstofu,
útgengi  þaðan  út  á  suðurvestur  svalir.  Sjónvarpsherbergi  er  með  fallegum  arni  og  útgengi  þaðan  á  verönd.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  upprunalegar  innréttingar  með  2  vöskum.  Eldhús  er  með  kork  á  gólfi,
viðarinnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók  við  glæsilegan  bogadreginn  glugga.  Þetta  er  vandað  og  fallegt  hús  á
kyrrlátum og friðsælum stað á mjög góðum stað í Arnarnesinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is
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Rauðagerði 14
108 Reykjavík
Falleg sérhæð-Laus við kaupsamning

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 21.920.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Falleg björt og mjög rúmgóð efri sérhæð með sérinngangi og bílskúr á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í
Reykjavík.  Forstofa  flísalögð,  þaðan  er  gengið  upp  parketlagðan  stiga  í  íbúðina,  inn  á  rúmgott  og  bjart
parketlagt hol með fataskápum. Stofur eru mjög rúmgóðar og bjartar með góðri lofthæð og parketi á gólfi.
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 flísalagt í hólf og gólf með
góðri innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu. Bílskúr fylgir eigninni.

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
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Skúlagata 42
101 Reykjavík
Góð eign í miðborg Reykjavíkur

Stærð: 76,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  5  hæð  í  góðu  lyftuhúsi  með  sjávarútsýni.  Forstofa  með  fataskáp,  stofan  er
rúmgóð með útgengi á svalir. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, stór gluggi frá lofti  niður á gólf setur
skemmtilegan  svip  á  eignina.  Baðherbergi  er  með  flísalögðu  gólfi  og  vegg  að  hluta,  baðkari  með
sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél. Herbergin eru tvö bæði með fataskápum. Sér geymsla er í sameign
og sameiginlegt þvottahús ásamt stæði í bílskýli. Þetta er góð eign í miðborg Reykjavíkur

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
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Bygginngastjórri/vverksstjórri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Móttöku og skrifstofustarf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf óskar eftir að ráða 

starfskraft í móttöku.  Um fullt starf er að ræða, vinnutími 
8 - 16.  Starfi ð felst í símsvörun og móttöku viðskiptavina,  

innskáningu reikninga, færslu bókhalds, ásamt öðrum 
tilfallandi störfum.  

Við leitum að dugmiklum og  jákvæðum einstaklingi með 
ríka þjónustulund. Reynsla af skrifstofustörfum og tölvu-

notkun nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 6.desember, umsóknum skal skila á 
skrifstofu Byggingarfélagsins, Borgartúni 31 eða 

á gudlaug@bygg.is

Verðkönnun vegna innleiðingar 
á nýjum ytri vef Háskóla Íslands 
Háskóli Íslands óskar eftir verðupplýsingum vegna 
fyrirhugaðrar innleiðingar á vefumsjónarkerfi  og 
smíði á nýjum ytri vef.

Opinn kynningarfundur verður þann 4. desember 
næstkomandi klukkan 15:00 í stofu 207, Aðalbyggingu 
Háskóla Íslands.  Fyrirspurnafrestur rennur út þann 
6. desember 2007.

Skila þarf inn verðupplýsingum fyrir kl. 12:00 á 
hádegi þann 10. desember 2007.

Gögn um verkið er hægt að nálgast á slóðinni 
http://sameining.hi.is/ytri-vefur

Sérfræðingur í skráningardeild
Vistor hf. óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í
skráningardeild

Starfssvið er m.a.:
� Samskipti við erlenda

umbjóðendur og innlend
heilbrigðisyfirvöld

� Umsóknir um markaðsleyfi
fyrir lyf, viðhald þeirra og
aðrir þættir er tengjast
markaðsleyfum lyfja, þar á
meðal þýðingar á saman-
tektum um eiginleika lyfs
og textum fylgiseðla
ætluðum almenningi.

Hæfniskröfur:
�

�

�

�

�

�

�

Háskólamenntun í lyfjafræði eða
sambærileg menntun á sviði heilbrigðis-
eða raunvísinda
Reynsla af sambærilegum störfum er
kostur
Vandvirkni, nákvæmni og öguð vinnu-
brögð
Mjög gott vald á ensku og íslensku
Góðir samskiptahæfileikar
Metnaður til að ná árangri
Kunnátta í dönsku, norsku eða sænsku
er kostur

Hjá deildinni starfa nú 19 sérfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn
á sviði heilbrigðis- og raunvísinda.

Nánari upplýsingar veita Sigrún Edwald, deildarstjóri skráningardeildar (sedwald@vistor.is)
og Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is). Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk.

Umsóknum skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og markaðssetningu á lyfjum og vörum fyrir
heilbrigðismarkaðinn á Íslandi. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 100 talsins og
er áætluð velta félagsins á árinu 2007 rúmir sex milljarðar króna.

Vistor leggur áherslu á hreinskiptni, framsækni og áreiðanleika í störfum sínum.



a eftir
f i kjÓska eftir rafvirkjum

Langar þig að vinna skemmtilega tæknivinnu?
Við leitum að rafvirkjum í vinnu við uppsetningar og forritun

á ýmsum öryggisbúnaði og í almenna rafl agnavinnu.
Bíll + sími + snyrtileg innivinna á höfuðborgarsvæðinu.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is.
Upplýsingar í síma 820 5900.

Matfugl ehf
  Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Bílstjóri/lagerstarfsmaður Óskast
Æskilegt er að hafa meirapróf eða gamla prófi ð.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigja
nlegur,skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum 

samskiptum.
Starfssvið: Útkeyrsla og almenn lagerstörf.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í 
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir 

sendið inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið Steinar@matfugl.is
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Saman náum við árangri

> LYFTARAMAÐUR óskast í Ísheima

> Við leitum að dugmiklum og samviskusömum 
starfsmanni til starfa í frystigeymslu  Samskipa
Um er að ræða starf lyftaramanns í Ísheimum, frystigeymslu Samskipa, sem sér m.a. um hleðslur í gáma og 
samskipti við viðskiptavini. Lyftaramaður verður einnig staðgengill þjónustufulltrúa sem sér um ýmiss konar 
skráningar- og tölvuvinnu. Umsækjandi skal vera vanur lyftaramaður og er reynsla af vöruhúsavinnu kostur en 
ekki skilyrði. Jafnframt þarf viðkomandi að hafa góða tölvuþekkingu. Gerð er krafa um stundvísi, nákvæmni 
og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi skal vera fágaður í framkomu, samviskusamur og með hreint saka-
vottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir vinsamlegast fylli út umsókn á www.samskip.is (veljið „Starfsmaður í Ísheimum – auglýst staða 
02.12.07“) fyrir 7. desember 2007.  Finnbogi Gunnlaugsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 
458 8560 eða 858 8560.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Stuðningsfjölskyldur
 • Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
 • Danskennari - hlutastarf
 • Forfallakennari í tilfallandi forföllum
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Íþróttakennari, fullt starf í eitt ár
Kársnesskóli:
 • Skólaritari, fullt starf
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

19
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Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru. Þann 
1. janúar næstkomandi sameinast fyrirtækið 
Danól sem er ein öflugasta heildsala landsins. 
Sameinað fyrirtæki verður annað stærsta 
matvælafyrirtæki landsins með veltu uppá 
10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og markaðs-
fyrirtækið 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 metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi. 

Ölgerðin óskar eftir að ráða bílstjóra og aðstoðarbílstjóra í fullt starf. 

Starfið felst í akstri á vörum til viðskiptavina Ölgerðarinnar 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Vinnutími er frá kl. 7.30 - 17.00 mánudaga til föstudaga.

Hæfniskröfur
• Æskilegt er að viðkomandi hafi meirapróf, þó ekki skilyrði

• Góð þjónustulund

• Stundvísi og metnaður

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilhjálmur Kvaran í síma 821 9042

en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið 

vilhjalmur.kvaran@olgerdin.is

Umsóknir óskast sendar á netfangið elisabet.einarsdottir@olgerdin.is

eða til Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar, Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík 

fyrir 10. desember nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Bílstjóri
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• er góður stuðningur við faglegt starf
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Leikskólakennarar, þroskaþjálfar, leikskólasérkennarar, fólk með aðra
uppeldismenntun og áhugasamir einstaklingar um uppeldisstörf eru
velkomnir í heimsókn í leikskólana til að kynna sér aðstæður og launa-
kjör. Í boði eru störf á deildum og sérkennsla/stuðningur.

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

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

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

Lausar stöður
í leikskólunum

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

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka
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Stafrænn og vefrænn hönnuður
sem vill starfa á auglýsingastofu

Ef þú vinnur með Adobe Flash og A.E. eins 
og við hin með hníf á gaffal, já og finnst fátt 
skemmtilegra en náið samband við gull-
fallega, þrælöfluga og eldsnögga tölvu þá 
er Fíton rétti staðurinn fyrir þig. Hér er nóg 
að gera við skemmtileg verkefni.

Grafískur hönnuður sem gæti 
hugsað sér að prófa eitthvað nýtt

Þú þarft að hanna frábærar auglýsingar
og annað prentefni af öllum tegundum, 
grípa í hreinteikningu þegar á liggur, og 
auðvitað að sitja hugmyndafundi í sam-
starfi við góðan hóp af skapandi fólki.

Umsóknum skal skila til Fíton, Garðastræti 37, 101 Reykjavík eða á netfangið atvinna@fiton.is. 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til 14. desember.

Þú missir af
jólahlaðborðinu
en gætir náð
árshátíðinni

Garðastræti 37

101 Reykjavík

Sími 595 3600

fiton@fiton.is

www.fiton.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðbeinandi,
  hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Starfsmenn fjölmiðla hafa 
fjölbreytta menntun að baki 
en algengt er að þeir hafi 
lokið háskólagráðu og oft 
hafa þeir lokið framhalds-
námi í fjölmiðlun. Fram-
haldsnámið getur ýmist 
verið frá háskólum erlendis 
eða frá Háskóla Íslands en 
þar er hægt að leggja stund 
á hagnýta fjölmiðlun. 

Námið:
Til að ljúka háskólaprófi 
frá Háskóla Íslands þarf 
að ljúka 90 eininga námi og 
getur það verið samsett úr 
einni aðalgrein (60 ein.) og 
svo aukagrein (30 ein.). Há-
skóli Íslands býður upp á 
30 eininga nám í fjölmiðla-
fræði við félagsvísindadeild 
og getur það verið grunn-
ur að starfi við fjölmiðla. 
Einnig getur íslenskunám 
verið góður undirbúningur.  

Ekki er til nein ein upp-
skrift að því hvernig á að 
verða íþróttafréttamaður 
en hægt er að skipuleggja 
námið með þennan vettvang 
í huga. Í framhaldsskól-

um er stundum boðið upp 
á fjölmiðlafræði (til dæmis 
í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla) og í Háskóla Ís-
lands má einnig finna nám 
við hæfi. Þá er sniðugt að 
taka fyrst BA-próf í grein-
um eins og íslensku og hag-
nýtri fjölmiðlun og síðan 
skiptir áhugi á íþróttagrein-
um að sjálfsögðu miklu 
máli. Gagnlegt getur verið 
að ræða við íþróttafrétta-
ritara sem starfa til dæmis 
á dagblöðum eða við aðra 
fjölmiðla og einnig má leita 
upplýsinga hjá Blaðamanna-
félagi Íslands. - hs

Hvernig verður 
maður íþrótta-
fréttamaður?

Starfsheitið „chaos-
pilot“ er nýtt á íslenskum 
vinnumarkaði, en engu 
að síður starfa um tíu 
Íslendingar við ýmiss 
konar óreiðustjórnun. 
Kamilla Ingibergsdótt-
ir er meðal þeirra sem 
stjórna óreiðunni hjá 
Herra Örlygi.

„Chaos-pilot er þriggja ára 
nám við einkaskóla, sem 
mætti skilgreina sem skap-
andi viðskiptaskóla og 
námið felst í skapandi verk-
efnastjórn og verkefna-
hönnun,“ segir Kamilla sem 
nú er í starfsnámi hjá Herra 
Örlygi og útskrifast á nýja 
árinu.

„Hjá Herra Örlygi er ég 
verkefnastjóri Iceland Air-
waves og sá meðal annars 
um fjölmiðlasamstarf Ice-
land Airwaves og MySpace 
í haust,“ segir Kamilla og 
hlær þegar hún er beðin um 
að skilgreina starf óreiðu-
stjórnandans.

„Ja, hvað gerir hann og 
hvað ekki, mætti frekar 
spyrja. Skólinn fer fram á 
það við sína nemendur að 
þeir velji sér áhugalínu. 
Ég hef mestan áhuga á tón-
list og tónlistarstjórnun og 

valdi mér þann farveg, en 
samnemendur mínir völdu 
eitthvað annað við sitt hæfi. 
Við erum hvött til að læra af 
reynslunni og okkur er ýtt 
út í að finna okkar viðskipta-
mannahóp á eigin spýtur,“ 
segir Kamilla sem kann vel 
við starfsheitið chaos-pilot.

„Nafnið er mjög lýsandi 
því við fáumst við óreiðu-
stjórnun og eigum að geta 
komið inn í fullkomna 
ringul reið og tekið til hend-
inni. Nafnið vekur einn-
ig forvitni og mikið spurn-
ingaflóð, svo alltaf skapast 
um það skemmtilegar sam-
ræður,“ segir Kamilla, en 
starfssystkin hennar hafa 
unnið meðal annars hjá 
Latabæ og Vífilfelli.

„Þetta er um tíu manna 
hópur sem enn er við nám 
eða hefur útskrifast. Skól-
arnir auglýsa sig ekki mark-
visst og þarf að hafa uppi á 
þeim fyrir áhugasama, en 
þeir finnast meðal annars í 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð 
og Hollandi. Námið er al-
þjóðlegt og fer fram á ensku 
og það er mikil pressa á að 
vera skapandi. Að mínu mati 
græða svo allir á því að hafa 
„chaos-pilot“ hjá sér, hvort 
sem það er lítið gallerí eða 
stór fjárfestingabanki.“

thordis@frettabladid.is

Hefur hemil á 
ringulreiðinni

Kamilla Ingibergsdóttir er við nám í óreiðustjórnun og útskrifast á 
næsta ári. Hún er nú í starfsnámi hjá Herra Örlygi þar sem tónlist og 
tónlistarstjórnun var hennar aðalval í skólanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Samúel Örn Erlingsson íþrótta-
fréttamaður.

www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um störfin veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- og ráðgjafarsviða,
í síma 563-8000 eða mhr@marel.is.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.is, fyrir 5. desember. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

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

Tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Norður- Evrópu. 
Einnig mun viðkomandi starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis. 
Tæknilegur sölustjóri gerir tilboð, fyrirkomulagsteikningar, hermun og kostnaðarlíkön fyrir 
viðskiptavini.

Til að verða tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu þarft þú að:

• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu og töflureikni.
• hafa mjög gott vald á ensku og einu norðurlandamáli, færni í öðrum tungumálum er kostur.

Sölustjórar 
Marel ehf leitar að tveim framtakssömum sölustjórum á viðskiptasvið til að drífa áfram og styðja við 
sívaxandi sölukerfi Marel Food Systems í fjölbreyttu og lifandi viðskiptaumhverfi. Viðkomandi þurfa 
að geta unnið vel í hóp, hafa drifkraft til að fylgja verkefnum eftir upp á eigin spýtur og loka málum 
á farsælan hátt. Þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er mikill kostur.

Sölustjórar kynna og selja tæki og vinnslukerfi í matvælaiðnaði í samvinnu við sölunet um allan 
heim. Þeir starfa með færustu sérfræðingum í matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa, 
ferðast og hitta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Sölustjórar þurfa að hafa kraft til að hvetja sívaxandi 
sölukerfi til dáða og hæfileika til að afla nýrra viðskiptavina. 

Sölustjóri í Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Evrópu. 
Viðkomandi mun einnig starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis, 
ásamt því að vinna ýmiss konar greiningarvinnu og verk fyrir öll sölusvæði í Evrópu.

Til að verða sölustjóri í Evrópu þarft þú að:

• vera rekstrar-, tækni -, eða viðskiptafræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa mjög góða færni í ensku, færni í öðrum tungumálum er mikill kostur. 
• hafa mjög góða almenna tölvukunnáttu, færni í Axapta er kostur.
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Láttu okkur mæla með þér!
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, Orkuveitu Reykjavikur, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu ehf.: 

Hallar - atvinnusvæði við Vesturlandsveg 2. 
áfangi. Gatnagerð og lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með 4. desem-
ber 2007, hjá síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. desember 2007 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 12053

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 

Hlíðarfótur, gatnagerð - Hönnun.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er 17. 
desember 2007 kl. 14:00, hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða og tilkynning á einkunnagjöf er 21. 
desember 2007 kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12055

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Fjárfestingar í Danmörku 
og Mið-Evrópu

Danskt fjárfestingar- og verktakafyrirtæki óskar eftir 
samstarfi  við íslenska fjárfesta.  Áhugaverð verkefni í 

Danmörku og Mið-Evrópu. Mjög góðir tekjumöguleikar.

Hafi ð samband á netfangið box@frett.is  
merkt “fjárfestingar”

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 
Hólmsheiði, nýtt athafnasvæði - Hönnun 
“EES útboð”.
Verkinu skal lokið fyrir 15. júlí 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur frá og með 4. desember 
2007.  
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er 21. janúar 
2008 kl. 14:00, hjá síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun verðtilboða og tilkynning á einkunnagjöf er 28. jan-
úar 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
12052

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, Orkuveitu Reykjavikur, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu ehf.: 

Háskólinn í Reykjavík.  Gatnagerð og lagnir 
- 2. áfangi.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með 4. desem-
ber 2007, hjá síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. desember 2007 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 12054

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Norðurþing
Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 
2007-2025 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag háhitasvæða í 
Þingeyjarsýslum samþykkti þann 8. nóvember 2007 
tillögu að svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjar-
sýslum 2007-2025.  Tillagan var auglýst til kynningar 
þann 18. september og lá frammi hjá aðildar-
sveitarfélögunum og Skipulagsstofnun til 16. október 
s.l.  Frestur til að skila athugasemdum rann út 
30. október og bárust athugasemdir frá fi mm aðilum. 
Samvinnunefnd hefur afgreitt athugasemdirnar og 
sent þeim sem þær gerðu umsögn sína. 

Vegna athugasemdanna voru gerðar nokkrar minni-
háttar breytingar á texta greinargerðar.  Breytingarnar 
koma fram í grein 6.2.1 um náttúruverndarsvæði, 
grein 6.3.1 um afmörkun orkuvinnslusvæða og grein 
6.3.2 um orkuvinnslusvæði á Þeistareykjum. 

Samþykkt svæðisskipulag verður sent Skipulags-
stofnun sem gerir tillögu til umhverfi sráðherra um 
lokaafgreiðslu. 

Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og 
niðurstöðu samvinnunefndarinnar geta snúið sér til 
undirritaðs formanns nefndarinnar á sveitarstjórnar-
skrifstofu Norðurþings að Ketilsbraut 7-9 á Húsavík. 

F.h. samvinnunefndarinnar
Gaukur Hjartarson

Auglýsingasími

– Mest lesið

TILKYNNINGAR

TILBOÐ / ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
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» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. 
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
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BÍLAR &
FARARTÆKI

(SF833) Toyota Yaris, árg. 2005, 
ek.34þús.km, sjálfskiptur, Verð 1490þús.
kr, áhv.740þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Touareg V8 ‘04 ek. 60 þ. km. Mjög fal-
legur bíll með öllu. Þjónustuskoðaður. 
Lán 3,6 m. kr + 350 þús. Uppl. í s. 
858 6709.

BMW 735i ‘99 ek. 94 þ. einn m/öllu 
í toppstandi. Vetrardekk. V. 1450 þ. S. 
856 7481.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Verð 3.690 þús. 
Tilboð 3.240 þús stgr. Áhvílandi 2.800 
þús. Afb. Ca 50 þús. Mjög sparneytinn 
og skemmtilegur bíll. S. 820 1125.

Subaru Impreza WRX, árg. ‘02, ek. 75 
þús. Sjsk. Ný vetrardekk. V. 1.450 þús. 
Uppl. í s. 849 3751.

Audi A4 Quattro árg. 2007 ek.13 þús 
200.hö. Leður, lúga. Engin skipti! V. 
3990 þús. stgr. Uppl. í s. 821 4068.

45% afsláttur
Peugeot húsbíll diesel árg. ‘86, ekinn 
145 þ. km sk. ‘08 svefnpláss fyrir 6 
wc, ísskápur, eldavél, miðstöð þarfnast 
lagfæringa verð 800,000- uppl. í síma 
863 0149.

Toyota corolla 1.6 liftback 1998. ekinn 
157000 km. Sjálfskiptur sk. ‘08, ný 
tímareim, demparar aftan, nýtt í brems-
um framan. Verð 390.000 uppl. í síma 
863 0149.

Maxda MPV 7 manna, hlaðinn auka-
hlutum. Uppl. í síma 844 4111, Guðrún 
Lilja.

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfal-
legan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna 
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system, 
og margt fl, verð 5.990 þ. Uppl. í síma 
847 7440.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft og sparneytni. 
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007 
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Ford F350 Outlaw, árg. 12/06, ek. 22 
þús. Einn með öllu. V. 4.190 þús stgr. 
Hús á pall v. 300 þús. Uppl. í s. 896 
1116.

Golf VR6 4x4 2,9l ‘96 ek. 124 þ. leður, 
sóll. nýspr., 17“ álf. Vetrard. á felgum. S. 
861 5558.

VW Polo árg. ‘05, ek. 37 þús. Sumardekk 
á álfelgum. V. 200 þús út og 24 á mán. 
Uppl. í s. 660 3856.

VW Golf árg.’05 sjálfskiptur, dekurbíll 
ekinn 30 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 
694 9004.

Toyota Landcruiser LX 120, 35“ breyttur 
ek. 97 árg. 2003. Einn með öllu á nýjum 
dekkjum og lítur vel út. Verð 3.990 þús. 
Uppl: 8485224

Subaru Legacy ‘00 Ekinn 147 þús, 
sjálfsk., 15“ álfelgur, þokuljós, dráttar-
kúla, 2,5“ púst, S: 6620335

Volvo S80 Exclusive. Sóllúga, TV, DVD, 
GSM, Navi, 16cd magasin, 272HP. Ásett 
2,2 Uppl. 8204113

Honda CRV Advance 4x4 ‘01 ek. 107þ. 
km, sjálfsk, með krók. V. 990 þ.kr. Uppl. 
s. 8567472.

Renault Megane árg. ‘98, 1600 vél, Bsk., 
5 dyra, ek. 138 þús. Sumardekk á felg-
um. V. 280 þús. Uppl. í s. 697 3297.

Saab 900, 2ja dyra, árg. ‘87. V. 39 þús 
stgr. Uppl. í s. 840 0514 / 896 1116.

Frábært verð Til sölu Opel Zafira 
2002 sjálfskiptur ekinn 115 þús. 
Þjónustuskoðanir, gott viðhald. Ákvílandi 
635 þús, afborgun 21 þús. Verð: 835 
þúsund. Uppl. í síma 820 6425.

Toyota Corolla árg. ‘99 Ek. 96 þ. Löskuð 
eftir árekstur. Tilboð hægt að skoða á 
arnarljos@simnet.is eða S. 861 7153.

VW Golf árg. ‘00 Ek. 163 þ. V. 750þ. 
700þ. stgr. Spoilerkit og topplúga. 
Steingrár. S.862 6281 & 693 6585.

Toyota Carina, 2000 vél, árg. ‘96, harð-
kornadekk, álf. Verð 175 þ. S. 894 3151.

Daihatshu Appalaus ltd 
ek. 48 þús.

Til sölu fallegur og vel með farinn 
Daithatsu Applause ldt. Árg. ‘99, ek. 48 
þús. Gullitaður og ssk. m/dráttarbeisli, 
á álfelgum. Verð 390 þús. Uppl. í s. 
848 7180.

Til sölu Landcruiser VX diesel. ár. ‘00 Sk. 
‘08 V. 1650 þ. S. 694 6747.

Subaru Legacy. ‘00 Ekinn 147 þús, 
Sjálfsk., 15“ álfelgur, þokuljós, dráttar-
kúla, 2,5“ púst, S. 6620335

 0-250 þús.

Tilboð óskast. Peugeot 206 árg ‘06, 
05/2002. Skemmdur eftir umferðaró-
happ. Ný tímareim, gler topplúga, góður 
bíll. s 8939039

Volvo 460 dökkgrænn1.8 árg 95, ek. 
155. þús. sk. 08.nagladekk, Ny tima-
reim, ny smurdur ogfl. Verð 130þús. 
s.820-34-78

Háskerpumyndvarpi ásamt loftfest-
ingu og 2ja metra tjaldi. 1200 ansilu-
men, kontrast 10.000:1, snúrur fylgja. 
Myndstærð allt að „300. Verð 230 þ. 
Á sama stað Jeep Cherokee Ltd árg. 
‘94, ek. 160 þ. Góður jeppi, vetrar- og 
sumard. á felgum. Verð 250 þ. S. 897 
0906 & 557 1772.

 250-499 þús.

Góður bíll - Gott verð
Toyota Corolla, árg. ‘99. Toppþjónustaður 
bíll hjá Toyota. 5 gíra, ek. 150 þús. Ný 
vetrardekk. Góður og snyrtilegur. V. 390 
stgr. S. 864 8338.

Toyota Corolla L/B Luna árg. 98 ek. 
aðeins 49.000 km. Ný sk. og góður bíll. 
Sumardekk fylgja. Verð 390.000. Uppl. 
í 8257211

Eðalvagn: VW Golf ‘98, 5 dyra, Comfort 
line, ekinn 111 þús, sumar og vetrar-
dekk, verð 450 þúsund, nánari uppl. í 
síma 8970898

MMC Lancer, ‘99, ek. 178 þ. 4X4, stat-
ion, krókur. Sk. ‘08 Verð: 320. þús. Uppl. 
í s: 8439456

Til sölu Volvo S40 1800 bsk ‘97 ek 
135 þús. Verð 300 þús. Uppl. í síma 
860-0007

 500-999 þús.

Jeep Cherokee Limited model 1999 
nýskráður 10/98. Mjög góður og falleg-
ur bíll. Verð Tilboð. Uppl. í s. 866 1065.

Til sölu Dodge Dakota Sport árg. 1998. 
Ekinn 128.000 km. Uppl. 868 3340.

 1-2 milljónir

Til sölu Subaru Forester Luxury skráður 
3/2003. Ekinn 51000 km. Einn eigandi, 
Reyklaus bíll. Verð 1.650.000. Sími 820 
9060.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum 
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir, 
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge 
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús! 
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 
30% undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. 
Frá 10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Fallegur Explorer XLT 2002. Ekinn 147 
þús. km. Áhvíl. 1360 þús Verð 1690 þús. 
S. 617 7810.

Glæsileg VW Bjalla til sölu! Árg. ‘02, ek. 
65 þ., topplúga, 17“ álfelgur. 280 þ. út 
og yfirtaka á láni. Uppl. í s: 8439456

 2 milljónir +

Til sölu chrysler town and count-
ry. Áhvílandi 2,4millj. Uppl: í síma 
8635699

Glæsilegur 525i BMW árg. ‘02. 2.5 vél 
og allur í leðri með 6 cd magasin. Ek. 
aðeins 78 þús. og er sem nýr að utan 
og innan. Sjón er sögu ríkari. V. 3 mil. 
Uppl. í s. 865 6289.

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Edge SEL Awd 4x4 YFIRTAKA ‘07 ekinn 
6500 km frábær bíll, YFIRTAKA Á UM 
3,950 m. Uppl 899-0410

VW Touareg V8 árg. ‘04 ek. 33 þús. 
Hlaðinn aukabúnaði! Ný heilsársdekk. 
Verð 4.950 þús. Allar nánari uppl. í s. 
897 2451.

 Bílar óskast

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfal-
legan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna 
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system, 
og margt fl. Uppl. í síma 847 7440.

 Jeppar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee, 
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar 
frá 2690þús, pallbílar frá 1990þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Expedition ‘07, ekinn 9.500 km. 8 
manna lipur og sparneytinn lúxusjeppi 
hlaðinn aukahlutum, t.d. DVD, bakksk. 
Leður og krókur, 35“ dekk. YFIRTAKA Á 
UM 4,400 þ. Uppl 664-1707

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Cherokee Overland ‘02, þessi er með 
öllum mögulegum aukahlutum. Mjög 
flottur bíll. Yfirtaka á um 1.890 m. Uppl 
í s. 664 1707.

Touareg V8
Touareg V8 2004, ekinn 84 þús. Verð 
4.150 þús. Uppl. í s. 659 4567.

Ford Explorer Eddie Bauer 2006 Svartur, 
Ek.17þkm. 4,0L, leður, stigbretti, ssk, 
filmur, tjónlaus, Ábyrgð,o.m.fl. Verð. 
3.790Þ. Stgr. 3.290. S. 669 4477

Isuzu Trooper 2000 árg., ekinn 130 
þús. km. 38“ breyttur af Breyti. Nýjar 
hjólalegur , spíssar og ýmsir rofar end-
urnýjaðir . Búið að skipta um túrbínu og 
tímareim. Verðhugmynd 1.800.000 kr. 
Upplýsingar í síma 698 0411.

 Pallbílar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150, 
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá 
1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Sendibílar

Sprinter 2006. Ekinn 96 þúsund. Góður 
bíll, fæst með yfirtöku skuldabréfs. Uppl 
í síma 8945663.

 Vélsleðar

Til sölu Polaris EDGE 550 árg 2004. 
Verð 300 þús. Símar 696 5116 og 
696 5101

Polaris 650 ‘92 í góðu standi, aukabelti 
og fl. Uppl. í s. 865 9119.

Til sölu Skidoo 600 racing, 2007. Ekinn 
14 tíma. Áhvílandi 800 þús. Tilboð, 
uppl. í síma 893-5667, Fannar. Líka 
32mm belti ónotað. 40 þús.

 Vinnuvélar

Libherr byggingakrani 40K, þarfnast 
lagfæringar, verð 1.200.000 kr. m/vsk. 
Uppl. í síma 660 2413, Hörður.

 Bátar

Sómi 800
Dekkaður með síustokkum 230 hp 
Volvo vél, góður bátur. Uppl. í s. 897 
5502.

 Varahlutir

Vélar ehf. 
 Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, 
bíla og vinnuvélar. Beinir og nið-
urg. startarar. Varahlþj. S. 568 6625. 
www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Jólasveinaþjónustan 
Býður fyrirtækjum, einstakl-
ingum og félagasamtökum 

skemmtilega þjónustu í anda 
jólanna. Margra ára reynsla í 
jólatrésskemmtunum. Hafið 
samband við jólasveininn í s. 

820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér öll heimilisþrif. S. 893 
8886.

 Ræstingar

 Garðyrkja

 Málarar

Villtu láta mála & gera 
fínt fyrir jólin? Góður 

staðgreiðslu afsl.
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Getum bætt við okkur verkum. Öll 
almenn málningarvinna. Uppl. í s. 846 
4804 & 864 5995.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

Faglærður múrari
getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í 
s. 862 5477.

D&D Málari EHF sérhæfir sig í öllu sem 
við kemur málningarvinnu, skreytingum 
og þrifum. Uppl. í s. 691 7016.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

Getum bætt við okkur flísalögnum 
bæði smá og stór verkefni. Tímav eða 
föst verð tilboð. S: 426 8010. Gsm: 897 
8070 & 895 2446. mail: info@multikerfi 
ehf. www.Multikerfi.com.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Trésmíði

Sláum upp og steypum einbýlis-, rað- 
og lítil fjölbýlishús. Þakvinna, inniveggir, 
kerfisloft. Byggingastjórn og almenn 
verktaka. Uppl. í síma 860 9260. www.
toppverktakar.is

Vandaðir smiðir taka að sér verk og 
verkhluta. Gæði frá grunni. Tilboð eða 
tímavinna. S. 894 2523 Þráinn.

 Önnur þjónusta

Verciu is Lietuviu i islandu kalba, tvarkav 
visa popierizma placios pazintys visose 
stytise. Ignas 897 4673.

Hó Hó Hó
Jólasveinarnir- og sveinkurnar eru 
komin til byggða. Ef þið viljið fá okkur í 
heimsókn, hringið í s. 867 1734.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Dömur - Herrar!
Minkapelsar hjá Jakob. Sími 421 1661.

Heildsalar - smásalar ! 

Takið eftir, nú er tæki-
færið.

Opnum fallegan jólamarkað á 
besta stað í Reykjavík 1. des. 
Opið verður alla daga til jóla. 

Þú getur selt rest lager hjá 
okkur gegn sanngjarnri leigu, 

eða falið okkur að sjá um 
söluna.

Nánari upplýsingar veittar í 
899 2784.

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

 Hljóðfæri

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilli-
flauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða 
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is - 
gitarinn@gitarinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

 Hljómtæki

Stúdío monitorar/hátalar-
ar til sölu!

Event ASP 8 stúdío monitorar/hátalarar 
með innbyggðum mögnurum, keyptir í 
Tónastöðinni á 140 þús. Tilboð óskast: 
gbjarnason@gmail.com

 Tölvur

Mac Pro Intel turn til 
sölu!

Mac Pro 2,0 GHz Xeon, 2 gig í minni, 
Airport og Bluetooth, 250 GB harður 
diskur, Nvidia Gforce 7300 GT skjákort. 
Er í ábyrgð til 15.sep. ‘08, keypt 15.sep. 
‘06 á 275 þús. MacFróðir menn segja 
mér að ég geti selt tölvuna á 220- 230 
þús. Tilboð óskast: gbjarnason@gmail.
com

 Vélar og verkfæri

Til sölu Gram plötufrystir 8 stöðva. Er í 
mjög góðu lagi. S. 4311562 8986152

 Til bygginga

Hunnebeck veggjamót, 140 flekar (alls 
433 m2) ásamt fylgihlutum, verð: 
3.000.000 kr.m/vsk. Uppl. í síma 866 
4643, Bjarni.

850 lm af nýju girðingarefni með 
steyptum undirstöðum, kjörið í kring-
um byggingasvæði, verð 5.500 kr. stk. 
m/vsk (girðing og steypt undirstaða). 
Uppl. í síma 866 4643, Bjarni.

Til sölu tveir WC skúrar, sitthvor eining 
ca. 1m x 1m, verð 150.000 m/vsk. stk. 
Uppl. í síma 866 4643, Bjarni.

Iðnaðarhurðir
Hef til sölu 5 stk. Flekahurðir, verð 
250.000 kr. stk m/vsk. Um er að ræða 
4,7m háar og 3,4m breiðar hurðar 
með brautum og mótor, innfluttar frá 
Danmörku. Uppl. í síma 866 4643, 
Bjarni.
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Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
www.logey.is

Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi ///  Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Fintec-hörpur til sölu

Hafið samband við sölumenn 

okkar, Stefán í síma 893-8409 

og Ólaf Ársæls í síma 893-3016
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 Verslun

Tilboð!
Dömuskór úr leðri. Stærðir: 36-42. Verð 
aðeins kr. 1.500.- Misty skór, Laugavegi 
178, sími 551 2070

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Vinkonur, saumaklúbbar og heilsu-
unnendur. Langar ykkur í fræðslu og 
upplýsingar til þess að halda ykkur 
í fremstu röð útlitslega, orkulega og 
þyngdarlega? Ekki bíða lengur. Árangur 
með Herbalife. Gerður 865 4052 & 
Hanna 892 4284.

Lifðu vel um jólin - Aloe 
vera drykkurinn

Var með ristil- og magavandamál í 
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn 
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili 
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662 
2445 eða á www.4ever.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Glæsilegir meðferðabekkir frá USA. 
www.nalar.net Sími: 5200120 & 
8630180 Nálastungur Íslands ehf.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Lærðu að Fljúga
Flugskóli Íslands mun hefja 
einkaflugmannsnámskeið í 

janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Engihjalli 8
Einstök húsgögn til sölu, henta bæði 
úti og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. 
Blóm, styttur o.fl. Útsala, gömul hús-
gögn. Uppl. í s. 893 8886

Til sölu 3ja sæta LA-Z-BOY sófi sem 
er með dökkgrænu tauáklæði. Tilboð 
óskast. uppl. s. 8982280.

Lár skenkur, úr sýrðri eik. Sanngjarnt 
verð. Uppl. í s. 867 3057. Ansa.

3ja sæta amerískur leður svefnsófi 
ásamt um 100 ára gömlum antík skenk. 
Uppl. í s. 562 7923 og 697 4156.

 Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG 
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í 
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR 
WWW.LIBA.IS

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Rottweiler hvolpar til 
sölu.

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndað-
ir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skap- 
gerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til 
afhendingar og hafa klárað hvolpaskap- 
gerðarmat. Aðeins góð heimili koma til 
greina. Áhugasamir geta haft samband 
í síma 615 5000.

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

Til sölu hreinræktaðir langhunda 
hvolpar afhentast, heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók Íshundum. 
Uppl. í s. 863 0474.

Chihuahua hvolpar til sölu. Bólusettir, 
Orma hreinsaðir, Örmerktir, og heilsu-
farsskoðaðir. Uppl S 8986951

Til sölu yndislegir Chihuahua. Örmerktir 
og bólusettir. Uppl. í s. 898 6448.

Jólabað og snyrting fyrir hundinn. 
Erum að taka niður pantanir núna. 
Hundadekur, Háholti 13-15 (sama húsn. 
og Krónan), 270 Mosfellsbæ, s. 567 
8907.

Til sölu gulir Labrador hvolpar verða 
heilsufars skoðaðir og sprautaðir upp-
lýsingar í síma 8933610

Skrautleg 
Landnámshænsni!

Varphænur, ungar á ýmsum aldri, kyn-
bótahanar og uppstoppaðir hanar til 
gjafa. Uppl. í s. 899 4600.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Skrautlegir fjaðrahamir til fluguhnýtinga. 
Uppl. í s. 899 4600.

 Hestamennska

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

Eik
Eik í hesthúsagrindur og veggja-
klæðningar, heflað, nótað, þurkað og 
í öllum lengdum. Pantið tímanlega. 
E.Sigurðsson ehf. s. 691 8842.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Room for rent until May 2008. Fully 
furnished and private bathorom. Please 
call 849-5422

Til leigu 60 fm 3ja herb. kjallaraíbúð í 
einbýli í Rauðagerði. Leigutími 3 mán. 
laus frá í kringum 20 des. Verð sam-
komulag. Evert 846 2649 evert@visir.is

3-4 herb. þríbýli á góðum stað í Hfj. til 
leigu. Verð ?. Uppl. í s. 844 1911.

3 Stór Herbergi til leigu uppá Höfða 
110 Rvk. Herbergin eru frá 45-55fm 
með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi. 
Leigjast öll í einu. Uppl. í s. 699 5880.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á svæði 
108 til leigu. 120 þús. á mánuði. Laus í 
byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

10 fm kjallaraherb. m. aðgang að wc í 
101. Verð 25 þ. S. 843 0972.

 Húsnæði óskast

Einstaklingsíbúð á höfuðborgarsv. ósk-
ast frá 1.feb. Reyklaus, reglusöm og 
skilvísum greiðslum heitið. Greiðslug. 
55-60 þús. S 661 5686.

4 manna fjölskylda óskar eftir 3-4 herb. 
íbúð í Hafnarfirði frá 15. jan. í 6-12 mán-
uði. Reyklaus og reglusöm. s. 849-8425 
eða krjon@visir.is

34 ára fráskilin faðir með háskóla-
menntun óskar e. leigu á studio eða 
lítilli 2 herb. íbúð til lengri eða skemmri 
tíma. Snyrtilegur, skilvís og fer vel með. 
Uppl. hjá Gunnari s. 861 5777.

 Fasteignir

Veghús 31 íbúð 903. 92m2 íbúð 22,4m. 
Opið hús á sunnudag 2.des kl 16 til 17. 
Kristján, 896 3867.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 340 fm og 520 fm atvinnuhús-
næði við Melabraut í Hfj. Einnig 460 fm 
skrifstofuhúsnæði. Uppl. í s. 693 2050.

Dalvegur, Kópavogi
Til leigu 140 fm skrifstofuhúsnæði. 
Uppl. í s. 696 8058.

 Bílskúr

Bílskúr óskast til kaups á höfuðborgar-
svæðinu. Upplýsingar í síma: 6592308

 Gisting

2 svefnh. íbúð við golfvöll í Orlando 
Florida til leigu á góðu verði. Nánari 
upplýsingar í s. 663 4713 eða á www.
ventura.is

Orlofsíbúð á Akureyri 2 Herb. íbúð 
með öllu. Nánar á www.helgimagri.
com og í síma 820 1950 - Geymið 
auglýsinguna.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 

kvöld- og helgarvinnu.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Thorvaldsen
Óskar eftir barþjónum og 

starfsfólki í sal. Þarf að hafa 
náð 18 ára aldri. Um er að ræða 
kvöld, helgarvinnu. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Uppl. í s. 865 3408 Erna Valdís.

TILKYNNINGAR

TIL SÖLU
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Thorvaldsen
Óskar eftir dyravörðum og 

yfirdyravörðum. 20 ára og eldri. 
Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Uppl. í s. 693 1293 Hafsteinn.

NÝTT BAKARÍ/KAFFIHÚS 
HOLTAGARÐAR - 

Smáralind
„JÓI FEL“ opnar glæsilegt bak-
arí og kaffihús í Holtagörðum. 

Okkur vantar starfsfólk í 
afgreiðslu. Einnig vantar okkur 

starfsfólk í bakarí okkar í 
Smáralind strax. Framtíðarstarf. 

Áhugasamir hafið samband 
við Lindu í s. 863 7579 eða á 

JOIFEL@JOIFEL.IS

Aktu Taktu
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta vinn-
an fyrir þig. Góð laun í boði fyrir rétta 
aðila. Umsóknir á aktutaktu.is.

SILKIPRENT OG 
BRODERING

Óskum að ráða starfskraft í 
silkiprentun og broderingu. 

Leitum helst að vönum starfs- 
krafti. Þarf að vera jákvæður, 
handlaginn, samviskusamur, 
duglegur og geta unnið sjálf-

stætt. Væri kostur að hafa 
þekkingu í tölvuforritum eins og 
photoshop, illustrator og wind-
ows office forritum. Vinnutími 
er frá 8-16. Upplýsingar veitir 

Þórarinn í síma 557 2200 eða á 
vinnustað.

BATIK ehf Bíldshöfði 16 110 
Reykjavík

Veitingahúsið Ítalía
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í sal um helgar. 
Einnig leitum við að starfs-

manni í fullt starf í sal, (11.00-
23.00) sem fyrst.

Veitingahúsið Ítalía, 
Laugavegi 11

Kornið Langarima.
Kornið óskar eftir starfsfólki í Langarima. 
Vinnutími frá kl. 13-18:30 virka daga. 
Góð laun í boði. Upplýsingar í s. 864 
1593 Ella.

Kornið Borgartúni.
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu fr· kl. 
5:30-13:30. Góð laun í boði. Uppl. í s. 
864 1593, Ella.

Kornið augl˝sir
Kornið óskar eftir helgarstarfsfólki í nýju 
verslun okkar í Keflavík á Fitjum. Góð 
laun í boði. Upplýsingar í s. 864 1593, 
Ella.

Bakarí - kaffihús, 
Skipholti

Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa. Vinnutími 

eftir hádegi og annan hvorn 
laugardag. Góð laun í boði fyrir 

rétta fólkið. Helst reyklaus. 
Íslenskunnátta æskileg.

Upplýsingar í síma 820 7370.

Hlöllabátar Kópavogi og 
Ingólfstorgi

Óska eftir starfsfólki í dag-
vinnu, kvöld og helgarvinnu, 

bæði í fullt starf og hlutastörf. 
Ekki yngri en 18 ára. Fínt fyrir 

skólafólk.
Uppl. í s. 861 0500 & 693 5313.

Starfsmann með bílpróf vantar. 
Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu 
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf 
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og 
umsögn um reynslu berist til: sott-
hreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

Starfskraftur óskast í Efnalaug/þvotta-
hús við frágang á fatnaði. Reynsla æski-
leg. Efnalaug Garðabæjar s. 565 6680.

Starfskraftur óskast á kúabú á suður-
landi. Uppl. s. 892 9815.

Rizzo Pizzeria 
Grens·svegi.

Óskar eftir vönum pizzabökurum, og 
afgreiðslufólki. Einnig vantar bílstjóra. Í 
boði er fullt starf og hlutastarf. Nánari 
upplýs. gefur Sverrir í s. 661 2000

Óskum eftir starfsfólki við brunaþétting-
ar. Uppl. í s. 894 8509. www.reykur.is

Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helg-
arvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki 
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864 
7318.

Rafverktakafyrirtækið Rafsveinn hf óskar 
eftir að ráða rafvirkja og rafvirkjanema. 
Fjölbreytileg störf. Uppl. í s. 660 4545.

 Atvinna Ûskast

Meiraprófsbílstjóri óskar eftir vinnu. Er 
með öll réttindi. Uppl. í síma 869 
8473.

29 ára karlmaður óskar eftir vinnu, er 
með meirapróf og vinnuvélaréttindi, 
réttindi á krana stærri en 18 t. óskar 
helst eftir að komast í vinnu á kranabíl. 
S. 869 3046.

Starfsfólk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjórar, ræstingafólk o.fl. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkam·l

Vegna flutninga er til sölu búslóð. 
Áhugasamir vinsamlegast verið í sam-
bandi í síma 822 9613.
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Fellsmúli 13
108 Reykjavík
Mikið útsýni - LAUS STRAX

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 17.300.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
Björt  og skemmtilega 4-5 herbergja íbúð á þriðju hæð í  afar  snyrtilegu fjölbýlishúsi.  Stórt  og rúmgott  hol
með innbyggðum fataskáp. Björt og rúmgóð stofa, borðstofa með svölum og sjónvarpshol. Eldhús er með
ljósri  innréttingu með flísum á milli.  Inn af  eldhúsi  er  þvottahús og geymsla.  Þrjú svefnherbergi  þar af  eitt
með svölum.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og gólf.  Parket og flísar  á gólfum. Allar  nánari  upplýsingar veitir
Elísabet í síma 824 5003.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ellý Steinsdóttir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elly@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

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

8487060

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 

Sýnum í dag fallega 3ja herb. 94,4 fm íbúð. Íbúðin skiptist í rúmgóða for-
stofa með ljósum flísum og góðum innbyggðum skáp, gangur, mjög gott
hol, rúmgott eldhús með fallegri eldri innréttingu, góður borðkrókur.  Tvö
herb., gengið er út á svalir frá hjónah. og niður í garð. Glæsileg og góð
stofa, flísalagt baðherbergi með ljósri innréttingu. Eikarparket er á gólfum.
Sameign er mjög góð með þvottahúsi í kjallara og geymslu. Ástand og út-
lit hússins að utan er mjög gott. Til afh. við kaupsamning. Verð 27,9 millj.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15–15:30
Sporðagrunn 2 - 104 Reykjavík

Sýnum í dag fallega 3ja herbergja 92,3 fm íbúð með útsýni yfir Esjuna.
Komið er að góðri verönd sem snúa í suður og þar inn í íbúðina. Forstofa
flísalögð með góðum skápum, hol, mjög rúmgóð stofa, eldhús með borð-
krók og góðri eldri innréttingu. Svefnherbergi með parketi á gólfi, hjóna-
herbergi rúmgott með dúk á gólfi og góðum skáp, flísalagt bað með bað-
kari og sturtu, tengi fyrir þvottavél. Ljóst eikarparket er á gólfum. 
Verð 26,9 millj.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17–17:30
Brekkybyggð 17 – Garðabæ

OPIÐ HÚS Í DAG KL.16–16:30
Strandvegur 13 – Garðabæ

Fr
u

m

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali 

Sýnum í dag einkar glæsilega 4ra herb. íbúð 123,2 fm í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni yfir sjóinn. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með góð-
um skápum, flísalagt þvottahús innan íbúðar. Stór og opin stofa með
parketi á gólfi; setustofa, borðstofa, sjónvarpshol. Flísalagt eldhús með
vandaðri eikarinnréttingu, granít borðplötur, innbyggð vönduð uppþvotta-
vél og útvarp í vegg. Mjög góðar suður og austur svalir, gengið er út á
svalir frá stofu og einu svefnherbergi. Þrjú svefnh. með góðum skápum.
Baðh. flísalagt með fallegri innréttingu með halogen lýsingu, baðkar með
sturtu. Allar innréttingar og hurðar eru úr ljósri eik frá Brúnás. Í kjallara er
innangengt í bílastæði og góð geymsla. Íbúðin er laus Verð 39,9 m.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

www.remax.is/skeifan

Erum með ákveðna kaupendur að 

eftirfarandi eignum:

Einbýlishús við Sóleyjargötu, Fjólugötu, 

Bergstaðastræti, Sjafnargötu, Fjölnisveg 

eða Njarðargötu. Eins kemur til greina 

Skerjarfjörður eða Fossvogur. 

Stærð a.m.k. 250 fm.  

Verð 100 – 200 millj.

Raðhús eða hæð við Álftamýri, Hvassaleiti 

eða Safamýri. 

Verð 40- 60 millj.

2-3ja herbergja íbúð í hverfi 109 eða 111. 

Verð 15 - 20 millj.

Faxafeni 8
108 Reykjavík
Sími 412 3400

Fr
u

m

Elísabet Agnarsdóttir
Lögg. Fasteignasali

Ólafur Geir 
Jóhannesson

Sölufulltrúi
GSM  692 1649

oligeir@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

GSM  695 4161
kitty@remax.is

FASTEIGNIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Glæsilegt 180 fm einlyft einbýlis-
hús að meðt. 37,6 fm bílskúr. Hús-
ið er mikið endurnýjað m.a. öll
gólfefni, innréttingar og tæki, bað-
herbergi, allar innihurðir og hluti
útihurða, neysluvatnslagnir o.fl.
Stórt opið rými sem í eru hol, eld-
hús með stórri eyju og samliggj-
andi bjartar stofur með gólfsíðum
gluggum á tvo vegu, 2 rúmgóð
herbergi (3 á teikn.) auk fataher-
bergis og vandað baðherbergi auk
gesta w.c. Tölvustýrt hitakerfi er í
gólfum hússins. Húsið nýmálað að
utan og innkeyrsla með hitalögn
og innfelldri lýsingu. Mögulegir
stækkunarmöguleikar. Verðtilboð
Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16. 

Verið velkomin.

Fr
u

m

Frostaskjól 7 - Glæsilegt einbýlishús
Opið hús í dag frá kl. 14-16

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

Björt og rúmgóð 122 fm 4ra
- 5 herbergja efri hæð í
góðu þríbýlishúsi ásamt bíl-
skúrsrétti og bílastæði í austurhluta Hlíðahverfis. Stórt
hol eða skáli, 2 stórar stofur, suðursvalir, stórt eldhús, 2
herbergi, baðherbergi með nuddbaðkari, búr eða
geymsla. Parket er á gólfum. Þinglýstur bílskúrsréttur. 
V. 34,5 m.

ÁRSKÓGAR 6 – ELDRI BORGARAR LANGHOLTSVEGUR - PARHÚS 

Fr
um
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignas.

Nína Karen 
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason
lögg. fasteignas.

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignas.

Kristbjörn
Sigurðsson

lögg. fasteignas.

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

lögg. fasteignas.

MÁVAHLÍÐ – BÍLSKÚRSRÉTTUR  

Mjög góð 108 fm 4ra herbergja íbúð á 6. hæð í vinsælli
lyftublokk fyrir eldri borgara.Gott hol. Opið eldhús í
miðrými með borðkrók.  Góð stofa og svalir.  Sjónvarps-
herbergi/sólstofa . Gott hjónaherbergi og gestaherbergi.
Baðherbergi með sturtu, góð aðstaða fyrir þvottavél á
baði. Gólfefni: ljóst parket á gólfum. Vel innnréttuð og
vönduð eign. Gott útsýni. Verð  39,7 millj.

Gott 5-6 herbergja 167 fm
parhús á tveimur hæðum
innarlega á Langholtsvegi.
Stofur, eldhús og þvottahús
á neðri hæð, 4 svefnherbergi og baðherbergi á efri hæð.
Skjólgóður og skemmtilegur garður. Stutt í skóla og leik-
skóla.
Verð 44,2 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fjarðargata - Hf. lúxusíbúð

Glæsileg lúxusíbúð, 3-4 herb, 128 fm.
á 4. hæð (næst efstu) í glæsilegu
lyftuhúsi í miðbæ Hafnarfjarðar. Stór-
glæsilegt útsýni yfir höfnina og bæ-
inn. Íbúðin er björt, rúmgóð og glæsi-
leg með Lumex lýsingu ofl. Staðsetningin er frábær, í göngufæri við alla þjón-
ustu. Góð eign, laus strax. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Verðtilboð.
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

SÍMI 533 4040
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 frá 14 - 16
HRINGBRAUT 119, 107 Rvík.

Falleg 3ja herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, ásamt íbúðarherbergi með salerni í risi. Falleg gólf-
efni og innréttingar. Stæði í lokuðu bílskýli. Frábær staðsetning fallegt útsýni. Verð 27,9 millj.

Þór og María taka á móti áhugasömum í dag milli kl. 14-16.

28

Bústaðavegur 99 og 101
108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35,5 og 36,5
Nýstandsettar  íbúðir  á  tveimur  hæðum.  Eru  í  dag  skráðar  75,8  fm  en  verða  skráðar  ca  130  fm  eftir
stækkun,  þar  að  auki  er  töluvert  af  gólffleti  sem  er  undir  súð  og  mælist  því  ekki.  Íbúðirnar  afhendast
tilbúnar til  innréttinga en þó með innréttingum á baðherbergjum. Eftirfarandi  hefur  verið endurnýjað:  þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla, vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert. Í
eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@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

844 8005
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Suðurhella - 221 Hfj.

20.900.000
Um er að ræða 109 fm. á einni hæð í vönduðu atvinnuhúsnæði.
Eignin er staðsteypt og steinuð að utan. Lóð er fullfrágenginn,
malbikuð. Stórar innkeyrsludyr og mikil lofthæð. Salernisaðstaða
og afar snyrtilegur frágangur á eigninni. 
Eignin hentar afar vel fyrir ýmsa starfsemi.
Bókið skoðun 530 1800/1811 eða 840 2277 Þórarinn

530 1800
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u
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Húsnæðið er einstaklega vel staðsett rétt við Sundahöfn. Húsnæðið samanstendur af 1775 fm vörulager, lofthæð við útveggi 10,7 m en hæð við mæni er:
12,7m. Á húsinu eru þrjár stórar innkeyrsludyr, og er hver þeirra 4,70 m á breidd og 4,23 m á hæð. Á jarðhæð er u.þ.b. 532 fm með ca 4 metra lofthæð. Bú-
ið er að skipta því niður í afgreiðslu, skrifstofu og vörulager o.fl. Búið er að setja upp ca 647 fm milliloft sem skiptist í 510 fm á annari hæð en þar eru skrif-
stofur, kaffistofa, lager o.fl. Yfir annari hæð er 137 fm skrifstofu og lagerrými með góðu útsýni yfir vinnusal. Húsnæðið er einangrað. Í húsnæðinu er mjög öfl-
ugt loftræstikerfi. Stórt malbikað plan er fyrir framan húsið. Stutt í allar helstu flutningamiðstöðvar svo sem: Flytjanda og Landflutninga. 

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson í síma : 820-8100.

Klettagarðar atvinnuhúsnæði – Stórglæsilegt 2954,1 fm stálgrindarhús

Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101

Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson, lögg. fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega gott, ca. 300 fm atvinnuhúsnæði/verslun á þessum
frábæra stað. Hornlóð, malbikuð. Mikið auglýsingargildi. Húsið er steypt og klætt
að að utan með járni. Þrennar innkeyrsludyr. Tilvalin eign fyrir heildsölu, léttan
iðnað, verslun ofl. Upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893-2233

HÓLMASLÓÐ - RVÍK. ATVH.
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 16 - 17

Raðhús og sérstæður bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Húsið
er aðalhæð og rishæð. Bílskúrinn er mög rúmgóður með mikilli
lofthæð. Jeppaskúr. Eignin er algerlega endurinnréttuð. Ný gólf-
efni og innréttingar. Öll tæki á baði eru ný. Um er að ræða sér-
lega fallegt 3ja herbergja raðhús í góðu ástandi. 
Verð 39,5 millj. Laust strax. 

TEKIÐ ER Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
SUNNUDAG FRÁ K. 16 – 17

KJARRMÓAR 12, GARÐABÆR

Mjög rúmgóð og björt 98,7 fm  fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð
með góðu útsýni yfir Fossvogsdal í  fallegu fjölbýlishúsi sem stendur
á óð t ð í F d S i i l ói f ll lóð ð

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Furugrund 79 - 200 Kópavogur
Opið hús sunnudaginn 2. des frá kl. 14-16
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Atvinnuhúsnæði
Til leigu í miðborginni

Mjög gott ca: 330 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð
með innkeyrsludyrum. Tvær skrifstofur eru í rýminu.
Tveir sérinngangur ásamt inngangi frá sameign.
Húsnæði er laust til afhendingar strax. Mjög snyrti-
legt húsnæði, hentugt undir t.d.lager. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Leifur Aðalsteinsson í síma 820 8100.

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

Opið hús í dag frá 15:00 til 16:00 
Rauðamýri 15 270 Mosfellsbær

Fr
um Til sýnis í dag 163,3 fm

raðhús á einni hæð
m/innbyggðum bílskúr. Húsið
er tilbúið til afhendingar
STRAX og verður afhent fullbúið að utan með frágenginni
lóð og tilbúið til innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Á efri
palli er bílskúr, geymsla, þvottahús, forstofa, eldhús og
borðstofa. Á neðri palli er stofa, sjónvarpshol, tvö stór
svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Öllum
frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa og
setja upp sólpall. Verð 38,9 m.

Húsið er til sýnis í dag 
á milli kl. 15 og 16.

Nánari upplýsingar veita
Guðmundur í síma 846-4804 
og Ingólfur í síma 864-5995

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 



LANGALÍNA 10-14, GARÐABÆ - SÖLUSÝNING Í DAG

✔ Fallegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi 
✔ Húsin eru hönnuð af Birni Jóhannessyni 
✔ Lyfta er í húsunum frá bílakjallara upp í íbúðirnar 
✔ Stórglæsilegt útsýni 

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 14-15
Fasteignasalar frá Eignamiðlun verða á staðnum

Fr
um

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 16:00
LAUFENGI 1
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð við Lauf-
engi í Grafarvogi. Íbúðin er 90,3 fm auk
6,0 fm sér geymslu í sameign. Skipting
og lýsing eignar; Forstofa, flísar á gólfi
og góður fataskápur. Baðherbergi, mjög
rúmgott, flísar í hólf og gólf, baðkar með
sturtuaðstöðu, ljós innrétting, tengi fyrir
þvottavél. Hjónaherbergi, parket á gólfi,
stór fataskápur, útgengi á suður svalir.
Barnaherbergi, parket á gólfi. Hol, eld-
hús, borðstofa, stofa í opnu rými, parket
á gólfi, góð eldhúsinnrétting, flísar á
milli skápa, útgenigi á stórar svalir. Þessi
íbúð er björt og skemmtileg á góðum og
barnvænum stað, stutt í skóla og helstu
þjónustu í Spönginni

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár
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Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 15:30
GULLSMÁRI 3
3ja herbergja íbúð á 2.hæð í Kóparvogi. Laus
strax. Íbúðin er 75,2 fm, auk sér geymslu í
kjallara. Skipting: Hol - Eldhús - Stofa/Borð-
stofa - Baðherbergi - Barnaherbergi - Hjóna-
herbergi. Komið er inná hol með  fataskáp,
þaðan er opið inn í eldhús og stofu, innrétting
í eldhúsi er falleg  með góðum tækjum.
Stofa/borðstofa er mjög rúmgóð og björt,
þaðan er útgengi út á svalir (útsýni yfir gamla
Kóparvog og yfir í Smáralind). Frá holi er
einnig gengið inn í barnaherbergi með fata-
skáp. Hjónaherbergi með stórum fataskáp og
baðherbergi, sem er með flísum á gólfi og á
veggjum, baðkari, og tengi fyrir þvottavél.
Dúkur á öllum gólfum. Í sameign í kjallara er

sér geymsla, hjóla- og vagnageymsla. Sameign er snyrtileg. Þessi eign er á afar góðum stað í
Kóparvogi, stutt í alla helstu þjónustu, s.s. skóla, verslun og íþróttaaðstöðu. 
Verð 22,9 mkr. Áhv. gott lán 14,85 mkr.

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Glæsilegt 192,8 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu
húsi á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsnæðið
skiptist í fjögur góð herbergi, stórt alrými með svalaút-
gangi, kaffistofu, snyrtingu, skjalageymslu og ræsti-
kompu. Allar raf- og tölvulagnir eru til
staðar.  Lyfta er í húsinu og snyrtilegur
stigagangur.  Frábært útsýni út á sjóinn,
höfnina og Thorsplanið. 

Allar nánari upplýsingar 
gefa sölumenn Áss fasteignasölu.

TIL LEIGU
FJARÐARGATA 11 - HAFNARFIRÐI

LAUST STRAX

TIL LEIGU
FJARÐARGATA 11 - HAFNARFIRÐI

LAUST STRAX
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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OPIÐ HÚS
NORÐURBAKKI 5

Sími 520 2600 Sími 520 7500 Sími 565 5522

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5, laugardaginn 1. desember 
eða sunnudaginn 2. desember, frá kl. 14-17.  
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri.  Sjón er sögu ríkari.



Kjartan Hallgeirsson og Þorleifur St. Guðmundsson fasteignasalar
á Eignamiðlun veita nánari upplýsingar um íbúðirnar í síma 588-9090.

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Sími 588 9090 • fax 588 9095 • Síðumúla 21
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is

NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62
NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62

Um er að ræða 78 glæsilegar fullbúnar 90-140 fm íbúðir í lyftuhúsi.
Ekkert hefur verið til sparað við hönnun íbúðanna sem eru bjartar og
rúmgóðar. Íbúðirnar snúa mót suðri. Lofthæð í íbúðunum er 2,70 m
sem er meira en gengur og gerist í nýbyggingum og aukin hljóðeinangrun
er í íbúðunum. Gæði og þægindi eru einkennisorð íbúðanna
sem verða afhentar með gólfefnum, innréttingum og tækjum. Bílastæði
í bílageymslu fylgir hverri íbúð.

Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í mars 2008.

Húsin eru á mörkum þjónustu- og verslunarkjarna og í nágrenni við
nokkur af vinsælustu útivistarsvæðum borgarbúa. Göngustígar tengja
íbúðabyggðina í Mörkinni við aðra hluta borgarinnar. Örstutt í Elliðaárdalinn.

Í Mörkinni verður þjónustumiðstöð, Heilsusetrið, þar sem skipulögð
dagskrá verður í gangi. Innangengt verður úr íbúðunum í þjónustumiðstöðina.
Þangað kemur fólk til að fá góða og heilbrigða hreyfingu,
fræðslu, skemmtun, aðhlynningu, þjálfun, félagsskap, góðan og hollan
mat og ekki síst til að láta dekra við sig. Stefnt er að því að geta boðið
íbúum við Suðurlandsbraut 58-62 uppá þjónustu eftir óskum og þörfum
hvers og eins. 
Um verður að ræða heilsusetur í hæsta gæðaflokki.
Við Heilsusetrið verður auk þess  púttvöllur

Hjúkrunarheimili á vegum Reykjavíkurborgar verður í næsta nágrenni
við íbúðirnar og íbúum í Mörkinni verður boðið uppá heimahjúkrun. 
Þá verður boðið uppá sjúkraþjálfun í Heilsusetrinu.
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Atvinnuhúsnæði

Til leigu á Höfðanum.

Mjög gott húsnæði á jarðhæð sem skiptist í 4 bil,
möguleikar á að leigja hvert bil fyrir sig eða í heilu
lagi.
Einnig er rúmgóður ca: 400fm kjallari með inn-
keyrslu frá rampi. Mikil lofthæð, loftræstikerfi.

Allar frekari upplýsingar í síma 820 8100 Leifur.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á
3. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt park-
et á gólfum, snyrtilegt eldhús og björt stofa með út-
gangi út á suður svalir. Þrjú góð svefnherbergi og
baðherbergi með glugga og tengi fyrir þvottavél.
Sér inngangur frá svölum og opið bílskýli fylgir
eigninni. Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð 25 millj.
Ágústa og Rögnvaldur taka vel á móti gestum.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Laufengi 15 - Bílskýli -  Laus  

Nýtt á sölu, falleg og vinaleg 69 fm 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi af svölum. Björt og rúmgóð
stofa með útgangi út á stórar svalir til suðurs.
Þvottahús innan íbúðar og parket á gólfum. Eigninni
fylgir merkt bílastæði. Aðkoma að húsinu er snyrti-
leg.
Verð 19,7 millj.

Hrefna tekur vel á móti gestum. Bjalla merkt
Ragnar Már #203. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Lækjasmári 58 - Sér inngangur 

Mjög falleg og björt 116,2 fm íbúð á 2. hæð auk
24,9 fm bílskúrs á þessum vinsæla stað í Linda-
hverfi Kópavogs. Íbúðinni er öll parketlögð með fal-
legum samstæðum innréttingum, bjartri stofu með
útgengi út á suður svalir með fallegu útsýni og
þvottahúsi innan íbúðar. Baðherbergi er flísalagt
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Bílskúr
m/fjarst. hurðaopnara, rafmagni, heitu og köldu
vatni.
Verð 34,9 millj.

Helena tekur vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Kópalind 1 Kóp. með bílskúr 

Mjög glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 124 fm
íbúð á 2. hæð (efstu) með sér inngangi ásamt 33 fm
bílskúr í Kópavogi. Íbúðin er öll fallega innréttuð
með samstæðum innréttingum, þremur rúmgóðum
svefnherbergjum og Tveimur flísalögðum baðher-
bergjum. Annað baðherbergi er inn af hjónaher-
bergi. Glæsileg, rúmgóð og björt stofa með mikilli
lofthæð og útgangi út á rúmgóðar suður svölum. Þá
er einnig svalir frá hjónaherbergi til norðurs. Rúm-
góður bílskúr með hita og rafmagni. 
Verð 42 millj.

Böðvar tekur vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Blásalir 5 - Bílskúr 2.h.t.h.
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Vandað 215 fm raðhús á tveimur
hæðum með 31 fm innbyggðum
bílskúr á frábærum stað með út-
sýni til sjávar og að Snæfellsjökli.
Rúmgóðar stofur, sjónvarpshol, stórt eldhús með sérsmíðuð-
um innréttingum, 4 herbergi auk fataherbergis og 2 flísalögð
baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð. Auðvelt er að útbúa
sér íbúð á neðri hæð. Hús klætt marmarasalla að utan. Verð
63,0 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15
Verið velkomin.

Birkiás 20, Garðabæ
Raðhús á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 13-15

Mikið endurnýjuð 93 fm 4ra
herb. íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ
MERKT 0201 í þessu eftirsótta
fjölbýlishúsi í vesturbænum. Sér-
smíðuð innrétting og vönduð tæki í eldhúsi, sjónvarpshol,
stofa og borðstofa við enda eldhúss, 3 herbergi og flísalagt
baðherbergi. Tvennar svalir til suðurs og vesturs. Hiti er í
gólfum, allt parket úr eik og granít í sólbekkjum. Sér geymsla
í kj.og sameiginl. þvottaherb. á hæðinni. Verð 33,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17
Verið velkomin.

Kaplaskjólsvegur 91
Glæsileg 4ra  herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Mikið endurnýjað 140 fm parhús
í Þingholtunum. Á aðalhæð eru
forstofa, gesta w.c., eldhús með
ljósri viðarinnréttingu, björt stofa
með útgengi á lóð. Uppi eru
sjónvarpshol, 2 herbergi og ný-
lega endurnýjað baðherbergi og í
kjallara eru 1 herbergi og bað-
herbergi auk þvottahúss/-
geymslu. Eign sem hefur nán-
ast öll verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 ár-
in. Fallegur bakgarður með timburverönd, skjólveggjum
og lýsingu. Laust til afhendingar við kaupsamning. Verð
44,5 millj. 

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

Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 3ja
herb. íbúð í risi í góðu húsi í göngufæri við miðbæ
Reykjavíkur. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð og hefur
ekkert verið til sparað. Í eldhúsi er gegnheil beyki inn-
rétting og vönduð stáltæki frá AEG. Bað er flísalagt í hólf
og gólf, upph. salerni, handklæðaofn, innrétting og t.f
þvottavél (verið er að sérsm. innr.). Gólfefni eru: Parket
og náttúruflísar. Rafmagn, ofnar og lagnir allt ný endur-
nýjað. Nýl, er búið að endurnýja risíbúð. Sjón er sögu
ríkari. Garður í góðri rækt. LAUS FLJÓTLEGA
Verð 47,5 millj.

Einnig er hægt að fá keypt alla húseignina.
Verið velkominn í dag milli 14-15

Sigrún og Anný taka á mmóti gestum.

FFASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

SELJAVEGUR 13 
GLÆSILEG ÍBÚÐ OG RIS

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi í
göngufæri við miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur öll verið
endurnýjuð og hefur ekkert verið til sparað. Eldhúsinn-
rétting er hvítlökkuð með borðplötum úr gegnheilli hnotu,
stáltæki. Bað er flísalagt í hólf og gólf, upph. salerni,
handklæðaofn og innrétting. Gólfefni eru: Eikarparket og
nátturuflísar. Rafmagn, ofnar og lagnir allt ný endurnýj-
að. Útg. á timburverönd og þaðan í garði sem er í góðri
rækt. Sjón er sögu ríkari. LAUS FLJÓTLEGA
Verð 27,5 millj.

Einnig er hægt að fá keypta alla húseignina.
Þetta er eign sem gefur mikla möguleika td. til útleigu..

Verið velkominn í dag milli 14-15
Sigrún og Anný taka á móti gestum

SELJAVEGUR 13 
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á  1. HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu 180 fm efri sérhæð í góðu þríbýli
með bílskúr (íbúðin er 150 fm og bílskúr 30 fm) á þessum
eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. Hús nýl. tekið í
gegn að utan og málað. Þrjú svefnherbergi og tvær stór-
ar og bjartar stofur. Fallegar innréttingar. Baðherbergi
nýl. standsett. Góð staðsetning við opið svæði. 
Verð 41,0 millj.
Birna og Yngvi sýna eignina í dag sunnudag frá kl. 14 - 15.

SAFAMÝRI 83 - EFRI SÉRHÆÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

32
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FRÁ JÓA FEL
Franskt

Jói segir að þar sem fólk hafi almennt lítinn tíma í 
dag þá hafi það aukist verulega að keyptir séu til-
búnir eftirréttir. „Við erum líka farnir að gera svo 

góða deserta að þeir eru jafnvel betri en þeir sem fólk 
gerir sjálft heima hjá sér. Þannig að fólk er mjög sátt við 
að koma og kaupa þá,“ segir Jói og bætir því við að sala 
á eftirréttum fyrir jólin hafi aukist með hverju árinu. 
Það stafi af því að bæði sé tíminn orðinn svo knappur 
hjá fólki og eins af því það orðið vant því að hægt sé að 
kaupa allt tilbúið.

„Fólk er meira að segja farið að kaupa smákökurn-
ar hjá mér, taka þær úr umbúðunum og setja þær í doll-
urnar heima hjá sér. Svo segist það bara hafa bakað þær 
sjálft,“ segir Jói og hlær.

Það er mikið að gera í bakaríinu Hjá Jóa Fel fyrir jólin 
og segir hann að þó það komi fyrir að hillurnar verði hálf 
fátæklegar á köflum, þá reyni bakararnir að fylla á þær 
jafnóðum. 

Spurður hvort hann mæli með einhverju sérstöku 
fyrir jólin, segir Jói að það sé bara að slappa af og njóta 
veitinganna. „Það er allt orðið svo gott og skemmtilegt 
í dag að fólk ætti bara að kaupa góðar vörur og njóta 
þeirra. Til þess erum við fagmennirnir,“ segir bakarinn 
góðkunni og brosir. -sig

Jói Fel mælir með franskri 
súkkulaðiköku með vanillu-

sósu í eftirrétt yfir jólin.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Í bakaríinu Hjá Jóa Fel er mikið úrval af eftirréttum sem eru kjörnir á jólaborðið. 
Sjálfur segir Jói Fel að vinsælasti eftirrétturinn sé ekta ítalskt tiramisu í skál.

Súkkulaðikakan er 
afskaplega girnileg þar 
sem hún er komin á 
diskinn með jarðarberj-
um og öðru skrauti.

SÆLKERINNTVÆR EFTIRRÉTTAKÖKUR

135 g sykur
250 g súkkulaði
160 g smjör
vanilla
4 stk eggjarauður
4 stk eggjahvítur
35 g hveiti

Takið 15 prósent af 
sykrinum til að nota 
síðar. Byrjið að setja 
súkkulaði, afgang af 
sykri og smjör í pott 
og setjið yfir lágan 
hita. Hrærið reglu-
lega í svo ekki brenni 
við botninn. Þegar 
sykurinn og smjör-
ið er komið saman 
takið af hitanum og 
bætið vanillu saman 
við. Aðskiljið eggin, 
rauðurnar fara ein 
og ein út í súkkulaði-
blöndu. Hrærið vel í 
á milli. Stífþeytið svo 
eggjahvíturnar með 
15 prósent af sykri 
og blandið saman við 
með sleikju.

Best er að baka 
kökuna í lausbotna 
formi, sem er búið 
að fita vel og jafnvel 
að sykra lítilega, við 
160° í um það bil 35 
til 45 mínútur. Gott 
er að láta kökuna 

kólna aðeins áður en 
hún er losuð úr form-
inu.

VANILLUKREM

1 stk vanillustöng
5 dl mjólk
40 g smjör
4 stk eggjarauður
10 g maisenamjöl
125 g sykur

Skafið kornin úr van-
illustönginni, setj-
ið í skál 1 dl af mjólk, 
maisenamjöl, 60 g 
af sykri og hrær-
ið saman. Setjið svo 
restina af mjólk, 
smjör, vanillukorn-
in og afganginn af 
sykri í pott og hitið 
upp að suðu. Hellið 
svo eggjablöndunni 
saman við og hrærið 
stöðugt í pottinum. 
Má alls ekki sjóða. 
Kælið svo sósuna 
og berið fram með 
kökunni.

FRÖNSK SÚKKULAÐIKAKA
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L
enka er orgel- og píanóleikari og hefur búið á Íslandi með fjöl-
skyldu sinni í sautján ár. Hún kom hingað frá Tékklandi árið 1990 
og segist eiginlega vera orðin föst hér þar sem henni líkar vel og 
hefur hér skapað sér yndislegt heimili.

„Þessar uppskriftir eru allar fremur hefðbundnar jólauppskriftir í 
Tékklandi og eru tvær þeirra tékkneskar að uppruna. Hálf mánarnir 

og smjördeigskökurnar voru alltaf bakaðar heima. Mamma lærði 
þetta heima hjá sér, ég lærði af henni og hefur þetta því gengið 
mann fram af manni,“ útskýrir Lenka og bætir við: „Hinar tvær 

uppskriftirnar fékk ég frá tengdamóður minni sem er ungversk 
en býr í Slóvakíu og eru þessar uppskriftir einkennandi fyrir þau 

svæði.“ 
Lenka segir að smákökur í Mið-Evrópu og til dæmis í Póllandi, Tékk-

landi og Slóvakíu séu fremur frábrugðnar því sem hér gerist, þar sem 
þetta er mikil handavinna en ekki bara deig sett á smjörpappír og inn 
í ofn. „Það er fremur tímafrekt að gera þessar kökur og krefst það því 
þolinmæði að baka þær. Ég geri þessar sortir sem ég er vön að gera en 
ég geri ekki margar sortir vegna þess að þetta er mikið skraut og dúll-
erí. Maður þarf bara að taka helgina frá, vera í góðu skapi og hafa jólalög 
og rauðvín með til að klára þetta,“ segir Lenka hlæjandi og bætir við að 
þess vegna sé líka gaman að hafa einhvern með sér í bakstrinum. „Það er 
mikið bakað í Tékklandi þótt það séu ekki endilega margar sortir í einu. 
Svo er líka hægt að panta allra fínustu kökurnar frá bakaríum eins og til 
dæmis þær sem eru með fyllingu, súkkulaði ofan á og möndlu eða þurrk-
uðum ávöxtum og skrauti úti um allt,“ segir Lenka.  - hs

Tékknesk jól 

Lenku er margt til lista lagt og þrátt fyrir að vera önnum kafinn tónlistarmað-
ur bakar hún líka listaverk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Smjördeigskökurnar eru ein-
staklega fallegar á að líta enda er 
töluvert nostur að útbúa þær.

3. Hálfmánarnir eru líkt og hrímaðir 
þar sem þeir eru þaktir glitrandi 

2. Rúllubakan, eða strüdel eins og 
hún kallast á frummálinu, er fyllt 
með gómsætri valmúafræsfyllingu.

4. Hunangskökurnar eru skemmti-
lega skreyttar og eru gómsæti 
hunangsbrúni liturinn og snjóhvítur 
glassúrinn dásamlegar andstæður.

Í KÓPAVOGI
Lenka Matéová er störfum hlaðin yfir hátíðarnar þar sem þá er ein 
helsta vertíð tónlistarmanna. Hún gefur sér þó tíma fyrir jólaundir-
búning en er snemma í því til að ná að gera það sem þarf.

1

2

3 4

KÖKURNAR HENNAR LENKU

VANILLU HÁLFMÁNAR
ca 60 stk. 2-3 bökunarplötur

250 g ósaltað smjör
80 g flórsykur
1 egg
80 g fínmalaðar valhnetur
400 g hveiti

SYKURBLANDA:

60 g flórsykur
3-4 tsk. vanillusykur

Setjið mjúkt smjör og sykur í matvinnslu-
vél og blandið vel. Bætið eggi út í og 
hrærið varlega. Setjið hveiti og val hnetur
í lokin. Geymið deigið í plastpoka í ísskáp 
í 20 mín. Mótið 1 cm þykkar og 5 cm 
langar „rúllur“ og beygið þær í hálfmána. 
Setjið beint á bökunarplötur og bakið í 10 
mín. við 170°C á blæstri. Dýfið hálfmán-
unum varlega í sykurblöndu á meðan þeir 
eru enn heitir.

SMJÖRDEIGSKÖKUR
3 bökunarplötur

DEIG:

150 g ósaltað smjör
100 g flórsykur
1 egg
1 eggjarauða
300 g hveiti

Búið til deig á sama hátt og í hálfmána-
uppskriftinni. Geymið í ísskáp í þrjá tíma. 
Skiptið í fjóra hluta og fletjið hvern hluta 
út (stráið miklu hveiti undir) í 3 mm þykkt. 
Skerið með piparkökuformi í mynstraða 
búta. Leggið á plötu með smjörpappír 
undir. Bakið í 10 mín. á 180°C í blásturs -
ofni. Límið saman tvö stykki með sultu 
og/eða súkkulaðikremi. 

HUNANGSKÖKUR
170 g flórsykur

2 egg
2 msk. hunang
50 g smjörlíki
½ tsk. kanill
½ tsk. negull
múskat af hnífsoddi

Setjið allt saman í pott og látið suðuna 
koma upp. Setjið þá 1 tsk. af matarsóda. 

Hrærið saman, takið af hitanum og látið 
kólna. Bætið því næst 400 g hveiti í og 
hnoðið deigið. Best er að hnoða með 
höndunum. Skiptið í fjóra hluta og fletjið 
hvern þeirra út (stráið miklu hveiti undir) 
í 3 mm þykkt. Skerið með piparköku-
form í mynstraða búta. Leggið á plötu 
með smjörpappír undir. Bakið í 7-10 mín 
á 180°C í blástursofni. Skreytið með sykur -
glassúr.

Allar þessar kökur er hægt að geyma í 
nokkrar vikur í kökuboxi í köldum stað. 
Má líka frysta.

Rúllubaka með valmúafræsfyllingu 
(strüdel)

DEIG:

500 g hveiti
250 g smjör eða smjörlíki
2 egg
1 msk. flórsykur
1,5 dl mjólk
smá salt
20 g ger eða 2 tsk. þurrger

Búið til deig og geymið yfir nótt í ísskáp. 
Hnoðið í gegn næsta dag og skiptið í tvo 
búta. Fletjið hvorn þeirra út í 4-5 mm fer-
kant (30x40 cm).

Setjið fyllingu yfir allt, rúllið upp og lokið 
endunum. Setjið á plötu með bökunar-
pappír. Smyrjið með eggjarauðu og látið 
bíða í 30 mín. Smyrjið með eggjahvítu 
– varlega! Bíðið í 30 mín. Stingið göt að 
ofan með gaffli en gætið þess að deigið 
rifni ekki. Bakið við 180°C hita í 30-40 
mín.

FYLLING:

200 g möluð valmúafræ
200 g flórsykur
rifinn börkur og safi úr einni sítrónu
½ dl vatn
50 g rúsínur

Setjið sykur og vatn í pott og látið hitann 
koma upp. Látið sykur bráðna og setjið 
öll hráefni út í og hrærið.

Valmúafræ fást í Heilsuhúsinu og sæl-
kerabúðum en fáir eiga kvörn til að mala 
fræin. Þá er hægt að fá fyllinguna til-
búna í pólsku búðinni „Mini Market“ við 
Drafnarfell í Breiðholti og heitir fyllingin 
Masa makowa.



Opið alla virka daga frá kl. 8–18 og á laugardögum frá kl. 10–14. Sunnudögum frá kl. 13–17.



SVARTASKÓGSKAKA

Svartaskógarkakan er vin-
sæl í Indónesíu og er yf-
ir leitt bökuð þar til hátíða-

brigða. Kakan er upprunalega 
frá Þýskalandi en hefur verið 
löguð að indónesískum smekk. 
„Ég hef aldrei séð upprunalegu 
þýsku uppskriftina að þessari 
köku heldur hef ég alltaf bakað 
hana á indónesískan máta og eftir 
minni. Þetta er í fyrsta skipti sem 
ég skrifa uppskriftina niður,“ 
segir Henny kímin. Henny seg-
ist vanalega baka kökuna á hátíð-
isdögum eins og til dæmis fyrir 
afmæli eða í kringum jólin. En 
hvað gerir hún á þessum árs-
tíma til að undirbúa hátíðirnar? 
„Ég fagna jólunum svo sem ekki 
sérstaklega á trúarlegan hátt 
en ég held vissulega upp á jólin 
með öðrum hætti. Ég kaupi gjaf-
ir, baka kökur og ég bý til laufa-

brauð í Keflavík,“ segir Henny 
glaðbeitt. Þá bakar hún meðal 
annars eftir indónesískum upp-
skriftum og þá til dæmis hefð-
bundna indónesíska köku sem er 
afar þétt í sér. „Það getur verið 
erfitt að fá það sem til þarf í þá 
köku og þá sérstaklega ákveðið 
kökubindiefni sem er mjög þykkt 
mauk og heldur eggjunum stífum 
þegar hveitinu er blandað saman 
við. En Þegar ég baka þessa köku 
þá bið ég mömmu mína að senda 
mér bindiefnið. Þetta er eins og 
svampkaka nema mun mýkri en 
hún er hugsanlega of þung fyrir 
íslenskan smekk. Í henni eru um 
32 til 37 eggjarauður,“ útskýr-
ir Henny. Svartaskógskakan er 
hins vegar súkkulaðikaka með 
rjóma og kirsuberjabragði og er 
hún einstaklega gómsæt og kjör-
in til hátíðabrigða. - hs

Henny Kartika Sary hefur búið á Íslandi í fimm ár en hún flutti hingað frá 
Indónesíu. Hún unir sér vel hér og á ýmsar girnilegar uppskriftir uppi í erminni. 
Við fengum hana til að deila einni þeirra með okkur. 

Henny er hæfileikaríkur bakari og 
lumar á ýmsum góðum uppskriftum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Yndisbakstur
FRÁ INDÓNESÍU

80 g hveiti
50 g kakó
1/4 tsk. lyftiduft
125 g smjör
6 stór egg
2 eggjarauður
225 g sykur

1. Setjið ofninn á 160°C með 
blæstri.

2. Smyrjið 24 cm kringlótt 
kökuform með smjöri og setj-
ið bökunarpappír í botninn ef 
þörf krefur og stráið dálitlu af 
hveiti yfir.

3. Sigtið saman hveiti, kakó og 
lyftiduft.

4. Bræðið smjörið á lágum hita.

5. Hrærið hratt saman öllum 
eggjunum, eggjarauðunum 
og sykrinum í hrærivél þar til 
úr verður hvít og þykk blanda. 
Minnkið þá hraðann á lægstu 
stillinguna og bætið smám 
saman hveitiblöndunni saman 
við með einni matskeið í einu 
og hrærið í 1 til 2 mínútur eða 

þar til allt hefur blandast vel 
saman.

6. Hellið bræddu smjör-
inu saman við og blandið vel 
saman með sleikju. Hrærið var-
lega svo deigið haldi lyfting-
unni.

7. Hellið deiginu í kökumót og 
bakið í hámark 45 mínútur. At-
hugið kökuna eftir 25 mínútur 
með því að stinga tannstöngli 
í hana. Ef hann kemur blautur 
út þá er kakan ekki tilbúin en 
ef hann er þurr er hún fullbök-
uð. Kælið.

SKREYTING:

500 ml rjómi. Þeytið og kælið 
í ísskáp.
300 g bökunarsúkkulaði. 
Brjótið niður og bræðið. 
Hellið á bökunarpappír og 
dreifið jafnt út og mátulega. 
Ekki of þykkt en ekki heldur 
of þunnt! Kælið þar til harðn-
ar (u.þ.b. 10 mínútur).
4 msk. kirsuberjasulta (t.d. 
frá Den Gamle Fabrik).
8 kokkteilber með stilkum

Skerið kökuna varlega þvert í 
miðju. Setjið annan helminginn 
á disk og smyrjið kirsuberja-
sultunni yfir og setjið því næst 
helmingana saman. Dreifið 
rjómanum jafnt yfir alla kökuna 
en geymið þó smá rjóma til 
að skreyta með rjómasprautu. 
Brjótið bökunarsúkkulaðið í 
bita og skreytið alla kökuna 
með því. Gerið átta rjómarós-
ir ofan á kökuna og setjið kirsu-
berin ofan á.

Svartaskógarkakan er 
girnileg á að líta þar 
sem mætast andstæður í 
dökku súkkulaði og drif-
hvítum rjóma. Eldrauð 
kirsuberin toppa síðan 
meistaraverkið.

matur12
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Buche de Noël (jóladrumb-
ur) er hefðbundin frönsk 
hátíðakaka sem er afar vin-

sæl í Frakklandi um jólaleytið og 
hefur á seinni árum náð útbreiðslu 
víða. Enda er þetta sérlega jólaleg 
kaka sem hægt er að skreyta eins 
og hugurinn girnist – en hún er þó 
alltaf látin minna á bút af trjábol 
enda er upprunans að leita í þeirri 
gömlu hefð að brenna stóra trjá-
drumba í arninum eða eldstæð-
inu yfir jólin. Sá siður hefur verið 
rakinn aftur í heiðni en kakan er 
þó mun yngri, varð sennilega til í 
París upp úr 1870 og varð þegar 
mjög vinsæl.

Flestir sem kannast við þessa 
köku þekkja hana sem rúllutertu 
en upphaflega var þetta þó lag-
terta úr mörgum þunnum svamp-
botnum sem lagðir voru saman 

með kremi og skornir til þannig 
að þeir minntu á trjádrumb. Það 
liggur þó beint við að nota rúllu-
tertu og nú er það oftast gert; þá 
er annar endinn eða báðir skornir 
af og skeytt utan á tertuna til að 
líkjast kvistum.

Ekki er til nein ein rétt upp-
skrift og í rauninni eru lögunin og 
nafnið eina einkenni jóladrumba. 
Oftast er notaður svamptertubotn 
(ljós eða súkkulaði) en það er líka 
hægt að nota aðrar tegundir rúllu-
tertubotna, til dæmis marensbotn. 
Fyllingin getur verið nánast hvað 
sem er – í Frakklandi er algengt 
að nota kastaníukrem en einnig 
er notað smjörkrem af ýmsu tagi, 
súkkulaði-ganache og fleira. Svo 
er kremi – smjörkremi eða öðru 
kremi – smurt utan á kökuna og 
venjulega eru gerðar rákir eða 

mynstur í það til að minna 
á trjábörk. Kakan er síðan 
skreytt, til dæmis með lauf-
blöðum og berjum, alls kyns jóla-
skreytingum og fleiru og oft er 
flórsykri stráð yfir eins og snjó.

Ég hef bakað jóladrumb fyrir 
hver jól í mörg ár en hann er aldrei 
tvisvar eins – ég hef notað botna 
bragðbætta á ýmsan hátt og alls 
konar fyllingar og krem. Hann er 
þó alltaf skreyttur á svipaðan hátt, 
með Mjallhvíti og dvergunum átta. 
Þetta eru litlar fígúrur sem ég er 
búin að eiga lengi og ég kann enga 
skýringu á því af hverju dverg-
arnir eru átta eða hvaðan sá átt-
undi kom en það hefur stytt mörg-
um börnum stundir að telja dverg-
ana, fullvissa sig um að þeir séu 
virkilega átta og reyna að finna 
þessa tvo sem eru eins.

Jóladrumbur-
inn í ár er gerður úr hveitilausum 
svampbotni og ef þið eruð að leita 
að hveitilausum kökum er vel hægt 
að nota þessa uppskrift í rjóma-
tertu; þá er deigið bara bakað í 2-
3 tertuformum. Þurrefnið í botnin-
um er kakóduft. Uppistaðan er egg 
og sykur en þetta er þó afar ólíkt 
marens.

Það sem er mikilvægast er að 
þeyta eggin mjöööög vel – fyrst 
rauðurnar með meirihlutanum af 
sykrinum þar til blandan er mjög 
ljós, létt og loftmikil; svo hvíturn-
ar þar til þær eru vel stífar. Blanda 
svo öllu gætilega saman með 
sleikju svo að sem allra minnst fari 
af lofti úr blöndunni. Í rauninni 

má segja 
að þetta sé ekki kökudeig, 

heldur búðingur sem síðan er bak-
aður, og það er alveg óhætt að fá 
sér að smakka. Einhverjum finnst 
þá kannski að það ætti að vera 
meiri sykur en ekki láta freistast 
til að auka sykurmagnið – það á 
eftir að smyrja kökuna utan og 
innan með dísætu kremi.

Það ætti ekki að vera vandamál 
að ná bökunarpappírnum af rúllu-
tertubotninum ef gætilega er farið 
en svo má líka smyrja pappírinn 
létt eða pensla með olíu. Botninn 
er mjög mjúkur og sveigjanlegur, 
engin þörf á að rúlla honum upp á 
meðan hann er heitur eins og oft 
er best að gera við stífari botna, og 
það er lítil hætta á að hann springi 
þegar tertan er vafin upp.

Jóladrumbur – eða 
bara hveitilaus rúlluterta

N A N N A  R Ö G N V A L D A R D Ó T T I R
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skreytilist
Piparkökuþáttur er ómissandi þáttur 

í undirbúningi jólanna, einkum þar 
sem smáfólk nýtur þess að taka þátt. 

Þannig er það heima hjá Lóu Pind Aldísar-
dóttur. 

Lóa og systir hennar Anna 
Pind Jörgensdóttir hafa fyrir sið 
að baka saman til jólanna 
ásamt börnum sínum. 
Piparkökuilminn legg-
ur að vitum þegar lokið er 
upp útidyrum einn sunnudaginn 
og þegar inn í eldhúsið kemur er 
búsældarlegt um að litast. Fyrstu 
kökur komnar úr ofninum og Lóa er að 
fletja út deig sem níu ára frænka hennar, 
Júlía Blær Karlsdóttir, tekur til við að sníða 
úr af mikilli list.

Númi Jörgen Sigfússon þriggja ára stend-
ur uppi á stól og tekur eitt formið af öðru 

til að þrýsta ofan á deigið fyrir framan sig. 
„Þetta eru mamma og pabbi,“ segir hann 
um myndarlegt par sem hann mótar. Nær 

svo í áhald til að forma kringlóttar 
kökur með og finnur fljótt að auð-
veldara er að ná þeim upp af borð-

inu en fólkinu sem á það til 
að missa útlimi í með-
förunum. „Mamma, 

þessi hún er æðisleg,“ 
kallar hann hróðugur með 

eina kringlótta í höndunum. Lóa 
tekur undir það. 

Ein platan af annarri fer full-
lestuð inn í ofninn og ilmandi piparkökur 
hrúgast upp á borðinu þar sem Anna situr 
og skoðar blað. „Svona er þetta,“ segir Lóa 
hlæjandi. „Ég snýst eins og vitleysingur 
kring um sjálfa mig og Anna situr í róleg-
heitum og skoðar Bo og bedre.“ Anna hrist-

ir höfuðið og segir systur sína taka hlutverk 
sitt full alvarlega.

Þar sem Lóa er nýbúin að gefa 
út sína fyrstu bók, Sautjándann, 
liggur beint við að spyrja hana 
hvort bakstur komi þar eitt-
hvað við sögu. „Ekki piparköku-
bakstur,“ segir hún brosandi. „En 
það er bökuð brúðarterta til að borða 
á sautjándanum.“ Hún kveðst hafa byrj-
að á sögunni fyrir fjórum árum. „Þá stofn-
aði ég skjalið í tölvunni sem varð að þessari 
bók,“ segir hún og er beðin að lýsa efninu 
aðeins. „Mjög fljótlega langaði mig að skrifa 
ekki í samtímann heldur inn í nána fram-
tíð. Þetta er samt ekki tækja- og græju saga 
heldur saga um fólk sem hagar sér á svip-
aðan hátt og við nema hvað það er lengra 
komið á þeirri braut sem mér finnst við vera 
á.“ Hvaða braut skyldi hún meina? 

„Við lifum í þjóðfélagi þar sem löngun-
in til að græða peninga er göfguð og 

hugmyndin að sögunni kviknaði 
út frá pælingum um hamingju 
þeirra sem eiga allt og hafa 
flest tækifæri í heiminum til 
að láta sér líða vel en pirrast 

samt yfir ótrúlegum smámun-
um. Þetta er svona partur af inn-

takinu. Hversu lítið þarf til að hrófla við 
hamingjunni.“ 

Þegar búið er að vinna úr öllu deginu fær-
ist leikurinn inn í borðstofu því nú er komið 
að því að skreyta kökurnar. Júlía á þar 
snilldartakta með litatúpur að vopni. Númi 
fer að dæmi hennar. „Þetta er skreytilist,“ 
segir hann en viðstöddum gefst varla tími til 
að líta á listaverkið áður en það hverfur upp 
í munninn. Kökur eru jú bakaðar til að borða 
þær.  - gun

Piparkökubakstur er ómissandi þátt-
ur á heimili Lóu Aldísardóttur, sem 
hér sést ásamt systur sinni Önnu, 
níu ára frænku sinni Júlíu Blæ og 
syninum Núma, þriggja ára.



RÉTTU HANDTÖKIN, 
RÉTTU GRÆJURNAR 

OG RÉTTA STEMMNINGIN!

Frábær matreiðslubók með 
gleði og einfaldleika í fyrirrúmi. 

o Ljúffengar sælkerauppskriftir
o Kjöt, fiskur, pasta, grænmeti
o Forréttir, aðalréttir, eftirréttir
o Listin að velja, skera og skreyta

Komdu félögunum á óvart, heillaðu elskuna þína. 

Jólagjöfin sem kemur 
karlmanninum bak við eldavélina!

Frumleg og falleg gjöf
Hvað og hvernig hugsa konur á Íslandi 
í upphafi 21. aldar?
   Smart, hagnýt og sniðug 
dagatalsbók  þar sem 
konur eiga orðið og segja hvað 
þeim býr í brjósti – allan ársins 
hring.

              Hluti af ágóða bókarinnar 

               fer til rannsókna á þunglyndi 

                kvenna á Íslandi.
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Vefsíðan www.christmas-cookies.com/ hefur að 
geyma 515 smákökuuppskriftir, bæði hefðbundn-
ar og nýstárlegar. Þá er stjörnugjöf og skriflegt álit 
þeirra sem hafa prófað þær fyrir neðan sem getur 
verið gott að styðjast við. 

Á síðunni www.joyofbaking.com/cookies.html 
er fjöldi fábærra uppskrifta með nákvæmum 
leiðbeiningum. Girnilegar myndir fylga hverri 
uppskrift.

...PERSÓNULEG-
UM SMÁKÖKUM. 
Jólin eru alls 
staðar. Í 
fatahenginu 
líka. Hvers 
vegna ekki að 
búa til heim-
ilisfólk úr 
piparköku-
deigi sem 
dinglar 
kátt í herða-
tré og heilsar glaðlega þeim sem 
inn úr kuldanum koma, án þess að 
vera étið? Það er líka áskorun að 
klæða piparkökufólkið í persónu-
leika hvers og eins í fjölskyld-
unni, hvort sem það er vestið 
hans afa, derhúfa Jóa litla, eða 
perlufestarnar hennar mömmu. 
Allt er það leikur með litaglassúr 
og kökuskrauti nútímans.

...ÁST. Kærleikur er lykil-
orð jólanna. Hárrétti tíminn til 
að elska og vera elskaður. Ekki 

gleyma að segja þeim 
sem þú elskar að 

þú elskir þá, 
hvort sem 
ástin er 
rómantísk, 
platónsk, 

erótísk eða 
á vina- og fjöl-

skyldunótum. Ef 
orðin láta á sér standa 

skaltu endilega nota hrærivélina, 
hjartamótin og sköpunargáfuna 
til tjáningar. Ástarjátningar með 
glassúr eru æðislegar, hvort sem 
þær eru ítarlegar eða sagðar 
undir rós, eins og hér að ofan.

...SMÁKÖKUM Í FERÐAFÖT-
UM. Smákökubox að heiman 
gleður Íslendinga í útlöndum, 
sem og ofnlausar sálir á Fróni. 
Ef stolt þitt með jólabaksturinn 
í ár kallar á ferðalag smáköku-
úrvalsins til ástvina skaltu velja 
sortir sem geymast vel og eru 
ekki viðkvæmar fyrir hnjaski. 
Vefðu þykkum bylgjupappa utan 
um kökubox, eða settu það ofan í 
annað stærra sem þú fyllir á milli 
með dagblöðum, poppkorni eða 
blöðruplasti. Smákökutegundir 
sem henta vel til flutninga eru 
makkarónukökur, biscotti, pipar-
kökur, hafrakökur, smjördeigs-
kökur og kryddkökur.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

HEIMILISTÆKI Í 60 ÁR

Kenwood MX271

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

Kenwood KM336

TILBO‹

FULLT VER‹  54.995

Kenwood KMM710

Kenwood  KM636

Kenwood fagnar 60 ára afmæli á þessu ári og er með mikið af nýjum og spennandi 
vörum. Hrærivélarnar eru klassískar, kröftugar og nú einnig mjög hljóðlátar og endast 
og endast. Nú má einnig fá heila línu af glæsilegum eldhústækjum í rauðum lit!

wwwSniðugar vefsíður Síðan http://familyfun.go.com/rec-
ipes/special/specialfeature/holi-
day_cookies_ms/ er einstaklega 
skemmtileg en þar er má finna 
uppskriftir að litskrúðugum fíg-
úrum og kökum sem tilvalið 
er að baka með börnunum. 
Þá eru þar uppskriftir frá 
ólíkum heimshornum og 
skemmtilegar myndir 
fylgja.

Á heimasíðunni www.eldhus.is má 
finna fjölda uppskrifta af ljúffeng-

um smákökum og konfekti. Hægt er 
að bæta eigin uppskriftum við og gefa 
stjörnur.

Á slóðinni www.simnet.is/uppskriftir/sma-
kokur-1.htm eru um 90 smákökuuppskriftir 
sem flestir kannast við og má þar nefna 
súkkulaðibitakökur, hnetublúndur og kókos-
toppa.
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er uppgangur á öllum sviðum, frá 
listum til vísinda, frá vísindum til 
viðskipta.

The Buykings
Af þessu þrennu er okkur tvennt í 
blóð borið. Frá upphafi vega hefur 
ritlistin verið þjóðarsport Íslend-
inga og með reglulegu millibili 

hefur þetta hrjóstruga land getið 
af sér einn og einn vísindamann. 
Við eigum margar góðar sögur af 
gáfuðum afdalabændum sem upp-
götvuðu afstæðiskenninguna 
fimmtíu árum á undan Einstein en 
voru svo óheppnir að týna henni í 
óveðri.

Hins vegar höfum við aldrei tal-
ist vera miklir viðskiptamenn. 
Ástæðan er einföld: Viðskipti eru 
glæný atvinnugrein á Íslandi. Um 
aldabil heyrðu öll slík mál beint 
undir okkar ástkæra Danakonung 
og kaupmenn hans; innfæddum 
var ekki leyft að stunda viðskipti. 
Það eina sem okkur leyfðist var að 
hata danskinn. Og hvort við gerð-
um. Og svo þegar einokun var loks 
aflétt og löndum okkar var leyft að 
reka sínar eigin verslanir selflutt-
um við Danahatrið yfir á þá. Kaup-
menn Íslands fengu aldrei að njóta 
sannmælis. Þeir græddu á okkur 
hinum. Við þurftum að vinna af 
okkur rassinn allan ársins hring, 
bara til að halda fjölskyldunni á 

fóðrum, en hvað gerði kaupmanns-
skrattinn annað en að standa 
hveitifölur og innitekinn í sinni 
búð og taka við peningunum okkar 
fyrir það sem búðarlokan mokaði í 
mjölpokann. Hið almenna van-
traust gagnvart innlendri verslun 
leiddi til þess að spenntar voru 
stífar gjarðir um viðskiptaumsvif 

Íslendinga. Leita þurfti samþykkis 
skrifræðis- og flokkshunda fyrir 
hverri einustu viðskiptahugmynd, 
hverri einustu breytingu til batn-
aðar. Tuttugasta öldin á Íslandi var 
tími ríkisrekins kapítalisma þar 
sem ríkustu menn landsins voru 
þeir lukkunnar pamfílar sem 
fengu leyfi til að flytja inn Smirn-
off-vodka, Viceroy-sígarettur og 
Colgate-tannkrem. Þeir lifðu nota-
legu gósenlífi sem krafðist einskis 
annars af þeim en að þeir skutluð-
ust með góssið frá höfn til búðar. 

Aðeins á síðustu tíu árum hafa 
„venjulegir“ viðskiptamenn komið 
til sögunnar hér á landi, menn sem 
græða á því að fá hugmyndir og 
raungera þær. Íslenski hlutabréfa-
markaðurinn er aðeins tíu ára 
gamall. Því erum við dáldið blaut á 
bak við eyrun í þessum málum. En 
við erum bjartsýn og full af orku. 
Eða hvernig eru menn þegar þeir 
eru tíu ára? Hvað vilja þeir? Þeir 
vilja gúffa í sig nammi, kaupa fullt 
af leikföngum og bruna um bæinn 

í sportbílum. Það er akkúrat þetta 
sem við erum að gera. Á síðustu 
árum hefur leiðtogi íslensku útrás-
arinnar, Baugur Group, bæði keypt 
leikfangakeðjuna Hamleys og sæl-
gætiskeðjuna Julian Graves auk 
þess sem forstjóri fyrirtækisins 
tók á liðnu ári þátt í Gumball 3000 
kappakstrinum. 

En við erum að gera meira en 
það. Eins og ykkur Dönum á að 
vera ljóst hafa Íslendingar að 
undan förnu verið uppteknir af því 
að kaupa sem flestar verslanir í 
Kaupmannahöfn. Sú aðgerð er 
hugsuð í hefndarskyni fyrir alda-
langa einokunarverslun ykkar á 
Íslandi. (Við hættum ekki fyrr en 
við höfum náð fullri einokunarað-
stöðu í danskri verslun.)

Í London eru útrásarvíkingarnir 
kallaðir The Buykings. Þeir kaupa 
og kaupa. Kaupa verðbréf og 
kaupa búðir. Það virðist fátt geta 
stöðvað þá. Við skiljum þetta vart 
sjálf. Nú ráða íslensk fyrirtæki 
yfir 100.000 starfsmönnum á 
erlendri grund. Heildarvinnuafli 
Íslands telur 160.000 manns. 
Minnsta þjóð í heimi byggir upp 
minnsta heimsveldi sögunnar.

Íslenska útrásin fer einkum 
fram í London og Kaupmannahöfn. 
Við herjum á Danmörku af aug-
ljósum sagnfræðilegum ástæðum 
og á Bretland vegna þess að við 
höfum alltaf haft sálfræðilegt tak 
á Tjallanum. 

Þótt við séum herlaus þjóð 
höfum við aldrei tapað stríði fyrir 
Englendingum. Á síðustu öld tókst 
okkur í tvígang að sigra næst 
stærsta flota heims með hugviti og 
tveimur trillum. Þetta sálfræði-
lega tak er sprottið úr þeim sann-
leik sem við höfum stundum yfir 

fyrir Tjallann: „We found America. 
You lost it.“

Drifkraftur smæðarinnar
En mikilmennskubrjálæðið getur 
farið út í öfgar. Utanrikisþjónust-
an okkar er næstum jafn stór og 
heilbrigðiskerfið. Sérhver sendi-
herra okkar býr í sama hverfi og 
kollegi hans frá Sádi-Arabíu. Við 
erum eina þjóðin í Evrópu, fyrir 
utan England og Frakkland, sem 
hefur komið sér upp sinni eigin 
sólarhringsvakandi fréttasjón-
varpsstöð í stíl við CNN (hún ent-
ist í sex mánuði). Og á hverju ein-
asta ári erum við hundrað prósent 
viss um að vinna Evrópusöngva-
keppnina. 

En hið uppþembda sjálfsálit 
getur líka gert kraftaverk: Í borg á 
stærð við Alicante eða Karlsruhe 
gefur að finna tvö alþjóðleg flug-
félög, fjórar alþjóðlegar banka-
stofnanir, tvö alþjóðleg poppnúm-
er, eina alþjóðlega fótboltastjörnu, 
einn alþjóðlegan krimmahöfund, 
þrjár alheimsfegurðardrottningar, 
eitt fremsta líftæknifyrirtæki 
heims og einn af heimsins stærstu 
framleiðendum barnaefnis fyrir 
sjónvarp.

Stundum er betra að vera 
minnstur en næstminnstur. Betra 
að vera Davíð en litli bróðir Golí-
ats. Ekki síst í stafrænum heimi 
nútímans þar sem smæðin skiptir 
máli. Enginn vill eiga stóran far-
síma, stóran Ipod. Smæðin er orðin 
okkar helsti styrkleiki. Við Íslend-
ingar erum slík örþjóð að enginn 
býst við neinu af okkur. Á þessu 
þrífumst við. Smæðin er drifkraft-
urinn. Enda erum við afar stolt 
þjóð.

Því þrátt fyrir allt stendur okkur 

aldrei á sama um landið okkar. Við 
eigum ekki til það ofurkrítíska 
sjálfshatur sem þjakar sumar Evr-
ópuþjóðir líkt og Ítali og Frakka. 
Fyrir okkur er Ísland heilagt land 
og allt heilagt sem íslenskt er. Við 
drekkum vígt vatn úr krana. Allar 
bækur Laxness eru heilög ritning. 
Við lofsyngjum fugla sem Frakkar 
borða í kvöldmat. Við þorum ekki 
einu sinni að borða besta fiskinn í 
sjónum, stærstu auðlind okkar í 
gegnum aldirnar; þorskinn. Og við 
þorum varla að syngja þjóðsöng-
inn okkar, hann er svo heilagur. 
Við stöndum bara þarna í áhorf-
endastúkunni, með hönd á hjarta, 
og hlustum á hann. Þegar breski 
poppsöngvarinn Robbie Williams 
lýsti því yfir eftir stutta Íslands-
dvöl að hann þyldi ekki landið var 
hann útnefndur Óvinur fólksins 
númer eitt. Þér getur verið illa við 
forsætisráðherrann og til er fólk 
sem hatar forseta vorn en samt 
myndir þú aldrei dúndra í þá mygl-
uðum tómötum, og ef þú myndir af 
tilviljun rekast á annan hvorn 
þeirra á mannmergðargötu í 
erlendri stórborg myndir þú alltaf 
stöðva til að heilsa þeim kurteis-
lega og spjalla stutta stund. Því 
þrátt fyrir allt eru þeir Íslendingar, 
eins og þú sjálfur, eiginleiki sem 
er afar sjaldgæfur í þessum 
heimi.

Íslendingar eru stoltir, eirðar-
lausir og til í allt. Rétt eins og 
landið sjálft. Þegar Ísland er ann-
ars vegar veit maður aldrei hvað 
gerist næst. Þegar Íslendingar eru 
annars vegar veit maður bara að 
eitthvað mun gerast.

 
Danska og enska útgáfu greinar-
innar má nálgast á hallgrimur.is.

Við lofsyngjum fugla sem Frakkar 
borða í kvöldmat. Við þorum ekki 
einu sinni að borða besta fiskinn í 

sjónum, stærstu auðlind okkar í gegnum ald-
irnar; þorskinn. Og við þorum varla að syngja 
þjóðsönginn okkar, hann er svo heilagur.

Auglýsing vegna aukningar stofnfjár

Ákveðið hefur verið að auka stofnfé um kr. 23.726.114.700 með útboði þar sem 

stofnfjáreigendum verður boðið að skrá sig fyrir nýju stofnfé sbr. samþykktir 

sparisjóðsins þar að lútandi. Heildarnafnverð nýs stofnfjár í útboðinu er

kr. 12.200.000.000 og er verð hvers stofnfjárhlutar kr. 1,94776350. Útboðið sem 

nú fer í hönd er til að styrkja og efla starfsemi sparisjóðsins.

Í dag hafa allir stofnfjárhlutir í Byr sparisjóði verið skráðir rafrænt hjá 

Verðbréfaskráningu Íslands. Svo mun einnig verða um nýtt stofnfé sem gefið 

verður út í tengslum við aukningu þessa.

Útboðslýsingu vegna stofnfjáraukningarinnar er að finna á heimasíðu Byrs 

sparisjóðs www.byr.is. Jafnframt má nálgast lýsinguna í útibúum Byrs 

sparisjóðs. Þjónustuver veitir upplýsingar um útboðið í síma 575 4100.

Áskriftartímabil stendur yfir frá og með 3. desember, til og með

14. desember næstkomandi. Eindagi áskrifta er 21. desember 2007.

Reykjavík, 2. desember 2007
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STRÁKARNIR OKKAR „Litla þjóðin tapar alltaf fyrir þeim stóru. Ef leik-
mannafjöldi landsliðs væri hins vegar reiknaður út frá höfðatölu færi 
landsleikur Íslands og… segjum Englands á annan veg. Englend-
ingar myndu senda sína ellefu menn inn á völlinn en landslið okkar 
yrði skipað 1572 leikmönnum.“

FRÍHÖFNIN „Flugstöðin er okkar eina sanna föðurland. Í augum Íslendings er 
orðið „duty-free“ sveipað töfraljóma.“
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Elica háfar
 glæsileg hönnun og fágað yfirbragð

Þ
að voru stærstu framkvæmdir Íslandssögunnar á sínum 
tíma þegar höfnin var byggð og með sanni má segja að þar 
hafi verið unnið verkfræðilegt afrek,“ segir Sigrún 
Magnúsdóttir, forstöðumaður Sjóminjasafnsins. „Þessar 
stórbrotnu framkvæmdir höfðu gríðarlega þýðingu fyrir 
vöxt og viðgang borgarinnar. Á sama tíma var margt að 

gerast í þjóðfélaginu sem boðaði nýja tíma. Þar léku útgerð og sigling-
ar stór hlutverk, vélaöldin var að ryðja burt skútum og árabátum og 
Íslendingar loksins að eignast eigið félag til kaupsiglinga. Með 
hafnar gerðinni varð til griðastaður skipa og báta sem var lífsnauðsyn-
legur í uppbyggingu landsins.“

Í bókinni Saga Reykjavíkur segir að framkvæmdirnar við höfnina 
hafi fært höfuðstaðnum yfirburðastöðu á sviði verslunar, siglinga og 
fiskveiða.

Í Bryggjusalnum hefur verið smíðuð sautján metra löng og fimm 
metra breið trébryggja ofan á stöpla og sjór látinn flæða umhverfis. 
Til að komast inn í sýningarsalinn þurfa gestir að fara í gegnum hið 
fræga skip Gullfoss, sem hefur verið endurgert. „Og eins og segir í 
kvæðinu „Gullfoss með glæstum brag, greiðir oss heillaför“ söng 
Sigrún í samtali við blaðamann. Heillaför sýningargesta liggur um 
þilfarið og niður landgang á trébryggjuna sjálfa. Þeir sem standa á 
bryggjunni og sjá sýningargesti á þilfarinu geta því ímyndað sér að 
Gullfoss sé nýlagstur að bryggju með vini og vandamenn. 

Ekki var þó sú dýrðarsýn það eina sem til skemmtunar var í gær því 
Árni Tryggvason las ljóð Tómasar Guðmundssonar Við höfnina og þeir 
félagar Ragnar Bjarnason og Þorgeir Ástvaldsson slógu í og tóku 
nokkur sjóaralög. „Við innanhúsfólkið gátum heldur ekki látið okkar 
eftir liggja svo rafvirkjarnir sem hafa unnið hérna hörðum höndum 
undanfarið tóku lagið Ég byggði mér hús við hafið eða Hudson Bay.“ 

Ókeypis verður inn á sýninguna til 10. desember svo þá gefst þeim 
sem ekki komust í hafnarfjörið tækifæri til að halda til heillafarar með 
glæstum brag á þilfari Gullfoss.  - jse

Glæsiveisla 
í Gullfossi
Reykjavíkurhöfn er níutíu ára um þessar mundir 
og í tilefni af því var í gær opnuð nýstárleg sýning 
í Bryggjusalnum sem áður var vélasalur Bæjar-
útgerðar Reykjavíkur.

SJÓMANNSLÍF Þorgeir Ástvaldsson, Raggi Bjarna, Árni Tryggvason og Bjarni skemmtu sér vel á opnuninni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STYTTAN VILL EKKI Í NEFIÐ Engu er líkara en vaxmyndin sé að afþakka í nefið hjá ráðherranum, enda greinilega búin að fá nóg. 
Björn Ingi Hrafnsson og Gísli Gíslason virðast ekki andsnúnir grófkorna neftóbakinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GLAÐIR SAMAN Gísli Gíslason hafnarstjóri hlær að skemmtisögu Einars K. Guðfinns-
sonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherraráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Í REYKJAVÍKURHÖFN Gamla Gullborgin liggur bundin hjá Sjóminjasafninu og vakti 
athygli gesta og gangandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  
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VINNUR ÞÚ 
FERÐ ÚT Í HEIM?
70 FLUGVINNINGAR DREGNIR ÚT Í ÍSLANDI Í DAG
Jóladagatal Icelandair og þáttarins Ísland í dag 
verður sent út á Stöð 2 frá og með 3. desember 
til 23. desember. 
Á meðan á útsendingu stendur verða dregin út 
af handahófi úr þjóðskrá nöfn fimm einstaklinga. 
Nöfnin birtast á skjánum og viðkomandi hafa 

tíu mínútur til að hringja inn í þáttinn. 
Allt að þrír einstaklingar sem hringja inn, vinna 
Jólapakka Icelandair, sem er flugferð fyrir tvo til 
áfangastaðarins sem kynntur er sérstaklega í 
viðkomandi þætti.
+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

‘07 70ÁR Á FLUGI
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svo þú og 
Þurý-Laila 
eruð bara 

vinir?

Ég reikna með því 
að þú launir mér 

greiðann næst þegar 
ég eyðilegg...Það var 

lítið...

Hvað myndi ég gera ef þú 
værir ekki hérna til að laga 

tölvuna fyrir mig?

Úff!Svona, pabbi, 
þá ertu aftur 
á réttri leið.

She‘s baa-
aaa-ck!

Honky?
Á sama tíma 

á ávaxtaköku-
deildinni...

Trúðu mér, Kamilla! Ég veit 
hvað ég er að tala um! Það 
er engin kona í lífi mínu! 
Ég hef lokað á öll gömul 

sambönd!

Stundum 
erum við það 

ekki einu 
sinni!

Það er mikil 
hughreysting.Dótabíl-

inn þinn?

 Ö...

Fæðingardeild

Hei! 
Ekki alveg allt!!!Ókei! Allt af borðinu!

Á blómum 
eða vinum?

Eigum við að 
skipta?En fyndið... við 

vorum einmitt 
að fá blóm 
sem áttu að 

fara til ykkar...

Þau sendu 
þessi blóm 
en við feng-
um þau fyrir 

mistök

Það eru 
gamlir vinir 
okkar... Af 

hverju?

Ekki þekkið 
þið einhver 
Róbert og 

Maríu?

Hvenær ættum 
við að vekja 

hann 
á morgnana?

Mér vitandi tengist 
Kim Larsen jafnréttis-
baráttunni ekkert sér-
staklega, mig langaði 
bara að skrifa um 

hvort tveggja. Ég fór 
nefnilega á tónleika 

Kims Larsen, holdgervings 
hins síreykjandi og ligeglad Dana, 
sem við Íslendingar elskum svo 
mikið. Margir Íslendingar bera 
taugar til þessa tónlistarmanns, 
kannski sérstaklega þeir sem 
bjuggu í Danmörku fyrir svona 
tuttugu til þrjátíu árum. Og svo 
fólk sem nú er orðið fullorðið en 
bjó á sínum yngri árum með for-
eldrum sínum í Danmörku.

Ég er meðal þessa fólks sem átti 
foreldra sem bjuggu í Danmörku 

og ólst því upp við Kim Larsen. 
Sérstaklega minnist ég þess að 
hafa heyrt hann á fóninum þegar 
verið var að þrífa húsið, og svo líka 
í öllum partýum. Það vita það öll 
þessi fyrrverandi Kaupmanna-
hafnarbörn að partý eru komin á 
ákveðið stig þegar Kim er farinn 
að hljóma.

Það var skemmtileg stemning á 
þessum tónleikum, fólk virtist 
ýmist vera í faðmlögum eða 
trylltum dansi. Nokkrir menn fyrir 
framan mig hoppuðu, skoppuðu og 
sungu og tóku svo fram luftgítar-
inn, líklega í fyrsta skipti í langan 
tíma.

Fréttirnar af karlahorni Hag-
kaupa trufluðu mig svolítið. Ég 
fagna þeirri hugmynd að hafa eins 

og einn og einn sófa eða stól fyrir 
þreytt fólk að hvíla sig aðeins í 
stórum búðum og verslunarmið-
stöðvum. Það hefur lengi vantað á 
Íslandi. En það að hafa horn með 
enska boltanum og Playstation-
tölvu – bara fyrir karla – er með 
því staðalímyndaðra sem ég hef 
heyrt. Ég þekki karla sem þykir 
gaman að versla alveg eins og ég 
þekki konur sem þykir það leiðin-
legt. Eins á ég vini sem þykir fót-
bolti hundleiðinlegur á meðan 
nokkrar vinkonur mínar hafa mik-
inn áhuga á honum.

Baráttan fyrir jafnrétti er líka 
barátta gegn gömlum og óraun-
hæfum staðalímyndum, bæði 
kvenna og karla. Vonandi eru flest 
okkar komin lengra á veg en þetta.

STUÐ MILLI STRÍÐA Baráttan fyrir jafnrétti
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR FÓR Á TÓNLEIKA EN EKKI Í KARLAHORNIÐ

Myndaðu 
eins og 
fagmaður.  
Borgaðu 
eins og 
leikmaður.

Taktu hágæða ljósmyndir heima 
í stofu, leiktu þér að ljósmyndun. 
Tilvalið fyrir eigendur SLR véla.

www.hanspetersen.is

INTERFIT EX150

HEIMASTÚDÍÓ
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menning@frettabladid.is

Mótettukór Hallgrímskirkju heldur árlega 
aðventutónleika sína í dag ásamt hinum unga 
og upprennandi tenórsöngvara Gissuri Páli 
Gissurarsyni. Meðleikarar kórsins eru Björn 
Steinar Sólbergsson á orgel og strengjasveit 
sem Guðný Guðmundsdóttir konsertmeistari 
leiðir. Stjórnandi á tónleikunum er Hörður 
Áskelsson. 

„Tónleikarnir verða frumraun Gissurar með 
Mótettukórnum og það er óhætt að segja að 
töluverð eftirvænting ríki innan kórsins vegna 
tónleikanna, enda er alltaf jafn gaman að koma 
fram með hæfileikaríku tónlistarfólki,“ segir 
Magnús Lyngdal Magnússon, formaður kórsins. 

Jólatónleikar Mótettukórsins eru í hugum 
margra tónlistarunnenda ómissandi hluti 
aðventunnar enda hafa þeir verið árviss við-
burður allt frá stofnun kórsins fyrir 25 árum. 
Þeir eru nú hluti af Jólatónlistarhátíð Hallgríms-
kirkju og í ár er efnisskráin að hluta til með 

frönsku ívafi. Fluttir verða jólasöngvar sem eiga 
uppruna sinn í Frakklandi en einnig er áhersla 
lögð á borgina Betlehem og stjörnuna sem 
stafaði geislum sínum yfir vellina, hirðana og 
alla heimsbyggðina.

„Það er gaman frá því að segja að á tón-
leikunum flytur kórinn hið góðkunna jólalag 
Ó helga nótt í upprunalegri franskri útgáfu, en 
hún hefur ekki verið flutt áður hér á landi. Auk 
frönsku tónlistarinnar flytjum við svo tónlist 
sem tengist Betlehem á einhvern hátt og það 
er því alveg óhætt að lofa hátíðlegri stemningu 
á tónleikunum á sunnudag,“ segir Magnús.

Tónleikarnir fara fram í Hallgrímskirkju í dag 
og hefjast kl. 17. Miðaverð er 3.000 kr. - vþ

Hátíðleg aðventa og frumflutningur

Það er aldeilis úr vöndu að 
ráða hjá aðdáendum vand-
aðrar kammertónlistar í dag 
þar sem tvær af frambæri-
legustu kammersveitum 
landsins halda tónleika í 
höfuðborginni síðdegis.

Hljómsveitin Camerata Drammat-
ica heldur jólatónleika sína kl. 16 í 
Íslensku óperunni. Hljómsveitin 
mun þar flytja verk úr heimi 
barokk tónbókmenntanna, meðal 
annars aríur úr verkum Händels 
og Vivaldis. Tónleikagestir fá að 
kynnast hrakfallabálkinum Pimp-
inone úr samnefndu verki Tele-
manns og blóðheitt par úr óper-
unni Don Chisciotte eftir Conti 
kemur við sögu. Concerto Grosso 
eftir Händel mun óma ásamt 
Passacagliu eftir Muffat. Ein-
söngvarar á tónleikunum eru þau 
Ágúst Ólafsson baritón og Marta 
Guðrún Halldórsdóttir sópran.

Hljómsveitin Camerata 
Dramma tica var stofnuð í sam-

starfi við Íslensku óperuna haustið 
2006. Meðlimir sveitarinnar eru 
starfandi á ýmsum sviðum 
tónlistar lífsins bæði hér heima og 
erlendis og leika reglulega með 
hópum á borð við Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands, Nordic Affect, 
Hljómsveit Íslensku óperunnar, 
Kammersveitinni Ísafold, New 
Dutch Academy, Caput og Kammer-
sveit Reykjavíkur. Leiðari á tón-
leikunum er Peter Spissky fiðlu-
leikari en hann starfar sem 
konsertmeistari með hljómsveit-
unum Concerto Copenhagen og 
Malmö Barockorkester auk þess 
sem hann kemur reglulega fram 
með helstu barokksveitum Evr-
ópu. 

Hinn valmöguleikinn í kammer-
flóru dagsins eru tónleikar kamm-
ersveitarinnar Aþenu, en hún 
kemur fram á tónleikum í Fríkirkj-
unni í Reykjavík kl. 17. Á efnis-
skránni verða Concertina II eftir 
Carlo Ricciotti, Concerto Grosso 
op. 3 nr. 8 eftir Antonio Vivaldi þar 
sem Hlín Erlendsdóttir og Kristín 
Björg Ragnarsdóttir leika einleik 

á fiðlur, Strengjasónata númer 2 
eftir Gioachino Rossini og að 
lokum Jólakonsertinn eftir Arcang-
elo Corelli.

Kammersveitina Aþenu skipa 
hljóðfæraleikarar sem flestir eru 
fastráðnir við Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, hafa æft saman undan-
farin ár og leikið á tónleikum við 
ýmis tækifæri, en þetta er annað 
starfsár hópsins undir þessu nafni. 
Hljómsveitin hélt tónleika á Eiðum 
í fyrravor í samvinnu við heima-
menn þar sem meðal annars voru 
fluttar árstíðir Vivaldis.

Á tónleikunum í Fríkirkjunni 
koma fram þau Guðrún Þórarins-
dóttir víóluleikari, Hlíf Sigurjóns-
dóttir fiðluleikari, Hlín Erlends-
dóttir fiðluleikari, Júlía Mogensen 
sellóleikari, Kristín Björg Ragnars-
dóttir fiðluleikari, Lovísa Fjeld-
sted sellóleikari, María Weiss 
fiðluleikari, Ólöf Þorvarðsdóttir 
fiðluleikari, Sarah Buckley víólu-
leikari, Sesselja Halldórsdóttir 
víóluleikari, Sigurlaug Eðvalds-
dóttir fiðluleikari og Þórir Jóhanns-
son bassaleikari. vigdis@frettabladid.is

Kammersveitir keppa

Myndlistamaðurinn Margrét H. 
Blöndal verður með listamanna-
spjall í sýningarsölum sínum í 
Hafnarhúsinu í dag kl. 15. Á sýn-
ingu Margrétar má sjá teikningar 
og þrívíð verk sem eru sköpuð inn 
í rýmið.

Þrívíð verk Margrétar eiga það 
sameiginlegt að bera merki með-
höndlunar. Þau hafa verið mótuð, 
bundin, vafin, rúlluð, kreist, teygð, 
beygð, krumpuð, rifin, brotin eða 
sett saman.

Uppstilling verkanna í sölunum 
endurspeglar athugun hennar á 
hverjum hlut fyrir sig en einnig 
sem hluta af heild.

Teikningar Margrétar eru 
afrakstur langvarandi tilrauna 
þar sem sköpunarferlið fékk að 

þróast án fyrirfram ákveðinna 
hugmynda. 

Margrét hefur sýnt víða, bæði 
hér heima og erlendis frá árinu 
1994. Hún hefur hlotið fjölda við-
urkenninga fyrir listsköpun sína.

 - vþ

Fastur liður í desembermánuði 
eru ótal viðburðir þar sem rithöf-
undar koma fram og lesa upp úr 
sínu framlagi til jólabókaflóðsins. 
Í dag stendur áhugasömum til 
boða að upplifa slíka samkomu 
þar sem að nokkrir af okkar ást-
sælustu höfundum munu kynna 
nýjar bækur sínar. 

Viðburðurinn fer fram á Gljúfra-
steini kl. 16 og er sá fyrsti í röð 
þriggja upplestra sem þar munu 
fara fram á sunnudögum fram að 
jólum. Gljúfrasteinn hefur áður 
staðið fyrir svipuðum upplestrar-
uppákomum fyrir jól og hefur 
fram að þessu tekist vel til. And-
rúmsloftið í stofunni á safninu er 
líkast til með því bókmenntaleg-
asta sem fyrirfinnst á landinu og 
því tilvalið að hlusta á verk rithöf-
unda í kyrrð og friði í þessu ein-
staka umhverfi. 

Það verða höfundarnir Einar 
Kárason, Gerður Kristný, Einar 
Már Guðmundsson og Árni Þórar-
insson sem ríða á vaðið og lesa úr 
nýútkomnum bókum sínum í dag 

áheyrendum til glöggvunnar og 
yndisauka. Aðgangur að upplestr-
inum er ókeypis og öllum opinn á 
meðan að húsrúm leyfir. - vþ

Upplestrarjól á 
Gljúfrasteini

TÓNLISTARMENN Gissur Páll Gissurarson, Hörður 
Áskelsson og Magnús Laufdal Magnússon. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Kl. 15
Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminja-
vörður segir gestum Þjóðminjasafns-
ins frá sýningunni Undrabörn í dag 
kl. 15. Á sýningunni má sjá ljósmynd-
ir eftir hinn heimsþekkta bandaríska 
ljósmyndara Mary Ellen Mark af 
fötluðum nemendum Öskjuhlíðar-
skóla, Safamýrarskóla og Lyngáss.

Listamannaspjall

EINAR KÁRASON RITHÖFUNDUR Hann 
gefur út smásagnasafnið Endurfundir nú 
fyrir jólin.

KAMMERSVEITIN AÞENA Flytur verk eftir Ricciotti, Vivaldi, Rossini 
og Corelli á tónleikum í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁGÚST ÓLAFSSON OG MARTA GUÐRÚN HALLDÓRSDÓTTIR Þau 
syngja með Camerata Drammatica.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MARGRÉT 
H. BLÖNDAL 
MYNDLIST-
ARMAÐUR
Margrét 
ræðir við 
sýningargesti 
í Hafnarhús-
inu í dag.
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folk@frettabladid.is

7. „Ég er hæstánægð með að fá að 
hendast um sviðið. Vonandi helst 
fótleggurinn á 
sínum stað.“
Heather Mills er 
með gervifótlegg 
en tók þátt í 
danskeppni í 
sjónvarpi.

6. „Hverjum er ekki sama hvað 
Simon Cowell finnst?“
Idol-keppandinn fyrr-
verandi Jennifer 
Hudson þegar hún 
tók við verðlaunum 
fyrir hlutverk sitt í 
Dreamgirls.

4. „Mín eigin 
móðir sagði að 
það væri ekki 
séns í helvíti 
að ég ynni í 
kvöld.“
Katherine Heigl 
þegar hún vann 
Emmy-verðlaun 
fyrir leik sinn í 
Grey´s Anatomy.

3. „Mér þykir 
leitt að þurfa 
að segja þér 
þetta en: Ég 
sagði þér það!“
Larry Birkhead 
þegar honum 
var tilkynnt að 
hann væri líf-
fræðilegur faðir 
Dannielynn, 
dóttur Önnu 
Nicole Smith heitinnar.

> KIRSTEN TIL MIU MIU

Spiderman-leikkonan Kirsten 
Dunst verður nýtt andlit tísku-
merkisins Miu Miu. Hún tekur 
þá við af Lindsay Lohan, sem 
var andlit vor- og sumarlín-
unnar fyrir árið í ár. Miu Miu 
er nokkurs konar litla syst-
kini Prada, en nafnið kemur 
til af gælunafni hönnuðarins 
Miucciu Prada.

Katie Holmes og Tom Cruise 
mættu saman og héldust hönd í 
hönd á afhendingu Bambi-verð-
launanna í Þýskalandi en á hátíð-
inni eru veitt verðlaun fyrir allt 

mögulegt sem tengist skemmt-
anaiðnaðinum, stjórnmálum, 
íþróttum og fleiru. Þótt ótrú-
legt megi virðast er það ný 
klipping Katie sem hefur stolið 

senunni í umfjöllun fjölmiðla 
um allan heim að hátíðinni lok-

inni. Eins og sjá má á meðfylgj-
andi mynd er klippingin í anda 
þriðja áratugarins, þykkur toppur 
og stutt hár.

Slúðursíður vestanhafs hafa 
margar hverjar spurt lesendur 
sína hvernig nýja útlitið fari stúlk-
unni og þótt flestir virðist á þeirri 

skoðun að hún sé glæsileg sem 
aldrei fyrr finnst mörgum sem 
hún hafi elst um aldur fram með 
uppátæki sínu. Reyndar er það 
ekki í fyrsta skipti sem fólk lýsir 
þeirri skoðun yfir að Katie, sem er 
28 ára gömul, líti út fyrir að vera 
eldri en hún er. Mörgum þykir hin 
stelpulega Katie sem lék í þáttun-
um Dawson´s Creek hafa þurft að 
víkja fyrir dragtaklæddri og stutt-
klipptri frú Cruise eftir að þau 
gengu í hjónaband. Kannski eru 
Tom og Katie bara að reyna að 
mætast á miðri leið enda er Tom 
Cruise orðinn 45 ára gamall.

Katie Holmes með nýja klippingu

SÆT Flestum þykir Katie Holmes undur-
fögur með nýju klippinguna.

Hollywood-stjörnurnar eiga 
það til að missa út úr sér 
ýmis gullkorn í viðtölum. 
Tímaritið People tók 
nýverið saman lista 
yfir þau ummæli 
sem þóttu skara 
fram úr ein-
hverra hluta 
vegna.

Gullkorn ársins 
hjá stjörnunum

1. „Þið getið kysst minn 
feita rass!“
Fyrirsætan Tyra Banks í 
þætti sínum eftir að hafa 
verið gagnrýnd fyrir að hafa 
bætt á sig aukakílóum.

2. „Þarna greinir 
okkur á, þetta er það 
eina sem ég hef áhuga 
á að tala um.“

David Letterman við 
Paris Hilton 
þegar hún 
sagðist ekki 
hafa 
áhuga á 
að tala um 
fangelsisvist 
sína.

5. „Það er ekki eins 
og ég hafi verið 
gómaður með 
mexíkanskri 
mellu.“
Nick Lachey 
um viðbrögð 
Bandaríkja-
manna við 
mynd af 
honum og 
kærustunni í 
innilegum 
stellingum í 
fríi í Mexíkó.

8. „Ég fékk ósann-
gjarna meðferð og 

dómurinn er 
grimmdar legur. Ég á 
þetta ekki skilið.“
Paris Hilton þegar hún 

var dæmd til 45 daga 
fangelsisvistar fyrir að hafa 
ekið um með útrunnið öku-

skírteini. Hún sat inni í 23 
daga.

9. „Jennifer veit vonandi 
hvernig fólk getur börn.“
Leikkonan Leah Remini eftir 

að slúðurblöð vestanhafs 
sögðu hana hafa 

gefið J-Lo góð ráð 
til að auka frjó-
semi sína.

10. „Ég er ekki 
rétta manneskj-
an til að gefa 
fólki ráð. Ég er 
fráskilin og stal 
eiginmanni 
bestu vinkonu 
minnar.“
Denise Richards 
þegar hún var 
beðin að gefa 
Paris Hilton 
ráðleggingar 
eftir fangelsis-

vist hinnar 
síðarnefndu.
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Tónlistarmennirnir Tómas R. 
Einars son, Davíð Þór Jónsson og 
Nico Muhly aðstoðuðu rokksveit-
ina Coral á fyrstu plötu hennar, 
The Perpetual Motion Picture. 
Platan tók þrjú ár í vinnslu og var 
að mestu unnin í Gróðurhúsinu.

„Það var geggjað að hafa svona 
frábæra karla,“ segir Steinar Guð-
jónsson úr Coral. „Tómas R. 
Einarsson spilaði í nokkrum 
lögum. Hann var kennarinn minn 
á þessum tíma og ég spurði hvort 
hann væri til í að spila með okkur. 
Hann var alveg til í það. Svo feng-
um við Davíð Þór til að spila á 
kirkjuorgel í Langholtskirkju og 
við spurðum Niko Muhly, sem er 
hjá Bedroom Community útgáfu-

fyrirtækinu, hvort hann væri ekki 
til í að útsetja fyrir okkur. Hann 
útsetti fyrir okkur kór og strengi 
og gerði það á þrjátíu mínútum. 
Þetta er svo vinalegur bransi. Ef 
einhver þekkir einhvern eru allir 
til í að gera allt fyrir mann,“ segir 
hann. „Við vorum búnir að vera 
svo lengi að vinna plötuna að við 
ákváðum að gera þetta eins 
„grand“ og við mögulega gátum.“

Nafn plötunnar, The Perpetual 
Motion Picture, þýðir Hin eilífa 
kvikmynd og er einmitt mynd af 
óendanlegum borða á umslaginu. 
Einnig er umslagið sjálft límt 
saman sem einn óendanlegur 
hringur af meðlimum sveitar-
innar.  - fb

Gestkvæmt hjá Coral
CORAL Rokksveitin Coral hefur gefið út sína fyrstu plötu, The Perpetual Motion Picture.
 MYND/SINDRI.US

Verið er að prenta nýtt upplag af 
Unicef-bolunum sem þau Hugrún 
Árnadóttir, Magni  og Stefán Svan 
Aðalheiðarson í Kron kron hönn-
uðu fyrir ungmennaráð Unicef á 
Íslandi í sumar. „Það hefur verið 
mikil eftirspurn eftir þeim og 
þeir hafa tvisvar sinnum klárast 
hjá okkur,“ útskýrir Stefán Svan, 
verslunarstjóri í Kron kron. 

Sem stendur er enn um sömu 
hönnun að ræða, en Stefán útilok-
ar ekki að Kron kron og Unicef 

leggist aftur í svipað samstarf. 
„Það er aldrei að vita hvort við 
gerum eitthvað nýtt, þetta gekk 
allt rosa vel og var mjög skemmti-
legt,“ segir hann. „En svo gæti 
vel verið að það taki bara ein-
hverjir aðrir við af okkur.“

Nýja upplagið er væntanlegt í 
Kron kron fyrir jól. „Þeir ættu að 
fara að koma. Svo er þetta náttúr-
lega frábær jólagjöf, maður 
gefur eiginlega tvisvar,“ segir 
Stefán. 

Mikil eftirspurn

Hljómsveitin JJ Soul Band var á 
dögunum tilnefnt til Los Angeles 
Music-verðlaunanna fyrir lagið 
Getting Colder By the Year í 
flokknum „Adult Contemporary“. 
Um lagakeppni er að ræða þar 
sem fleiri þúsund lög eru send frá 
hinum ýmsu lagahöfundum. Lagið 
bar ekki sigur úr býtum en Ingvi 
Þór Kormáksson úr JJ Soul Band 
kippir sér lítið upp við það. „Ég 
hef svo oft sent lög í svona keppni 
og varðandi þessa keppni er bara 
heiðurinn okkar megin að komast 
þetta langt.“

Útgáfu á fjórðu plötu JJ Soul 
Band, sem átti að koma út fyrir 

jólin, hefur verið frestað fram í 
mars á næsta ári.  - fb

JJ Soul tilnefnd

JJ SOUL BAND Hljómsveitina skipa John 
„JJ“ Soul, Eðvarð Lárusson, Ingvi Þór 
Kormáksson, Stefán Ingólfsson og Agnar 
Már Magnússon.

UNICEF-BOLIR VINSÆLIR Verið er að 
prenta nýtt upplag af Unicef-bolunum 
vinsælu sem seldir eru í Kron kron.
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RENDITION kl. 5.50
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!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

   Borgarbíói merktar með rauðu

HITMAN    kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl.3 - 5.45- 8 - 10.15
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR    kl. 5.20 - 8 - 10.40
LIONS FOR LAMBS    kl. 8 - 10
THIS IS ENGLAND   kl.3 - 6

HITMAN   kl. 1.30-3.40-5.50-8-10.10
HITMANLÚXUS kl. 1.30-3.40-5.50-8-10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 5.45 - 8 - 10.15
WEDDING DAZE kl. 1.30-3.40-5.50-8-10.10
BALLS OF FURY   kl. 2 - 4 - 6 
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 2 - 4
THE HEARTBREAK KID    kl.  8 - 10.30

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

ACROSS THE UNIVERSE kl. 5.20 - 8 - 10.40
RENDITION kl.3- 5.30 - 8 -10.30
EASTERN PROMISES kl. 10
SYNDIR FEÐRANNA SÍÐUSTU SÝN. kl. 4 - 6 - 8
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

NÝTT Í BÍÓ!

BRÚÐKAUPSBILUN

DAN Í RAUN OG VERU

ALHEIMSFERÐ

LEIGUMORÐINGINN

LÍF RÓSARINNAR

BORÐTENNISBULL

ÁSTARSORG

LOFORÐ ÚR AUSTRI

ÞETTA ER ENGLAND

LJÓN FYRIR LÖMB

Stórskemmtileg 
rómantísk 

gamanmynd 

MÖGNUÐ MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF 
STÚTFULL AF ÆÐISLEGRI BÍTLATÓNLIST!

Magnaður spennutryllir sem gerður er eftir hinum 
frábæru tölvuleikjum með Timothy Olyphant úr Die 

Hard 4.0 í fantaformi.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HITMAN kl. 6, 8 og 10-POWER 16
RENDITION kl. 5.30, 8 og 10.30 16
AMERICAN GANGSTER kl. 10 16
MR. WOODCOCK kl. 2, 4, 6 og 8 L
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 2 og 4 - 600 kr. L
HEARTBREAK KID kl. 2 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

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

SV MBL

LIB TOPP5.IS

LIB - TOPP5.IS

TSK - 24Stundir

HJ - MBL Takmarkað upplag af DVD-
útgáfu tónlistarmyndar-
innar Heima með Sigur Rós 
er uppselt á heimasíðunni 
Amazon í Bretlandi. Hefur 
hún jafnframt verið að 
seljast vel víða í Evrópu 
þar sem hún kom út hinn 5. 
nóvember.

Heima er þar að auki við það að 
seljast upp hér á landi í sínum þrjú 
þúsund eintökum og klárast að 
öllum líkindum á næstu dögum að 
sögn Ásmundar Jónssonar, útgáfu-
stjóra Smekkleysu. „Salan er búin 
að vera mjög fín í búðinni enda 
góður pakki á sanngjörnu verði,“ 
segir Ásmundur.

Á útgáfunni, sem er númeruð, 
eru fjórir klukkustundir af tónlist 
auk veigamikillar ljósmynda-
bókar. „Fólk fær þetta í tveimur 
köflum, annars vegar myndina og 

túrinn og hins vegar öll lögin sem 
eru í kvikmyndinni í heild sinni 
„live“. Þannig að fólk fær bæði 
upplifunina á tónleikum og síðan 
ferðalagið með Sigur Rós.“

Sýndu mikið hugrekki
Heima var tekin upp á tónleikar-
ferð Sigur Rósar um Ísland síð-
asta sumar sem heppnaðist með 
eindæmum vel. Myndin hefur 
fengið frábæra dóma bæði hér 
heima og erlendis, þar sem fjöl-
miðlar hafa verið ósparir á 
stjörnugjöfina. „Það komu fimm-
tíu þúsund manns að sjá þá á þess-
ari tónleikaferð. Þarna er Sigur 
Rós á meðal Íslendinga og í 
íslenskri náttúru. Öll þessi flóra 
er svo framandi og það gerir hana 
mjög sérstaka hvað tónlistarmynd 
varðar,“ segir Ásmundur. „Þeir 
sýndu mikið hugrekki hvernig 
þeir fóru í þetta verkefni og höfðu 
frítt inn á tónleikana. Það var 
greinilegt að fólk tók því fegins 
hendi að sjá þá.“ 

Fjögur þúsund manns sáu síðan 
myndina þegar hún var sýnd í bíó 
hérlendis.

Venjuleg útgáfa á leiðinni
Venjulegu útgáfunni á DVD-mynd-
inni, sem er án ljósmyndabókar-
innar, hefur verið seinkað til 
tíunda desember hér heima vegna 
framleiðslugalla. Sú útgáfa er 
aftur á móti þegar komin út víðs-
vegar um heiminn, rétt eins og tví-
buraskífan Hvar/Heim, sem hefur 
að geyma tónlist við myndina. 
„Hún hefur farið mjög fínt af stað, 
reyndar ekki eins og ný Sigur 
Rósar-plata en Sigur Rós á greini-
lega sterkan og dyggan aðdáenda-
hóp hérna heima,“ segir 
Ásmundur. 

Platan komst í 18. sæti í Bret-
landi sína fyrstu viku á vinsæld-
arlista og í 58. sæti á Billboard-
listanum í Bandaríkjunum, sem 
er svipaður árangur og Sigur Rós 
hefur náð með síðustu plötum 
sínum.  freyr@frettabladid.is

Heima uppseld á Amazon
SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós hefur hitt rækilega í mark með tónleikamynd sinni Heima.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR 
laugardag og sunnudag

www.SAMbio.is

SparBíó 450krSparBíó 450kr

RATATOUILLE M. ÍSL TALI - KL. 1 
Í ÁLFABAKKA OG 1:50 Í KRINGLUNNI 

OG Á SELFOSSI

STARDUST-KL. 3 Í 
ÁLFABAKKA OG 5:50 Á 

AKUREYRI

ÆVINTÝRAEYJA IBBA M. ÍSL TALI  
- KL. 3:50 Á SELFOSSI 

OG 2 Í KEFLAVÍK

ÍÞRÓTTAHETJAN - kl. 1 í álfabakka 
kl. 2 á akureyri, keflavík og selfossi

SYDNEY WHITE - kl. 2 í álfabakka 

Amanda Bynes úr She‘s The Man er komin aftur í bráðskemmtilegri mynd



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Gildir  2. desember
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

3.887 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.
Snertu hörpu mína

2.654 kr/stk. áður 4.280 kr/stk.
Minnisbók

3.452 kr/stk. áður 5.480 kr/stk.
Vasast í öllu

35%
afsláttur

38%
afsláttur

37%
afsláttur

1.879 kr/stk. áður 2.890 kr/stk.
Einu sinni var dramadrottning í ríki sínu

3.042 kr/stk. áður 4.680 kr/stk.
Dauði trúðsins

3.297 kr/stk. áður 4.980 kr/stk.
Sagan um Bíbí Ólafsdóttur

35%
afsláttur

35%
afsláttur

35%
afsláttur

2.970 kr/stk. áður 4.790 kr/stk.
Harðskafi

3.244 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.
Heimsmetabókin 2008

2.808 kr/stk. áður 4.680 kr/stk.
Englar dauðans

38%
afsláttur

35%
afsláttur

40%
afsláttur

2.908 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.
Enginn má sjá mig gráta

3.094 kr/stk. áður 2.780 kr/stk.
Óreiða á striga

1.854 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Beygluð og brotin hjörtu

38%
afsláttur

38%
afsláttur

38%
afsláttur
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sport@frettabladid.is

49.900 kr.

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

www.expressferdir.is

BOLTINN ER HJÁ OKKUR
WEST HAM – FULHAM
11.–13. janúar

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Verð á mann í tvíbýli

83.900 kr.
CHELSEA – LIVERPOOL 
8.–10. febrúar

Verð á mann í tvíbýli

68.900 kr.
ARSENAL – BLACKBURN
8.–11. febrúar

Verð á mann í tvíbýli

76.900 kr.
LIVERPOOL – READING 
14.–16. janúar

Verð á mann í tvíbýli

Eimskipsbikarinn
í handbolta karla í dag!

VALUR – HAUKAR
kl. 16.00

í Vodafone-höllinni

AFTURELDING 2 – AKUREYRI
kl. 16.00
að Varmá

Þú skorar með okkur! Eimskip

8-liða úrslit!

WEST HAM
FULHAM

W W W. I C E L A N DA I R . I S

11.–13.
JANÚAR

Verð á mann í tvíbýli frá

49.300KR.

Icelandair er samstarfsaðili West Ham og býður ferðir 
á alla heimaleiki liðsins í vetur. Fjölmargir leikir framundan, 
s.s. á móti Birmingham, Chelsea og Blackburn.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Tveir leikir fara fram í átta liða úrslitum Eimskipsbikars karla 
í handknattleik í dag. Annars vegar leika Valur og Haukar 
og svo Afturelding 2 og Fram. Aftureldingarliðið er skipað 
fræknum köppum sem léku með Aftureldingu hér á árum 
áður. Nægir þar að nefna menn eins og Bjarka Sigurðsson, 
Pál Þórólfsson, Jón Andra Finnsson, Ingimund Helgason og 
Þorkel Guðbrandsson. Guðmundur Hrafnkelsson hefur ekki 
verið að spila með liðinu til þessa í keppninni og spurning 
hvort hann dúkki upp í dag.

„Við tókum aðeins eina æfingu fyrir leikinn en það 
er miklu meira en nóg. Við ætluðum reyndar að spila 
æfingaleik gegn A-liði Aftureldingar en það varð lítið 
úr honum þar sem aðeins þrír mættu hjá okkur. Menn 
telja sig greinilega það góða að þeir þurfi ekkert að 
æfa,“ sagði Bjarki Sigurðsson, sem er að glíma við 
meiðsli eins og svo oft áður en tekur samt þátt í leikn-
um af því magni sem hann getur. „Lappirnar eru ekki 
alveg nógu góðar. Þær vilja ekki gera það sem hausinn 
vill. Ef svo væri þá er ekki spurning að ég væri enn að 

spila á fullu.“ Það vekur vissulega athygli að Bjarki og félagar skuli 
vera komnir þetta langt í keppninni en það kemur Bjarka sjálf-
um ekkert sérstaklega á óvart.

„Maður á aldrei að segja aldrei í íþróttum. Við mætum til 
leiks með ákveðið leynivopn í leikinn sem ekki verður sagt 
nánar frá. Ég get ekki einu sinni sagt hvort leynivopnið er 

lifandi eða dautt,“ sagði Bjarki en aðspurður skaut hann á að 
meðalþyngd liðsins væri líklega í kringum 90 kíló. 
„Það kemur reynsla sem vegur upp á móti kílóunum. Það er svo 

enginn þjálfari og leikhléin fara venjulega í að rífast um hver eigi 
að stýra,“ sagði Bjarki en hver er lykillinn að sigri þeirra í dag?

„Það er léttleikinn. Við förum mjög langt á léttleikanum. 
Við þurfum ekki að æfa kerfi eða neitt enda muna menn 

enn kerfin sem við vorum að nota árið 1999,“ sagði 
Bjarki sem þjálfar A-lið Aftureldingar sem er dottið 
úr keppninni. Hann neitar því ekki að það sé skrýtin 
tilfinning. 
„Maður nuddar strákunum upp úr þessu og spurning 

hvað þeir segja þegar við erum komnir í undanúrslit.“

EIMSKIPSBIKAR KARLA:  BJARKI SIGURÐSSON OG FÉLAGAR Í AFTURELDINGU 2 TAKA Á MÓTI FRAM

Þrír mættu á síðustu æfingu fyrir leik
> Grindavík styrkir sig

Forráðamenn Grindavíkur sendu frá sér jákvæð skilaboð 
í gær þegar þeir sömdu við tvo nýja leikmenn og fram-
lengdu samning við Scott Ramsay en hingað til hefur 
lítið annað frést úr Grindavík en að menn væru á förum 
þaðan. Grindavík keypti í gær Jóhann Helgason frá Val 
en þangað fór hann frá Grindavík á sínum tíma en lék 
þó með Grindavík í fyrra sem 
lánsmaður. Markvörðurinn 
Magnús Þormar er líka kominn 
frá Stjörnunni. Scott Ramsay 
samdi síðan til 2011 en hann 
var frábær í Grindavíkur-
liðinu síðasta sumar 
og var valinn besti 
leikmaður 1. deildarinnar.

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið er búið að tryggja sér umspils-
leiki um að komast á EM næsta 
vor. Ísland lagði Bosníu í gær, 27-
22, og er því öruggt í tvo úrslita-
leiki um að komast í úrslitakeppni 
EM sem síðan fer fram í desem-
ber á næsta ári.

„Þetta var hörkuleikur og virki-
lega erfiður. Við vorum í miklu 
basli fyrstu 20 mínúturnar og lent-
um þá meðal annars fimm mörk-
um undir. Þá vorum við ekki alveg 
á tánum og við leyfðum Bosníu að 
keyra hraðann í leiknum allt of 
mikið niður. 

Í stöðunni 11-6 vöknum við og 
skorum fimm mörk á móti einu og 
munurinn því aðeins eitt mark í 
leikhléi,“ sagði Júlíus Jónasson 
landsliðsþjálfari en hálfleikstölur 
voru 12-11. Íslenska liðið hélt upp-
teknum hætti í síðari hálfleik, tók 
frumkvæðið og missti það aldrei.

„Það var svona 3-4 marka munur 
lengstum en við vorum í fínum 
málum er við komumst yfir 23-17. 
Þá skorar Bosnía þrjú mörk í röð 
og við á sama tíma talsvert af velli 
vegna brottvísanna og þá fór aðeins 
um mig. Það reyndist óþarft því 
þær komust ekkert nær en þetta og 
sigurinn mjög ljúfur í lokin. 

Bosníustelpurnar voru háfkraft-
lausar undir lokin og við í raun 
keyrðum yfir þær. Þetta var mjög 
flott hjá stelpunum og leikurinn 
mjög skynsamlega spilaður,“ sagði 
Júlíus og sagði miklu skipta að 
hann gæti látið margar stelpur 
spila en bosníska liðið hefur meira 
og minna keyrt á sama mann-
skapnum allt mótið.

Ísland hefur nú unnið þrjá leiki 
í röð í riðlinum eftir að hafa tapað 
opnunarleik sínum. Ísland mætir 
sterku liði Hvít-Rússa í dag og á 
meðan mætast Bosnía og Litháen.

Þegar Íslendingar mættu til Lit-
háen var þeim tjáð að markatala 
myndi ráða úrslitum væru tvö lið 
jöfn en þannig er það alla jafna 
ekki heldur ráða innbyrðisviður-
eignir úrslitum úrslitum í slíkri 

stöðu. Íslensku stúlkurnar töldu 
sig því ekki komnar áfram fyrr en 
nokkru eftir sigurinn þegar spurt 
var nánar út í málið. Þær fögnuðu 
því enn frekar þessum góðu tíð-
indum nokkrum klukkutímum 
eftir sigurinn góða.

„Þetta var algjör lykilsigur fyrir 
okkur og það er verulega ljúft að 
vera kominn áfram þó svo að tíð-
indin hafi borist seint. Þau eru 
mjög góð þrátt fyrir það. Við 
geymum samt fagnaðarlætin fram 
yfir síðasta leikinn,“ sagði Júlíus 
Jónasson. henry@frettabladid.is

Stelpurnar komnar áfram
Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik er komið í umspilsleiki fyrir EM eftir 
glæsilegan fimm marka sigur á Bosníu í gær, 27-22. Leikurinn gegn Hvíta-Rúss-
landi í dag skiptir engu máli þar sem innbyrðisviðureignir ráða.

MIKIL GLEÐI Anna Úrsula Guðmundsdóttir og félagar hennar í kvennalandsliðinu 
fögnuðu vel og innilega í gær. Að neðan má sjá Júlíus Jónasson þjálfara sem er á 
réttri leið með liðið. Á myndinni til vinstri eru síðan Sigurbjörg Jóhannsdóttir og fleiri 
að fagna.  MYNDIR/HLYNUR SIGMARSSON/HANDBOLTI.IS

ÍSLAND-BOSNÍA   27-22
Mörk Íslands: 
Rakel Dögg Bragadóttir 9/3, Guðrún 
Drífa Hólmgeirsdóttir 6, Auður Jóns-
dóttir 3, Rut Jónsdóttir 3, Hildigunnur 
Einarsdóttir 2, Anna Úrsula Guð-
mundsdóttir 1, Sigurbjörg Jóhanns-
dóttir 1.
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FÓTBOLTI Gott gengi Chelsea í 
ensku úrvalsdeildinni hélt áfram í 
gær þegar liðið vann góðan 1-0 
sigur á nágrönnum sínum í West 
Ham. Það var Joe Cole, fyrrver-
andi leikmaður West Ham, sem 
skoraði eina mark leiksins en það 
var afar umdeilt og Alan Curbish-
ley, stjóri West Ham, segir að 
markið hafi ekki átt að standa.

Curbishley segist vera sann-
færður um að Cole hafi verið rang-
stæður þegar hann fékk sendingu 
inn fyrir vörn West Ham og skor-
aði.

„Það var tvennt athugasamt við 
markið. Carlton Cole var á því að 
hann hefði átt að fá aukaspyrnu er 
hann var að kljást við Alex og svo 
fannst mér Cole vera rangstæður. 
Ég er búinn að skoða atvikið í sjón-
varpinu og ég sé ekki betur en að 
hann sé aðeins fyrir innan. 

Ákvörðun aðstoðardómarans 
stendur og við verðum bara að 
taka því. Við misstum einbeitingu 
í augnablik og það var dýrt. Joe 
Cole gerði samt vel í að skora,“ 

sagði Curbishley, sem hélt ró sinni 
þótt hann væri ósáttur.

Avram Grant, stjóri Chelsea, 
var ekki sáttur við framgöngu 
leikmanna West Ham í leiknum, 
sem honum fannst vera allt of 
grófir og þá sérstaklega í upphafi 
leiks.

„Við áttum fullt í fangi með að 
svara fyrir okkur enda voru leik-
menn West Ham mjög árasar-
gjarnir og grimmir. Í síðari hálf-
leik lékum við okkar leik og það 
skilaði sigri. Þeir voru talsvert 
grimmari en við,“ sagði Grant en 
Curbishley gaf lítið fyrir vælið í 
Ísraelanum. 

„Þetta var nágrannaslagur og 
vissulega voru einhverjar tæk-
lingar en tvær ljótustu tæklingar 
leiksins komu frá leikmönnum 
Chelsea.“

Einkennilegt atvik átti sér stað í 
fyrri hálfleik þegar Didier Drogba, 
framherji Chelsea, kvartaði yfir 
því að einhver áhorfandi hefði 
verið að beina laserljósi í augu 
hans.   - hbg

Chelsea vann nauman sigur á West Ham, 1-0, með afar umdeildu marki í síðari hálfleik:

Joe Cole sá um að afgreiða sína gömlu félaga

FÖGNUÐUR Joe Cole fagnaði sigurmarki sínu gegn West Ham hreint ógurlega með 
stuðningsmönnum Chelsea. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Evrópu, UEFA, hefur afhent 
alþjóðalögreglunni Interpol 96 
blaðsíðna skýrslu vegna gruns um 
að úrslitum allt að fimmtán leikja 
hafi verið hagrætt. 

Talið er að um sé að ræða leiki í 
undankeppni EM 2008, Meistara-
deildinni, UEFA-bikarnum og 
Intertoto-keppninni. UEFA hefur 
staðfest að slík rannsókn standi 
yfir en hún nær ekki lengra aftur 
en til ársins 2005.

Það var þýska tímaritið Der 
Spiegel sem greindi fyrst frá mál-
inu í gær. Félögin sem grunuð eru 
um græsku eru meðal annars frá 
Búlgaríu, Georgíu, Serbíu og 
Króatíu.

Þeir sem hafa þekkingu á mál-
inu segja að UEFA hafi augljós-
lega staðfestan grun um að eitt-
hvað óeðlilegt hafi átt sér stað 
fyrst sambandið hafi afhent Inter-
pol áðurnefnda skýrslu. Engu að 
síður er talið að afar erfitt verði 
að rannsaka málið og að ekkert 
komi út úr því nema það verði 
rannsakað af fullum þunga.

Tíðindin eru ekki talin koma 
sérstaklega á óvart sé haft í huga 
hversu mikið fé tengist knatt-
spyrnuheiminn, sérstaklega miðað 
við hversu mikið fé tengist veð-
málum á fótboltaleiki, og hefur 
áður verið greint frá því að veð-
mangarar hafi reynt að kaupa 
heilu leikina.   - hbg

Ásakanir um spillingu í knattspyrnuheiminum koma fram og rannsókn er þegar hafin hjá Interpol:

Rannsókn á því hvort úrslitum hafi verið hagrætt

SPILLING Talið er að úrslitum leikja hafi verið hagrætt í Búlgaríu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGS

FÓTBOLTI Framherjinn hávaxni 
Peter Crouch segist ekki hafa 
neinn áhuga á því að yfirgefa 
herbúðir Liverpool þó svo að 
hann játi fúslega að vilja fá að 
spila meira með liðinu.

Crouch hefur verið þráfaldlega 
orðaður við lið á borð við 
Manchester City síðustu vikur en 
hann vill vera áfram á Anfield.

„Benitez hefur hjálpað mér 
mikið að verða betri leikmaður og 
ég hef ekki áhuga á að fara héðan. 
Ég hef fengið tækifæri til að spila 
stóra úrslitaleiki hérna. Ég var 
svolítið pirraður í upphafi 
tímabils en þetta er allt á réttri 
leið og ég er sáttari núna,“ sagði 
Crouch.   - hbg

Peter Crouch:

Vill ekki fara 
frá Liverpool

FÓTBOLTI Tom Hicks, annar 
aðaleigenda enska knattspyrnu-
félagsins Liverpool, segir orðróm 
þess efnis að hann ætli að selja 
hlut sinn í félaginu vera algjört 
kjaftæði.

Hicks og meðeigandi hans, 
George Gillett, hafa átt í 
hatrömmum deilum við Rafa 
Benitez, knattspyrnustjóra 
félagsins, síðustu vikur.

„Ég mun ekki selja neitt af 
mínum hlut til annars aðila. Ég 
skil ekki af hverju einhverjum 
dettur það í hug. Þessar fréttir 
eru algjört kjaftæði. Þetta er 
einhver misskilningur sem hefur 
verið tekinn úr algjöru sam-
hengi,“ sagði Hicks en hann og 
Gillett munu á næstunni ræða við 
Benitez um deilu þeirra.   - hbg

Tom Hicks:

Ætlar ekki að 
selja í Liverpool

TOM HICKS  Ætlar að halda sínum hlut í 
Liverpool.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Enska úrvalsdeildin:
BLACKBURN - NEWCASTLE UNITED 3-1
0-1 Obafemi Martins (46.), 0-1 Obafemi Martins 
(47.), 1-1 David Bentley (54.), 2-1 David Bentley 
(67.), 0-1 Obafemi Martins (92.), 3-1 Tugay 
Kerimoglu (93.).
CHELSEA - WEST HAM UNITED 1-0
1-0 Joe Cole (76.).
READING - MIDDLESBROUGH 1-1
1-0 Dave Kitson (54.), 1-1 Tuncay Sanli (83.).
SUNDERLAND - DERBY COUNTY 1-0
1-0 Anthony Stokes (90.).
WIGAN ATHLETIC - MANCHESTER CITY 1-1
0-1 Geovanni (0.), 0-1 Geovanni (1.), 1-1 Paul 
Scharner (25.)
ASTON VILLA - ARSENAL 1-2
1-0 Craig Gardner (14.), 1-1 Mathieu Flamini 
(23.), 1-2 Emmanuel Adebayor (36.)
STAÐAN:
Arsenal 14 11 3 0 31-11 36
Chelsea 15 9 4 2 22-9 31
Man. United 14 9 3 2 23-7 30
Man. City 15 9 3 3 19-15 30
Liverpool 13 7 6 0 22-6 27
Portsmouth 15 7 6 2 25-13 27
Aston Villa 15 8 3 4 26-16 27
Blackburn  15 7 5 3 20-18 26
Everton 15 7 3 5 26-16 24
West Ham  14 5 4 5 19-12 19
Newcastle  14 5 3 6 20-24 18
Reading 15 4 2 9 18-32 14
Fulham 14 2 7 5 18-22 13
Sunderland 15 3 4 8 15-29 13
Tottenham  14 2 6 6 24-25 12
Bolton  14 2 5 7 12-18 11
Birmingham  14 3 2 9 13-22 11
Middlesbrough 15 2 5 8 13-27 11
Wigan  15 2 3 10 11-26 9
Derby County 15 1 3 11 5-34 6

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Baráttan hélt áfram að 
harðna á toppi ensku úrvalsdeildar-
innar í gær en Chelsea er á mikilli 
siglingu og Arsenal gefur ekkert 
eftir. Manchester City sá aftur á 
móti á bak mikilvægum stigum er 
liðið varð að sætta sig við jafntefli 
gegn Wigan í fyrsta leik Steve 
Bruce með Wigan.

Leikur Aston Villa og Arsenal 
var mjög fjörugur. Villa tók for-
ystuna snemma en Arsenal svar-
aði tvisvar fyrir hlé. Villa fór síðan 
á kostum í síðari hálfleik og yfir-
spilaði Arsenal en gat ekki með 
nokkru móti komið boltanum yfir 
línuna. Þrátt fyrir það var stjóri 
Villa, Martin O‘Neill, sáttur.

„Við gjörsamlega áttum síðari 
hálfleikinn og verðskulduðum 
sannarlega að fá meira en ekki 
neitt úr þessum leik. Arsenal er 
frábært lið en við sýndum mikinn 
karakter. Ég held að Arsenal hafi 
ekki mætt slíkri mótspyrnu í allan 
vetur. Við vorum mjög óheppnir,“ 
sagði O‘Neill. 

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
var eðlilega sáttur við stigin þrjú.

„Fyrri hálfleikur var frábær hjá 
okkur en við vorum ekki eins beitt-
ir í þeim síðari. Þessi leikur var 
stórt próf fyrir okkur, við lentum 
undir í fyrri hálfleik og fengum á 
okkur pressu í þeim síðari en 
gengum burt með stigin,“ sagði 
Wenger.

Hart var tekist á þegar 
Manchester City og Wigan mætt-
ust. Mario Melchiot var rekinn af 
velli í liði Wigan skömmu fyrir 
leikslok fyrir tveggja fóta tæk-
lingu og hinn nýráðni stjóri Wigan, 
Steve Bruce, íhugar að áfrýja 
þeim dómi. Melchiot fer í þriggja 
leikja bann standi spjaldið.

„Við gætum neyðst til þess að 
áfrýja þessu. Ég skil af hverju 
dómarinn tók þessa ákvörðun því 
þetta leit illa út. Báðir leikmenn 
áttu samt möguleika á boltanum,“ 
sagði Bruce.

Ferill hans hjá Wigan fór ekki 
vel af stað því City komst yfir 
eftir aðeins 28 sekúndur með 
marki Geovanni eftir skelfileg 
mistök Titus Bramble. „Ég kann-
ast við svona byrjun. Sjálfur skor-
aði ég sjálfsmark eftir 30 sekúnd-
ur í mínum fyrsta leik fyrir 
Norwich. Engu að síður hræðileg 

byrjun,“ sagði Bruce en hans 
menn náðu að jafna leikinn og 
liðin skiptu þar með stigunum. 
City missti þar með af mikil-
vægum stigum en liðinu hefur 
gengið ákaflega illa á útivelli í 
vetur.

Newcastle tapaði fjórða leik 
sínum af síðustu fimm er liðið sótti 
Blackburn heim í gær. Mikið hefur 
verið fjallað um ummæli Joey 
Barton, leikmanns Newcastle, en 
hann gagnrýndi stuðningsmenn 
félagsins harðlega fyrir að vera 
ósanngjarnir og grimmir. Sam 

Allardyce, stjóri Newcastle, notaði 
tækifærið eftir leikinn til að styðja 
Barton.

„Joey er sterkur karakter með 
ákveðnar skoðanir og hann segir 
það sem honum dettur í hug. Við-
talið var samt ekki nákvæmt og 
orð hans tekin úr samhengi. Stuðn-
ingsmennirnir sáu aftur á móti í 
dag hversu mikið hann er til í að 
leggja á sig fyrir félagið. Annars 
var vont að fá ekkert úr þessum 
leik því mér fannst liðið standa sig 
vel,“ sagði Allardyce.

 henry@frettabladid.is

Arsenal slapp með skrekkinn
Arsenal fór heim með þrjú stig frá Birmingham þar sem liðið lagði Aston Villa, 1-2, í fjörugum leik á Villa 
Park. Síðari hálfleikur var eign heimamanna en þeim var algjörlega fyrirmunað að skora. Manchester City 
tapaði dýrmætum stigum gegn Wigan og Newcastle tapaði í fjórða skipti í síðustu fimm leikjum sínum.

GLÆSILEGUR SKALLI Emmanuel Adebayor skorar hér sigurmark Arsenal gegn Aston Villa í gær með góðum skalla. Arsenal lenti í 
miklum vandræðum með gott lið Villa.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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HANDBOLTI Það er sannkallaður 
stórleikur á dagskrá í Eimskips-
bikar karla klukkan 16 í dag þegar 
Íslandsmeistarar Vals taka á móti 
Haukum. Haukar sitja sem 
stendur á toppi deildarinnar en 
Valur er í fimmta sæti með tals-
vert færri leikna leiki enda hefur 
liðið verið að spila í Meistara-
deildinni. Valsmenn fóru rólega 
af stað í deildinni en hafa vaxið 
gríðarlega og Aron Kristjánsson, 
þjálfari Hauka, á von á hörku-
leik.

„Þessi leikur leggst vel í okkur. 
Alvöru bikarslagur og við verðum 
klárlega að eiga góðan leik til að 
komast áfram. Valur er með 
hörkulið og góða leikmenn. Evr-
ópukeppnin virðist hafa gert þeim 
gott,“ sagði Aron en hans leik-
menn ganga ekki allir heilir til 
skógar þessa dagana. 

Halldór Ingólfsson er búinn að 
vera meiddur og er óvíst með þátt-
töku hans í dag. Arnar Pétursson 
hefur einnig verið að glíma við 
meiðsli sem og Arnar Jón Agnars-
son og Gunnar Berg Viktorsson. 
Þeir ættu að öllu óbreyttu samt að 
spila í dag.

„Það sem skiptir máli gegn 
þessu Valsliði er að verjast hraða-
upphlaupunum þeirra. Valsliðið 
vill keyra upp hraðann og taka oft 
hraða miðju og annað. Við þurfum 
að vera vakandi fyrir því og reyna 
að draga úr þessum hraða. Það er 
lykilatriði fyrir okkur að koma 
vörninni inn á en Valsmenn hafa 
verið í talsverðum vandræðum 
með vörnina hjá okkur. Það breyt-

ist vonandi ekki í þessum leik,“ 
sagði Aron.

Talsvert betra heilsufar er á liði 
Vals en þar eru allir leikmenn heil-
ir og klárir í slaginn en Hjalti 
Pálmason er í banni og getur því 
ekki leikið.

„Það er gott stand á okkur og 
Ernir Hrafn er alltaf að komast 
betur inn og það munar mikið um 
það. Þetta er verðugt og skemmti-
legt verkefni en verður mjög erf-
itt. Haukar hafa verið skynsamir 
og spilað einna sterkustu vörnina í 
deildinni. Haukar hafa unnið vel 
fyrir sínum stigum og það fær 
enginn neitt gefins hjá þeim,“ 
sagði Óskar Bjarni Óskarsson, 
þjálfari Vals, en leikir Hauka og 
Vals síðustu ár hafa verið miklar 
rimmur og nánast undantekninga-
laust stórskemmtilegir.

„Við höfum aðeins skorað 21 
mark að meðaltali gegn þeim í 
tveim leikjum í vetur og ekkert 
launungarmál að við höfum verið í 
vandræðum með vörnina þeirra. 
Við höfum þess utan skorað of lítið 
úr hraðaupphlaupum eða hraðri 
miðju. Það er því hægt að laga 
margt hjá okkur miðað við fyrri 
leiki. Haukar hafa náð að stjórna 
síðustu leikjum og því þarf að 
breyta,“ sagði Óskar Bjarni sem 
býst við slagsmálum.

„Ég geri ráð fyrir slagsmálum. 
Haukarnir eru harðir í horn að 
taka og þá kannski sérstaklega 
Arnar Pétursson. Við munum 
svara fyrir okkur ef eitthvað ger-
ist,“ sagði Óskar ákveðinn.

 henry@frettabladid.is

Það er gert ráð fyrir slagsmálum
Það verður hart barist í Vodafone-höllinni í dag þegar Valur tekur á móti Haukum í átta liða úrslitum Eim-
skipsbikarsins. Báðir þjálfarar eru tilbúnir í mikil átök enda oftar en ekki hraustlega tekist á þegar þessi lið 
mætast. Ekki gert ráð fyrir neinum breytingum að þessu sinni enda bikarslagur.

ÁTÖK Það verður klárlega hart barist í Vodafonehöllinni í dag. Arnar Pétursson beitir 
hér frumlegum aðferðum við að stöðva Ernir Hrafn Arnarsson fyrr í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

NFL Lögreglan í Miami hefur 
handtekið þrjá menn vegna 
morðsins á Sean Taylor, sem var 
leikmaður Washington Redskins. 
Að sögn eins lögfræðinga þeirra 
handteknu hafa einhverjir þegar 
játað sekt sína í málinu.

Taylor var skotinn til bana á 
heimili sínu í Flórída síðasta 
þriðjudag. Að sögn lögreglunnar 
ætluðu morðingjarnir ekki að 
myrða Taylor, þeir töldu húsið 
vera mannlaust og voru í 
ránsleiðangri. Þegar Taylor 
birtist síðan óvænt var hann 
skotinn.

Morðingjarnir héldu að Taylor 
væri í Washington en þar sem 
hann var á meiðslalista hafði 
hann óvænt komið til Flórída í 
slökun.   - hbg

Morðið á Sean Taylor:

Þrír menn 
handteknir

SEAN TAYLOR Myrtur á kaldrifjaðan hátt.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Þór frá Akureyri vann 
í gær góðan útisigur á Fjölni í Ice-
land Express-deild karla, 84-88, í 
leik liða sem voru fyrir leikinn í 7. 
og 8. sæti með jafnmörg stig.

Í fyrsta leikhluta vantaði aðeins 
einn hlut, Fjölnisliðið. Að vera 
hægir í gang er eitt en að láta 
skora á sig 33 stig og setja sjálfir 
aðeins 15 á heimavelli er ekki til 
framdráttar. Það skipti engu hvað 
Þórsarar gerðu, allt fór ofan í hjá 
þeim á meðan lamaðir Fjölnis-
menn rembdust við að komast í 
gegnum sterka vörn Þórs. 

Dæmið snerist svo algjörlega 
við í öðrum leikhluta. Þór skoraði 
ekki fyrsta stigið sitt í öðrum leik-
hluta fyrr en eftir sex mínútur og 
þá úr vítaskoti. Á meðan small allt 
í gang hjá Fjölnismönnum og þeir 
minnkuðu muninn jafnt og þétt. 
Þeir minnkuðu muninn úr átján 
stigum, minnst í þrjú, 33-36, en 
voru undir í hálfleik, 35-43.

Þegar lokafjórðungurinn hófst 
voru liðin jöfn að stigum, 66-66, og 
mikil spenna í leiknum. Fjölnis-
menn byrjuðu á að skora fyrstu 
fjögur stigin í lokafjórðungnum 
en Þórsarar svöruðu í sömu mynt 
og liðin áfram jöfn, 70-70, þegar 

fimm mínútur voru eftir. Það voru 
svo Þórsarar sem tóku frum-
kvæðið undir lokin og lönduðu 
góðum, 84-88, útisigri.

Þorsteinn Gunnlaugsson var 
mikilvægur undir lokin og skoraði 
nokkrar góðar körfur en hann 
skoraði 19 stig í leiknum. Stiga-

hæstur gestanna var þó að venju 
Cedric Isom en hann skoraði 24 
stig. Hjá Fjölni bar Karlton Mims 
af í stigaskorun en hann setti 33 
stig. Anthony Drejaj var einnig 
mjög öflugur fyrir Fjölnisliðið í 
vörn og sókn en hann skoraði 21 
stig.

Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
Þórs, var að vonum kátur í leiks-
lok. „Við spiluðum frábæra vörn 
og sókn í fyrsta leikhluta en í þeim 
öðrum leyfum við þeim að gera 
þetta að leik. Þeir fóru að taka 
harðar á okkur varnarlega og það 
er ennþá okkar vandi að við verð-
um svolítið feimnir þegar menn 
taka hart á okkur,“ sagði Hrafn 
við Fréttablaðið eftir leik.

Þjálfari Fjölnis, Bárður Eyþórs-
son, var ekki jafn kátur og sagði 
ósamræmi í dómgæslunni. „Það 
var klárlega ósamræmi í dóm-
gæslunni hérna í dag. Dómararnir 
viðurkenndu nokkra lélega dóma 
þannig það er alveg klárt,“ sagði 
Bárður en sagði það ekki hafa 
skilið á milli liðanna. „Við förum 
að taka fullt af skotum í fjórða 
leikhluta sem aðra daga detta ofan 
í en það var ekki svo í dag.“ 

 - tom

Einn leikur fór fram í Iceland Express-deild karla í gær er Þór sótti Fjölni heim:

Naumur útisigur hjá Þór í Grafarvogi

BARÁTTA Það var hart tekist á þegar Fjölnir tók á móti Þór í gær. Þórsarar lönduðu 
mikilvægum útisigri að lokum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Iceland Express-deild karla:
Fjölnir-Þór   84-88
Stig Fjölnis: Karlton Mims 33, Anthony Drejaj 
21, Níels Dungal 10, Terrence Herbert 8, Tryggvi 
Pálsson 5, Kristinn Jónasson 2, Helgi Hrafn 
Þórsson 2, Hjalti Vilhjálmsson 2.
Stig Þórs: Cedric Isom 24, Þorsteinn Gunnlaugs-
son 19, Óðinn Ásgeirsson 16, Luka Marolt 8, 
Hrafn Jóhannesson 7, Jón Orri Kristinsson 6, Birki 
Heimisson 4, Baldur Jónasson 3. 

Iceland Express-deild kvk:
Grindavík-Keflavík   92-90

Stig Grindavíkur: Tiffany Roberson 30, Joanna 
Skiba 29, Petrúnella Skúladóttir 9, Ólöf Pálsdóttir 
8, Helga Hallgrímsdóttir 7, Jovana Stefánsdóttir 6, 
Ingibjörg Jakobsdóttir 3.
Stig Keflavíkur: TaKesha Watson 30, Pálína 
Gunnlaugsdóttir 18, Rannveig Randversdóttir 
14, Ingibjörg Vilbergsdóttir 10, Margrét Kara 
Sturludóttir 9, Marín Karlsdóttir 7, Halldóra 
Andrésdóttir 2.
KR-Fjölnir   80-70
Stig KR: Monique Martin 24, Hildur Sigurð-
ardóttir 14, Sigrún Ámundadóttir 11, Guðrún 
Ámundadóttir 8, Guðrún Þorsteinsdóttir 8, 
Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 6, Elín Bjarnadóttir 5, 
Þorbjörg Friðriksdóttir 2, Dóra Þrándardóttir 1, 
Helga Einarsdóttir 1.
Stig Fjölnis: Slavica Dimovska 31, Eva Emilsdóttir 
9, Gréta Grétarsdóttir 9, Efernía Sigurbjörnsdóttir 
7, Birna Eiríksdóttir 7, Erla Kristinsdóttir 4, Edda 
Gunnarsdóttir 2.
Haukar-Valur   73-72
Stig Hauka: Kiera Hardy 35, Kristrún Sigurjóns-
dóttir 18, Telma Fjalarsdóttir 5, Unnur Jónsdóttir 
5, Bára Hálfdánardóttir 4, Ösp Jóhannsdóttir 3, 
Ragna Brynjarsdóttir 3.
Stig Vals: Molly Peterman 24, Tinna Sigmunds-
dóttir 16, Signý Hermannsdóttir 15, Hafdís 
Helgadóttir 6, Lovísa Guðmundsdóttir 6, Þórunn 
Bjarnadóttir 5.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Grindavík varð fyrsta 
liðið til að vinna Keflavík í Iceland 
Express deild kvenna í vetur 
þegar þrær unnu toppliðið 92-90 
eftir framlengdan leik í Grindavík 
í gær. Það dugði ekki Keflavíkur-
liðinu að Kesha Watson var komin 
aftur eftir meiðsli og skoraði 30 
stig í leiknum.

Hin tvítuga Helga Rut Hall-
grímsdóttir var hetja Grindavík-
urliðsins þegar hún skoraði sigur-
körfuna sex sekúndum fyrir 
leikslok en það var Keflvíkingur-
inn Margrét Kara Sturludóttir 
sem kom leiknum í framlengingu.

Keflavík byrjaði betur og var 
21-17 yfir í fyrsta leikhluta eink-

um fyrir góðan leik Pálínar Gunn-
laugsdóttur sem skoraði 9 stig í 
leikhlutanum. Grindavík nýtti sér 
það hinsvegar vel þegar Pálína 
settist á bekkinn og skoraði þá tíu 
fyrstu stig annars leikhluta og 
Grindavíkurliðið hélt síðan frum-
kvæðinu út leikinn. 

Grindavík komst mest þrettán 
stigum yfir en þá kom Kesha Wat-
son Keflavík inn í leikinn nánast á 
sitt einsdæmi en hún skoraði 
meðal annars sextán stig liðsins í 
röð. Smá saman vann Keflavíkur-
liðið upp forskotið allt þar til að 
Margrét Kara tryggði liðinu fram-
lengingu. Þar var Keflavík með 
frumkvæðið en ótrúleg þriggja 

stiga karfa Joönnu Skibu jafnaði 
leikinn áður en Helga tryggði 
heimastúlkum sigurinn.

Keflavík réð illa við Tiffany 
Roberson sem var með 30 stig og 
15 fráköst. Helga Rut stóð sig vel 
og var sú eina fyrir utan útlend-
inganna sem skoraði síðustu þrett-
án mínútur leiksins. Kesha Wat-
son kom mjög sterk upp í lokin en 
hún skoraði 16 af 30 stigum sínum 
á vítalínunni. Pálína Gunnlaugs-
dóttir var góð. - óój

Átta leikja sigurganga toppliðs Keflavíkur í Iceland Express deild kvenna endaði í framlengingu í Grindavík:

Grindavík fyrst til að vinna Keflavík

HETJAN Helga Rut Hallgrímsdóttir lét vel 
finna fyrir sér gegn Keflavík í gær. Hér er 
hún í baráttu við Marínu Rós Karlsdóttur 
úr Keflavík. VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson og 
félagar í Reggina töpuðu enn 
einum leiknum er liðið sótti 
Sampdoria heim. Lokatölur 3-0.

Emil fór af velli í leikhléi en 
aðalmaður leiksins var hinn 
skapheiti Antonio Cassano sem 
reifst heiftarlega við Renzo 
Ulivieri, þjálfara Reggina, og 
endaði það með því að Ulivieri 
var kastað upp í stúku.

Cassano reifst svo við dómar-
ann og gekk það langt að þjálfari 
hans neyddist til að taka hann af 
leikvelli.  - hbg

Ítalski boltinn:

Reggina tapaði

EMIL HALLFREÐSSON Sést hér í leik 
gegn Fiorentina á dögunum.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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EKKI MISSA AF

19.40 Sunnudagskvöld með 
Evu Maríu sjónvarpið

20.00 Næturvaktin stöð 2

20.00 Dýravinir skjáreinn

22.00 Munich stöð 2 bíó

22.00 Tekinn 2 sirkus

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2 BÍÓ

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR TELUR NIÐUR

101 pörupiltur og 99 neyðarleg tilvik

COLIN FARRELL Kynþokkafyllstur pörupilta í 
Hollywood.

08.00 Morgunstundin okkar  08.01 Í 
næturgarði 08.29 Róbert Bangsi 08.39 
Kóala bræður 08.49 Landið mitt 09.00 
Disneystundin 09.01 Herkúles 09.23 Sígild-
ar teiknimyndir 09.30 Fínni kostur 09.58 
Arthur 10.18 Ævintýri HC Andersen 

11.00 EM í fótbolta  Beint.

12.00 Váboði  (5:13)

12.30 Silfur Egils
13.45 Laugardagslögin
15.00 Líf og líkn  e.

15.50 Íslandsmótið í handbolta  Beint.

17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Landamæra-Masha
18.00 Stundin okkar
18.25 Spaugstofan
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins - Jól á 
leið til jarðar
19.00 Fréttir
19.35 Veður

19.40 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu
20.20 Glæpurinn  (8:20) Danskir 
spennuþættir af bestu gerð.

21.20 Sunnudagsbíó - Saklausar radd-
ir  (Voces inocentes) Mexíkósk bíómynd frá 
2004 um dreng í El Salvador sem reynir 
að lifa eðlilegu lífi þótt alls staðar í kringum 
hann geisi stríð. Meðal leikenda eru Carlos 
Padilla og Leonor Varela. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.

23.10 Silfur Egils  e.

00.25 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Hlaupin, 
Barney, Funky Valley, Addi Paddi, Doddi litli 
og Eyrnastór Leyfð öllum aldurshópum.

08.00 Algjör Sveppi
08.30 Bumble Catches A Cold
09.20 Dora the Explorer  (69.96)

10.30 Jesús og Jósefína  (2.24) (e)

10.50 Tutenstein
11.10 A.T.O.M.
11.35 Háheimar
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Nágrannar
14.10 Ítalíuævintýri Jóa Fel  (6.10)

14.40 Freddie  (18.22)

15.05 Extreme Makeover  (23.23)

16.05 Logi í beinni
16.55 60 mínútur
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Mannamál  (8.40)

20.00 Næturvaktin  (12.13) Ný, íslensk 
þáttaröð með Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni 
Sigfússyni í aðalhlutverkum. 2007.

20.30 Damages  (9.13) Glænýr og hörku-
spennandi lögfræðiþáttur með stórleikkon-
unni Glenn Close í aðalhlutverki. Close er 
hér í hlutverki Patty Hewes, virts lögfræð-
ings sem lætur ekkert stöðva sig á leið sinni 
á toppinn. 2007. Bönnuð börnum.

21.15 Prison Break  (4.22) Þriðja serían 
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 
2. Nýtt fangelsi og ný flóttatilraun. Í lok síð-
ustu þáttaraðar lentu flóttamennirnir í klóm 
laganna varða í Panama og hafa nú verið 
lokaðir inní í skelfilegasta fangelsi Panama 
og þótt víðar væri leitað. 2007. Bönnuð 
börnum.

22.00 Life Support  Átakanleg og sönn 
verðlaunamynd með Queen Latifah í að-
alhlutverki. Aðalhlutverk: Wendell Pierce, 
Anna Deavere Smith, Rachel Nicks. 2007.

23.35 Crossing Jordan  (3.17) Einn líf-
seigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur 
Stöðvar 2 snýr aftur. Bönnuð börnum.

00.20 Love Lies Bleeding
01.30 Love Lies Bleeding
02.40 Run Ronnie Run!
04.00 Næturvaktin  (12.13)

04.30 Prison Break  (4.22)

05.15 Damages  (9.13)

06.00 Fréttir
06.35 Tónlistarmyndbönd frá PoppTíVí

06.00 Legally Blonde 2: Red, White & 
Blonde
08.00 Steel Magnolias
10.00 Two Brother
12.00 Dear Frankie
14.00 Legally Blonde 2: Red, White & 
Blonde
16.00 Steel Magnolias
18.00 Two Brother
20.00 Dear Frankie

22.00 Munich 
00.40 Deuce Bigalow: European Gig-
olo
02.00 Missing
04.00 Munich

...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem kemur 
út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir 
opna Fréttablaðið.
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08.20 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Racing)

10.00 Meistaradeild Evrópu  (Liverpool 
- Porto)

11.40 Meistaradeildin
12.20 Spænski boltinn  (Espanyol - Bar-
celona)

14.00 Omega Mission Hills World Cup  
(Heimsmótaröðin í golfi 2007) Útsending 
frá Heimsmótaröðinni í golfi en nokkrir 
þekktir kylfingar eru meðal keppanda að 
þessu sinni. Hvað gera Colin Montgomerie, 
Retief Goosen, Justin Rose og Miguel Angel 
Jiménez? Þarna mæta 28 þjóðir til leiks í 
æsispennandi keppni.

17.50 (Betis - Atl. Madrid)  Spænski 
boltinn  Bein útsending frá leik Real Betis og 
Atletico Madrid í spænska boltanum.

19.50 (Valencia - Ath. Bilbao)  Spænski 
boltinn  Bein útsending frá leik Valencia og 
Athletico Bilbao í spænska boltanum.

21.50 Dallas - Green Bay)  NFL-deildin 
 (Útsending frá leik Dallas og Green Bay í 
NFl deildinni.

09.40 Blackburn - Newcastle 
11.20 Aston Villa - Arsenal  Útsending 
frá leik Aston Villa og Arsenal í ensku úr-
valsdeildinni sem fór fram laugardaginn 1. 
desember.

13.00 Premier League World
13.30 4 4 2
14.50 Liverpool - Bolton  Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Bolton í ensku úr-
valsdeildinni. Sýn Extra. Tottenham - Birm-
ingham

16.50 Goals of the season
17.45 Tottenham - Birmingham  Út-
sending frá leik Tottenham og Birmingham í 
ensku úrvalsdeildinni.

19.25 Chelsea - West Ham  Útsending 
frá leik Chelsea og West Ham í ensku úr-
valsdeildinni sem fór fram laugardaginn 1. 
desember.

21.05 4 4 2
22.30 Portsmouth - Everton  Útsending 
frá leik Portsmouth og Everton í ensku úr-
valsdeildinni sem fór fram laugardaginn 1. 
desember.

00.10 Reading - Middlesbrough

> Reese Witherspoon
„Meðan við vorum að gera 
Legally Blonde 2 þurfti ég að 
skipta um búninga eitthvað um 
fimmtíu sinnum. Það var frábært! 
Ég er svo mikið fyrir svona 
stelpudót. Þetta var virkilega 
gaman og ég skemmti mér vel.“ 
Hin umrædda mynd með Reese 
Witherspoon í aðalhlutverki er 
einmitt á dagskrá Stöðvar 2 Bíó 
í dag.

Margir eru löngu farnir að merkja við dagatalið hve 
margir dagar eru fram að jólum. Í dag, sunnudaginn 2. 
desember, eru eftir því sem ég kemst næst 22 dagar 
til jóla, 29 fram að áramótum og 133 þangað til ég 
á afmæli. 
Að telja niður hvers lags hluti getur verið hin fínasta 
dægradvöl. Þessu hafa þeir líklega komist að á 
sjónvarpsstöðinni E-television en stór hluti dagskrár 
þeirrar annars ágætu stöðvar fer í að telja niður. 
Telja niður 40 neyðarlegustu tilvik sjónvarpssögunn-
ar, 50 verstu glæpina sem tengjast skemmtanaiðn-
aðinum, 101 kynþokkafyllsta leikarann og 80 mestu 
pörupilta Hollywood.
Öll skynsemi segir manni að þetta sé hið mesta óefni, 
heilalaust, vitlaust og ekki við hæfi meðalgreindra 
einstaklinga. Til dæmis er nokkuð ljóst hvernir 
verða í topp tíu, það eru þessir frægustu 

hverju sinni. Brad Pitt heitasti pabbinn í Hollywood? Þú 
segir ekki. Svo er maður yfirleitt ósammála hverjir lenda 

í fyrsta sæti, hefði yfirleitt valið einhvern annan, svona 
svipað og í fegurðarsamkeppnum. 

Þrátt fyrir þetta sogast maður beinlínis inn í svona 
þætti. Hver ætli komi næst? En núna? En núna? Svo 
tekur maður ákvörðun um að fara að sofa en ætlar 
samt að sjá bara tvo næstu í röðinni. Áður en maður 
veit af er klukkan orðin þrjú þegar tilkynnt er að 

Colin Farrell hafi lent í fyrsta sæti yfir kynþokkafulla 
pörupilta. Í alvöru??? Og hvernig gerir það líf mitt 

betra? Að öllum líkindum alls ekki nema að nú verð ég 
dauðþreytt í vinnunni á morgun.

10.20 Vörutorg
11.20 Dr. Phil  (e)

12.10 World Cup of Pool 2007  (4.31) 
Heimsbikarkeppnin í pool fór fram Rotter-
dam í Hollandi fyrir skömmu en þar mættu 
31 þjóð til leiks með tveggja manna lið. 
Sigur vegararnir frá því 2006, þeir Efren 
Reyes og Francisco Bustamante frá Filipps-
eyjum freista þess að verja titilinn.

13.00 Dr. Phil  (e)

13.45 Less Than Perfect  (e)

14.15 Friday Night Lights  (e)

15.15 Charmed  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Rules of Engagement  (e)

18.35 7th Heaven  Bandarísk unglinga-
sería sem hefur notið mikilla vinsælda í 
Bandaríkjunum undanfarinn áratug.

19.25 30 Rock  (e)

20.00 Dýravinir  (6.14) Að þessu 
sinni kynnir Guðrún sér hundategundina 
schnauzer og skoðar ígúana-eðlur í felum. 
Svo fær hún að vita hvað þarf að eiga til 
að geta haft flott fiskabúr í stofunni og að 
lokum skreppur hún í heimsókn til frétta-
stjórans Denna og hundsins Frosta.

20.30 Ertu skarpari en skólakrakki? 
 Nýr íslenskur spurningaþáttur fyrir alla fjöl-
skylduna. Keppendur þurfa að glíma við 
spurningar sem teknar eru upp úr skólabók-
um grunnskólakrakka og við hvert rétt svar 
klífur viðkomandi upp peningatré en í efsta 
þrepinu eru 2 milljónir króna.

21.30 Law & Order - NÝTT  Bandarískur 
þáttur um störf rannsóknarlögreglumanna 
og saksóknara í New York.

22.30 Californication  (9.12) Glæný 
gamanþáttaröð með David Duchovny í 
aðalhlutverki. 

23.05 C.S.I. New York  (e)

00.05 C.S.I. Miami  (e)

01.00 Backpackers  (e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist
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SVT 1

Michael Scofield situr 
inni í einu skelfilegasta 
fangelsi í heimi og nú 
gerir hann allt til að flýja 
til að bjarga Söru og 
syni Lincolns sem eru í 
haldi mannræningja. Eftir 
árangurslausa björgunar-
tilraun kemst Lincoln að 
því að þeim er dauðans 
alvara þegar hann opnar 
kassann sem hann fékk 
sendann. Hvað er eiginlega í kassanum? Fjórði þátturinn í þriðju þáttaröð.

STÖÐ 2 KL. 21.15

Prison Break

08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Upp og ofan
10.15 Vindur, vindur, ljá mér lið: Slóðir 
Grimmsbræðra
11.00 Guðsþjónusta í Hallgrímskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Sitji guðs englar
16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir

16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

Alþjóðahús auglýsir eftir tilnefningum fyrir viðurkenninguna „Vel að verki staðið“ fyrir lofsverða frammistöðu í málefnum innflytjenda á 
Íslandi. Viðurkenningin, sem forseti Íslands afhendir, verður veitt í árslok og er þetta í fimmta skipti sem hún er veitt. Viðurkenningin er 
tileinkuð Thor Jensen en hann flutti hingað til lands ungur að aldri, vann sig upp úr sárri fátækt og markaði rekstur fyrirtækja hans innreið 
tæknialdar í íslenskt atvinnulíf  og hafði hann gríðarleg áhrif  á íslenskt samfélag á fyrri hluta 20. aldar.

Viðurkenningin þjónar þeim tilgangi að vekja athygli á jákvæðu starfi sem unnið er hér á landi í málefnum innflytjenda. Veittar verða 
viðurkenningar fyrir lofsverða frammistöðu í þremur flokkum; til einstaklings af  íslensku bergi brotinn sem hefur lagt sitt af  mörkum til 
innflytjenda á Íslandi, til einstaklings af  erlendum uppruna sem hefur lagt sitt af  mörkum til samfélagsins og til fyrirtækis, stofnunar eða 
félagasamtaka fyrir framlag til málefna innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins. 

Vinsamlega sendið tillögur til Einars Skúlasonar, framkvæmdastjóra Alþjóðahúss, á einar@ahus.is
fyrir miðvikudaginn 12. desember. Tillögur skulu innihalda rökstuðning að hámarki

200 orð um hvers vegna viðkomandi skuli fá viðurkenningu.

Alþjóðahús er miðstöð innflytjenda sem veitir upplýsingar, ráðgjöf, fræðslu, túlka- og 
þýðingaþjónustu og íslenskukennslu. Alþjóðahús stefnir að því að jafnréttis sé gætt, 
mannauður nýttur og veitir aðhald á þessu sviði, til þess að allir geti notið þeirra 
kosta sem fjölmenningarlegt samfélag býður upp á. Landsbankinn er bakhjarl viðurkenningarinnar.

11.00 TV Avisen 11.10 Boxen 11.25 OBS 11.30 
Skum TV 11.45 Flemmings Helte 12.00 Boogie 
Update 12.30 Hjerteflimmer: Score Emil spec-
ial 13.00 Gudstjeneste i DR Kirken 13.45 Miss 
Sidevogn 14.10 Doctor Who 14.55 Verdens ældste 
brudepige 16.30 Jul i Svinget 17.00 Mr. Bean 
17.25 OBS 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
18.00 Lille menneske - hvad føler jeg? 19.00 
DR1 Dokumentaren: Matador - for fuld musik... 
20.00 21 Søndag 20.40 SøndagsSporten med 
SAS liga 21.05 Dødens detektiver 21.30 Spider 
23.05 Clement i Amerika 5.00 Anton 5.05 Anton 
5.10 Morten 5.35 Den lille prinsesse 5.45 Den 
lille Julemand 

11.25 V-cup alpint: Høydepunkter Super-G, menn 
11.45 V-cup langrenn: 10 km klassisk kvinner 
12.55 V-cup skiskyting: Jaktstart menn 13.40 V-cup 
skøyter: 10 000 m menn 15.15 EM curling 2007 
15.45 Sport i dag 16.30 Åpen himmel: Engler 
i advent 17.00 Barnas superjul 17.30 Newton 
18.00 Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 19.15 
Naturens former: Den hellige skarabeen 19.45 
Se og hør 20.35 Film: Kopps 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Keno 22.20 Rally-VM: Rally Wales 23.10 
Dokumentar: Forbudt framtid 0.00 Larry Sanders-
show 0.25 Norsk på norsk jukeboks 

14.30 Hollyoaks  (66.260)

16.35 Hollywood Uncensored
17.15 Most Shocking
18.00 The George Lopez Show  (18.22) 
(e)

18.30 Ren & Stimpy
19.00 Sjáðu
19.25 Arrested Development 3
19.50 Janice Dickinson Modelling Ag-
ency  Janice Dickison vakti athygli og umtal 
þegar fyrsta sería raunveruleikaþáttar hennar 
var sýnd hér á landi en hún er hvergi nærri 
hætt. 

20.30 Windfall  (11.13) (e)

21.15 Johnny Zero  (4.13) Hörkuspenn-
andi þáttur um fyrrum fanga sem er fastur á 
milli tveggja heima þegar bæði lögreglan og 
glæpagengið úr hverfinu reyna að fá hann til 
liðs við sig. 2004. Bönnuð börnum.

22.00 Tekinn 2  (12.14) Önnur sería hinnar 
geysivinsælu þáttaraðar Tekinn þar sem Auð-
unn Blöndal fetar í fótspor Ashtons Kutchers 
og hrekkir fræga fólkið á óborganlegan hátt. 
2007.

22.30 Stelpurnar  Stelpurnar snúa nú aftur 
í fjórðu þáttaröðinni hlægilegri en nokkru sinni 
fyrr. Þátturinn hefur notið gífurlegra vinsælda 
enda eru þarna samankomnir margir af bestu 
gamanleikurum Íslands. Bönnuð börnum.

22.55 Smallville  (20.22) (e)

23.40 The Starlet  
00.25 Þristurinn
01.00 Þristurinn
01.35 Þristurinn
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

11.15 Rea 11.55 Toppform 12.25 Vrakletarna 12.55 
Babben & co 13.55 Svensson, Svensson 14.25 I 
love språk 15.25 Världen 16.25 Muslim i Europa 
16.55 Anslagstavlan 17.00 Fem myror är fler än 
fyra elefanter 17.30 Julkalendern: En riktig jul 17.45 
Videokväll hos Luuk 18.30 Rapport 19.00 Andra 
Avenyn 19.30 Sportspegeln 20.15 Agenda 21.10 
Farlig fritid 21.40 Vetenskap - Atom 22.10 Rapport 
22.20 Kobra 22.50 Ståupp 23.15 Centralskolan 
23.20 Brottskod: Försvunnen 

11.00 Life in the Undergrowth 12.00 The Life of 
Mammals 13.00 What not to Wear 13.30 What 
not to Wear 14.00 Wedding Stories 15.00 What 
not to Wear 16.00 What not to Wear 17.00 
EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 Son of God 
19.00 Himalaya with Michael Palin 20.00 Blizzard 
- Race to the Pole 21.00 Trouble at the Top 22.00 
Days that Shook the World 23.00 EastEnders 
23.30 EastEnders 0.00 Son of God 1.00 Himalaya 
with Michael Palin 2.00 Days that Shook the World 
3.00 Blizzard - Race to the Pole 4.00 Trading Up 
4.30 Balamory 4.50 Tweenies 5.10 Big Cook 
Little Cook 

▼

Saklausar raddir (Voces inocentes) er 
mexíkósk bíómynd frá 2004. Í henni 
segir frá ungum dreng í El Salvador 
á 9. áratug síðustu aldar sem reynir 
að lifa eðlilegu lífi þó að alls staðar í 
kringum hann geisi stríð. Leikstjóri er 
Luis Mandoki og meðal leikenda eru 
Carlos Padilla og Leonor Varela sem 
þreytti frumraun sína í leiklist hér á 
Íslandi árið 1995 í sjónvarpsþáttaröð-
inni Hestaferðinni.

   VOCES INOCENTES

Sjónvarpið kl. 21.20
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Hvað er að frétta? Bókin mín, Hnífur Abrahams, er að frétta! Fátt 
annað kemst að núna.
Augnlitur: Blár.
Starf: Atvinnulaus rithöfundur.
Fjölskylduhagir: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Ég er hálftékkneskur, en fæddur og uppalinn í 
Reykjavík. 
Ertu hjátrúarfullur? Í grófum dráttum nei, en það fer eftir dags-
formi. Einn daginn banka ég kannski þrisvar í við en þann næsta 
finnst mér svoleiðis algjört rugl.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Í augnablikinu er það Næturvaktin. 
Eins og hjá öllum!
Uppáhaldsmatur: Hamborgari og franskar, það sama og var í uppá-
haldi þegar ég var lítill.
Fallegasti staðurinn: Æ ég er með svo mikinn valkvíða... segjum 
bara Jökulsárlón til að vera þjóðernislegur.
iPod eða geislaspilari: Geislaspilari. Ég er svo gamaldags.
Hvað er skemmtilegast? Að borða.

Hvað er leiðinlegast? Að vera búinn að borða.
Helsti veikleiki: Hvað ég er bláeygur og einfaldur.
Helsti kostur: Ég er vinnusamur.
Helsta afrek: Að hafa nælt í kærustuna mína.
Mestu vonbrigðin: Þegar ég komst að því að 
jólasveinninn er ekki til. Stóri bróðir minn skemmdi 
þetta fyrir mér þegar ég var fjögurra eða fimm ára.
Hver er draumurinn? Að selja fleiri bækur en 
Arnaldur Indriðason.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Kötturinn minn 
er akfeitur og bráðfyndinn. Eins og lifandi útgáfa 
af Gretti.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Skipulagsleysi 
gerir mig tjúllaðan. Óþolandi að vinna með fólki 
sem kann ekki að skipuleggja sig.
Hvað er mikilvægast? Ætla að vitna í einhvern sem ég 
heyrði segja í gær að mikilvægast sé að hafa góða heilsu 
til að geta notið alls þess sem lífið hefur að bjóða. 

HIN HLIÐIN ÓTTAR M. NORÐFJÖRÐ RITHÖFUNDUR

Vill selja fleiri bækur en Arnaldur

Fyrir skömmu hóf göngu sína sjónvarpsstöð á 
netinu undir nafninu Femínistafréttir á slóð-
inni feministafrettir.blog.is. Fyrsti frétta-
tíminn er þegar farinn í loftið en ýmislegt 
annað er í undirbúningi, meðal annars umræðu-
þáttur um stjórnmál í umsjón Kristínar Tómas-
dóttur sem er besti stjórnmálaskýrandi lands-
ins ef marka má upplýsingar á síðunni. Kristín 
sá áður um femíníska umræðuþáttinn Óþekkt á 

NFS. „Það er mjög fínt að ég sé 
með svona þátt. Ég er náttúr-

lega besti stjórnmálaskýr-
andi á landinu og þarf 
minn eigin þátt,“ segir 
Kristín, sem reiknar með 
að fyrsti þátturinn verði á 

dagskrá eftir um 

hálfan mánuð. Á vef femínistafrétta segir að 
þátturinn muni heita Krissu Gull. Þykir mörg-
um það augljós skírskotun í nafnið á þætti 
Egils Helgasonar, Silfur Egils, en Kristín tók 
einmitt við af Sóleyju systur sinni í svokölluð-
um hausatalningum í Silfrinu, þar sem hlutfall 
kvenna og karla er útlistað á bloggsíðu hennar 
eftir hvern þátt. „Það er ekki víst að þetta verði 
endanlegt nafn þáttarins og ef nafnið verður 
skírskotun í Egil þá er það tilviljun. Þetta er 
bara minn þáttur. Ég hef rosalega mikla reynslu 
á þessu sviði og það er hún sem telur. Þátturinn 
verður sýndur á sunnudögum, jafnvel í kring-
um ellefuleytið – á sjónvarpsstöðinni minni.“ 
Kristín segist ekki reikna með því að passa 
betur upp á kynjahlutföllin en Egill. „Besti 
stjórnmálaskýrandi landsins getur ekki hugs-
að fyrir öllu. Það er alveg nógu flókið að vera 
bara besti stjórnmálaskýrandinn. Það er algjör 
óþarfi að taka ákvarðanir um slíkt enda er erf-
itt að fá konur í svona þætti, þær eru alltaf að 
halda barnaafmæli á þessum tíma!“  -sók

Er besti stjórnmálaskýrandi landsins

SAMKEPPNI Nýr 
umræðuþáttur fem-
ínista verður sýndur 
á svipuðum tíma 
og Silfur Egils.

FEMÍNISTAFRÉTTIR Kristín Tómasdóttir verður umsjónar-
kona umræðuþáttar um stjórnmál á nýrri sjónvarps-
stöð femínista.

29.01.80

HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað segir 
mamma?

„Mér finnst 
þetta frábært 
framtak hjá 
honum og 
ég hef mikla 
trú á þessu 
verkefni. Har-
aldur er mjög duglegur strákur 
og er vanur að ná árangri í því 
sem hann tekur sér fyrir hendur. 
Hann er fæddur í ljónsmerkinu 
og þetta lýsir ljóninu í honum. 
Við erum virkilega stolt af hon-
um og styðjum hann alla leið.“ 

Sigríður Inga Haraldsdóttir, móðir hins 
tvítuga Haraldar Leví Gunnarssonar, sem 
stofnað hefur útgáfufyrirtækið Record 
Records.

„Þegar ég var í tónlistinni eyddi 
ég öllum frítíma mínum í að lesa 
um hagfræði. Núna þegar ég er 
kominn í vinnu við hagfræði hefur 
dæmið snúist við og ég eyði öllum 
mínum frítíma í að lesa um tón-
list,“ segir Sölvi Blöndal, fyrrver-
andi forsprakki hljómsveitarinnar 
Quarashi en núverandi starfs-
maður greiningardeildar Kaup-
þings og verðandi hagfræðingur. 

Sölvi var nokkuð áberandi í við-
skiptafréttum í síðustu viku þegar 
hann greindi frá helstu niðurstöð-
um skýrslu Kaupþings um markað 
fyrir atvinnuhúsnæði á Íslandi. 
Óhætt er að fullyrða að það við-
fangsefni sé gjörólíkt því sem 
Sölvi sinnti á árum áður, það er að 
segja að semja helstu smelli 
einnar af allra vinsælustu hljóm-
sveitum landsins. 

Þegar Quarashi lagði upp laup-
ana í byrjun ársins 2005 ákvað 
Sölvi að skrá sig í hagfræði við 
Háskóla Íslands og mun hann 
útskrifast í vor. Samhliða náminu 
hefur Sölvi starfað hjá greiningar-
deild Kaupþings og kveðst hann 
kunna vel við sig í fjármálageiran-
um.

„Það tók smá tíma að venjast 
jakkafötunum en það er í lagi 

núna,“ segir Sölvi og hlær, spurð-
ur um hinn nýja starfsvettvang. 
„En að öllu gríni slepptu kann ég 
mjög vel við mig í bankanum og 
ég er að gera nokkuð sem mér 
finnst mjög skemmtilegt,“ bætir 
hann við. 

Sölvi segir tónlistina vera á hak-
anum eins og sakir standa, en 
viður kennir um leið að hún sé og 
verði ávallt stór hluti af lífi sínu. 
„Ég mun seint missa áhugann á 
tónlist,“ segir Sölvi. 
 vignir@frettabladid.is

Slær taktinn í 
fjármálageiranum

HAGFRÆÐINGURINN Sölvi Blöndal tekur sig vel út í jakkafötunum. Hér er hann 
ásamt yfirmanni sínum á greiningardeild Kaupþings, Ásgeiri Jónssyni, þegar skýrsla 
um markað fyrir atvinnuhúsnæði var kynnt í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

TÓNLISTARMAÐURINN  „Það tók smá 
tíma að venjast jakkafötunum, en það 
er í lagi núna,“ segir Sölvi, sem mun 
þó seint sleppa takinu af trommu-
kjuðunum.     FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta var bara eitthvað flipp,“ 
segir Ágúst Bjarmi Símonarson 
sem setti inn smáauglýsingu á 
Barnaland.is þar sem frosin 
brjóstamjólk var sögð til sölu í 
hálfs lítra flöskum. Undir kvittaði 
„Bergþóra“ og meðfylgjandi var 
símanúmer. Það númer er hins 
vegar í eigu Bergþórs nokkurs 
Sævarssonar, vinar Ágústs, sem 
átti eðli málsins samkvæmt enga 
brjóstamjólk, hvorki frosna né í 
fljótandi formi.

„Við erum sex félagarnir og 
hrekkjum hver annan með ýmsum 
ráðum. Þessi auglýsing var þess 
eðlis að fólk vissi ekki hvort það 
átti að hlæja, gráta eða hneyksl-
ast. Það hringdu einhverjir en 
aðrir létu sér nægja að gera 
athugasemdir við auglýsinguna á 
netinu. Ég held það hafi nú enginn 
ætlað að kaupa en margir voru 
hneykslaðir,“ segir Ágúst og hlær. 
Hann segir að Bergþór hafi strax 
gert sér grein fyrir því hver stæði 
á bakvið hrekkinn þegar síminn 
byrjaði að hringja. „Hann hringdi 
strax í mig.“ 

Ágúst segist eiga von á því að 
Bergþór muni hefna sín með 
einhverjum hætti enda er 
vinahópurinn duglegur 
þegar kemur að hrekkjum. 
„Einhvern tímann bru-
tumst við inn í bíl félaga 
okkar, skrúfuðum stýrið 
af, læstum bílnum aftur 
og skildum hann eftir 
án ummerkja að 
öðru leyti. Þetta 
var á sunnu-
dagskvöldi og 
eigandinn 
þurfti að 
hringja í 
yfirmann-
inn, sem við 
höfðum 
fengið með 
okkur í lið, á 
mánudags-
morgni með 
þá afsökun 
að stýrið 
vantaði í bíl-
inn hans. Svo 
átti löggan 

eitthvað bágt með að trúa honum 
þar sem hljómflutningstæki og 
annað verðmætt hafði verið látið 
algjörlega í friði,“ segir Ágúst. 
„Þetta varð meira að segja að 
frétt í DV – „Brotist inn í bíl í 
Breiðholti, engu stolið nema 

stýrinu“.“
Fórnarlambið Bergþór 
segist þegar vera farinn 

að undirbúa mótsvar 
við brjósta-
mjólkur-

hrekknum. 
„Gústi er í 
skítamálum, 
það verður 
eitthvað stórt 

næst,“ segir hann og hlær. Mæli-
kvarðinn hjá strákunum er líklega 
öðruvísi en hjá venjulegu fólki því 
sumir hrekkirnir hafa gengið ansi 
langt. „Bílnum mínum var stolið 
einu sinni. Strákarnir sáu sér leik á 
borði og létu mig halda það í tvo 
daga að þeir hefðu stolið bílnum en 
ekki einhver annar. Ég var bara 
pollrólegur og hringdi ekkert í lög-
regluna,“ segir Bergþór. Til allrar 
lukku fannst bíllinn á endanum. 
„Svo sendum við einn félagann á 
stefnumót. Hann hafði fengið 
númer hjá stelpu í bænum sem 
reyndist ótengt. Við fengum aðra 
stelpu til að senda honum skilaboð, 
segjast hafa óvart gefið rangt 
númer og þykjast vera hún. Stelpan 
kynti vel undir honum í marga 
daga samkvæmt okkar tilmælum 
og fékk hann til að mæta á stefnu-
mót. Við félagarnir hópuðumst 
saman á næsta bar og létum hann 
bíða í smástund áður en þjónustu-
stúlkan afhenti honum bjór, rós og 
samúðarkort frá okkur en kortin 
eru orðin að hefð. Það sprautaðist 
svoleiðis út á honum svitinn!“

sigrunosk@frettabladid.is

HREKKJALÓMAR Í HAFNARFIRÐI:  SEX VINIR HREKKJA HVERN ANNAN ÍTREKAÐ

Auglýsti brjóstamjólk til sölu

HYGGUR Á 
HEFNDIR 
Bergþór 
Sævarsson, 
fórnarlamb 
brjósta-
mjólkur-

hrekksins, 
hyggst hefna 

sín. „Gústi er í 
skítamálum,“ 
segir hann.

BRJÓSTAMJÓLK Á ÞÚSUND KALL Ágúst Bjarmi Símonarson auglýsti brjóstamjólk 
„Bergþóru“ til sölu. Vinahópurinn er þekktur fyrir hrekki af ýmsu tagi.



Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Virka daga 10 – 18
Laugard. 11 – 16
Sunnud. 13-17

NÝJAR VÖRUR

TILBOÐSHORNIÐ

- 50-80% 
Öll barnaföt
Gönguskór dömu & herra
Flíspeysur dömu & herra
Softshellpeysur dömu & herra
Bakpokar ofl.

Dömu & 
herrafatnaður
Skyrtur
Buxur
Bolir
Peysur
Vesti
Flíspeysur
Softshellpeysur
Úlpur
Regnföt
Isotex buxur
Isotex jakkar
Skíðabuxur
Skíðajakkar
Brettabuxur
Brettajakkar
Undirfatnaður
Smávara ofl.



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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Langar þig að gleðja einhvern sérstaklega mikið um jólin? 

Jólagjafabréf Iceland Express gefur þeim sem þér þykir vænt 

um spennandi fyrirheit á nýju ári, hvert sem hugurinn leitar.

Bókaðu vel heppnaða jólagjöf á www.icelandexpress.is 

Gjafabréfið gildir sem flug fram og til baka með sköttum til eins af 15 

áfangastöðum Iceland Express í Evrópu. Bókunartímabil jólagjafabréfsins er 

frá 26. desember til 31. janúar 2008 og eftir það gildir gjafabréfið sem inneign 

í 2 ár. Jólagjafabréfið gildir í flug á tímabilinu 15. janúar til 30. júní 2008. 

Sætaframboð er takmarkað.

Jólagjafabréf Iceland Express er komið í sölu

„Hvert“ færðu í jólagjöf?

Í dag er sunnudagurinn 2. 
desember, 336. dagur ársins.

10.47 13.17 15.47
10.55 13.02 15.08

OMXI15 var 6.877,70, þegar ég 
rankaði við mér í morgun 

undir jólahlaðborðinu hjá Badda í 
VSOP-fjárfestingum, og Dow 
Jones var 13.289,45 þegar ég 
skreið undan borðinu og sá að 
Baddi lá hálfur inni í opnum pen-
ingaskápnum. Hann hraut á ensku 
og hafði breitt yfir sig haug af 
verðpappírum í Farsælda Frón 
Investment. Ég hafði ekki hjarta í 
mér að vekja hann. Hann hefur 
verið svo ósofinn og upptrekktur 
síðan allt varð vitlaust á hluta-
bréfamarkaðnum.

ÞETTA var höfðinglegt jólahlað-
borð hjá Badda. Þegar ég var 
búinn að finna báða skóna og 
annan 50 karata demantsskyrtu-
hnappinn, sem ég veiddi upp úr 
kartöfluuppstúfnum, skóflaði ég í 
mig afganginum af wagyu-nauta-
kjötinu og læddist svo hljóðlega 
út. Ég hef ekki verið svona drukk-
inn síðan við steggjuðum Jóa í Víti 
Energy á manorinu úti í Englandi 
í október. Ég gat eiginlega – eins 
og Samfylkingin – í hvorugan fót-
inn stigið. Mér leið eins og iðnað-
arráðherra þegar hann bloggar 
um milljarðana sem gufuðu upp. 
Það sauð og bullaði í kollinum á 
mér. Mér tókst samt að finna 
stefnu á Smára götuna. Gaman að 
vera fullur eins og venjulegt fólk. 
Stebbi lögreglustjóri var lagstur 
undir sæng svo að ég stalst til að 
míga í húsasundi við Þingholts-
stræti.

ELZBIETA rak upp stór, pólsk 
augu þegar ég birtist. Ég sá út 
undan mér í spegli  að ég var enn 
að nokkru leyti í jólasveinabún-
ingnum sem Baddi tróð mér í áður 
en við sungum saman Væt krist-
mass fyrir staffið hjá VSOP. Só 
vott!? Mallí er með líkamsræktar-
klúbbnum á jólahlaðborði í Hong 
Kong! Ég hafði hjónarúmið út af 
fyrir mig, skellti mér ofan á her-
legheitin í jólasveinabúningi, 
skóm og demantsskyrtuhnöppum 
og sofnaði undir Silfri Egils.   

ÉG engdist framúr um kvöld-
matinn. Mér leið eins og krum-
puðum jólapappír. Ég vildi ekki 
hafa mætt femínista. Ég hefði 
hnigið í ómegin. Ég þáði bara sóta-
vatn hjá Elzbietu. Hún sýndi mér 
jólaseríu sem hún hengdi upp í 
hjólageymslunni í dag. Það er 
virkilega hátíðlegt og hlýlegt inni 
hjá henni. Kemur ekki á óvart að 
Sameinuðu þjóðirnar skuli full-
yrða að lífskjör séu best á Íslandi. 
Það er alveg hárrétt – nema auð-
vitað lífskjör hjá fólki daginn eftir 
jólahlaðborð.

Billjónsdagbók 
2.12.2007 


