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FÓLK Útvarpsmaðurinn Hermann 
Gunnarsson er einn stofnenda 
Félags íslenskra grjónapunga, sem 
á rætur sínar að rekja til Kaffi 
Traðar. Meðlimir í félaginu hafa 
hist í hádeginu, alla virka daga, síð-
astliðin fjörutíu og fimm ár og 
snætt saman. „Upphafið var nú 
bara þannig að við vorum nokkrir 
stráklingar, sem voru flestir að 
vinna niðri í bæ, sem nenntum ekki 
heim í hádeginu,“ segir Hemmi. 
Íþróttaáhugi tengdi þá flesta saman 
í upphafi, en Hemmi segir það 
síður en svo vera inngönguskilyrði 
að tilheyra íþróttafélagi. 

Hópurinn samanstendur í dag af 
um átján mönnum, sem allir þurfa 
að gangast undir stífar reglur 
félagsskapsins, „eins og að vera 
alltaf í góðu skapi og ræða aldrei 
leiðindamál,“ útskýrir Hemmi.

Síðustu tíu árin hefur hópurinn 
haldið sig á Humarhúsinu, þar sem 
kokkar matreiða sérstaklega ofan í 
grjónapungana ekta mömmumat í 
hverju hádegi.  - sun / sjá síðu 30

Hermann Gunnarsson er einn meðlima í Félagi íslenskra grjónapunga:

Snæða saman í hverju hádegi

HERMANN GUNNARSSON Hemmi 
er einn stofnenda Félags íslenskra 
grjónapunga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ÉL SUÐVESTANLANDS   Í dag verð-
ur austan strekkingur eða allhvasst 
sunnan og vestan til, annars hæg-
ari. Él á landinu suðvestanverðu, 
annars úrkomulítið. Frost 0-9 stig.
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Bændur vilja hækka verð
Bændur munu mæla fyrir hækkun á afurðaverði á Búnaðarþingi. Forseti ASÍ varar við hækkunum sem 
leiði til verðbólguhækkunar. Kemur með tvöföldum þunga á fólk, segir formaður Neytendasamtakanna.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Margir vilja ekki kvarta
Mikil fjölgun innflytjenda hér á landi hefur 
leitt til aukinna fordóma gagnvart þeim, 
segir Einar Skúlason, framkvæmdastjóri 
Alþjóðahúss. 16

HÆTT AÐ LEIKA
Leikkonan ástsæla Guðlaug 
Elísabet Ólafsdóttir ætlar að 
snúa frá leiknum og er orðin 
verkefnastjóri Viðeyjar.

VIÐTAL 14

LANDBÚNAÐUR Á Búnaðarþingi sem 
hefst í dag munu bændur leggja 
fram ályktun þar sem meðal ann-
ars verður farið fram á að vanda 
þeirra vegna hækkunar á verði 
aðfanga verði mætt og þá líkleg-
ast með vöruhækkunum.

„Við munum leggja mesta 
áherslu á að menn viðurkenni þær 
breytingar sem eru að eiga sér 
stað í kringum okkur og við verð-
um að grípa til þeirra ráða að 
hækka afurðaverð, sem þýðir 

náttúrlega hækkað vöruverð. Við 
vitum þó mætavel að þetta eru 
óþægileg skilaboð en það er ekki 
annað hægt í þessari stöðu,“ segir 
Haraldur Benediktsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands.

Hann segir að verð á áburði, 
korni, fóðurplöntum, sáðvörum og 
eldsneyti hafi hækkað gríðarlega 
undanfarið ár og í nágrannalönd-
unum hafi þessu verið mætt nú 
þegar með hækkandi afurðaverði. 

„Ég dreg það ekkert í efa að 

verð á rekstrarvörum fyrir 
bændur hefur hækkað og það er 
auðvitað ekki langsótt að það muni 
leiða til hækkana,“ segir Grétar 
Þorsteinsson, forseti ASÍ. „En það 
er vissulega áhyggjuefni því allar 
hækkanir hafa áhrif á verðbólguna 
og það hefur áhrif á alla, líka 
bændur.“

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir það 
skiljanlegt að afurðaverð hækki 
vegna þessa. „En ég vona að menn 

stilli öllu slíku í hóf því þær munu 
koma með tvöföldum þunga á fólk, 
annars vegar með dýrara matar-
verði og síðan meiri verðbólgu og 
þar með hækkun á skuldum heim-
ilanna.“ 

Sveinn Ingvarsson, fyrsti vara-
formaður Bændasamtakanna, 
segir að hugsanlega geti stjórn-
völd komið að þessu svo að skað-
anum sem bændur hafi orðið fyrir 
vegna þessarar þróunar verði ekki 
mætt með verðhækkun.  - jse

HLÁTUR OG GRÁTUR Valsmenn fagna hér eftir frækinn sigur gegn Fram í úrslitaleik Eimskipsbikars karla í Laugardalshöll í gær. 
Einn lítill Valsmaður, Einar Benedikt Ólafsson, virðist þó ekki vera alfarið sáttur og lætur föður sinn, Ólaf Hauk Gíslason markvörð 
Vals, vita af því. Í kvennaflokki léku Stjarnan og Fylkir til úrslita og höfðu Garðabæjarstúlkur betur. Sjá síðu 26   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRAKKLAND Breskur maður 
neyddist til að hætta við göngu 
heimsálfa á milli vegna þess að 
hann skildi ekki frönsku.

Hinn 28 ára Mark Boyle ætlaði 
að ganga peningalaus frá Eng-
landi til Indlands til að sanna að 
hægt væri að lifa án peninga, sem 
hann segir illa, og áætlaði að 
ferðin myndi taka tvö og hálft ár. 
Eftir mánuð var hann kominn til 
Calais í Frakklandi. Þar þurfti 
Boyle að snúa við þar sem hann 
talar ekki frönsku.

„Ekki er nóg með að enginn hafi 
talað ensku,“ sagði Boyle, „heldur 
litu allir á mann sem afætu og það 
er einmitt sá hugsunarháttur sem 
ég vildi uppræta.“  - sh

Skildi ekki frönsku og fór heim:

Tungan vafðist 
fyrir ferðalangi

VIÐSKIPTI Hjón sem keyptu íbúð í 
Norðlingaholti hafa kært fast-
eignasalann fyrir að hafa ekki 
notað peninga frá þeim til að 
aflétta gömlu 23 milljóna króna 
veði á íbúðinni.

Fasteignasalinn segist hafa gert 
mistök. Lögmaður hjónanna segir 
athafnir fasteignasalans ekki geta 
hafa verið af misgáningi.

  - gar / sjá síðu 4 

Hjón kæra fasteignasala:

Aflétti ekki veði
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Gourmet ofnsteik
villikrydduð 30% afsláttur

1.298 kr.
kg.

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Spennandi
helgarsteik

SAMGÖNGUR „Ég sagði fyrir 
áramót að ferjan yrði tilbúin í 
febrúar eða mars 
og það er ekkert 
sem bendir til 
annars en að það 
gangi eftir,“ 
segir G. Pétur 
Matthíasson, 
upplýsingafull-
trúi Vegagerðar-
innar, um 
Grímseyjarferj-
una.

Unnið er að 
lokafrágangi á 
Grímseyjarferj-
unni á Akureyri. 
„Það eru alls 
kyns smáhlutir 
sem koma upp á og það getur 
þurft að bíða eftir að fá suma 
hluti senda en í það heila tekið 
gengur verkið samkvæmt 
áætlun,“ segir G. Pétur.

Heildarkostnaður við ferjuna 
liggur enn ekki allur fyrir að 
sögn upplýsingafulltrúans. - gar

Áætlun haldið á Akureyri:

Grímseyjarferja 
að verða tilbúin 

G. PÉTUR 
MATTHÍASSON 
Upplýsingafulltrúi 
Vegagerðarinnar.

ÁLYKTUN Samband ungra sjálf-
stæðismanna hefur sent frá sér 
ályktun þar sem þingmenn eru 
hvattir til að samþykkja frum-
varp um breytingar á tóbaks-
varnarlögum. Sex þingmenn 
Sjálfstæðisflokks, tveir þingmenn 
Frjálslyndra og einn þingmaður 
Framsóknar mæla fyrir frum-
varpinu, sem gerir ráð fyrir að 
veitingamönnum verði heimilt að 
koma upp reykrýmum innanhúss.

Núgildandi lög eru sögð 
meingölluð og það sagt umhugs-
unarvert að „íslensk stjórnvöld 
hafi gengið lengra í frelsisskerð-
ingunni heldur en nágrannaþjóðir 
okkar í Skandinavíu“.  - sh

Ungir sjálfstæðismenn álykta:

SUS vill leyfa 
reykingar inni

PAKISTAN, AP Lögregluyfirvöld í 
Pakistan hafa formlega ákært 
Baitullah Mehsud, helsta 
leiðtoga talibana í landinu, fyrir 
að skipuleggja morðið á stjórnar-
andstöðuleiðtoganum Benazir 
Bhutto.  

Að auki voru fjórir aðrir menn 
ákærðir fyrir aðild sína að 
morðinu. Allir eru þeir taldir hafa 
átt þátt í að fjármagna og 
skipuleggja árásina á Bhutto.

Mehsud er talinn hafa staðið 
fyrir fjölda sjálfsmorðsárása 
víðs vegar um Pakistan undan-
farin ár. Hann neitar því þó að 
hafa átt aðild að morðinu á 
Bhutto.  - þeb

Morðið á Benazir Bhutto:

Leiðtogi tali-
bana ákærður 

SVEITARSTJÓRNIR „Ég skil mjög vel 
að eftir þriggja mánaða upplausnar-
ástand sem lauk þegar við tókum 
við í janúar taki það tíma fyrir 
almenning að öðlast traust á 
borgar stjórn að nýju,“ segir Kjart-
an Magnússon, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokks, um þá niður-
stöðu Gallup að aðeins níu prósent 
landsmanna bera traust til borgar-
stjórnar Reykjavíkur.

Hvorki náðist í Ólaf F. Magnús-
son borgarstjóra né oddvita sjálf-
stæðismanna í borgarstjórn, Vil-
hjálm Þ. Vilhjálmsson, en Kjartan 
Magnússon segir niðurstöðu 
Gallup endurspegla þá lausung 
sem verið hafi í borgarstjórn frá 
því framsóknarmaðurinn Björn 
Ingi Hrafnsson sleit meirihluta-
samstarfinu við Sjálfstæðisflokk-
inn.

„Þá tók við meirihluti sem var 
ekki með öfluga starfsemi þá þrjá 
mánuði sem hann var enda hafði 
hann ekki einu sinni málefnaskrá. 
Á endanum mynduðum við meiri-
hluta sem er aðeins búinn að starfa 
í einn mánuð og við eigum eftir að 
sýna það og sanna betur fyrir kjós-
endum að þetta er meirihluti sem 
tekur ákvarðanir,“ segir Kjartan, 
sem kveður verk að vinna fyrir 
alla borgarfulltrúa, sama hvar í 
flokki þeir standi.

„Við verðum að bretta upp 
ermar og takast á við þau mál sem 
töfðust í þessum hundrað daga 
meirihluta af því að þau voru ekki 
með málefnaskrá og vissu ekki 
hvað þau áttu að gera. Það er verk 
fyrir alla borgarfulltrúa að vinna 
að sýna að borgarstjórnin er starf-
hæf og skilar af sér verkum,“ 

segir Kjartan. Ólafur F. Magnús-
son tók í svipaðan streng og 
Kjartan í viðtali við Ríkisútvarp-
ið.

Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í borgarstjórn, 
hafnar fullyrðingum um ábyrgð 
fyrrverandi borgarstjórnarmeiri-
hluta á útkomu borgarstjórnar-
innar hjá Gallup.

„Það er mikil afneitun hjá þeim 
vegna þess að hundrað daga meiri-
hlutinn naut stuðnings rúmlega 
sextíu prósenta borgarbúa og sá 
stuðningur fór vaxandi,“ segir 
Dagur, sem telur það hlutverk 
núverandi meirihluta að vinna úr 
stöðunni.

„Mér finnst mjög ódýrt af 
borgar stjóra og talsmönnum Sjálf-
stæðisflokksins, þegar traust á 
borgarstjórninni er komið niður í 
níu prósent, að kalla þá eftir því að 
minnihlutinn komi með björgunar-
hring til að auka traustið. Sjálf-
stæðisflokkurinn virðist þó því 
miður ekki hafa styrk til að taka á 
sínum innri málum og í raun hefur 
verið viðvarandi stjórnarkreppa 
alveg frá því þessi meirihluti tók 
við,“ segir Dagur B. Eggertsson. 

 - gar

Segjast hafa bundið 
enda á upplausnina
Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir þriggja mánaða upplausnarástandi í borg-
arstjórn hafa lokið með myndun núverandi meirihluta. Oddviti Samfylkingar 
segir fulltrúa meirihlutans í afneitun og stjórnarkreppu í borgarstjórn.

KJARTAN 
MAGNÚSSON

DAGUR B. 
EGGERTSSON

MEIRIHLUTINN KYNNTUR Hvorki náðist tal af Ólafi F. Magnússyni borgarstjóra né 
Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, oddvita Sjálfstæðisflokksins, í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SNJÓFLÓÐ Snjóflóð lokuðu nokkr-
um vegum á Vestfjörðum í gær. 
Breitt en grunnt flóð féll í Kirkju-
bólshlíð í Skutulsfirði og lokaði 
veginum á milli Ísafjarðar og flug-
vallarins, og þar með einnig leið-
inni til Súðavíkur.

Þetta kom sér illa fyrir hóp lög-
regluþjóna sem voru á leið á öld-
ungamót lögreglumanna á Ísafirði 
og sátu fastir í Súðavík. Ekki var 
talið öruggt að ryðja veginn sökum 
hættu á frekari flóðum og var því 
brugðið á það ráð að senda bát eftir 
þeim og öðrum vegfarendum sem 
fljóta vildu með. Mótinu, sem ætlað 
var lögreglumönnum 35 ára og 
eldri, seinkaði frá föstudegi fram til 

gærdagsins vegna ófærðarinnar.
Tveir bílar urðu fyrir flóðinu í 

Kirkjubólshlíð en vegna þess hve 

grunnt flóðið var urðu engin slys á 
fólki og óverulegar skemmdir á 
bílunum.

Ekki kom að sök að ófært væri á 
flugvöllinn þar sem veður hamlaði 
flugi hvort eð var.

Vegurinn frá Súðavík til Ísa-
fjarðar hafði verið ruddur í gær-
morgun, eftir að þrjú lítil flóð 
höfðu fallið á hann nóttina áður, og 
opnaður um skamma hríð. Fljót-
lega þurfti að loka honum á ný.

Hætta var á snjóflóðum á vegum 
fram eftir kvöldi í gær samkvæmt 
upplýsingum frá Veðurstofunni 
og var þeim haldið lokuðum á 
meðan hættan varði. Íbúðarbyggð 
var aldrei í hættu.  - sh

Lögreglumenn á leið á fótboltamót festust í Súðavík vegna snjóflóðs:

Fóru sjóleiðina á öldungamót

FLÓÐIÐ Tveir bílar urðu fyrir flóðinu í 
Kirkjubólshlíð. Engan sakaði og lítið tjón 
varð.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

BÓNORÐ Oddný Sturludóttir, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, 
bað Hallgrím Helgason sambýlis-
mann sinn að giftast sér á blogg-
síðu sinni í fyrradag, 29. febrúar. 

„Ég vildi bara minna á þá 
íslensku hefð á bloggsíðu minni að 
á hlaupársdag megi karlmenn ekki 
neita bónum kvenna. Maðurinn 
minn brást karlmannlega við; tók 
þessu sem bónorði og svaraði 
játandi, sem ég er afar ánægð 
með,“ segir hún. Hallgrímur var 
reyndar í Lettlandi og svaraði því á 
lettnesku en Oddnýju tókst með 
aðstoð vina að ráða gátuna. „Þetta 
sýnir fólki sem er orðið þreytt á 
argaþrasi stjórnmálanna vonandi 
að stjórnmálamenn eru líka af 
holdi og blóði og með húmorinn í 
lagi.“ - jse

Oddný Sturludóttir:

Bónorðablogg

HALLGRÍMUR OG ODDNÝ Allt útlit er 
fyrir að sagnfræðigrín Oddnýjar endi 
með brúðkaupi.

ÚTIVIST Mikil aðsókn var í skíðabrekkurnar í 
Bláfjöllum og Hlíðarfjalli í gær. Talið er að um 
fjögur þúsund manns hafi lagt leið sína í Bláfjöll 
og um eða yfir þúsund manns í Hlíðarfjall.

„Það seldist allt upp í skíðaleigunni,“ segir 
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðis-
ins í Bláfjöllum. „Fólk var farið að streyma hingað 
strax um tíuleytið enda yndislegt veður.“ Opið 
hefur verið í brekkurnar í Bláfjöllum alla síðustu 
viku, en aðsóknin náði þó hamarki í gær.

Fyrir norðan var lygnt en þó talsvert fannfergi. 
„Hér var bara jólastemmning. Það snjóaði allan 
daginn,“ segir Guðmundur Karl Jónsson, forstöðu-
maður í Hlíðarfjalli. Ofankoman aftraði hins 
vegar ekki skíðagörpunum, sem fjölmenntu í 
brekkurnar.

Einnig var gott skíðafæri í nágrannabæ Akur-
eyrar, Dalvík, í lok vikunnar. „Það er mikill snjór 
núna og skíðabrekkurnar óvenju góðar,“ segir 
Svanfríður Inga Jónasdóttir, bæjarstjóri Dalvíkur-
byggðar. Þar framleiða heimamenn snjó sjálfir til 
viðbótar við þann sem fellur af himnum ofan, og 
nota til þess fjórar snjóbyssur. 

Svanfríður segir að óblítt veðurfar á suðvestur-

horninu síðustu vikur og mánuði hafi gert það að 
verkum að færri hafi komið norður í brekkurnar 
en jafnan.  - sh / - ovd

Blíðviðri í Bláfjöllum og fannfergi í Hlíðarfjalli laðaði að fjölda skíðamanna í gær:

Þúsundir skíðuðu í góðri færð

Í BLÁFJÖLLUM Aðstæður til skíðaiðkunar hafa verið afar góðar 
undanfarna viku. Þúsundir voru í Bláfjöllum í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Pilturinn 
sem slasaðist 
alvarlega er 
bifreið var 
ekið á 
húsvegg á 
Akranesi 18. 
febrúar er 
látinn. Hann 
hét Þorvald-
ur Kristinn Guðmundsson og 
var átján ára, fæddur í 
nóvember árið 1989. Piltur 
sem einnig slasaðist í árekstr-
inum og lá á gjörgæsludeild 
útskrifaðist þaðan nokkrum 
dögum eftir slysið.

Lést eftir bílslys

Ásta, hvað segja nágrannarn-
ir?

„Þeir kvarta ekki og ég kalla það 
gott. Þetta eru allt saman vinir 
mínir.“

Ásta Pálsdóttir fær reglulega heimsókn 
af flokki sextíu gæsa sem hún fóðrar á 
brauði við heimili sitt í Hátúni í Reykjavík.

SPURNING DAGSINS
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Dagana 28. febrúar til 2. mars stendur yfir Tilboðstími 
hjá Toyota – Betri notuðum bílum á Nýbýlaveginum.
Nú er þinn tími kominn til að tryggja þér magnaðan 
afslátt og einstök fjármögnunarkjör á Úrvalsbílum 
og Gæðabílum.

BNB - sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri 
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í 
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar 
bjóðum við þér hann ekki.

+Frábært tilboðsverð

+Flugmiðar til Evrópu fyrir tvo fylgja fyrstu 100 bílunum*

+Allt að 100% fjármögnun

+Lengri afgreiðslutími dagana 28. feb. til 2. mars

www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

*Flugmiðar með Icelandair, gildir út árið 2008. Flugvallarskattur ekki innifalinn.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

TILBOÐSTÍMITILBOÐSTÍMI
BETRI NOTAÐIR BÍLAR Á MÖGNUÐU AFSLÁTTARVERÐI

28. FEBRÚAR – 2. MARS

Allt að 100% fjármögnun

Lengri afgreiðslutími dagana 28. feb. til 2. mars
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LENGRI AFGREIÐSLUTÍMI >

Hvað er Úrvalsbíll?

Er í verksmiðjuábyrgð. 12 mánaða viðbótarábyrgð á ofangreindum atriðum.

• 14 daga skiptiréttur
• Umframábyrgð á bremsuhlutum (sliti)
• Neyðarsími 570 5000

• Ef bíllinn bilar sjáum við um að
 láta gera við hann
• Við lánum þér annan bíl á meðan

Hvað er Gæðabíll?

Er ekki í verksmiðjuábyrgð. 3 mánaða viðbótarábyrgð:
• Vélbúnaðar
• Rafbúnaðar

• Drifbúnaðar
• Hemlakerfis

• Fjöðrunarbúnaðar
• Stýrisbúnaðar
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8 vikna aðhald fyrir konur8 vikna aðhald fyrir konur
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hefst 4.mars. Kennt er

þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17-18.
Frjáls mæting í aðra tíma

og í tækjasal.
Skráning í síma: 567-6471

MARKAÐSMÁL Glitnir var valið 
markaðsfyrirtæki ársins 2007 af 
fagfólki í markaðsmálum í 
könnun sem Capacent gerði fyrir 
Ímark. Þetta er annað árið í röð 
sem Glitnir hlýtur heiðurinn. 
Niðurstaðan var kynnt á Íslenska 
markaðsdeginum á föstudag.

„Við sem vinnum að markaðs-
málum erum mjög gagnrýnin á 
störf hvert annars, einmitt þess 
vegna er þetta mjög mikil 
viðurkenning fyrir markaðsfólk 
Glitnis,“ er haft eftir Bjarneyju 
Harðardóttur, framkvæmdastjóra 
markaðs- og einstaklingssviðs 
Glitnis, í tilkynningu frá fyrir-
tækinu.  - sh

Markaðsfyrirtæki ársins 2007:

Glitnir sigraði 
annað árið í röð

HEILBRIGIÐISMÁL Niðurstöður 
könnunar Capacent Gallup á 
högum eldri borgara í Reykjavík, 
áttatíu ára og eldri, benda til að 
þeir séu ánægðir með aðstæður 
sínar og þá þjónustu sem þeir fá. 
Í tilkynningu sem Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar sendi frá sér 
kemur fram að stærsti hluti 
svarenda telur sig ekki búa við 
félagslega einangrun og segist 
eiga í góðum og reglulegum 
samskiptum við ættingja og vini. 

Rúmlega þriðjungur svarenda 
tekur þátt í félagsstarfi eldri 
borgara og um fjórðungur þeirra 
tekur einnig þátt í annars konar 
félagsstarfi.

Í úrtaki könnunarinnar voru 
1.000 Reykjavíkurbúar og var 
svarhlutfallið 58,8 prósent.  - aá

Félagslyndir og virkir:

Ánægðir eldri 
borgarar 

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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HLÝNAR Á 
ÞRIÐJUDAG  Jæja, 
loks má greina 
hlýindi í kortun-
um eftir kuldatíð 
síðustu daga. Eru 
horfur á að síðla 
þriðjudags gangi 
hlýtt loft inn á 
landið með slyddu 
í fyrstu og síðar 
rigningu á landinu 
sunnan og vestan-
verðu. Um kvöldið 
ætti að vera orðið 
frostlaust víðast 
hvar, síst þó nyrðra. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness hefur dæmt mann um 
fertugt í tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir að ráðast á 
fyrrverandi eiginkonu sína.

Maðurinn barði konuna marg-
sinnis með krepptum hnefa í höfuð 
og andlit og sparkaði í líkama 
hennar. Þau stóðu á þeim tíma í 
skilnaði en maðurinn bjó enn á 
heimili konunnar. Börn þeirra 
urðu vitni að árásinni. Konan hlaut 
opin sár og marðist í andliti og 
víðs vegar um líkamann. Refsing-
in var skilorðsbundin þar sem sýnt 
þótti að konan hefði átt upptökin 
að átökunum með því að reka 
manninum kinnhest. - sh

Skilorð fyrir að lúberja konu:

Börnin horfðu 
á barsmíðarnar

BRETLAND, AP Harry prins sneri  
heim til Bretlands í gær eftir tíu 
vikna herþjónustu í Afganistan. 
Harry var í hópi 170 hermanna 
sem lentu á Brize Norton-her-
stöðinni í Suður-Englandi í gær. 
Vilhjálmur bróðir hans og Karl 
faðir hans tóku á móti honum 
við komuna til landsins. 

Herdeild Harrys snýr aftur 
til Bretlands í apríl. Á föstudag 
var ákveðið að senda Harry 
heim eftir að fjölmiðlar höfðu 
greint frá því að hann væri í 
Afganistan. Áður hafði verið 
gert samkomulag við fjölmiðla 
um að greina ekki frá staðsetn-
ingu hans af öryggisástæðum. 

Karl Bretaprins sagðist í gær 
vera mjög feginn að sonurinn 
væri kominn heim í heilu lagi. 
Hann sagðist vera gríðarlega 
stoltur af honum og öllum þeim 
hermönnum sem gegna her-
þjónustu. Harry ræddi hins 
vegar ekkert við fjölmiðla, en 
breskir fjölmiðlar hafa greint 
frá því að prinsinn hafi verið 
afar ósáttur við að vera kallað-
ur heim.  

Ekki hefur verið útilokað að 
Harry verði sendur í herþjón-
ustu annað en áætlað er að eldri 
bróðir Harrys, Vilhjálmur, 
gegni herþjónustu í breska sjó-
hernum síðar á þessu ári.  - þeb

Harry Bretaprins kom til Bretlands frá Afganistan í gær: 

Ósáttur við að vera sendur heim

VIÐSKIPTI Fasteignasalinn og lögmaðurinn Guðmund-
ur Þórðarson verður kærður fyrir að hafa ekki notað 
fé sem hann fékk frá kaupendum íbúðar til að 
aflétta veðskuldum fyrri eiganda.

Gunnhildur Helga Jónasdóttir og Pétur Scheving 
Thorsteinsson keyptu í ágúst í fyrra tvíbýlishús í 
Kólguvaði fyrir 39,9 milljónir króna. Seljandinn var 
Arn ehf. og gekk Guðmundur Þórðarson hjá 
fasteignasölunni Casa Firma frá viðskiptunum. 
Hjónin tóku 25 milljóna króna lán sem Guðmundur 
tók við ásamt einni milljón í peningum. Féð átti hann 
meðal annars að nota til að létta 23 milljóna króna 
skuld af íbúðinni. Síðar kom í ljós að gamla lánið 
hafði ekki verið greitt upp heldur hvíldi áfram á 
íbúðinni og safnaði þar kostnaði.

Guðmundur segir að peningarnir frá hjónunum 
hafi fyrir handvömm farið til að greiða skuldir Arns 
ehf. við fyrirtækið Byggben sem reisti húsið. „Þetta 
var bara eitthvert „blakkátt“ þegar var verið að 
afgreiða þetta hjá okkur,“ útskýrir Guðmundur.

„Auðvitað gerir reyndur lögmaður og fasteigna-
sali ekki slíkt af misgáningi,“ segir Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson, lögmaður hjónanna.

Gunnhildur og Pétur áttu að fá íbúðina fullbúna í 
september en fengu hana ekki fyrr en viku fyrir jól. 
Að sögn hjónanna vantaði þá innréttingar og tæki í 
íbúðina og hún lak. Samt hafi þau verið búin að 
greiða sex milljónir til viðbótar áðurnefndum 26 
milljónum undir því yfirskini að klára ætti íbúðina.

„Þetta eru menn sem auglýsa sig sem trausta og 
faglega en eru bara svikahrappar sem geta rústað líf 
fólks á einni nóttu,“ segir Gunnhildur.

Í síðustu viku var loks gengið frá hinu eldra 
áhvílandi veði eftir að Sjóvá viðurkenndi ábyrgð á 
gjörðum Guðmundar og greiddi út hámark starfs-
tryggingar sem hann hafði hjá félaginu, tæpar 23 
milljónir króna.

„Úr því sem komið var má segja að Vilhjálmur og 
Sjóvá hafi bjargað lífi okkar,“ segja Gunnhildur og 
Pétur. Málinu er þó ekki lokið.

„Guðmundur verður kærður til bæði eftirlits-
nefndar Félags fasteignasala og til úrskurðar-
nefndar lögmanna og þess krafist að hann verði 
áminntur eða eftir atvikum sviptur lögmannsrétt-

indum því þetta mál mun ekki vera það eina á 
hendur honum. Guðmundi verður líka stefnt vegna 
kostnaðar,“ boðar Vilhjálmur.

Guðmundur kveðst ekki skilja hvað hjónunum 
gangi til. Þau eigi enn eftir að greiða yfir sex 
milljónir af kaupverðinu sem sé langt umfram 
hugsanlegan skaða þeirra. Fasteignasali beri ekki 
ábyrgð á afhendingardrætti. „Það er búið að bjarga 
því fullkomlega og ríflega það að þau verði ekki 
fyrir tjóni,“ segir hann.  gar@frettabladid.is

Mistök fasteignasala 
kostuðu 23 milljónir
Hjón kæra fasteignasala í Casa Firma til úrskurðarnefndar lögmanna og Félags 
fasteignasala fyrir að nota ekki 23 milljónir af kaupverði íbúðar til að aflétta 
veðskuldum. Mistök segir fasteignasalinn. Sjóvá greiddi tjónið að mestu leyti.

FJÖLSKYLDAN Í KÓLGUVAÐI 3 Gunnhildur Helga Jónasdóttir og 
Pétur Scheving Thorsteinsson með soninn Úlf fyrir utan heimili 
fjölskyldunnar í Norðlingaholti. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HEIMKOMAN  Karl og Vilhjálmur Bretaprinsar tóku á móti Harry við heimkomuna frá Afgan-
istan í gær. Feðgarnir voru í flugstöðinni í rúma klukkustund áður en þeir keyrðu saman á 
brott. Harry prins vildi ekki ræða við fjölmiðla, en Karl faðir hans sagðist vera feginn að fá 
hann heim. 

Næturerill í höfuðborginni
Sjö gistu fangageymslur lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt 
laugardags. Lögreglan hafði í nógu 
að snúast vegna ölvunar, óspekta og 
pústra, en engin alvarleg mál komu 
þó upp að sögn varðstjóra.

LÖGREGLUFRÉTTIR

RÚSSLAND, AP Forsetakosningar 
fara fram í Rússlandi í dag. 
Fastlega er búist við því að 
Dmitry Medvedev verði kjörinn 

forseti og að 
Vladimír Pútín, 
núverandi 
forseti, taki 
sæti forsætis-
ráðherra í 
framhaldinu. 

Gennady 
Tsjúganov, 
formaður 
Kommúnista-
flokksins, 

þjóðernis sinninn Vladimír 
Zhirinovsky og hinn lítt þekkti 
Andrei Bogdanov eru einnig í 
framboði til forseta. 

Kosningarnar hafa verið 
mikið gagnrýndar og er 
Öryggis- og samvinnustofnun 
Evrópu til dæmis ekki með 
kosninga eftirlit vegna deilna um 
framkvæmd þess. - þeb

Forsetakosningar í Rússlandi:

Talið öruggt að 
Medvedev sigri

DMITRY MEDVEDEV

GENGIÐ 29.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

129,9155
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Vilhjálmur Egilsson, formaður  Þórunn Sveinbjörnsdóttir, varaformaður 
Ari Edwald     Árni Bjarnason
Birgir H. Björgvinsson    Friðrik J. Arngrímsson              
Sigurður Bessason    Sveinn Hannesson

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Efnahagsreikningur:            31.12.2007             31.12.2006

   Verðbréf með breytilegum tekjum    115.236 112.007
   Verðbréf með föstum tekjum    102.018 93.523
   Veðlán          10.599 10.083
   Bankainnstæður          9.026          1.200
   Kröfur               1.940          990
   Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir   242 251
   Skuldir                            - 829                              - 2.643

   Hrein eign til greiðslu lífeyris                     238.232 215.411

Breytingar á hreinni eign:     2007 2006

   Iðgjöld                 10.134 7.975
   Lífeyrir        - 5.443 - 4.873
   Fjárfestingartekjur                         18.401 31.328
   Fjárfestingargjöld                  - 125 - 123
   Rekstrarkostnaður      - 242 - 228
   Aðrar tekjur                        96 36

   Hækkun á hreinni eign á árinu           22.821 34.115
   Hrein eign frá fyrra ári           215.411 181.296

   Hrein eign til greiðslu lífeyris     238.232 215.411

Tryggingafræðileg staða:     2007 2006

   Eignir umfram áfallnar skuldbindingar             25.048 38.365
   Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum               11,5% 21,3%
   Eignir umfram heildarskuldbindingar   19.143 32.490
   Í hlutfalli af heildarskuldbindingum   5,0% 10,3%

  Á árinu 2007 voru réttindi sjóðfélaga hækkuð um 10% eða um 17,7 milljarða króna.  Eftir þá       
   hækkun voru eignir umfram heildarskuldbindingar 14,7 milljarðar króna eða 4,4% mv. árslok 2006.

Kennitölur:       2007 2006

   Raunávöxtun                  2,4% 9,6%
   Hrein raunávöxtun                            2,4% 9,4%
   Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)                 11,6% 11,0%
   Eignir í ísl. kr. (%)      87% 90%
   Eignir í erl. gjaldmiðlum (%)                 13% 10%
   Fjöldi virkra sjóðfélaga               25.101 23.195
   Fjöldi launagreiðenda                 4.237 4.033
   Fjöldi lífeyrisþega                12.942 12.795

(Allar fjárhæðir í milljónum króna)

Stjórn sjóðsins.

Ávöxtun:

Ársfundur 2008.

Nafnávöxtun sjóðsins á árinu 2007 var 8,4% sem jafngildir 2,4% raunávöxtun.  Meðaltal raunávöxtunar sjóðsins s.l. 
5 ár er 11,6%. Raunávöxtun skuldabréfa var 4,6%, ávöxtun innlendra hlutabréfa var 8,9%, en Úrvalsvísitala Kauphallar 
Íslands lækkaði um 1,4%.  Ávöxtun erlendra hlutabréfa sjóðsins var -5,2% í íslenskum krónum, en til samanburðar 
lækkaði heimsvísitala hlutabréfa (MSCI) um 7,6%.  Raunvöxtun séreignardeildar sjóðsins var þannig:  Framtíðarsýn 
I -2,4% (nafnávöxtun 3,5%), Framtíðarsýn II -0,5% (nafnávöxtun 5,5%) og Framtíðarsýn III 4,9% (nafnávöxtun 11%).  

Ársfundur sjóðsins verður haldinn þriðjudaginn 29. apríl n.k. kl. 17.00 á Grand Hótel Reykjavík.  
Dagskrá fundarins verður auglýst síðar.
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Grand Hótel við Sigtrún 1. hæð
3. mars 2008 kl. 16-19.30

Heyrnahjálp býður til málþings
 ...um aðgengi fólks með heyrnafötlun

Heyrnahjálp, Langholtsvegur 111, 104 Reykjavík
Sími: 551 5895 • Fax: 551 5835 • Veffang: heyrnahjalp.is

Dagskrá:
              
Fundarstjóri: Daniel G. Björnsson

15:20 Húsið opnar. Innritun. 
15:30 Sýning á heyrnar-og hjálpartækjum og öðrum sérútbúnaði.
16:00 Málþing sett:  
Halla B. Þorkelsson, formaður Heyrnarhjálpar.

Líffræði eyrans, heyrnarskerðing, úrlausnir.  
Ingibjörg Hinriksdóttir, yfi rlæknir HTÍ.

Internetið í samskiptum og námi -verkfæri fyrir heyrnarskerta og 
heyrnarlausa.
Salvör Gissurardóttir, lektor í Kennaraháskóla Íslands.

“Staða textunar -aðgengi HVAÐ?”
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, fyrrum vara þingmaður.

Textun á myndböndum og kvikmyndum  
Agnes Johnsen, framleiðandi hjá Sögn ehf.

Staða tónmöskvans –
Hvað er tónmöskvi, hvernig nýtist hann og hvar á hann að vera ?
Bryndís Guðmundsdóttir, heyrnarfræðingur og kennari heyrnarlausra/skertra.

17:25 – 17.55   Kaffi hlé og sýning.

Vinnumarkaðurinn og heyrnarskertir.
Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnarfræðingur,
Laila Margrét Arnþórsdóttir, ráðgjafi .

Rittúlkun/táknmálstúlkun og réttur einstaklinga til túlkunar.
Málfríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Heyrnarhjálpar,
Hjördís Guðmundsdóttir, neytandi,
Þórður Örn Kristjánsson, neytandi,
Hjördís Anna Haraldsdóttir, neytandi.

Fjölbreytt aðgegni við kennslu heyrnarskertra og heyrnarlausra barna.
Bryndís Helgadóttir og Hildur Heimisdóttir, kennarar.

Takmarkað aðgengi og kostnaður við hjálpartæki,  áhrifavaldar á lífsgæði.
Halla B. Þorkelsson, formaður Heyrnarhjálpar.

Samantekt og málþingi slitið.

Aðgengi fyrir alla. Tónmöskvi, rittúlkur, táknmálstúlkur
Kaffi veitingar-námskeiðsgögn

Húsið opnar 15.30. Verð 1000kr
Fólk er hvatt til að skrá sig á netinu

heyrnahjalp at centrum.is

HEILBRIGÐISMÁL Alls hafa tæplega 
150 þúsund Evrópubúar skrifað 
undir vefáskorun um að stöðva leg-
hálskrabbamein á vegum Evrópsku 
leghálskrabbameinssamtakanna 
ECCA, þar af yfir 7.500 Íslending-
ar. Aðeins Portúgalar og Króatar 
hafa verið iðnari við að skrifa undir 
hana en Íslendingar. 

Með undirritun sinni styðja 
Íslendingar áskorun á Evrópuþing-
ið, framkvæmdastjórn ESB og 
ríkis stjórnir allra Evrópulanda um 
að koma á fót öflugu forvarnar-
starfi sem mun veita konum innan 
Evrópu bestu mögulegu vörn gegn 
leghálskrabbameini. Á hverju ári 

greinast 50 þúsund konur og 25 
þúsund deyja af völdum legháls-
krabbameins. „Öflugar forvarnir 
geta komið í veg fyrir nær öll þessi 
tilfelli,“ segir á vefsíðunni.

Langduglegastir að skrifa undir 
áskorunina eru Portúgalar en rúm-
lega 66 þúsund þeirra hafa skrifað 
undir. Tæplega 39 þúsund Króatar 
hafa skrifað undir en Íslendingar 
eru í þriðja sæti og Pólverjar í 
fjórða sæti. 

Íbúar í meira en fjörutíu löndum 
hafa skrifað undir áskorunina. 
Þátttakan er þó einna minnst í 
Liechtenstein, þar hafa fimm skrif-
að undir, níu Armenar og níu Úkra-
ínumenn hafa skrifað undir hana 
og tuttugu Georgíumenn. 

Áskorunin er á slóðinni http://
www.cervicalcancerpetition.eu.

 - ghs

ÖFLUGT FORVARNARSTARF Tæplega 
átta þúsund Íslendingar hafa undirritað 
áskorun um leghálskrabbamein.

Tæp 150 þúsund Evrópubúa skrifa undir áskorun gegn leghálskrabbameini:

Íslendingar einna duglegastir

ÞRÓUNARSAMVINNA Tveir nýir 
starfsmenn Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands eru að taka við 
störfum í Malaví og Namibíu.

Guðbrandur Þorkelsson, 
heilsugæslulæknir í Grafarvogi, 
er farinn til Malaví þar sem hann 
veitir ráðgjöf við uppbyggingu 
og rekstur sjúkrahússins í 
Monkey Bay. Þá heldur Davíð 
Bjarnason mannfræðingur til 
Namibíu þar sem hann tekur við 
starfi verkefnastjóra. Meðal 
verkefna eru bætt menntaskil-
yrði heyrnarlausra barna, vatns- 
og beitistjórnarverkefni og 
stuðningur við uppbyggingu 
leikskóla.  - ovd

Þróunarsamvinna í Afríku:

Nýir starfs-
menn til Afríku

Á danska ríkisstjórnin að 
biðjast afsökunar á Múham-
eðsteikningunum?

Já 23%
Nei 77%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Treystir þú borgarstjórn?

Segðu skoðun þína á visir.is.

Auglýsingasími

– Mest lesið

GAZA, AP Að minnsta kosti fimmtíu 
Palestínumenn og tveir ísraelskir 
hermenn létu lífið í bardögum  á 
Gaza-svæðinu í gær. Mannfallið í 
gær var það mesta á einum sólar-
hring frá því að Hamas-samtökin 
komust til valda á Gaza í júní síð-
astliðnum. Frá því á miðvikudag 
hafa 75 Palestínumenn, þar af að 
minnsta kosti átta börn, látist í 
skotárásum ísraelska hersins. Um 
200 manns hafa þar að auki særst.

Mahmoud Abbas, forseti Palest-
ínu, hefur óskað formlega eftir því 
að Öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna komi saman til neyðarfundar 
vegna ástandsins á svæðinu. 

Að sögn talsmanns ísraelska 
hersins voru skotárásir gærdags-
ins svar við eldflaugaárásum 

Palestínumanna undanfarna daga. 
Ísraelar hafa jafnframt hótað enn 
harðari aðgerðum ef eldflauga-
árásunum linnir ekki. 

Ahmed Qureia, sem fer fyrir 
sáttanefnd Palestínumanna, sagði 
í gær að friðarviðræðum við Ísra-
elsmenn yrði líklega frestað í kjöl-
far átakanna. Þá sagði hann að 
aðgerðir Ísraelsmanna á Gaza 
væru ekkert annað en þjóðarmorð 
og að þær rýrðu trúverðugleika 
friðarviðræðnanna.

Talsmaður utanríkisráðuneytis 
Ísraels segir að Ísraelar muni 
halda áfram að berjast við hryðju-
verkamenn sem ógni þeim, en það 
eigi ekki að standa í vegi fyrir 
friðarviðræðunum. Viðræðurnar 
hófust á nýjan leik í nóvember 

eftir sjö ára hlé. Síðustu vikur 
hafa sáttanefndir hist nánast dag-
lega, enda hafði verið ákveðið að 
reyna að ná samkomulagi í árs-
lok. 

Abbas, forseti Palestínu, segir 
viðbrögð Ísraela við eldflauga-
árásunum alltof hörð. Hann segist 
jafnframt fordæma hversu marg-
ir óbreyttir borgarar hafi fallið. 
Þá sagði hann að árásum Ísraela 
væri best lýst sem helför. Talið er 
að að minnsta kosti helmingur 
þeirra sem fallið hafa undanfarna 
daga sé óbreyttir borgarar. Til-
raunir Abbas til að stilla til friðar 
takmarkast af því að hann stjórn-
ar aðeins Vesturbakkanum, á 
meðan Hamas-samtökin stjórna 
Gaza-svæðinu. thorunn@frettabladid.is

Öryggisráð SÞ komi 
saman vegna Gaza
Forseti Palestínumanna óskaði eftir neyðarfundi Öryggisráðs Sameinuðu þjóð-
anna vegna ástandsins á Gaza-svæðinu. Að minnsta kosti fimmtíu manns létu 
lífið í átökum gærdagsins. Friðarviðræður þjóðanna eru í uppnámi. 

ÁTÖK Bardagar á Gaza-svæðinu náðu hámarki í gær, þegar fimmtíu Palestínumenn létust í skotárásum Ísraelshers. Skotárásirnar 
eru viðbrögð við eldflaugaárásum Hamas-liða, sem hafa staðið í nokkra daga. Átökin ógna friðarviðræðum, en Palestínumenn 
sögðu í gær að viðræðunum yrði að öllum líkindum frestað.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SJÁVARÚTVEGUR „Það eru fá skip á miðunum svo það 
er rúmt um okkur nema hvað hvalurinn gerir okkur 
erfitt fyrir,“ segir Ólafur Einarsson, skipstjóri á 
Álsey VE sem var að kasta á loðnumiðum í gær.

„Við urðum að sæta lagi svo að hvalurinn færi 
ekki í nótina hjá okkur,“ segir hann enn fremur. 
Hann segir að skipverjar hafi séð bæði hnúfubak og 
hrefnu í námunda við skipið. „Þetta er alltaf að 
aukast og hvalurinn er nú fyrst farinn að elta 
loðnuna hingað upp á grunn. Við munum þó ekki 
eftir svona miklum ágangi,“ bætir hann við en 
Álsey var á veiðum þrjátíu mílur norðaustan við 
Vestmannaeyjar eða skammt utan við Stokkseyri.

Þeir voru komnir með um 900 tonn í tveimur 
köstum og sagði hann um sjötíu prósent aflans vera 
hrygnu, sem er afar gott nú þegar hrognataka er 
hafin. Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson er nú 
komið vel austur fyrir land en Agnar Sigurðsson, 

frá Hafrannsóknastofnuninni, segir að lítið sé að sjá 
sem vakið geti vonir um að önnur ganga sé væntan-
leg. - jse

Loðnuveiðimenn umkringdir hval á loðnumiðum:

Í samkeppni við hvalinn

LOÐNU DÆLT UPP Áhöfnin á Álsey dælir loðnunni í lest en úti 
fyrir svamlar hvalurinn og tekur sinn skerf. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

KJÖRKASSINN
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SPRON Viðbót 
– allt að 7,95% vextir* + vaxtaaukinn

 SPRON Vaxtabót
SPRON Viðbót eða SPRON Veltubót fyrir 15. apríl nk.

SPRON Veltubót 
– allt að 15,05% ársávöxtun* + vaxtaaukinn

SPRON Vaxtabót 
– allt að 15,05% vextir* + vaxtaaukinn

TILBOÐ

*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 21. febrúar 2008.  Vaxtaaukinn leggst inn á reikninginn um næstu áramót.
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Þorsteinn og Sigríður taka ekki 
lengur börn í skammtímavistun 
heldur reka sambýli fyrir fimm 
geðfatlaða einstaklinga á Kjalar-
nesi, í sama húsi og þau bjuggu 
áður með börnum sínum og börn-
um sem dvöldu hjá þeim. Bæði 
eru þau sjúkraliðar að mennt en 
Þorsteinn segir að það hafi nánast 
verið hending að þau tóku að sér 
börn í skammtímavistun á sínum 
tíma. 

„Við sáum auglýsingu í Mogg-
anum þar sem var verið að aug-
lýsa eftir plássi fyrir krakka. Við 
vildum nú bara athuga hvort við 
gætum gert eitthvert gagn. Konan 
mín hringdi í Félagsþjónustu 
Reykjavíkur og í kjölfarið var 
húsið tekið út og við fengum 
umsögn barnaverndarnefndar. 
Ég man vel eftir fyrstu börnun-
um; þetta voru tveir litlir bræður 
– annar þriggja ára og hinn eins 
árs. Þeir áttu erfitt heima fyrir 
því móðir þeirra var á spítala og 
voru hjá okkur í hálft ár.“ 

Vatt upp á sig 
Hjónin höfðu ekki gert ráð fyrir 
að taka við fleiri börnum í 
skammtímavistun, þau áttu sjálf 
fjögur börn á þessum tíma og eitt 
átti eftir að bætast við. Málið vatt 
hins vegar upp á sig og næstu 
átján árin dvöldu hjá þeim tugir 
barna á öllum aldri í lengri eða 

skemmri tíma. „Ég hef ekki 
lengur tölu á hversu mörg börn 
bjuggu hjá okkur en þau voru 
mörg,“ segir Þorsteinn. Sum 
börnin dvöldu aðeins í nokkra 
sólarhringa en önnur bjuggu 
meira eða minna hjá þeim í mörg 
ár. „Oftast komu börn til okkar 
vegna erfiðleika á heimilinu, 
veikinda eða jafnvel óreglu. Við 
vorum í sjálfu sér ekkert að spá í 
það. En það þurfti að umvefja 
börnin sem komu hingað mikilli 
ástúð og kærleika til að þau 
myndu falla í hópinn og það var 
ótæpilega gert. Krakkarnir voru 
líka alltaf ótrúlega fljótir að 
aðlagast; ekki síður unglingarnir 
en þau yngri.“  

Þorsteinn segir að heimilislífið 
hafi gengið ótrúlega vel og verið 
merkilega lítil viðbrigði fyrir 
fjölskylduna að taka að sér önnur 
börn. „Krakkarnir okkar urðu 
mjög fljótt innviklaðir í þetta og 
tóku hinum krökkunum eins og 
nýjum systkinum. Það var alltaf 
mikill kærleikur. Ég held að börn-
in okkar hafi líka haft gott af því 
að sjá að lífið er ekki alltaf dans á 
rósum.“

Varð bara kækur
Spurður hvað hafi ráðið að þau 
tóku að sér fleiri og fleiri börn 
segir Þorsteinn ekkert einhlítt 
svar við því. „Eins og einhver 

sagði þá varð þetta bara kækur 
hjá okkur,“ segir hann og hlær. 
„En það var stöðug þörf og erfitt 

að segja nei. Stundum kom fyrir 
að við vorum með sex börn í einu, 
fyrir utan okkar eigin börn. Það 
var vissulega þröng á þingi en 
allir undu glaðir við sitt.“ 

Þrátt fyrir barnamergðina 
segir Þorsteinn að heimilishaldið 
hafi ætíð gengið vel, enda hjónin 
samhent. „Það gekk ótrúlega vel. 
Auðvitað þurfti að fara með 
krakkana allt í tveimur hollum og 
svona en það var allt í lagi. Á 
öllum þessum árum held ég að 
það hafi aðeins gerst tvisvar að 
við kjarnafjölskyldan vorum ein 
á jólunum en krakkarnir sem 
voru hjá okkur voru líka hluti af 
fjölskyldunni.“ 

Þorsteinn segir að þetta hafi 
ekki tekið mikið á. „Nei, ég get 
ekki sagt að þetta hafi reynt sér-
staklega á okkur – þetta varð bara 
mjög fljótt normið.“ 

Þótt fjörið á heimilinu hafi jafn-
an verið mikið segir Þorsteinn að 
sjaldnast hafi reynt mikið á þolin-
mæði hans. „Það lærist bara. Ég 
er ekki sá þolinmóðasti í heimin-
um en lærði mjög fljótt að taka á 
þessu.“ 

Börnin halda sambandi 
Þorsteinn viðurkennir að það hafi 
stundum verið erfitt þegar kom 
að kveðjustund. Einn drengur 
sem hafði verið hjá þeim hjónum 
frá því hann var lítill kveið því til 
dæmis svo mikið að kveðja að úr 
varð að þau tóku hann í varanlegt 
fóstur. 

„Við erum bara amma og afi í 
hans augum. En það er rétt, 
kveðjustundin getur vissulega 
reynt á. En á móti kemur að 
margir af þessum krökkum eru 
enn í sambandi og hafa haldið 
tryggð við okkur. Þetta er orðið 
fullorðið fólk í dag, sum eiga börn 
og gengur afskaplega vel. Það er 
auðvitað mjög gefandi að sjá ræt-

ast úr börnum sem áttu erfitt 
þegar þau komu til okkar en það 
er auðvitað ekki hægt að þakka 
okkur það alfarið. Það eru aðvitað 
margir þættir sem koma þarna 
inn í; krakkarnir þroskast og 
vitkast í því umhverfi sem þau 
hrærast í.“  

Fyrir nokkru ákváðu hjónin að 
söðla um. Þau taka ekki lengur að 
sér börn í skammtímavistun, 
fluttu úr húsinu þar sem þau 
bjuggu með börnin og reka þar 
sambýli fyrir geðfatlaða núna. 
Þorsteinn segir það ekki hafa 
verið svo stóra ákvörðun á sínum 
tíma. „Okkur fannst við vera búin 
að gera þokkalega hluti og erum 
glöð yfir að hafa getað gert eitt-
hvað fyrir öll þessi börn.“

Gáfu utanlandsferðina 
Þorsteinn segir að það hafi komið 
þeim mjög á óvart þegar þau 
fengu símhringingu þar sem þeim 
var tilkynnt að þau væru tilnefnd 
til Samfélagsverðlaunanna. „Við 
höfum aldrei verið að bera þetta á 
torg. Þetta var eins og hver önnur 
vinna og verkefni sem maður 
tekst á við í lífinu. En við erum 
vissulega stolt, okkur er mikill 
heiður sýndur að vera tilnefnd. 
Og að vinna í okkar flokki var 
toppurinn á tilverunni þennan 
dag.“ 

Á verðlaunaafhendingunni not-
uðu þau hins vegar tækifærið til 
að drýgja enn eitt góðverk. Ferða-
vinninginn sem þau hlutu í verð-
laun ákváðu þau að gefa Þórhalli 
Darra Þórssyni, sem var tilnefnd-
ur í flokki Hvunndagshetja fyrir 
að gefa allar jólagjafirnar sínar. 
„Við ætluðum að reyna að hitta 
litla strákinn en misstum því 
miður af honum. Við ákváðum að 
gefa honum utanlandsferðina. 
Okkur finnst hann eiga það lang-
mest skilið.“ 

Lykillinn er 
kærleikur
Hjónin Þorsteinn B. Einarsson og Sigríður 
Steingrímsdóttir hlutu á dögunum Samfélags-
verðlaun Fréttablaðsins í flokknum Frá kynslóð til 
kynslóðar. Hjónin tóku börn í skammtímavistun 
um átján ára skeið. Oft var þröng á þingi á heim-
ilinu, enda eiga hjónin fimm börn. Í samtali við 
Bergstein Sigurðsson segir Þorsteinn að allir hafi 
þó ávallt unað glaðir við sitt. Lykillinn var að um-
vefja börnin ást og umhyggju. 

FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR
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Spennið beltin!
Tilboð framundan!

Vinsælar borgir í Evrópu
 á frábæru tilboðsverði í

fjóra daga frá og með
 morgundeginum

Verð frá 8.800 kr. aðra leiðina
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Safnaðu 
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Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir
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greinar@frettabladid.is
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Bíddu, bíddu – hvar hefur 
Framsókn verið?
Allt frá kvótasetningunni 1983 og frekari 

lögfestingu kerfisins 1990 hafa raddir verið 
háværar um augljósa ágalla á íslenska fiskveiði-
stjórnarkerfinu. Yfirráð yfir auðlindinni voru færð 
í hendur eigenda veiðiheimildanna, sem var þá 
jafnframt í sjálfsvald sett hvort og þá að hvaða 
marki þeir kjósa að láta samborgara sína í sjávar-
byggðum vítt og breitt um landið njóta ávaxta af 
auðlindinni með sér. Kerfinu var komið á af 
Framsókn og enginn tók framsóknarmönnum fram 
í varðstöðu um þetta óréttlæti.

Hörmungarsögur úr sjávarbyggðum
Allir þekkja sögur af afleiðingum kvótakerfisins. 
Þekkt er sagan af tveimur félögum sem hófu 
útgerð með tvær hendur tómar um 1980. Annar 
var á sjó og því kom það í hlut hins að ganga frá 
sameiginlegum kaupum þeirra á línubát. Báturinn 
var því skráður á hans nafn og enginn hafði svo 
sem þungar áhyggjur af því – báturinn var ekki 
mikils virði. Þeir gerðu hann upp saman og hófu 
útgerð. Kvóta var síðar úthlutað á bátinn. Þegar 
fram liðu stundir var það sá félaganna sem hafði 
bátinn skráðan á sitt nafn sem gat selt kvótann og 
gengið burt með hundruð milljóna, en hinn sat 
eftir eignalaus og atvinnulaus. Með sama hætti 
hefur einn íbúi í litlu plássi öðlast vald til að ráða 
atvinnumöguleikum samborgara sinna. Í plássinu 
hafa allir lifað á fiski um áratugi og aldir. Sumir 
hafa veitt, aðrir verkað. Eftir tilkomu kvótakerfis-
ins er það sá einn sem á bátinn sem hefur í hendi 
sér að selja atvinnutækifæri og lífsbjörg allra 
annarra íbúa byggðarlagsins á brott. 

Framsóknarflokkur á berangri
Umræðan um stjórnarskrárákvæði um þjóðareign 
á auðlindum litaðist lengi af afstöðu til kvóta-
kerfisins. Á síðustu árum hafa orkumálin orðið 
fyrirferðarmeiri í þessari umræðu, enda verða þau 
eitt stærsta ágreiningsefni á vettvangi stjórn-
málanna á næstu áratugum. Það er þess vegna 
mikilvægt að festa strax í lög leikreglur um 
aðgang að auðlindinni. Það eru stjórnarflokkarnir 
að gera nú. Framsóknarflokkurinn á skelfilega 
sögu að baki þegar kemur að auðlindastefnu. 
Enginn flokkur hefur barist jafn hart fyrir 
óbreyttu kvótakerfi og Framsókn. Sá sami flokkur 
vanrækti algerlega að setja leikreglur um aðgang 
að orkuauðlindum. Fyrir vikið hafa erlend stóriðju-
fyrirtæki sóst eftir að setja á fót starfsemi hér, því 
Ísland er eina landið á Vesturlöndum sem hefur 
ekki gert kröfu um að fyrirtæki skýri hvernig þau 
ætli að mæta útblásturviðmiðum til lengri tíma 
litið og býður niðurgreidda orku á spottprís. Þessi 
stefna eyddi fylgi Framsóknarflokksins. Því er 
kærkominn síðtilkominn áhugi og skilningur 
Framsóknar á þjóðareign á auðlindum. Menn hefðu 
þó betur vaknað fyrr.

Ná þarf samstöðu um 
breytingar á stjórnarskrá
Við framsóknarmenn viljum að ákvæði um 

sameiginlega eign þjóðarinnar á auðlindum 
verði sett í stjórnarskrá Íslands. Í því skyni höfum 
við lagt fram á Alþingi frumvarp sem kveður á um 
að náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru 
háð einkaeignarrétti, séu þjóðareign eftir því sem 
nánar sé kveðið í lögum og að ríkið fari með forsjá, 
vörslu og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og 
réttinda í umboði þjóðarinnar. Þær má þá ekki 
selja eða láta varanlega af hendi til einstaklinga 
eða lögaðila en veita má heimild til afnota eða 
nýtingar tímabundið og gegn gjaldi. Slík heimild 
njóti verndar sem óbein eignarréttindi. Þetta 
frumvarp teljum við vera lykilforsendu þess að 
tryggja sameign þjóðarinnar á auðlindum hennar.

Þess ber að geta að frumvarp okkar er í sam-
ræmi við niðurstöðu auðlindanefndar sem skilaði 
samhljóma niðurstöðum árið 2000.

Það þarf að gefa sér góðan tíma til verksins
Formenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðis-
flokksins lögðu fram sambærilegt frumvarp sl. vor 
í samræmi við stjórnarsáttmála þáverandi 
ríkisstjórnar.

Þá kepptust stjórnarandstöðuflokkarnir við að 
lofa framsóknarmönnum stuðningi við frumvarpið 
og héldu eftirminnilegan blaðamannafund málinu 
til stuðnings. Það var því útlit fyrir að þverpólitísk 
og víðtæk samstaða næðist um málið. En þá bar 
svo við að stjórnarandstaðan rauf þá samstöðu.

Við framsóknarmenn teljum mikilvægt að hefja 
vinnu við þetta mál á ný og gefa sér góðan tíma til 
verksins. Því leggjum við fram þetta frumvarp nú. 
Einnig er rétt að hafa í huga að Sjálfstæðisflokkur-
inn hefur nú fallist á að setja ákvæði um opinbert 
eignarhald á auðlindum í sérlög, ef marka má 
stuðning þeirra við frumvarp iðnaðarráðherra um 
breytingar á nokkrum lögum á auðlinda- og 
orkusviði. 

Því ætti þeim ekki að verða skotaskuld úr því að 
samþykkja sambærileg efnisleg ákvæði í stjórnar-
skrá.

Eftir hverju bíða stjórnarflokkarnir?
Kveðið er á um það í núverandi stjórnarsáttmála 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar að haldið verði 
áfram endurskoðun á stjórnarskrá lýðveldisins og 
að áhersla verði lögð á að leiða til lykta ágreining 
um þjóðareign á náttúruauðlindum í ljósi niður-
stöðu sérnefndar um stjórnarskrármál á síðasta 
þingi. Forsætisráðherra hefur hins vegar ekki séð 
ástæðu til að kalla nefndina saman. Raunar sagði 
hann fyrir skömmu að nefndina ætti ekki að vekja 
til vinnu sinnar fyrr en á síðari hluta kjörtímabils-
ins vegna þess að það hefði reynst best að taka mál 
sem þetta með áhlaupi tiltölulega skömmu fyrir 
kosningar. Sporin hræða í þeim efnum. Hefjum 
leikinn!

S
igríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar 
Íslands, vakti í vikunni athygli á brotalöm í lífeyriskerfi 
landsmanna í erindi á málstofu BSRB um lífeyris mál, 
með stillilegar athugasemdir um vankanta á kerfinu. 
Trú sínum uppruna í íslenskri pólitík rakti hún laka 

stöðu kvenna sem njóta engra réttinda í lífeyrissjóðum sökum 
þess að atvinnuþátttaka þeirra var bundin við heimilishald og 
umönnun barna þegar lífeyrissjóðskerfið var í frumbernsku. 
Þær höfðu engan lífeyrissjóð að borga í, enda treystu þær mætu 
konur á kerfi almannatrygginga sem nú bregst þeim.

Þegar tímabili uppeldisstarfa var lokið í ævi þessara kvenna 
voru þeim mislagðir vegir til menntunar. Margar sóttu í lág-
launastörf en fleiri sóttu ekki fram á vinnumarkaði. Þær komu 
ekki fram sem fullgildir aðilar í lífeyrissjóðskerfi sem hér varð 
til og njóta engra eftirlauna annarra en þeirra sem almanna-
tryggingar veita.

Sigríður Lillý kallar eftir endurskoðun á lögum um almanna-
tryggingar, hún segir lögin skorta markmið, það sé of flókið 
fyrir þá sem komnir eru vel á aldur – og þarf víst ekki aldur til. 
Margir yngri hafa átt í erfiðleikum þar. Undir hælinn er lagt 
hvort njótendur þeirrar aðstoðar sem Tryggingastofnun á að 
bjóða gera sér ljóst hvað í boði er. 

Sigríður spyr réttilega til hvers þetta kerfi sé, hvað er okkar 
réttlæti, hver eru hin viðurkenndu gildi sem eiga að liggja að 
baki samhjálpinni sem við viljum byggja siðmenningu okkar 
á? Fagna ber svo einarðlegri fyrirspurn frá embættismanni og 
mættu fleiri slíkir ganga fram og beina athygli okkar að grunn-
þáttum í samfélagslegri byggingu. Of sjaldan er að grunngild-
um hugað.

Kerfi almannatrygginga er komið nokkuð á aldur og hefur 
um langa hríð verið byggt á sama grunni og bætt. Alþingi hefur 
ekki um langa hríð ráðist í heildarendurskoðun kerfisins þótt 
miklar samfélagslegar breytingar hafi orðið á högum þeirra 
sem kerfið nýta. Sterkur þingmeirihluti er hugsanlega fær um 
að taka það til endurskoðunar, þótt hver hræring kalli vísast á 
háværar raddir um að nú skuli það rústað. En tali forstöðukona 
Tryggingastofnunar með þessum hætti ber að taka á því fullt 
mark. Nú fara að koma til stórar kynslóðir fólks sem vann stór-
an hluta ævistarfs síns milli kerfanna, almannatrygginga og 
lífeyrissjóða. Það er smánarleg framkoma við allan þann fjölda 
lúinna handa að rýra svo hlut þeirra með fálæti að margt það 
fólk búi við eymdarkjör. Auðvelt er að kanna til hlítar hagi þess 
fólks á okkar tæknitímum. Og þeir sem sitja löggjafarþingið og 
smjaðra hvað mest fyrir eldri hópum þegnanna hafa nú tæki-
færi til að gera bót.

Fram undan eru áratugir öldrunar stórra hópa og langlífis 
sem áður er óþekkt í okkar sögu. Allt verður að vinna til að halda 
eldri þegnum virkum sem lengst svo halda megi í við kostn-
að við stofnun og rekstur dvalarstaða fyrir aldraða, sem bjóða 
einangrun en ekki samvist við aðra aldurshópa. Slíkt ástand er 
allra tap.

Forstjóri vill endurskoðun kerfis.

Bágur hlutur
eldri kvenna

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

BITBEIN Árni Páll Árnason spyr:

Á ákvæði um eign þjóðarinnar á 
auðlindum heima í stjórnarskrá?

Stefna Morgunblaðsins
Steingrímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, velti því fyrir sér í 
grein í Morgunblaðinu hver afstaða 
blaðsins væri til umhverfismála 
og álvera. Ekki stóð á svari í Stak-
steinum en þar sagði meðal annars 
að Morgunblaðið hefði á sjöunda 
áratugnum barist hart fyrir byggingu 
álvers í Straumsvík og að það styddi 
byggingu Kárahnjúkavirkjunar og 
þar með álversins á Reyðarfirði.

Er ekki hlutverk Moggans að 
segja fréttir frekar en að berjast 
fyrir einhverjum hápólitískum 
málum? Það er engu líkara en 
Morgunblaðið hugi á fram-
boð en það væri frekar 
óþægilegt að vera með 
kjörorðið X-M.

Hver er stefna Séð og heyrt?
Ef fjölmiðlar eigi að hafa svona skýra 
stefnu í þeim málum sem þeir fjalla 
um má jafnvel vænta þess að ein-
hverjir siðapostular krefji Séð og heyrt 
svara um hver afstaða blaðsins sé til 
lauslætis eða framhjáhalda.

Árans kvenmannsleysi
Kostir og gallar olíuhreinsunar-

stöðvar á 
Vestfjörðum 
voru ræddir á 
fundi Græna 
netsins, félags 
jafnaðarmanna 

um umhverfið, 
náttúruna og 
framtíðina, 

sem 

haldinn var á Kaffi Sólon í gær. Allir 
vita að það getur valdið mönnum 
hreinni eymd ef þeim helst illa á 
konum. Færri vissu hins vegar að 
heilu landsfjórðungarnir gætu þjást 
illa af sömu ástæðum. Á fundinum 

kom nefnilega 
fram í máli Dofra 
Hermannssonar, 
varaborgarfull-
trúi Samfylk-
ingarinnar, að 

vandi Vestfjarða 
stafaði helst af 
skorti á kvenhylli. 

Ætli Bárðarbunga 
njóti kvenhylli?

  
 jse@frettabladid.is
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar og 
bréf skulu vera stutt og gagn orð. 
Ein göngu er tek ið á móti efni sem 
sent er frá Skoð ana síð unni á vis ir.
is. Þar eru nán ari leið bein ing ar. Rit-
stjórn ákveð ur hvort efni birt ist í 
Frétta blað inu eða Vísi eða í báð um 
miðl un um að hluta eða í heild. Áskil-
inn er rétt ur til leið rétt inga og til að 
stytta efni.

UMRÆÐAN
Umhverfismál

Nýverið mælti ég fyrir frum-
varpi til skipulagslaga á 

Alþingi. Í frumvarpinu er að 
finna ýmis nýmæli, og verði það 
að lögum mun það styrkja skipu-
lagsgerð í landinu og efla þátt-
töku almennings í henni. Í því er 
einnig viðurkennd þörfin á því að 
ríkisvaldið leggi til heildstæða 
sýn í skipulagsmálum með svo-
kallaðri landsskipulagsáætlun.  

Leiðarljós í skipulagsvinnu
Ég er þeirrar skoðunar að ríkis-
valdið eigi að leggja fram stefnu-
mótun í skipulagsmálum á lands-

vísu. Slík 
stefnumótun 
tæki til þeirrar 
landnýtingar 
sem ekki varð-
ar eingöngu 
hagsmuni ein-
stakra sveitar-
félaga, heldur 
hagsmuni 
þjóðar innar 
allrar. Hún yrði 
leiðarljós í 
skipulagsvinnu 

sveitarstjórna og myndi einnig 
gegna mikilvægu hlutverki við 
samræmingu hinna ýmsu áætlana 
sem samþykktar eru á Alþingi, 
svo sem samgönguáætlunar, nátt-
úruverndaráætlunar, byggðaáætl-

unar, rammaáætlunar um vernd-
un og nýtingu landssvæða o.s.frv. 
Mikilvægt er þó að ítreka að áfram 
mun höfuðábyrgð og forræði á 
skipulagsgerð liggja hjá sveitar-
félögunum.

Samráð við marga
Dæmi um almannahagsmuni sem 
landsskipulagsáætlun getur náð 
yfir eru samgöngukerfi, orkuöfl-
unar- og dreifikerfi, náttúru-
vernd, útivist og önnur landnotk-
un á svæðum sem varða 
þjóðarhagsmuni. Þannig yrði 
landsskipulagsáætlun fyrir mið-
hálendið, svo dæmi sé tekið, 
stefnumörkun ríkisvaldsins um 
uppbyggingu á því svæði á sviði 
orkunýtingar, vegaframkvæmda 

og náttúruverndar. Jafnframt 
yrði í slíkri landsskipulagsáætl-
un sett fram heildstæð áætlun 
um verndun svæða á miðhálendi 
Íslands sem samkomulag væri 
um að ekki ætti að nýta til fram-
kvæmda en sem mætti hins vegar 
nýta til verndar og útivistar. 
Landsskipulagsáætlun getur náð 
til landsins alls, einstakra lands-
hluta og efnahagslögsögunnar. 
Gert er ráð fyrir að landskipu-
lagsáætlun verði unnin í mjög 
víðtæku og nánu samráði við 
sveitarfélög, hlutaðeigandi stofn-
anir og ráðuneyti. 

Jafnframt yrði hún kynnt 
almenningi opinberlega þannig 
að sem flestir geti tjáð sig um 
efni áætlunarinnar.  

Stefnumörkun á miðhálendi
Lagt er til í frumvarpinu að lands-
skipulagsáætlun verði lögð fram 
á Alþingi sem tillaga til þings-
ályktunar. Verði frumvarpið að 
lögum er gert ráð fyrir að fyrsta 
landsskipulagsáætlunin verði 
lögð fram á Alþingi árið 2010 og 
fjalli um stefnumörkun á mið-
hálendinu. 

Gerð skipulags verður stöðugt 
mikilvægari þáttur umhverfis-
verndar. Verði frumvarp til 
skipulagslaga samþykkt á Alþingi 
fá stjórnvöld mikilvægt verkfæri 
í hendur til að vinna á markviss-
an hátt að umhverfisvernd hér á 
landi.  

Höfundur er umhverfisráðherra.

Landsskipulagsáætlun er verkfæri við umhverfisvernd

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR 

UMRÆÐAN 
Ofbeit

Á hinu háa 
Alþingi flutti 

þingmaður þings-
ályktunartillögu 
um að fela land-
búnaðarráðherra 
að beita sér fyrir 
eflingu íslenska 
geitarfjárstofns-
ins. Stofninn sem 
kom með landnámsmönnum hefði 
verið einangraður hér og því „ein-
stakur í sinni röð fyrir hreinleika 
sakir“.

Ég man ekki betur en ég hafi 
nýlega lesið um vandræði vegna 
úrkynjunar stofnsins því hann sé 
orðinn allt of skyldur innbyrðis. 
Lagt er til í tillöguni að bændur fái 
tímabundna hækkun á greiðslu 
fyrir hverja geit og hafnar verði 
rannsóknir á erfðamengi hennar. 
Halldór Runólfsson yfirdýralæknir 
segir mögulegt að búa til fósturvísa 
og flytja milli sauðfjárveikivarnar-
svæða en það kosti mikið og þurfi 
að styðja með opinberu fé. Land-
búnaðarráðherra segir að við vilj-
um ekki missa stofninn niður.

Gallinn er sá að geitin er skað-
ræðisskepna á viðkvæman gróður, 
slæm er sauðkindin sem er að ljúka 
við að klára kjarr og náttúrulegan 
blómgróður landsins með áfram-
haldandi rányrkju, en geitin nagar 
alveg niður í rót. Geitin er létt á 
fæti og stekkur yfir allar girðingar 
og klifrar í klettum og gæti ugg-
laust náð að naga niður fallegar 
hríslur á syllum og í giljum þar sem 
sauðkindin hefur ekki komist að. Á 
meðan lausaganga búfjár er stund-
uð hér ættum við að fara varlega í 
að fjölga geitinni nema fækka þá 
sauðkindinni um leið, sem löngu er 
tímabært. Margar eyðimerkur hér 
og úti um heim hafa myndast vegna 
ofbeitar og hjarðmennskubúskapar, 
sem er löngu afnuminn hjá þjóðum 
sem telja sig siðmenntaðar og 
vernda sitt gróðurríki fyrir laus-
beisluðum bitvargi.

Menn mega hafa eins margar 
rollur og geitur og hestastóð eins 
og þeir vilja svo fremi að þeir haldi 
þeim á sínum heimalöndum og í 
girðingum. Við viljum ekki lengur 
borga fyrir endalausar viðgerðir á 
sárum í ofbeittu landinu og örvænt-
ingarfulla baráttu við uppblástur-
inn á meðan rányrkjan eltir uppi 
árangurinn. Þetta ástand er tíma-
skekkja.

Höfundur er leikkona og fyrrver-
andi formaður Lífs og lands.

Sýnu verri 
er geitin

HERDÍS ÞOR-
VALDSDÓTTIR

• Nýir tímar - nýjar hugmyndir www.or.is
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Umhverfis- og
orkurannsóknasjóður
Orkuveitu Reykjavíkur

Veittir eru styrkir í tveimur flokkum. Í opnum flokki ræður þitt 

hugarflug ferðinni. Í lokuðum flokki höfum við sérstakan áhuga á 

að styrkja eftirtalin verkefni:

• Heilsufarslegur  ávinningur af greiðu aðgengi að veitum 
• Áhrif breytinga á veðurfari á starfsemi veitna 
• Hagkvæmniathugun þess að fara alfarið í fjarmælingar

 raforkunotkunar 
• Endurheimt vistkerfa og kolefnisbinding 
• Snefilefni í ferskvatnsfiski 
• Rannsóknir á botnseti í Skorradalsvatni 
• Áhrif gufu og heits vatns á gróður og vistkerfi umhverfis

 upprunastaðinn 
• Upphitun náttúrulegra grasvalla með heitu vatni 
• Lestarsamgöngur 
• Orkugjafar í samgöngum 
• Varmalosun frá jarðstrengjum 

• Umhverfisáhrif lýsingar 
• Rannsóknir á virkni settjarna í Reykjavík 
• Rannsókn á umhverfisþáttum snjóframleiðslu.

Sendu inn umsókn um styrk
Markmið Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs OR er að veita 

vísindamönnum, stúdentum og öðrum sérfræðingum á sviði um- 

hverfis- og orkumála tækifæri til að hrinda góðum rannsókna-

hugmyndum í framkvæmd.

Allar nánari upplýsingar um sjóðinn, s.s. úthlutunarreglur, til- 

högun umsókna, skilmála og verkefni í lokuðum flokki eru á vef 

sjóðsins, www.or.is/uoor

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum, útfylltum á vef 

sjóðsins og er síðasti skiladagur umsókna 1. apríl 2008.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum, sem hefur 100 milljónir króna til ráðstöfunar árið 2008. 
Sérstaklega er hvatt til umsókna um styrki til þverfaglegra rannsókna.
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

MERKISATBURÐIR
1940 Þýsk herflugvél ræðst að 

togaranum Skutli frá Ísa-
firði. Enginn slasaðist. 
Þetta var fyrsta árás á ís-
lenskt skip í styrjöldinni.

1940 Sovéski herinn nær yfir-
ráðum á finnsku eyjunni 
Tuppura.

1956 Bandarísk herflutninga-
vél hrapar í sjóinn úti af 
Reykjanesi. Sautján menn 
farast.

1957 Heilsuverndarstöðin í 
Reykjavík vígð.

1977 Grínarinn Jay Leno kemur 
fyrst fram í þættinum 
Tonight show hjá Johnny 
Carson.

1982 Bíóhöllin í Reykjavík hefur 
starfsemi.

1993 Salman Rushdie skilur 
við konu sína, Marianne 
Wiggins.

Flugfélagið Iceland Express fagn-
ar fimm ára afmæli sínu um þessar 
mundir, en fyrsta flugið var farið 27. 
febrúar árið 2003. 

Félagið hefur stækkað hratt á þess-
um fimm árum og flýgur nú til fjórtán 
áfangastaða í Evrópu.

„Stofnendur voru frumkvöðlar sem 
höfðu áhuga á flugi og töldu markaðs-
legar forsendur fyrir öðru flugfélagi 
hérlendis,“ segir Matthías Imsland, 
forstjóri fyrirtækisins, og rifjar upp 
sögu félagsins.

„Í upphafi var flogið daglega til 
Kaupmannahafnar og London. Árið 
2005 bættust við Frankfurt og Hahn. 
Síðan stækkaði félagið enn frekar og  
fimm nýir áfangastaðir bættust við. 
Þeir eru Alicante, Berlín, Friedrichs-
hafen, Gautaborg og Stokkhólmur. 
Síðan hófst beint flug frá Akureyri 
til Kaupmannahafnar. Árið 2007 bæt-
ist við Basel, Eindhoven, Osló og París 

ásamt því að farið er að fljúga frá 
Egilsstöðum til Kaupmannahafnar og 
nú höfum við bætt við Barcelona og 
Varsjá,“ segir Matthías. Iceland Ex-
press fljúgi til fjórtán áfangastaða í 
sumar auk ferða til Kaupmannahafn-
ar frá Akureyri og Egilsstöðum.

„Við erum mjög stolt af fyrirtæk-
inu. Þetta er einvala lið starfsfólks og 
án þeirra hefði þetta ekki verið mögu-
legt,“ segir Matthías og heldur áfram: 
„Iceland Express er búið að slíta 
barnsskónum ef svo má segja. Félag-
ið er skuldlaust og orðið gríðarlega 
sterkt. Hér vinna um 150 manns yfir 
háannatímann og það er mjög gaman 
í vinnunni. Góður mórall og mikill 
metnaður.“

Kúnnahópur flugfélagsins er breið-
ur og Mattías segir félagið finna fyrir 
auknum áhuga frá fyrirtækjum og 
viðskiptafólki um samninga. Auk þess 
sem fyrirtækið hyggur á enn meiri 

útrás og innanlandsflug. „Við feng-
um nýlega vilyrði fyrir eigin aðstöðu 
á Reykjarvíkurflugvelli sem býður 
upp á það að hefja innanlandsflug sem 
er spennandi möguleiki. Síðan munum 
við klárlega skoða möguleika á flugi til 
Bandaríkjanna,“ segir Matthías sem 
er bjartsýnn á framtíðina og segir Ice-
land Express vera komið til að vera. 
„Þjónusta félagsins er í stöðugri endur-
skoðun. Við fórum í ákveðna ímynd-
arherferð á síðasta ári þar sem við 
lögðum áherslu á það sem við stönd-
um fyrir. Þjónustu og sveigjanleika 
og skemmtilegheit. Ímyndarlega tel 
ég því að við séum orðin mjög traust í 
huga fólks. Við getum tekið ákvarðanir 
hratt og brugðist fljótt við og fyrir-
tækið lagar sig að markaðs aðstæðum 
hverju sinni,“ segir Matthías, sem 
þakkar sínu starfsfólki og samstarfi 
þennan góða árangur.

 heida@frettabladid.is

FLUGFÉLAGIÐ ICELAND EXPRESS:  FAGNAR FIMM FLJÚGANDI ÁRUM 

Erum komin til að vera
MATTHÍAS IMSLAND, FORSTJÓRI ICELAND EXPRESS „Starfsfólkið er einvalalið og árangur fyrirtækisins er því að þakka.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LOU REED TÓNLISTARMAÐUR ER 
66 ÁRA Í DAG.

„Ég trúði því alltaf að ég 
hefði eitthvað mikilvægt að 

segja og ég sagði það.“

Tónlistarmaðurinn Lou Reed er 
þekktur fyrir að skrifa um eigin 
lífsreynslu í lagatextum sínum 

en hann var söng- og gítar-
leikari hljómsveitarinnar The 

Velvet Underground.

Söngkonan Dusty Springfield 
eða Mary Isabel Catherine 
Bernadette O’Brien fæddist 
í Englandi 16. apríl 1939 og 
var því einungis sextug þegar 
hún lést. 

Hún átti miklum vinsæld-
um að fagna sem söngkona, 
sérstaklega í Ameríku, en hás 
rödd hennar færði henni nafn-
bótina Hvíta drottning sálar-
tónlistarinnar. Sönglagatextar 
hennar báru einföld og skýr 
skilaboð um ástina og hún náði til fólks með 
kynþokkafullu útliti og glaðlegri framkomu. 
Þekktust eru lög hennar eins og „You Don´t 
Have to Say You Love Me“ og „I Only Want to Be 
With You“. Einkennandi fyrir útlit Dusty Spring-
field var hátt uppsett ljóst hár og mikil svört 

augnmálning. Frægustu bönd-
in sem hún söng með voru 
The Lana Sisters og The Spring-
fields. Árið 1987 sneri hún 
aftur á vinsældalistana þegar 
hljómsveitin Pet Shop Boys 
bauð henni að syngja með sér 
inn á plötu. Dusty þótti ákveð-
in og vandvirk í upptökuverinu 
svo karlkyns samstarfsmenn 
stimpluðu hana sem erfiða. 
Hún útsetti mörg laga sinna 
sjálf en fékk ekki heiðurinn af 

því þar sem það þótti ekki passa á þeim árum. 
Dusty giftist aldrei né eignaðist börn en hún 
hneigðist til beggja kynja og átti aldrei opinber-
lega í alvarlegu sambandi. Hún átti við áfengis- 
og eiturlyfjavanda að etja og var margsinnis lögð 
inn á sjúkrahús vegna þess.

ÞETTA GERÐIST:  2. MARS 1999

Dusty Springfield kveður

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru móður, tengdamóður, 
ömmu, systur og frænku,

Svandísar Júlíusdóttur
Skúlagötu 78, Reykjavík, 

sérstakar þakkir til Óskars Þ. Jóhannssonar læknis 
og starfsfólks 11-E á Landspítala við Hringbraut, 
Heimahlynningar, Valgerðar Sigurðardóttur yfirlæknis 
og starfsfólks á líknardeild Landspítala í Kópavogi.  
Guð blessi ykkur öll.

Karl Valur Guðjónsson Díana Björnsdóttir
Brynja Guðjónsdóttir Sveinn Þór Hallgrímsson
Júlíus Kristinsson Lotte Knudsen 
Kristján Kristinsson   
Egill Kristinsson Hafdís Ósk Gísladóttir
barnabörn og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra fjölmörgu, 
sem sýndu okkur samúð og vináttu vegna 
andláts og útfarar ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Snorra Þórs 
Rögnvaldssonar,
húsgagnasmíðameistara, Goðabyggð 12,
Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks F.S.A. , sjúkraþjálfunar í 
Hlíð, séra Savavars A. Jónssonar, Oddfellow-reglunnar 
á Akureyri, Karlakórs Akureyrar - Geysis, einsöngvara 
og tónlistarfólks.  Guð blessi ykkur öll.

Margrét H. Ögmundsdóttir og fjölskylda.

Ástkær faðir, tengdafaðir og afi, 

Ragnar Halldórsson
rafvélavirki

lést í Víðinesi mánudaginn 25. febrúar. Útförin fer 
fram frá kirkju Óháða safnaðarins mánudaginn 
3. mars kl. 15.00.

Björgvin Ragnarsson Hólmfríður Oddsdóttir
Halldór Ragnarsson Andrea Ólafsdóttir
Ólafur Hafsteinn Einarsson
Ingimundur Guðmundsson Oddný S. Magnúsdóttir

Þórunn Katrín Björgvinsdóttir     Karen Mjöll 
Jóhann Ari Björgvinsson Björgvinsdóttir
Ragnar Mikael Halldórsson
Þórarinn Ingi Halldórsson  Hinrik Örn Halldórsson 
Sigríður Birna Ingimundardóttir Þóra Björg 
 Ingimundardóttir 

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Bjarni Sturluson
                skipasmiður,
            frá Hreggsstöðum,

lést að Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 25. febrúar. 
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
6. mars kl. 11.00.

                               Kristín Andrésdóttir
Valgerður Björk Einarsdóttir
Guðný Alda Einarsdóttir
Þórdís Heiða Einarsdóttir
Sturla Einarsson Freyja Valgeirsdóttir
Andrés Einar Einarsson Halldóra B. Brynjarsdóttir
Guðrún Björg Einarsdóttir Helgi G. Bjarnason
María Henley Kristján Ólafsson
                      barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI

Ilmur 
María Stef-

ánsdóttir 
myndlistar-
kona er 39 

ára.

Chris 
Martin 
söngvari er 
31 árs.

Daniel 
Craig 
leikari er 
40 ára.

Jessica Biel 
leikkona  

er 26 ára.
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N
ei, þetta er ekki uppgjöf, held-
ur ákvörðun. Ég er að taka í 
taumana og stjórna stefnunni í 
lífinu sjálf. Og það er mjög full-
nægjandi tilfinning,“ segir 

Gulla, sem jafnframt segir ástæður þess að 
hún snúi baki við leiknum, að minnsta kosti 
í bili, vera nokkrar. Eins segist hún ekki 
kvíða því að vera ekki að fara að leika á 
næstunni. „Ég hef aldrei verið föst í því að 
leiklistin sé eina starfið sem ég geti unnið. 
Mér hefur alltaf fundist ég sjálf og mitt líf 
miklu stærra en leiklistin. Ég veit að ég er 
flink í mjög mörgu og get gert allan fjand-
ann – og þá meina ég líka allan fjandann! Ég 
get lagt parkett og flísar, saumað gardínur 
og unnið skrifstofustörf og þótt ég hafi 
unnið sem leikkona hef ég aldrei skilgreint 
sjálfa mig út frá því sem ég vinn við,“ segir 
Gulla, sem segist hlakka mikið til að takast 
á við nýja starfið. Fyrst ætlum við þó að 
skunda austur fyrir fjall þar sem Gulla ólst 
upp – gangandi í hús og segjandi sögur. 

Sagði nágrönnunum frá láti foreldra
„Ég var frekar venjulegur krakki nema ég 
sagði sögur. Gekk í hús og sagði hverjum 

sem heyra vildi ævin-
týralegar sögur sem 
ég hafði búið til um 
fjölskyldu mína eða 
bara hvað sem er. 
Sumir kalla þetta að 
skrökva en ég var svo 
ung að ég vissi varla 
hvað það var – fimm 
ára gömul – mér 
fannst ég bara þurfa 
að lífga upp á tilveru 
annarra með skemmti-
sögum. Þær voru að 
vísu ekki allar jafn 
skemmtilegar. Þannig 
tók ég mig einu sinni 
til, pínulítil, og rölti til 
nágranna minna að 
morgni þar sem fjög-
ur systkin á mínum 
aldri eru og ætla að 
fara að leika við þau. 
Á leiðinni milli hús-
anna brest ég skyndi-
lega í grát og banka 
upp á hágrátandi og 
segi að mamma og 
pabbi séu dáin. Þetta 
var ekki illkvittni 
heldur fannst mér ég 
svona geta skreytt 
lífið. Sumar af vin-
konum mömmu höfðu 
ekki húmor fyrir 
þessu og fannst þetta 
slæmt en sem betur 
fer höfðu foreldrar 
mínir það.“ Gulla er 
yngst þriggja syst-
kina og þegar hún 
kom í heiminn var 
fjárhagur fjölskyld-
unnar orðinn rýmri. 
Eldri systkinin höfðu 

því gríðarlegar áhyggjur af því að foreldr-
arnir, sem höfðu meiri fjárráð, væru að 
eyðileggja yngsta barnið með dekri og var 
hún kölluð óhemja og spilligrís. Veður skip-
uðust þó skjótt í lofti. 

Örlagaríkt vor 1984
Faðir Gullu vann á Litla-Hrauni á uppvaxtar-
árum Gullu og móðir hennar var og er kenn-
ari. „Það var fínt að alast upp á Selfossi. Við 
fluttum að vísu á Kvíabryggju í tvö og hálft 
ár þegar pabba bauðst að verða forstöðu-
maður þar. Ég hef verið um átta ára gömul 
og það sem ég man helst frá þeim tíma er 
einangrunin, þessi rosalegu fjöll og í minn-
ingunni er alltaf snarbrjálað veður. Svo 
förum við aftur á Selfoss og ég bý þar þang-
að til ég flyt í bæinn til að fara í Leiklistar-
skólann.“ Lá alltaf beinast við að halda 
þangað? „Nei, síður en svo. Það var eigin-
lega algjör tilviljun og ég ætlaði mér aldrei 
að verða leikkona. Sem unglingur langaði 
mig að vinna við eitthvað þar sem ég gæti 
breytt heiminum og það sem ég segði skipti 
máli. Til dæmis fór ég í starfskynningu á 

Þjóðviljann einn menntaskólaveturinn og 
þar kviknaði mikill áhugi á að fara í ein-
hvers konar stjórnmálafræði eða blaða-
mennsku.“ 

Segja má þó að örlagaríkir atburðir hafi 
orðið til þess að hún steig fæti inn í leiklist-

ina en vorið 1984, þegar Gulla var fjórtán 
ára, varð faðir hennar bráðkvaddur. „Það 
var mikið áfall en á sama tíma er ég í leik-
félaginu og ég held að sá félagsskapur hafi 
algerlega bjargað mér. Þau héldu svo fallega 
utan um mig og þar hafði ég nóg af verkefn-
um til að dreifa huganum. Það má því segja 
að þarna hafi leiklistin skotið rótum og svo 
þegar ég heyrði auglýsingu um inntökupróf 
í Leiklistarskólann seinna sló ég til.“ 

Vildi slíta sig frá Leikfélagi Reykjavíkur 
Það gekk strax í fyrstu atrennu að komast 
inn í skólann og svo þegar námi lauk var 
Gullu strax boðinn samningur og eitt leiddi 
fljótlega af öðru. „Einhvern veginn hefur 
það svolítið verið þannig í leiklistinni og líf-
inu að ákvarðanir hafa verið teknar fyrir 
mig. Ég hef sjaldan sest niður og hugsað: 
Hver er minn metnaður – hvað langar mig? 
Fyrr en þá árið 2000. Þá sagði ég upp samn-
ingi mínum hjá Leikfélagi Reykjavíkur sem 
ég hafði haft nær samfellt frá útskrift 1994 
og þá upplifði ég fyrst hvað leiklistin er í 
raun skrítið starf. Maður hefur jú yndi af 
leiklistinni og hún nærir mann og allt það. 
En samt hefur maður svo afskaplega lítið 

um það að segja sjálfur – ekkert um rulluna, 
verkefnavalið, leikstjórann sem maður 
vinnur með eða neitt. Þetta verður því hálf-
gerð færibandavinna og einhvern veginn 
var þetta orðið svo skrítið og önugt og ýmis-
legt sem gekk á hjá LR á þeim tíma að mig 
langaði hreinlega að slíta mig lausa og prófa 
eitthvað nýtt.“ 

Ekki í boði að efast um leikinn
Síðan þá hefur Gulla ekki verið fastráðin 
neins staðar en hefur þó komið víða við, 
bæði í leiklistarheiminum og utan hans. 
Þannig fór hún til Írlands strax eftir LR 
með írskum kærasta og vann í markaðsmál-
um fyrir tölvufyrirtæki þar í landi. Og seg-
ist hún hafa pikkað menntaskóla-Gullu þar 
upp. „Áhuginn á almannatengslamálum 
kviknaði þar á ný og ég naut starfsins og 
gekk mjög vel. Þegar ég kom svo heim ári 
síðar og kollegar mínir heyrðu af því að ég 
ætlaði ekki að fara að leika fannst mér 
merkilegt að heyra þá vera hálf harmi 
slegna yfir því. Ég man sérstaklega eftir 
einni sem sagði: „Auðvitað er hægt að finna 
lífshamingjuna í einhverju öðru.“ Og ég 
hugsaði: „Guð minn almáttugur, ég vona að 
þessi kona missi aldrei vinnuna sína sem 
leikari því þá er lífið greinilega búið.“ Sjálf-
sagt er þessi hugsunarháttur þó nokkuð 
algengur og verður eflaust að vera það því 
þú getur ekki starfað sem leikari nema vera 
100 prósent skuldbundinn því og aldrei 
efast, því um leið og þú ferð að efast og 
finna eitthvað að leikarastarfinu flosnarðu 
upp úr því fljótlega. Af hverju? Jú, því þetta 
er gríðarlega erfið vinna. Og ég held að fólk 
almennt átti sig ekki á því. Alls kyns vinnu-
tími, kröfur um að fjölskylda þín sé algjör-
lega í öðru sæti og leikhúsið á þig – þinn 
tíma og tilfinningalíf. Það er ekki í boði að 
vera sorgmæddur í vinnunni þótt einhver 
sé látinn eða að vera með 40 stiga hita – með 
40 stiga hita var ég í kabarettsýningu á 10 
sentimetra háum hælum með Ingvar E. á 
herðunum.“

Á nýjum stað 
Hvað þyrfti að breytast að mati Gullu til að 
hún sneri aftur í leikinn? „Ég er á einhverj-
um skrítnum stað gagnvart þessu öllu. Auð-
vitað er draumastaða hvers manns að vinna 
einhverja eina vinnu og fá greidd fyrir hana 
mannsæmandi laun. Og það er alveg sama í 
hvaða fagi þú ert. Maður er alltaf í því að 
drýgja tekjurnar en það er hálfsorglegt að 
þurfa alltaf að vera að því. Bakari fer ekki 
og stekkur upp úr brúðartertum til að 
drýgja tekjurnar, hann bara vinnur fyrir 
sér sem bakari. Atvinnuöryggið er lítið sem 
ekkert í greininni og maður er aldrei viss 
hvað kemur inn hver mánaðamót.“ Gulla 
hefur þó verið með annan fótinn í leiklist-
inni fram til þessa. Hún hefur til að mynda 
leikið í feikivinsælum þáttum á borð við 
Svínasúpuna og Stelpurnar. Hún hefur líka 
komið við annars staðar, unnið á Lögreglu-
stöðinni við afgreiðslu, sótt fjarnám við Bif-
röst í Evrópufræðum og síðustu mánuði 
hefur hún verið að vinna fyrir Fylgifiska 
þar sem hún hefur séð um verslun fyrir-
tækisins á Laugavegi. Og nú er það nýr kafli 
sem tekur við – að sjá um allt sem snýr að 
Viðey – og Gulla segist hlakka mikið til. 

Vor í lofti 
Engan þarf að undra að leið Gullu liggi nú í 
starfsvettvang er tengist verkefnastjórnun 
og samskiptum. Gullu er oft lýst af sam-
starfsfólki sínu sem hálfgerðu „samskipta-
trölli“ – samskipti séu hennar sterka hlið. 
Er það eitthvað sem er Gullu meðfætt eða 
eitthvað sem hún lærði? „Það er ugglaust 
hvort tveggja. Ég er friðelskandi vog, hef 
sterka réttlætiskennd, finnst fólk frábært 
og ég umgengst það af virðingu. Og sjálf 
geri ég kröfu um hið sama. Svo spilar upp-
eldið auðvitað inn í. Ég ólst upp hjá alkóhól-
ista, föður mínum, og það er oft talað um að 
aðstandendur alkóhólista læri gjarnan ein-
hvers konar hlustun og einhverja meðvirkni 
sem reyndar verður mörgum fjötur um fót 
seinna meir og varð það líka í mínu tilfelli. 
Pabbi var mjög ákveðinn í uppeldinu og 
reglurnar voru stífar og eftir þeim varð 
maður að fara skilyrðislaust. Svo þegar ég 
komst á unglingsár og fór sjálf að vilja gera 
uppreisn gegn foreldrunum og að brjótast 
undan hæl alkóhólismans var ég hálfvegis 
rænd uppreisninni þegar pabbi dó. Það var 
gríðarleg breyting og við tók mjög erfitt og 
losaralegt tímabil.“ 

Gulla segist þó síðar meir hafa hitt fyrir 
flinkasta mann í heimi, að því er hún telur, 
góðan geðlækni sem hjálpaði henni að vinna 
út úr þeim aðstæðum og erfiðleikum. „Ég 
veit ekki hvar ég væri hefði ég ekki hitt 
þann mann. En ég er líka sannfærð um að 
þessi reynsla mín hafi gert mig næmari 
fyrir aðstæðum annarra og ég á auðvelt 
með að nálgast fólk á þeim stað sem það er 
statt hverju sinni. Án þess þó að vera með 
yfirlæti og þykjast vita hvernig viðkomandi 
líður. Öll reynsla skilar manni einhverju og 
ég er mjög rík af reynslu. Samt finnst mér 
lífið eiginlega vera að byrja núna. Og sá 
byrjunarreitur er ofsalega góður og ég 
hlakka til. Það er eitthvert vor þarna úti.“ 

Líf mitt er stærra 
en leikurinn 
Ein okkar ástsælasta leikkona seinni tíma, Guðlaug Elísabet 
Ólafsdóttir, hefur ákveðið að næstu spor skuli stigin fjarri 
leiksviðinu. Meðvituð ákvörðun en ekki uppgjöf, segir hún um 
það að ætla að snúa frá leiknum og jafnframt að það sé góð til-
finning að hafa stjórn á eigin lífi. Júlía Margrét Alexandersdóttir 
hitti leikkonuna sem söðlar nú um og tekur eftir helgi við starfi 
verkefnisstjóra Viðeyjar. 

ÁKVÖRÐUN SEM KOM Á ÓVART „Þegar ég kom svo heim ári síðar og kollegar mínir heyrðu af því að ég 
ætlaði ekki að fara að leika, fannst mér merkilegt að heyra þá vera hálf harmi slegna yfir því. Ég man sér-
staklega eftir einni sem sagði: „Auðvitað er hægt að finna lífshamingjuna í einhverju öðru.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

...Gulla er sögð hafa dýran smekk og komi 
hún inn í búðir bregst ekki að hún fellur fyrir 
dýrasta hlutnum þar inni.

...Gulla er náfrænka Sigurðar Guðmunds-
sonar myndlistarmanns.

...Gulla segir hnakkana frá Selfossi hafa 
komið eftir hennar tíð.

...Gulla er fædd hinn 21. október 1969. 

...að samkvæmt Gullu er ætt hennar einkar 
sérhlífin og löt. Gulla á tvær hliðar: Er forkur 
til vinnu en letidýr heima hjá sér.

VISSIR ÞÚ AÐ...

Svo þegar ég 
komst á ungl-
ingsár og fór 
sjálf að vilja 
gera uppreisn 
gegn foreldr-
unum og 
að brjótast 
undan hæl 
alkóhólism-
ans var ég 
hálfvegis 
rænd upp-
reisninni 
þegar pabbi 
dó.
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Computer and office courses 
for beginners and advanced users

K && AAKKUURREEYYRRI

VAKTAVINNUFÓLK
ATHUGIÐ:

Flest námskeið skólans 
geta hentað ykkur 

sérstaklega vel þar sem 
möguleiki er að skipta 

milli morgun- og 
kvöldtíma eftir vöktum 

án þess að missa úr.

Computer andd office coursese courses

VEFUR - GRAFÍK - MYNDVINNSLA

Grafísk hönnun.
Vinsælt og hagnýtt námskeið fyrir skapandi fólk.  Photoshop CS3 – Illustrator CS3– 
InDesign CS3 og PDF vinnsla.  Hefst 3. apríl tvö sæti laus.

Vefsíðugerð I
Grunnnámskeið ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem vill koma sér upp einfaldri 
heimasíðu með sérstakri áherslu á myndgerð og myndnotkun á heimasíðunni.  Tekin 
eru fyrir tvö mest notuðu forritin, Dreamweaver og Photoshop.
Lengd 47 std.  Verð:  49.000,- (Ath. endurgr. stéttarfélags)
Kvöldnámskeið hefst 26. mars og lýkur 23. apríl.

Vefsíðugerð II
Námskeið fyrir þá sem halda úti vefsíðu eða hafa grunn í vefsmíði og vilja bæta 
kunnáttu sína við gerð faglegra vefsvæða og verði sjálfgbjarga við gerð flóknari 
vefsíðna.  Dreamweaver, HTML og JavaScript. Lengd 31 std Verð:  32.000,- 
(Ath. endurgr. stéttarfélags) Næsta kvöldnámskeið hefst 9. apríl.

Photoshop grunnur
Farið í helstu grunnþætti forritsins, áhöld, tæki og valmyndir svo þátttakendur öðlist 
skilning á myndvinnslu í tölvum og geti orðið sjálfbjarga við helstu aðgerðir forritsins 
sem almennir notendur þurfa að kunna skil á. 
Lengd 21 std.  Verð: 24.000,-  Næsta námskeið hefst 26. mars og lýkur 7. apríl.

Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir byrjendur.  Farið yfir stillingar myndavéla, flytja 
myndir í tölvu og allt utanumhald og skipulag myndasafns í tölvu. Einfaldar 
lagfæringar mynda í Picasa forritinu, myndir sendar í tölvupósti, brenndar á CD, 
heimaprentun/framköllun ofl. Lengd 14 std.  Verð: 15.000,
Næstu þriggja kvölda námskeið hefjast 6. og 26. mars.

VIÐSKIPTAGREINAR

Bókhald I
Sérlega hagnýtt grunnnám í hand og tölvufærðu bókhald þar sem tekið er fyrir allt 
sem byrjendur í færslu bókhalds þurfa að kunna skil á til að geta unnið á skrifstofum 
við færslu bókhalds.  Þátttakendur þurfa að hafa grunnþekkingu í tölvum og Excel.
Lengd 110 std.  Verð: 94.000,- 
Morgunnámskeið:  Hefst 3. mars og lýkur 25. apríl.  Tvö sæti laus
Kvöld og helgarnámskeið:  Hefst 3. mars og lýkur 26. apríl.  Uppselt
Kvöld og helgarnámskeið: Hefst 29. mars og lýkur 16. maí.  Nokkur sæti laus

Bókhald II
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa bókhaldsgrunni 
eða hafa bókhaldsreynslu.  Fjárhagsbókhald – upprifjun og frh.  VSK uppgjör og 
leiðréttingaskýrslur, launabókhald, launamiðar, launaframtal og skil til skattts.
Afstemmingar og skil á bókhaldi til endurskoðenda ásamt lestri ársreikninga. 
Lengd 32 std.  Verð: 36.000,-  Morgun og kvöldnámskeið hefjast 27. mars.

Navision fjárhagsbókhald.
Nám ætlað þeim sem hafa bókhaldsgrunn og vilja læra um færslu alls 
fjárhagsbókhalds í þessu útbreidda forriti.
Lengd 42 std. Verð:  49.000,-
Morgunnámskeið:  Hefst 9. apríl og lýkur 25. apríl.  Nokkur sæti laus
Kvöld og helgarnámskeið:  Hefst 9. mars og lýkur 26. apríl.  Uppselt
Kvöld og helgarnámskeið: 29. mars og lýkur 16. maí.  Nokkur sæti laus

Tollskýrslugerð
Sérlega hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt reglum sem gilda um innflutning.  Morgun og 
kvöldnámskeið hefjast 28. apríl.
Lengd 21 std.  Verð: 28.000,-

ALMENN TÖLVUNÁMSKEIÐ

Tölvunám byrjenda
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu 
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að verða sjálfbjarga við almenna 
tölvunotkun.  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga og er hægt að velja um morgun 
eða kvöldnámskeið.
Næsta námskeið hefst 4. mars og lýkur 3. apríl (páskafrí 14. til 25. mars)
Lengd 42 std.  Verð: 32.900,-  (Ath endurgr stéttarfélags)

Almennt tölvunám.
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyri þá sem eru komnir af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
Helstu kennslugreinar:  Windows, Word, Excel, Internetið, Outlook tölvupóstur og 
dagbók og Office 2007 kynning.

Kennt er mánudaga og miðvikudag og er hægt að velja um morgun eða 
kvöldnámskeið.  Næsta námskeið hefst 5. mars og lýkur 16. apríl (páskafrí 18. til 26. 
mars)
Lengd 63 std.  Verð: 44.900,-  (Ath endurgr stéttarfélags)

OFFICE 2007
Kynningar og aðlögunarnámskeið fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

SÉRFRÆÐINÁM

• MCP XP
Hefst 15. apríl.

•  MCSA
Hefst 15. apríl.

• Exchange Server 2003
Hefst 6. mars (2 sæti laus).

• MCDST
Hefst 15. apríl.

ÖNNUR NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST 

• Eldri borgarar grunnur 
Hefst 31. mars. 

• Eldri borgarar frh
Hefst 1. apríl.

• Dreamweaver
Hefst 9. mars.

• Excel grunnur
Hefst 31. mars.

• Excel framhald
Hefst  7. apríl.
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ýlega birtust í fjöl-
miðlum fregnir af 
því að ungmenni 
hefðu stofnað 
Félag gegn Pól-
verjum á vefsvæð-

inu Myspace. Þá er ekki langt 
síðan heitar umræður sköpuðust 
um fordóma þegar sérstök vefsíða 
sem snerist um andúð gegn útlend-
ingum fór í loftið. Svona dæmi eru 
ekki nýmæli á Íslandi en sumir 
telja sig merkja aukna fordóma í 
garð innflytjenda samfara mikilli 
fjölgun þeirra hér á landi. 

Einar Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahúss, segist finna 
fyrir aukinni andúð í samfélaginu 
gagnvart innflytjendum en erfitt 
sé að meta ástæðurnar þar sem 
ekki sé um það mörg tilvik að ræða. 
„Tilfinning mín er sú að það hafi 
eitthvað aukist en auðvitað eru hér 
fleiri innflytjendur en áður. Um 
leið og þeim fjölgar er líklegra að 
það verði fleiri árekstrar og andúð-
in meira áberandi.“

Margir vilja ekki kvarta
Einar segir það einkennandi fyrir 
innflytjendur að þeir vilji ekki 
kvarta þótt þeir upplifi fordóma. 
„Ef það er einhver dónaskapur út 
af uppruna er algjör undantekn-
ing að fólk kvarti. Þeir vonast til 
að þetta gangi yfir. Það er eins og 
fólk telji að það komi til Íslands og 
geti ekki tekið því sem gefnu að 
allir bjóði það velkomið. Þetta sé 
bara eitt af því sem fólk þurfi að 
ganga gegnum, einhvers konar 
ókurteisi eða fyrirlitning. Það 
virðast bara margir tilbúnir til að 
þola ýmislegt.“

Fordómar vegna litarháttar 

hafa verið á undanhaldi og snúast 
núorðið meira um þjóðerni að sögn 
Einars. „Andúðin hefur til dæmis 
aukist sérstaklega mikið gagnvart 
Pólverjum og Litháum. Þó ekki sé 
beinlínis hægt að kenna fjölmiðl-
um um hafa auðvitað verið fluttar 
fleiri neikvæðar fréttir af fólki af 
þessu þjóðerni heldur en til dæmis 
Dönum eða Taílendingum. 
Umfjöllunin skapar hugrenningar-
áhrif hjá fólki gagnvart fólki frá 
þessum löndum.“ 

Einar tekur sem dæmi að ef sagt 
væri frá því að pólskur maður 
hefði verið tekinn ölvaður við 
akstur þá sé sambærilegt að segja 
að viðskiptafræðingur hafi verið 
tekinn ölvaður við akstur. „Hvað 
kemur það málinu við að hann var 
viðskiptafræðingur? Á sama hátt 
sé ég ekki hvernig það komi mál-
inu við ef hann var Pólverji.“

Lokað kunningjasamfélag
Tungumálakunnátta er aðalhindr-
unin í vegi fyrir því að innflytjend-
ur nái að aðlagast íslensku sam-
félagi að mati Einars. En jafnvel 
þótt innflytjendur læri málið sé 
það alls ekki ávísun á aðlögun. 

„Þetta snýst líka um tengslanet 
til að komast inn í félagslífið. 
Maður heyrir oft sagt að þetta sé 
lokað samfélag af því að það voru 
allir einhvern tímann saman í 
skóla, íþróttafélagi eða vinnu og 
það eiga allir ótrúlega stóra fjöl-
skyldu. Þetta er náttúrlega bara 
300.000 manna samfélag og því 
fær fólk á tilfinninguna að það sé 
yfirþyrmandi kunningsskapur 
sem ræður öllu. Fólk er ekkert að 
bjóða öðrum inn í gamla vinahópa 
sína.“

Einar segist vita dæmi þess að 
innflytjandi sem sé mjög vel 
tengdur í samfélagið, vel liðinn og 
áberandi í umræðunni hafi aldrei 
komist inn í íslenskan vinahóp og 
kvarti yfir því að vera aldrei boðið 
neitt. „Það er enginn að segja að 
það ætti að vera borgaraleg skylda 
hjá fólki að eignast útlending að 
vini en fólk mætti spá í hvað það 
auðgar þeirra líf að eignast vini af 
ólíkum uppruna.“

Borgar sig að læra íslensku?
Í byrjun vetrar skapaðist mikil 
umræða um íslenskukunnáttu inn-
flytjenda þar sem mörgum mis-
bauð hversu víða þyrfti að grípa 
til enskunnar. Einar segir skýring-
una geta legið í því að oft er fólk 
ekki búið að gera upp við sig hvort 
það ætli að dveljast hér til langs 
tíma. 

„Út frá kaldri lógík þá telur 
þetta málsvæði bara 300.000 
manns og ef þú leggur það á þig að 
læra þetta tungumál og þú sest 
ekki að hérna þá eru afskaplega 
litlar líkur á að íslenskan eigi eftir 
að nýtast þér. Auðvitað hvet ég 
innflytjendur til að læra íslensku 
því það er eina leiðin til að þeir 
geti staðið á eigin fótum. En innst 
inni skilur maður þegar þeir segj-
ast ekki vita hvort þeir muni búa 
hér áfram og að hagkvæmara sé 
að bjarga sér á enskunni. Það 
þýðir þó ekki að leggja árar í bát 
og allir landsmenn geta hjálpað til 
með hvatningu og þolinmæði í 
garð nemendanna.“

Innflytjendur sem sjá um sig
Ísland sker sig úr í samanburði 
við Norðurlöndin hvað samsetn-

ingu innflytjenda varðar. „Við 
erum ekki með hælisleitendur og 
flóttamenn í sama mæli. Það eru 
hópar sem eru með miklu alvar-
legri vandamál á bakinu heldur en 
innflytjendur sem koma og vinna 
og sjá um sig frá fyrsta degi. Þetta 
er oft fólk sem hefur aldrei unnið 
í landinu sem það býr í þar sem 
því var komið fyrir í sérstökum 
flóttamannabúðum í upphafi. 

Þar átti það að vera þangað til 
ástandið myndi batna í heimalandi 
þess. Það var ekki ýtt undir að það 
lærði tungumálið eða færi að 
vinna til að koma í veg fyrir að það 
festi rætur. Svo eftir þrjú, fjögur 
ár var því sagt að ástandið væri 
ekki að lagast og að nú væri kom-
inn tími á að það bjargaði sér 
sjálft. Þá voru margir kannski 
búnir að gefast upp. 

Við erum ekki með svona vanda-
mál á Íslandi. Ísland er með einna 
fæsta flóttamenn í heimi miðað 
við höfðatölu. 0,1 prósent íbúa 

Íslands eru flóttamenn meðan 
fimm prósent íbúa Danmerkur 
eru flóttamenn. Þetta er stóri 
munurinn. Það má frekar líkja 
Íslandi við Írland. Þar hefur verið 
mikill efnahagslegur uppgangur 
síðasta áratuginn og margir inn-
flytjendur flutt þangað þar sem 
það hefur vantað starfskrafta.“

Ekki fyrirheitna landið
Atvinnuleysi hefur um langa hríð 
verið í algjöru lágmarki á Íslandi. 
Þegar rætt er um hvað gerist 
þegar harðna fer á dalnum og 
atvinna dregst saman heyrast iðu-
lega áhyggjuraddir um að inn-
flytjendur hirði störfin af rótgrón-
um Íslendingum. 

Einar telur fyrirséð að aukist 
atvinnuleysi muni andúð í garð 
útlendinga jafnframt aukast. „En 
það er vert að hafa það í huga að 
þetta er lítið og tiltölulega lokað 
samfélag. Það er frekar dýrt að 
búa hér í sambandi við mat og 
aðrar nauðsynjar og veðurfar er 
ekki sérstaklega blítt. Á móti 
kemur að hér er frekar friðsælt og 
lítið um afbrot. Kerfið er frekar 
aðgengilegt, þú átt að fá hjálp ef 
þú þarft á henni að halda. 

En ég held að út frá köldu mati, 
ef þú sérð fram á versnandi tíð 
þar sem þú verður ekki í góðu 
starfi og átt ekki kost á góðri yfir-
vinnu þá lítirðu til annarra ríkja á 
borð við Írland. Ég held það sé 
ekkert einstakt að vera á Íslandi. 
Menn verða að hafa það í huga að 
Ísland er ekkert endilega fyrir-
heitna landið.“ 

Fræðsla besta vopnið
Aðspurður hver sé stærsti vandi 
varðandi stöðu innflytjenda á 
Íslandi í dag segir Einar hann 
helst snúa að upplýsingaflæði. 
„Það má alltaf bæta upplýsinga-
gjöf og bæta móttökuferlið þegar 
þeir koma til landsins og við verð-
um að halda áfram að efla íslensku-
kennslu og hvetja þá áfram sem 
leggja stund á námið. Og besta 
vopnið gegn andúð og fordómum 
er fræðsla. Lykillinn að því að 
bæta samfélagið er ekki að fræða 
minnihlutahópinn. Það er meiri-
hlutahópurinn sem stjórnar. 

Eins og í grunnskóla þegar það 
kemur einhver nýr í bekkinn þá 
getur hann ekki boðið sjálfum sér 
í leiki eða í afmæli. Það er ekki 
þessi nýi sem á að taka frumkvæð-
ið heldur hinir sem taka á móti 
honum. Það á að vera mikil fræðsla 
í skólakerfinu og því miður er ekki 
mikið að gerast þar. Það vantar 
markvissa fræðslu á öllum skóla-
stigum. Þessi vefsíða sem var 
stofnuð um daginn um Félag gegn 
Pólverjum var bara ákall á hjálp 
og umræður.“

Margir vilja ekki kvarta
Mikil fjölgun innflytjenda hér á landi hefur leitt til aukinna fordóma gagnvart þeim. Einar Skúla-
son, framkvæmdastjóri Alþjóðahúss, segir í viðtali við Sigríði Dögg Guðmundsdóttur að lykillinn 
að því að bæta samfélagið sé ekki að fræða minnihlutahópinn. Það sé meirihlutinn sem stjórni. Þá 
skeri Ísland sig úr í samanburði við hin Norðurlöndin hvað samsetningu innflytjenda varði.

EINAR SKÚLASON, FRAMKVÆMDA-
STJÓRI ALÞJÓÐAHÚSS Segir innflytj-
endur á Íslandi veigra sér við því að 
kvarta finni það fyrir fordómum og 
andúð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sesselja Theodors Ólafsdóttir stendur að verkefninu Vinafjölskyldur í Vestur-
bæjarskóla í Reykjavík sem snýst um að íslenskar fjölskyldur veiti innflytj-
endafjölskyldum stuðning og hjálpi þeim að laga sig að íslensku samfélagi. 
Hugmyndina fékk Sesselja þegar dóttir hennar byrjaði í 1. bekk.
„Ég tók eftir því að foreldrar innflytjendabarna í skólanum komu ekki á við-
burði. Þeir fengu boð frá kennara í formi miða eða tölvupósts um að hitt og 
þetta væri í gangi en samt var eins og þeir mættu ekki. Svo var það á bollu-
daginn fyrir rúmu ári að ég sendi dóttur mína með bollu í skólann eins og 
allir krakkarnir máttu gera. Þegar hún kom heim spurði ég hana hvernig hefði 
verið og þá var hún afskaplega leið yfir því að nýi strákurinn í bekknum, sem 
er innflytjandi, var sá eini sem var ekki með bollu. Kennarinn sagði mér síðar 
að hún hefði látið alla vita en það er eitt að segja fólki eitthvað og annað að 
allir átti sig á hvað felst í því.“
Sesselja ræddi hugmynd sína á fundi hjá foreldrafélaginu og var hún í kjöl-
farið kynnt fyrir skólastjóra og kennurum, sem allir tóku henni vel. Núna 
er þetta verkefni hafið í einum bekk í Vesturbæjarskóla til að meta hvernig 
reynslan verður, að sögn Sesselju.
„Markmiðið er að mynda tengsl við foreldra í innflytjendafjölskyldum til að 
auðvelda aðlögun að íslensku samfélagi og barnið geti staðið meira jafnfætis 
þeim börnum sem eru alin upp á Íslandi. Og þetta er hugsað sem gagnkvæm 
aðlögun þar sem báðar fjölskyldur geta lært hvor af annarri.“

➜ VINAFJÖLSKYLDUR Í VESTURBÆ

SESSELJA TH. ÓLAFSDÓTTIR Kynnti 
sér málefni innflytjenda í Danmörku 
í tengslum við lokaverkefni sitt í 
meistaranámi í mannfræði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Jón Arnór hefur verið að gera frábæra hluti með liðinu í ár og vex 
með hverjum leik. Hann er búinn að festa sig vel í sessi, sjálfs-
traustið er mikið og hann er liðinu gríðarlega mikilvægur,“ segir 

Jasmin Repesa, hinn króatíski þjálfari Lottomatica Roma á Ítalíu. Jón 
Arnór hefur vakið verðskuldaða athygli með frammistöðu sinni í ár og 
það sem af er hefur hann skorað 10,7 stig að meðaltali í leik í ítölsku 
deildinni, auk þess sem hann hefur gefið 2,2 stoðsendingar og tekið 3,1 
fráköst fyrir Lottomatica, sem er sem stendur í fjórða sæti ítölsku 
deildarinnar. Jón Arnór hefur reyndar átt við erfið meiðsli að stríða 
síðustu vikur en er óðum að ná sér á strik á nýjan leik.

GETUR ORÐIÐ MIKLU BETRI
Repesa er eðlilega í skýjunum með þær framfarir sem Jón Arnór 
hefur sýnt frá því á síðustu leiktíð en segir hann ennþá eiga mikið 
inni. 

„Hann getur náð miklu lengra, ekki spurning. Jón býr yfir 
kostum sem eru ekki svo algengir í körfubolta í dag. Hann er 
einstaklega snjall leikmaður sem tekur hag liðsins fram yfir 
sjálfan sig. Hann leggur sig alltaf allan fram, bæði í 
leikjum og á æfingum. Þá er hugarfarið fyrsta flokks, 
bæði innan vallar og utan. En hann á ennþá mikið inni og 
getur bætt sig á öllum sviðum leiksins. Og ég er sann-
færður um að hann eigi eftir að gera það,“ segir Repesa. 

Þrátt fyrir að Jón Arnór sé að spila að meðaltali um 25 
mínútur að meðaltali í hverjum leik byrjar hann venju-
lega á varamannabekknum. Í ljósi góðrar spilamennsku 
Jóns Arnórs hefur sú ákvörðun Repesa að láta hann ekki 
í byrjunarliðið vakið nokkra athygli. 
Þjálfarinn hefur þó sínar skýringar á 
því skipulagi. 

„Með því að láta Jón byrja 
út af held ég honum 
hungruðum, auk þess sem 
hann hefur eiginleika 
til að brjóta upp leikinn 
þegar mest þörf er á. 
Þegar farið er að 
hægjast á okkar 
leik vil ég setja Jón 
inn á völlinn þannig 
að hann nái að nýta 
sér hraðann og 
sprengikraftinn 
sem hann hefur 
sem allra best. Það 
má segja að hann sé 
leynivopnið okkar,“ 
segir Repesa. 

Jón Arnór þarf oftar en 
ekki að sætta sig við 
að byrja á varamanna-
bekknum hjá Lotto-
matica, en það er með 
ráðum gert hjá Repesa.

Jasmin Repesa 
er mjög virtur 
þjálfari í Evrópu 
og hefur náð ein-
staklega góðum 
árangri með þau 
lið sem hann hefur 
þjálfað í gegnum 
tíðina. Hann hefur 
mjög mikið álit á 
Jóni Arnóri Stef-

„Mér fannst þetta vera rétti tíminn til 
að gera þetta,“ sagði Ana Paula í nýlegu 
viðtali, spurð um þá ákvörðun að sitja 

fyrir, en hún birtist fyrst á forsíðu 
Playboy um mitt síðasta ár. Inni í 
blaðinu eru fjölmargar myndir af 

dómaranum, fáklæddum og í 
eggjandi stellingum. „Ég er 29 
ára gömul og var komin á síðasta 
snúning ef ég ætlaði að sitja 

fyrir. Tilboðið var það gott að ég 
gat ekki hafnað því,“ bætir Ana 

Paula við, en fjölmiðlar í Brasilíu 
fullyrða að Playboy hafi greitt henni 
rúmar sextán milljónir króna fyrir 
fyrirsætustörfin. 

Þótt enginn efist um að tilboð Playboy 
hafi verið gott hefur Ana Paula mátt 
þola mikla gagnrýni frá knattspyrnu-
hreyfingunni í Brasilíu. Þær raddir 
ganga fyrst og fremst út á að nektar-

myndirnar séu til þess 
fallnar að draga úr valdi 
hennar og virðingu á 
vellinum. Sjálf segist hún 
ekki í vafa um að svo sé ekki. 

„Myndirnar í Playboy 
munu ekki hafa áhrif á 
frammistöðu mína inni á 
vellinum vegna þess að ég er 
sama manneskjan og áður. 
Ég er jafn strangur dómari 
og áður,“ útskýrir Ana Paula 
og bætir við að þeir sem 
dirfist að minnast á mynd-
irnar af henni í miðjum leik 
eigi ekki von á góðu. „Ef ég 
heyri Playboy nefnt á nafn af leikmanni mun ég 
aðvara hann. Ef viðkomandi gengur of langt vísa 
ég honum umsvifalaust af velli. Það er í lagi að 
segja sína skoðun á myndunum utan vallar, en 
innan vallar er það ekki í lagi. Það kemur engum 

fótboltamanni við hvað ég 
geri í mínu einkalífi.“

Forystumenn brasilíska 
knattspyrnusambandsins 
voru allt annað en ánægðir 
með nektarmyndirnar af 
Oliveira og settu hana í 
langt bann, sem nú hefur 
verið aflétt. Hún hefur 
hins vegar verið tekin af 
svokölluðum elítu-lista 
dómara, sem veldur því 
að hún mun aldrei fá 

tækifæri að starfa sem línu-
vörður í efstu deild karla. Því hafði verið spáð 
að hún fengi tækifæri á þeim vettvangi, áður 

en hún sat fyrir í Playboy. „Fyrst hún telur 
mikilvægara að sýna á sér líkamann en að sinna 
dómarastörfum þá teljum við réttlætanlegt að 
taka hana af listanum,“ hefur talsmaður knatt-
spyrnusambandsins látið hafa eftir sér. 

GAT EKKI HAFNAÐ PLAYBOY

JÓN ARNÓR

Jasmin Repesa
Aldur: 46 ára

Þjóðerni: Króatískur

Staða: Þjálfari Lotto-
matica Roma og 
króatíska landsliðs-
ins í körfubolta

Repesa hefur verið afar sigursæll frá 
því að þjálfaraferill hans hófst árið 
1994. Þrívegis hefur hann stýrt liðum 
til meistaratitils í heimalandi sínu auk 

þess sem hann gerði Tofas Bursa að 
tyrkneskum meisturum. 

Frá árunum 2002-
2006 var Repesa 

þjálfari Forti-
tudo Bologna á 
Ítalíu og gerði 
hann liðið að 
meisturum 
árið 2005. 
Hann er nú á 
sínu öðru ári 
með lið Lotto-

matica Roma. 

ER LEYNIVOPNIÐ OKKAR
Landsliðsmaðurinn Jón Arnór Stefánsson 
hefur verið einn albesti leikmaður Lotto-
matica Roma í ítölsku úrvalsdeildinni 

og Meistaradeildinni í körfubolta á tímabilinu. 
Þjálfari liðsins, Jasmin Repesa, sem er gríðar-
lega virtur í evrópskum körfubolta, hefur mikla 
trú á Jóni og segir hann aðeins eiga eftir að 
verða betri.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON 

Ana Paula Oliveira er 29 ára gömul og sá kvenkyns dómari í Brasilíu sem náð hefur hvað lengst í því 
starfi  þar í landi. En eftir að hafa setið fyrir sem forsíðustúlka karlatímaritsins Playboy var hún sett í bann 
sem var afl étt fyrir skemmstu.  

Stór hluti landsliðshópsins sem 
vann B-keppnina í Frakklandi 
árið 1989 hefur átt mikilli vel-
gengni að fagna í atvinnulífinu 
eftir að handboltaferlinum 
lauk. Ef mið er tekið af eftir-
farandi lista virðist sem sæti í 
landsliðshópnum sé mjög góður 
grunnur fyrir stjórnendastöðu í 
framtíðinni:

Valdimar 
Grímsson
Var: Hægri 
hornamaður og 
vítasnillingur
Er: Framkvæmda-
stjóri Vogue 
og Lystadúns 
Snælands

Júlíus Jónasson
Var: Vinstri skytta og varnartröll
Er: Þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
og viðskiptastjóri einkabankaþjón-
ustu Kaupþings

Kristján Arason
Var: Hægri skytta 
og varnartröll
Er: Framkvæmda-
stjóri einka-
bankaþjónustu 
Kaupþings

Þorgils Óttar 
Mathiesen
Var: Línumaður
Er: Stjórnarformaður Klasa.

Sigurður Gunnarsson
Var: Miðjumaður
Er: Deildarstjóri íþrótta- og tónlistar-
deildar Úrvals Útsýns

Jakob Sigurðarson
Var: Vinstri hornamaður
Er: Framkvæmdastjóri viðskiptasviðs 
hjá Íslenskri erfðagreiningu

Einar Þorvarðarson
Var: Markvörður
Er: Framkvæmdastjóri HSÍ

Geir Sveinsson
Var: Línumaður og 
varnartröll
Er: Framkvæmda-
stjóri fjárfestingar-
félagsins Amicus 
Partners

Guðmundur Guðmundsson
Var: Vinstri hornamaður
Er: Þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
og „Global account and program 

manager“  hjá Kaupþingi.

H V A R  E R U 
ÞEIR NÚ?
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi 
lyf. Íbúfen er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir 
minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða 
öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm 
ætti ekki að nota lyfið. Fólk sem hefur fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku 
acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyfið. Nota skal lyfið með varúð 
hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi 
konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, 
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir 
skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 
mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum 
<30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Júlí 2004.

Höfuð,
   herðar …
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Steve Coppell, knattspyrnustjóri Reading, er afar ánægður með framlag þeirra Brynjars Björns Gunnarssonar og Ívar 
Ingimarssonar til enska úrvalsdeildarliðsins á tímabilinu. Coppell fl okkar þá sem lykilmenn í sínum leikmannahópi og segir 
þá, hvorn með sínum hætti, búa yfi r eiginleikum sem allir knattspyrnustjórar leiti eftir í leikmönnum.    EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON  

- Ívar er mikill atvinnumaður, leikmaður sem veit nákvæmlega hvers er ætlast til af honum og skilar 
því starfi nánast undantekningarlaust. Hann stígur inn á völlin, sinnir sínu hlutverki í liðinu og fer 
heim. Það eru aldrei nein vandræði með Ívar og það er ómetanlegur kostur. 

- Hann var einn af máttarstólpunum í liðinu þegar við unnum Championship-deildina og á okkar fyrsta tímabili í 
úrvalsdeildinni. Hann hefur alltaf verið gríðarlega stöðugur en þetta tímabil hefur reynst erfiðara fyrir alla og 

Ívar er þar engin undantekning. Hann er þó allur að koma til og hefur spilað betur eftir því sem liðið hefur á 
tímabilið, sem er mjög jákvætt. 

- Það er mikil virðing borin fyrir Ívari hjá félaginu. Hann hefur miklar skoðanir og þegar Ívar tekur til máls í 
búningsklefanum er hlustað á það sem hann hefur að segja. 

Það fyrsta sem Coppell gerði sem knattspyrnustjóri Reading var að festa kaup á Ívari, en þeir þekktust vel frá 
tíma sínum saman hjá Brentford. Ívar kom frá Wolves og kostaði félagið um fimmtán milljónir króna, sem hljóta að teljast kjarakaup. Ívar 

var kosinn leikmaður ársins hjá Reading í fyrra og hlaut meira en helming þeirra tíu þúsund atkvæða sem bárust. Hann lék hverja einustu 
mínútu í hverjum einasta leik á síðustu leiktíð. 

- Brynjar á það til að fá ekki þá athygli sem hann á skilda. Það taka 
ekki allir eftir þeirri vinnu sem hann skilar fyrir liðið í hverjum leik, 
sem er rangt og hreinlega ósanngjarnt. Það jákvæða er að Brynjari 

er alveg sama um það því hann vill helst ekki vera í sviðsljósinu. 

- Hann hefur verið virkilega öflugur fyrir okkur, sérstaklega eftir því sem liðið hefur á tímabilið. Hann hefur kannski ekki spilað eins 
mikið og hann hefur viljað frá því hann kom til okkar en vegna fjölhæfni sinnar er hann ómetanlegur 

leikmaður fyrir okkur.  

- Ég held að Brynjar hafi spilað í öllum stöðum í vörninni, á miðjunni og á hægri kanti og alls staðar 
stendur hann sig með mikilli prýði. Hann er alltaf tilbúinn að svara kallinu og allir stjórar þurfa á slíkum 
leikmönnum að halda í sínu liði. 

Coppell keypti Brynjar Björn til Reading sumarið 2005 fyrir óuppgefna upphæð. Brynjar hafði fallið úr náð-
inni hjá Adrian Boothroyd, þáverandi stjóra Watford, en þar hafði hann aðeins spilað eitt tímabil. Brynjar 
hefur áður leikið með Stoke og Nottingham Forest í Englandi, Vålerenga, Örgryte, Moss og KR. 

DRAUMALEIKMENN HVERS KNATTSPYRNUSTJÓRA

COPPELL UM ÍVAR

COPPELL UM BRYNJAR BJÖRN



Casall fatnaður
Opnunartilboð:

20% afsláttur

Jamis reiðhjól
Árgerð 2007

Opnunartilboð:

40%afsláttur

Chrysalis
dúnsvefnpoki
frá The North Face
Verð: 25.990 kr. 

Opnunartilboð: 17.990kr.

Asics Kayano 13 
hlaupaskór
Verð: 18.300 kr. 

Opnunartilboð: 12.990 kr.

Heelys hjólaskór
Verð: 9.990 kr.

Opnunartilboð: 7.990kr.
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Nike T- bolir
Opnunartilboð:

20%afsláttur

Ný verslun í Holtagörðum

Höfum opnað nýja 

og stórglæsilega verslun 

í Holtagörðum.

Fjöldi opnunartilboða.

Stórglæsileg
North Face deild
Opnunartilboð:

20% afsláttur
af öllum 
North Face vörum

Jamis barnahjól
Árgerð 2008

Opnunartilboð:

20%afsláttur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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Pabbi minn hefur kennt mér nokkur góð brögð, 
þar á meðal rúllettuna. Mest hef ég þó lært 
sjálfur með því að æfa mig,“ sagði Enzo í 

nýlegu viðtali við Marca, en „rúllettan“ var eitt af 
vörumerkjum Zidane eldri – þegar hann fór framhjá 
mótherjanum með því að snúa sér í kringum hann. 

Enzo er elstur fjögurra stráka Zidane og heitir 
fullu nafni Enzo Alan Zidane Martinez. Hann er 
fæddur 24. mars árið 1995 og er nefndur eftir Enzo 
Francescoli, fyrrum framherja Urugay og uppá-
haldsleikmanns Zidane eldri. Enzo komst í fréttirnar 
á Spáni þegar hann leiddi lið Real Madrid, skipað 
leikmönnum fjórtán ára og yngri, til sigurs í stærsta 
unglingamóti sem haldið er á Spáni á hverju ári. 
Real lagði erkifjendurna í Barcelona í úrslitaleikn-
um og þótti Enzo sýna ótrúlega takta.

„Enginn getur neitað því að Enzo sé sonur pabba 
síns. Fótboltagenin eru þau sömu,“ sagði í umfjöllun 
Marca eftir mótið. Flestir aðrir spænskir fjölmiðlar 
hafa sömuleiðis nánast slefað yfir hæfileikum Enzo 
og sýndu sjónvarpsstöðvar brot úr leikjum Real á 
mótinu, þar sem áðurnefnt rúllettubragð vakti mesta 
athygli. Sjá má þessi tilþrif Enzo á YouTube. 

FÆR GÓÐ RÁÐ HJÁ PABBA
Zidane eldri og eiginkona hans Veronique hafa lagt 
gríðarlega áherslu á að halda börnum sínum fyrir 
utan kastljós fjölmiðla. En nú þegar Enzo er farinn 
að verða fréttaefni, ekki eingöngu vegna þess að 
hann er sonur hins goðsagnakennda föður síns 
heldur ekki síður vegna þess að hann er efnilegasti 

leikmaður Real Madrid, fer máttur verndarvængs 
pabba gamla sífellt minnkandi. 

„Það var gaman að vinna þetta mót, sérstaklega 
vegna þess að við unnum Barcelona í úrslitunum,“ 
sagði Enzo eftir leikinn gegn Barca, greinilega vel 
kunnugt um ríginn á milli stórveldanna. Þá var hann 
einnig spurður hvort pabbi hans væri honum innan 
handar innan heimilisveggjanna. „Já, ég spila 
sérstaklega mikið með pabba í garðinum heima. Ég 
sýni honum hvað ég hef lært og hann fylgist vel 
með. Síðan gefur hann mér góð ráð um hvernig ég 
get staðið mig enn betur.“

Enzo er harðákveðinn í að 
feta í fótspor föður síns hjá 
Real Madrid og ef áætlanir 
ganga eftir ætti hann að 
taka við treyju númer tíu, 
minna en áratug eftir að 
gamli maðurinn lagði hana 
á hilluna. „Mér líður vel í 
borginni og ég vil spila á 
sama stað og pabbi spilaði. 
Ég vil spila með 
Real Madrid,“ 
segir Enzo.

MEÐ SÖMU GEN OG PABBINN

Zinedine Zidane hefði ekki lagt skóna 
á hilluna, hefði hann ekki verið búinn 
að lýsa því yfir fyrir HM í Þýskalandi.

Rúmlega eitt og hálft ár er 
liðið frá því að Zinedine Zid-
ane lagði skóna á hilluna eftir 
að hafa látið reka sig af velli 
í úrslitaleik HM í Þýskalandi. 
Á þeim tíma hefur Zidane 
einbeitt sér að því að sinna 
góðgerðarmálum, auk þess 
sem hann er sérfræðingur 
fyrir sjónvarpsstöðina Canal+ í 
Frakklandi. 

Í nýlegu viðtali á sjónvarps-
stöðinni viðurkenndi Zid-
ane að hann hefði spilað 
eitt ár til viðbótar, hefði 
hann ekki verið búinn að 
tilkynna það formlega að 
heimsmeistarakeppnin 
yrði hans síðasta mót. „Ef 
ég hefði ekki verið búinn 
að tilkynna ákvörðun 
mína hefði ég haldið 
áfram. Ég hefði ekki 
getað tilkynnt að ég 

væri hættur eftir þessa 
uppákomu,” sagði 
Zidane og átti þar 
við viðskipti sín við 
Marco Materazzi í 

úrslitaleiknum. „En 
ég var búinn að tilkynna 
ákvörðun mína áður og taldi 
mikilvægt að ganga ekki á bak 
þeirra orða minna. Þess vegna 
hélt ég ekki áfram.”

HEFÐI SPILAÐ 
Í EITT ÁR TIL 
VIÐBÓTAR

Þeir sem óttuðust að aldrei kæmi aftur fram á sjónarsviðið mikill 
knattspyrnusnillingur sem klæddist treyju númer 10 og bæri nafnið 
Zidane geta nú varpað öndinni léttar. Enzo Zidane, tólf ára sonur 
Zinedine Zidane, líklega besta knattspyrnumanns sinnar kynslóðar, 
er orðinn aðalmaðurinn í unglingaliði Real Madrid og þykir síst lakari 
með boltann en pabbinn.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

ENZO ZIDANE

Enzo hefur skorað ófá mörkin 
fyrir unglingalið Real Madrid. 

Hér fagnar hann að hætti 
Ronaldo, sem pabbi hans 

spilaði með hjá Real Madrid á 
sínum tíma. 

Zinedine Zidane ásamt eigin-
konu sinni  Veronique á góðri 

stundu. Þau hafa ætíð lagt 
mikla áherslu á að halda börn-

um sínum utan við kastljós 
fjölmiðla. 

SPORT/GETTY IMAGES

Líkt og pabb-
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Enzo Zidane 
hafa fengið 

knattspyrnu-
hæfileikana 
í vöggugjöf. 

Hann þykir 
búa yfir ótrú-

legri tækni 
miðað við 

aldur og er 
sagður mun 

betri en pabbi 
hans var á 

sama aldri. 

2001 Zinedine 
Zidane
Frá Juventus til Real 
Madrid
Verð: 45,6 milljónir 
punda

2000  Luis Figo
Frá Barcelona til Real 

Madrid  
Verð: 37 milljónir punda  

2000  Hernan Crespo
Frá Parma til Lazio  
Verð: 35,5 milljónir punda  

1999  Christian Vieri
Frá Lazio til Inter Milan  
Verð: 31 milljón pund  

1998  Denilson
Frá Sao Paulo til Real Betis
Verð: 21,9 milljónir punda  

1997  Ronaldo
Frá Barcelona til Inter Milan  
Verð: 19,5 milljónir punda  

1996  Alan Shearer
Frá Blackburn til Newcastle
Verð: 15 milljónir punda  

1992  Gianluigi Lentini
Frá Torino til AC Milan
Verð: 13 milljónir punda  

1992  Gianluca Vialli  
Frá Sampdoria til Juventus  
Verð: 12,5 milljónir punda  

1992  Jean-Pierre Papin  
Frá Marseille til AC Milan  

Verð: 10 milljónir punda  

1990  Roberto Baggio  
Frá Fiorentina til 
Juventus  
Verð: 8 milljónir 
punda  

1987  Ruud Gullit  
Frá PSV til AC Milan  

Verð: 6 milljónir punda  

1984  Diego 
Maradona  

Frá Barcelona til 
Napoli  
Verð: 5 milljónir 
punda  

1982  Diego Mar-
adona  

Frá Boca Juniors til 
Barcelona 
Verð: 3 milljónir punda  

1978  Paolo Rossi  
Frá Lanerossi til Vicenza 
Verð: 1,7 milljónir punda  

1975  Giuseppe Savoldi  
Frá Bologna to Napoli  
Verð: 1,2 milljónir punda  

Nokkrar staðreyndir:
Giuseppe Savoldi var fyrsti leik-
maðurinn sem kostaði meira en 1 
milljón punda. 

Þrír leikmenn hafa tvívegis orðið 
dýrustu leikmenn heims. Auk 
Maradona voru það Alf Common 
(1902 og 1905) og David Jack (1920 
og 1929).

Alf Common setti heimsmet þegar 
hann var seldur frá Sheffield Utd. 
til Sunderland árið 1902 fyrir 520 
pund. Það er tæplega 90 þúsund 
sinnum lægri upphæð en núverandi 
heimsmet Zinedine Zidane.  

Árið 1961 setti Luis Suarez heims-
met þegar hann var keyptur til Inter 

Milan frá Barcelona 
fyrir 142 þúsund 

pund. Það er 
svipuð upphæð 
og John Terry 
fær í vikulaun 

hjá Chelsea í 
dag.

DÝRUSTU 
LEIKMENN
HEIMS
HVERJU SINNI

Paolo Maldini lék sinn þúsundasta 
leik um miðjan febrúar og af því 
tilefni hafa yfirlitsgreinar um feril 
hans birst víða. Segja má að blöðin 
hafi verið að birta yfirlitsgreinar um 
Maldini óslitið síðan 2005 þegar 
hann fagnaði 20 ára leikafmæli í 
Serie A. Dauða hans sem leikmanns 

hefur oft verið spáð undanfarin ár en risið á Maldini er 
alltaf jafn hátt og minningargreinar ótímabærar. Þeim 
metum sem Maldini hefur sett á ferli sínum hafa verið 
gerð rækileg skil. Lítum frekar á hvar hann stendur 
miðað við bestu varnarmenn fótboltasögunnar.

Fremstu Ítalirnir  Til að  Maldini  eigi tilkall að 
vera nefndur besti varnarmaður sögunnar ber 
fyrst að skoða hvort hann sé fremstur í  höfuðlandi 
varnarleiksins. Maldini er sigursælasti leikmaður í 
sögu Serie A. Hann náði hinsvegar aldrei að vinna titil 
með landsliðinu. Þannig mun Fabio Cannavaro, sem 
sannarlega er minni spámaður en Maldini, lengi lifa á 
HM 2006. Sömuleiðis eru leikmenn HM liðsins 1982, 
Scirea, Cabrini, Bergomi og Gentile hátt skrifaðir. 
Franco Baresi, lærifaðir Maldinis, var í hópnum 1982 

en lék ekki. Vann sín helstu afrek með AC Milan með 
Maldini sér við hlið. 

Af eldri hetjum er viðeigandi að líta fyrst til föður  
Paolo, Cesare Maldini, sem var í hópi þeirra  bestu á 
sjötta og sjöunda áratugnum. Giacinto Facchetti er 
þó oftast settur í hásætið á listum blaðanna. Facchetti 
varð Evrópumeistari með Ítölum 1968 og fyrirliði hins 
sigursæla liðs Inter á sjöunda áratugnum. Margt er 
líkt með Facchetti og Paolo Maldini, báðir óvenjulega 
hávaxnir og sókndjarfir af bakvörðum að vera og 
sérlega elegant jafn innan sem utan vallar.  

Í samanburði við þessa menn verður að taka tillit 
til þess að boltinn nú er hraðari og líkamlega 
erfiðari en fyrrum. Leikjaálag einnig meira en 
Maldini  hefur sloppið ótrúlega vel 
við meiðsli og leitun er að manni 
sem hefur verið stöðugri í leik 
sínum. Það sem vinnur hinsvegar 
á móti Maldini er að hann hefur 
kannski aldrei haft neinn einn 
tiltekinn afgerandi sérhæfileika 
sem leikmaður. Þannig voru 
Facchetti og Cabrini betri 
sóknarbakverðir, Gentile og 
Bergomi sterkari maður á mann 
og leikskilningur þeirra Baresi og 

Scirea óviðjafnanlegur. En enginn þessara manna var 
jafn fjölhæfur og Maldini sem var besti bakvörður í 
heimi á fyrri hluta ferilsins og í hópi bestu miðvarða 
heims á seinni hlutanum.

Kóngur eða keisari? Ef litið er til lista þeirra sem 
settir hafa verið um bestu leikmenn allra tíma þá 
er nafn Maldini ekki að finna í efstu sætum. Franz 

Beckenbauer er  efstur varnarmanna og Bobby 
Moore gjarnan næstur. Báðir frábærir á 

sinni tíð og keisarinn Beckenbauer sá eini 
sem hefur af viðlíka titlasafni að státa og 
Maldini. Var þó stóran hluta af sínum ferli 
miðvallarleikmaður og sem varnarmaður 

þekktari fyrir sókndirfsku og skipulagshæfi-
leika en klassíkan varnarleik. Það er erfitt 

fyrir Maldini að skjóta þessum gömlu 
hetjum ref fyrir rass, umvöfðum 
nostalgískum minningum. Hann 
er hinsvegar án nokkurs vafa 
mestur þeirra varnarmanna sem 
nú leika. Á sanngjarnt tilkall til 
konungstitils síðasta aldarfjórð-
unginn og kannski mun hann 
setjast í hásæti keisarans  er fram 
líða stundir og fjarlægðin gerir 
hann jafn bláan og hin fjöllin. 

BESTI VARNARMAÐUR SÖGUNNAR?
Boltinn í Suður-Evrópu:
Einar Logi Vignisson 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

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.:
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Sveitarfélagið Álftanes óskar eftir að ráða 
aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra 
á nýja deild sem fyrirhugað er að opna á 
leikskólanum Holtakoti á Álftanesi.  
Viðkomandi koma m.a. til með að vinna að undirbún-
ingi þess að opna nýja deild við leikskólann í sumar 
eða haust.  Leitað er að starfsmanni/starfsmönnum 
með leikskólakennaramenntun, góða almenna 
samskiptahæfi leika, ríka þjónustulund, metnað og 
frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Vattnes starfandi 
leikskólastjóri Holtakots í síma: 550-2340

Umsóknir skulu berast til 
skrifstofu Sveitarfélagsins Álftaness,
Bjarnastöðum, 225 Álftanesi, fyrir 15. mars nk.

Forstöðumaður skóla- og velferðarsviðs.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf
Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
 Fyrir skólaárið 2008-2009

 • Þroskaþjálfi
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
 • Smíðakennari
 • Íþróttakennari
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% 
Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Fyrir skólaárið 2008-2009

 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi. 

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólastjóri
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Á ekki að þéna vel í sumar?
Norðurál á Grundartanga óskar að ráða metnaðarfullt og duglegt fólk af báðum kynjum í sumarafl eysingar sem getur unnið 

samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð. Unnið er 4-5 daga í senn, síðan er 4-5 daga frí. Lágmarksaldur er 18 ár. 

Hæfniskröfur: Stundvísi • Heiðarleiki • Góð samskiptahæfni • Sjálfstæði í vinnubrögðum. Hvernig sækir þú um? Vinsamlega 

sendu okkur umsókn þína fyrir 14. mars. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 

á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: Sumarstarf.

Nánari upplýsingar veita:
 Ragnheiður Gísladóttir og Helga Björg Hafþórsdóttir,
  fulltrúar á starfsmannasviði, og Rakel Heiðmarsdóttir,  
   framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, 
  í síma 430 1000.

Mánaðarlaun
miðað við 12 tíma vaktavinnu:

Grunnlaun: 161.530

Vaktaálag: 60.768

Föst unnin næturvinna (26 klst/mán): 47.878

Ferðapeningar: 20.887

Alls: 291.062

       Í boði eru fríar ferðir til og frá 
Akranesi og víða af Vesturlandi og af höfuðborgarsvæðinu.

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

Tannlæknastofa - Tanntæknir
Óskum eftir tanntækni í fullt starf til starfa á sérhæfða 
tannlæknastofu  

Hæfniskröfur: 
Samskiptahæfi leikar, sjálfstæð og skipulögð vinnu-
brögð.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknir óskast  sendar Fréttablaðinu á netfangið 
box@frett.is   merktar  “007”



www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700
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Litaþjónusta 
Óskum eftir að ráða starfskraft til að sjá um litaþjó-
nustu á vörum okkar.   Viðkomandi þarf að vera vel 
röskur og með góða þjónustulund.
 Við leitum að starfskrafti með gott auga fyrir litum 
og helst þarf hann að hafa starfað eitthvað við 
málningu.

Umsóknir má senda inn á netfangið malning@
malning.is eða líta við á Dalvegi 18 eftir hádegi á 
virkum dögum.  Viðkomandi þurfa að geta hafi ð 
störf sem fyrst.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála 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 ráðn-
ingu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Læknar í starfsnámi
Læknar í starfsnámi óskast á geðsvið frá maí eða júní 2008 
í  4-12 mánuði. Starfshlutfall er 80-100%. Starfi ð getur nýst 
sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði 
og einnig hentað heimilislæknum sem vilja auka þekkingu 
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.
Handleiðsla, fræðsla og vandamálamiðuð hópvinna eru 
hluti af náminu á geðsviði. Að auki stendur áhugasömum 
umsækjendum til boða þjálfun í hugrænni atferlismeðferð, 
reynsla af hópmeðferð og þátttaka í rannsóknum.

Upplýsingar um stöðurnar veita Páll Matthíasson, geðlæknir 
sem hefur umsjón með framhaldsmenntun unglækna á 
geðsviði, netfang pallmatt@landspitali.is og Engilbert Sig-
urðsson yfi rlæknir, netfang engilbs@landspitali.is.
Umsóknargögn berist fyrir 3. apríl 2008 til Páls Matthíasson-
ar geðlæknis, deild 32A við Hringbraut, netfang pallmatt@
landspitali.is.

Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi  eða lækn-
isstöðu á heimasíðu LSH. Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og sjúkrahúslækna og 80-100% starf er 
bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfi rlýsingu LSH vegna 
kjarasamnings við sjúkrahúslækna dags. 02.05.2002, sbr. 
breytingu 5. mars 2006.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á deild K-1 Landakoti. 
Deildin sinnir almennri endurhæfi ngu aldraðra og lungna-
endurhæfi ngu. Unnið er á morgun- og kvöldvöktum og aðra 
eða þriðju hverja helgi. Starfshlutfall er samkomulag. Í boði 
er einstaklingshæfð aðlögun með reyndum hjúkrunarfræð-
ingi.

Umsóknargögn berist fyrir 17. mars 2008 til Borghildar Árna-
dóttur, deildarstjóra hjúkrunar, K-1 Landakoti og veitir hún 
jafnframt upplýsingar í síma 543 9914, netfang borgharn@
landspitali.is.

Læknir
Læknir óskast til afl eysinga við Heilsugæsluna 

Lágmúla í 2-3 mánuði í sumar.

Upplýsingar í síma 595 1300.

Ertu iðnnemi?
Vantar þig spennandi sumarstarf?

Nánari upplýsingar veita:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri og Rakel Heiðmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

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

Norðurál á Grundartanga óskar að ráða metnaðarfulla og öfl uga iðnnema, iðnfræðinema og nema úr fjöltækniskólanum af 

báðum kynjum í sumarafl eysingar. Viðkomandi þurfa að vera komnir vel á veg í námi og getað unnið samfellt í a.m.k. tvo og 

hálfan mánuð yfi r sumartímann. Bæði er óskað eftir rafvirkjum og vélvirkjum. Starfi ð felst í viðhaldi og breygingum á búnaði 

Norðuráls. Í boði: Þáttaka í fjölbreyttum og spennandi viðhaldsverkefnum • Óformleg starfsþjálfun hjá reyndum og faglegum 

iðnaðarmönnum • Fríar ferðir til og frá Akranesi og víða af Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu • Nýtt mötuneyti á staðnum

Hæfniskröfur: Dugnaður • Stundvísi • Áhugi og metnaður • Góð samskiptahæfni Hvernig sækir þú um? Vinsamlega sendu 

okkur umsókn þína fyrir 17. mars n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsóknina á netfangið 

umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: Iðnnemar í sumarafl eysingar.
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Starf í tæknideild 
MS Selfossi óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í 
tæknideild fyrirtækisins.

Um er að ræða starf tengt viðhaldi, viðgerðum og uppsetnin-
gum á vélum og vélbúnaði fyrirtækisins. Einnig gæti verið 
um að ræða smíði í ryðfríu stáli

Hæfniskröfur:  
•  Leitað er eftir vélfræðingi, vélvirkja eða einstaklingi með     
   sambærilega menntun. 
•  Reynsla æskileg.
•  Viðkomandi þarf að vera jákvæður og eiga auðvelt með 
   að vinna með öðrum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir  Finnjón Ásgeirsson 
verkstjóri sími 480-1617. 

Umsóknarfrestur er til 7. mars nk. og skulu umsóknir berast 
til MS Selfossi, Austurvegi 65, Selfossi eða á netfangið  
starfsmannasvid@ms.is.  

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Ert þú
framúrskarandi 

læknaritari?
Við leitum að fleiri læknariturum í liðsheild 
okkar hjá Conscriptor ehf.  Í boði eru fjölbreytt 
verkefni hjá spennandi fyrirtæki í góðu starfs- 
umhverfi. Ekki þykir verra að við greiðum 
starfsfólki vel fyrir sín störf.

Ef þú hefur góða starfsreynslu og ert tilbúin til 
að vera hluti af skemmtilegri liðsheild þá ekki 
hika við að hafa samband við okkur. Sendu 
okkur upplýsingar um þig sem fyrst á netfangið
starf@conscriptor.is og hver veit nema leiðir 
okkar liggi saman?

Conscriptor ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í ritaraþjónustu 
fyrir heilbrigðiskerfið. Félagið stendur á traustum grunni og 
skemmtilegri liðsheild framúrskarandi hæfileikafólks. Félagið er 
systurfélag Conscriptor AB sem rekur samskonar starfsemi fyrir 
virtar heilbrigðisstofnanir og einkareknar læknastofur í Svíþjóð.

Conscriptor ehf. · Barónstíg 47 · 101 Reykjavík · www.conscriptor.is

ENGJASKÓLI

 
ENGJASKÓLI

•  Sérkennari, kennari eða þroskaþjálfi  óskast til  
   starfa í sérúrræði í Engjaskóla Grafarvogi, frá og  
   með 1. mars.  

•  Stuðningsfulltrúi óskast til starfa við sama      
   sérúrræði.

Frábært tækifæri til að vinna með einstökum 
börnum 
og góðu samstarfsfólki.

Áhugasamir hafi  samband við Jóhönnu 
skólastjóra 
í síma 411 7600 - 664 8160 eða Guðrúnu Erlu 
aðstoðarskólastjóra í síma 411 7600 - 664 8161.

Við leitum að vönu fólki til að sjá um 
hestasmiðju og tónlistarsmiðju.

Vinnutími hestasmiðjunnar er  frá kl. 10.00-
16.00 alla virka daga og eina helgi í mánuði 
frá kl: 09.00-13.00

Vinnutími tónlistarsmiðjunnar er frá kl. 13-17 
alla virka daga nema miðvikudaga, eða 
samkvæmt nánara samkomulagi.

Götusmiðjan er staðsett í Grímsnesinu og er 
sérhæft meðferðarheimili fyrir ungt fólk, á 
aldrinum 15-20 ára, í vímuefnavanda.

Upplýsingar gefur Kristín Hafdís rekstrarstjóri 
í síma 566-6100 / 898-1581 milli 09:00 og 
17:00 alla virka daga. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið: 
kristinhafdis@gotusmidjan.is
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Fjölbreytt  skrifstofustarf
MS Reykjavík,  Bitruhálsi 1, óskar eftir að ráða í lausa 
stöðu sem fyrst. Um er að ræða almenn skrifstofustörf 
en helstu verkefni eru eftirfarandi: 

• Móttaka og afgreiðsla pantana til viðskiptavina
• Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina 
• Útskrift ýmissa reikninga
• Upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Ýmis konar uppgjör 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Leitað er að einstaklingi með góða tölvukunnáttu og er lögð 
áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, góða framkomu og 
þjónustulund. 

Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti 
byrjað sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Magnússon í síma 
569-2257.  

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. og skulu umsóknir 
berast til starfsmannastjóra MS, Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík  
eða á netfangið  starfsmannasvid@ms.is 

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf  Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 411 1111, færð þú all ar upp lýs ing ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar 

og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 

Borgarskjalasafn Reykjavíkur óskar eftir 
að ráða deildarstjóra skjalastjórnardeildar 
safnins. 
Helstu verkefni:
Ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn borgarstofnana, kennsla á 
námskeiðum, skráning skjala  og önnur störf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi . 
•  Reynsla og þekking á skjalastjórn. 
•  Góð íslenskukunnátta og tölvufærni. 

•  Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. 
•  Færni í mannlegum samskiptum. 

Um er að ræða fullt framtíðarstarf. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf  sem fyrst. 

Upplýsingar veita Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í 
síma 563-1770. Skrifl egum umsóknum skal skila til Borgar-
skjalasafns Reykjavíkur, Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík eða 
sendast á netfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is . 
Umsóknarfrestur er til 16. mars nk. 

Deildarstjóri á skjalasafni

Borgarskjalasafn Reykjavíkur 
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- vi› rá›um

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

Tölvunar- og kerfisfræ›ingar

Reiknistofa bankanna óskar eftir a› rá›a tölvunar-
og kerfisfræ›inga til starfa.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
13. mars nk.

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

Vi›komandi munu starfa vi› kerfissetningu og forritun stórra sem smærri kerfa er me›höndla
t.d. inn- og útlán, bókhald, gjaldeyrisvi›skipti, innheimtukröfur og debetkort.
Leita› er eftir einstaklingum sem hafa löngun og brennandi áhuga á a› vinna vi› greiningu
og forritun á stærstu grei›slu- og kortakerfum landsins.

Auk fless er leita› eftir einstaklingi sem mótar og er lei›andi í gagnahögun og gagnastjórnun
hugbúna›arkerfa fyrirtækisins.

Reiknistofan b‡›ur:

• Fjölbreytt og umfangsmikil verkefni
á svi›i bankavi›skipta

• Sveigjanlegan vinnutíma

• Gó›a starfsa›stö›u í mi›bæ 
Reykjavíkur

• Fjölbreytilegt tækniumhverfi bæ›i á
stórtölvum og smátölvum

• Hugbúna›arger› samkvæmt 
formlegum a›fer›um

• Nau›synlega vi›bótarmenntun, sem
eykur flekkingu og hæfni

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar- e›a kerfisfræ›um, e›a sambærilegt nám og/e›a gó› reynsla
af kerfissetningu og forritun
Reynsla af stórtölvuumhverfi er æskileg
Frumkvæ›i og metna›ur í starfi
Gó› íslenskukunnátta í tölu›u og ritu›u máli

- vi› rá›um

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

Framkvæmdastjóri

Brynja – Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins óskar eftir a› rá›a
framkvæmdastjóra.

Brynja - Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins, er
sjálfseignarstofnun, stofna›ur 22. febrúar 1966.
Hlutverk sjó›sins er a› eiga og reka íbú›ir fyrir
öryrkja. Tilgangi sínum nær sjó›urinn me› flví a›
kaupa og byggja leiguíbú›ir.

 www.obi.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
15. mars nk.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
fiórir fiorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

Starfssvi›
Yfirumsjón me› rekstri og leigu fasteigna
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› leigjendur, húsfélög,
fasteignasala, svæ›isskrifstofur og opinbera
a›ila
Önnur verkefni í samrá›i vi› formann og stjórn

Hæfniskröfur
Háskólapróf e›a tilsvarandi menntun til
starfsins
Reynsla af stjórnunarstörfum
Lipur› í mannlegum samskiptum
Frumkvæ›i og ögu› vinnubrög›
Samviskusemi og traust
Áhugi á málefnum fatla›ra

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til sækja um starfi›.

Umsjón me› flrifum

Traustur starfsma›ur óskast til a› hafa umsjón me› daglegum flrifum hjá
Slysavarnaskóla sjómanna. Vi›komandi mun sinna flrifum á skólastofum og
sameiginlegu r‡mi skólans.
Um 50% starf er a› ræ›a og er unni› alla virka
daga yfir vetrartímann á dagvinnutíma. Æskilegt
er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
Stundvísi og árei›anleiki
Nákvæmni og dugna›ur
Samviskusemi

Slysavarnaskóli sjómanna hefur
starfa› frá árinu 1985 og er í eigu
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
Skólinn heldur uppi öflugu
fræ›slustarfi fyrir sjómenn.

- vi› rá›um

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

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
11. mars nk.
Uppl‡singar veitir Inga Steinunn
Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is
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Láttu okkur mæla með þér!
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Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 
veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 

yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 
kvenna til starfa.

Sérfræðingur á öryggis- 
og gæðastofu fl ugvalla - 

og leiðsögusviðs. 
Vegna aukinna verkefna óska Flugstoðir eftir að ráða öfl ug-
an einstakling í starf sérfræðings á öryggis- og gæðastofu 
fl ugvalla- og leiðsögusviðs. 

Starfssvið 
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og innleiðingu á 
öryggis- og gæðakerfum fyrir fl ugvelli, þar með taldar innri 
úttektir og handbókagerð. 
Starfi ð heyrir undir öryggis- og gæðastjóra sviðsins. 

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólamenntun á sviði tækni-, 
raunvísinda- eða rekstrargreina, eða sambærilega mennt-
un. Gott vald á íslenskri og enskri tungu er nauðsynlegt. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður í verkum sínum, hafa 
færni í uppsetningu og miðlun efnis og hafi  tileiknað sér 
greiningaraðferðir.  Hann þarf að geta unnið undir álagi, 
eiga auðvelt með að umgangast fólk og vera áhugasamur 
um störf sín.  

Reynsla af gæðastjórnun eða öryggisstjórnun er æskileg, 
sem og þekking á fl ugmálum.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veita Helga Eyjólfsdóttir 
öryggis- og gæðastjóri fl ugvalla- og leiðsöguviðs og starfs-
mannahald, í síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
menntun og fyrri störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða 
ohf., Turni, Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík, fyrir 16. mars 
nk., eða í tölvupósti á shard@fl ugstodir.is. 

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Flugstoða ohf., www.fl ugstodir.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

ARE YOU OUR NEXT 
DIRECTOR IN LANDIC PROPERTY’S 
TREASURY DEPARTMENT?

Applications are now invited for a senior position at Landic Property hf. The position in question is Director of 
the company’s Treasury department, situated in Reykjavík, Iceland.

The Treasury department has the following main responsibilities:

Financing | Cash management | Financial risk management | Capital structure management 
Development of financing structures and models

JOB DESCRIPTION
The Director oversees the financing of property acquisitions in Iceland, and orchestrates negotiations with 

  financial institutions.

  He/she conducts ongoing negotiations with lenders in order to optimise co-operation and 
  portfolio management.

  The Director is part of the Treasury team led by Head of Treasury located in Denmark, and fully 
  participates in broader projects with the rest of the team.

  He participates in developing finance models and their subsequent implementation.

  The director is responsible for loan administration and for maintaining information in the treasury  
  management system.

  Furthermore, the Director is responsible for flow of information, making certain everyone gets relevant
  information. 

QUALIFICATIONS
The applicant must have a University degree in finance or similar, and at least three years of relevant work experi-
ence in an international company or bank.
The applicant must be a strong individual with an analytical mind. He must have thorough knowledge of financ-
ing, financial markets, and loan documentation. He must be proficient in English and be strong in negotiations. 

Further, the applicant must be:

  a team player

  an experienced project manager

  pro-active and result oriented

  focused on quality

  responsible

To apply and for further information, please visit www.hagvangur.is or contact Ari Eyberg (ari@hagvangur.is)       

or Inga Steinunn Arnardottir (inga@hagvangur.is). 

Application and CV, with picture, should be in English.

Please return application to: Hagvangur, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík.

APPLICATION DEADLINE: 24.03.2008

LANDIC PROPERTY
Landic Property is one of the largest and fastest growing property companies in the Nordic countries. The total rental floorspace
is approx. 2.7 million square metres, and the total number of tenants is more than 3,800.

Landic Property has more than 270 employees in Iceland, Denmark, Sweden and Finland. Landic Property's total assets amounted 
to approx. €4.8 billion by the end of June 2007.

Kringlunni 4–12 103 Reykjavík          www.landicproperty.com
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Traust, öflugt og ört vaxandi þjónustufyrirtæki 
vill ráða til sín stjórnanda í fjölbreytt og 
skemmtilegt starf hjá einni elstu og reyndustu 
ræstingaþjónustu landsins – Hreint ehf.

Helsta starfssvið:
• Umsjón og stjórnun ræstingaverkefna
• Ráðning starfsmanna 
• Þjálfun ræstingafólks
• Umsjón afleysinga og fría
• Utanumhald fyrir launavinnslu
• Samskipti við viðskiptavini
• Þjónusta við viðskiptavini og eftirlit með framkvæmd  
 verkefna

Hæfniskröfur:
• Stjórnunarreynsla
• Mikil þjónustulund
• Nákvæm vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Drifkraftur og vilji til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði í starfi
• Reynsla af ræstingum kostur 
• Hreint sakavottorð
• 30 ára eða eldri

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars. 
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg, starfsmannastjóri í 
síma 554 6088. Einnig er hægt að sækja um starfið á 
heimasíðu Hreint ehf., www.hreint.is.

Hreint ehf. var stofnað 1983 og þjónustar fyrirtæki og stofnanir víða um 

land á sviði reglulegra ræstinga. Starfsmenn okkar, sem eru á annað

hundrað talsins, er fagfólk í ræstingum. Við leggjum áherslu á vandaða 

þjónustu, hvatningu í starfi og ánægjuleg samskipti við viðskiptavini og

starfsfólk.

STJÓRNUN
RÆSTINGA

Helstu verkefni
 Tæknileg stýring á rekstri kera
 Greining og úrvinnsla framleiðsluupplýsinga
 Gerð verkferla fyrir framleiðsludeild
 Umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar
 Virk þátttaka í sameiginlegum verkefnum 

 milli deilda

Hæfniskröfur
 Frumkvæði og sjálfstæði í starfsháttum
 Skipulögð vinnubrögð
 Metnaður
 Góð samskipta- og samstarfshæfni
 Góð enskukunnátta, bæði á töluðu og 

 rituðu máli

Nánari upplýsingar veita Gauti Höskuldsson, 
yfi rverkfræðingur á framleiðslusviði, og 
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
14. mars n.k. Þú getur sótt um á vef fyrir-
tækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 
á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt 
umsóknina merkta: 
Verkfræðingur á framleiðslusviði.

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

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Verkfræðingar

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

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fi mmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. 
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafeindavirkjar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Vegna aukinna umsvifa óskum við að ráða tvo verkfræðinga 
á framleiðslusvið Norðuráls á Grundartanga. Um ný störf er að ræða.

Helstu þættir starfsins eru:
• framkvæmd og skráning skoðana á nýjum og breyttum  
    raforkuvirkjum samkvæmt VLR öryggistjórnunarkerfi s,
• fylgja eftir að úrbætur séu gerðar skv. skoðunar-
    skýrslum,
• yfi rfara verkmöppur og uppfæra teikningar eftir 
    vettvangsskoðun, 
• annast samskipti við rafverktaka,

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun,
• reynsla æskileg úr eftirlitsgeiranum en þó ekki 
    nauðsynleg,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Hitaveita Suðurnesja hf 
óskar eftir að ráða í eftirtalin störf 
í Reykjanesbæ

Hitaveita Suðurnesja hf (HS) (www.hs.is) var stofnuð 31. desember 1974 og gerð að hlutafélagi árið 2001. 
Stærstu eigendur félagsins eru Reykjanesbær, Geysir Green Energy ehf, Hafnarfjarðarbær og Orkuveita Reykjavíkur ásamt 

fjórum öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum sem eiga lítinn hlut. 

- Helstu afurðir félagsins eru: grunnvatn, heitt vatn, rafmagn, jarðhitavökvi og jarðhitagufa.
- HS rekur nú tvær jarðhitavirkjanir aðra í Svartsengi og hina á Reykjanesi. 
- HS er kjölfestufjárfestir í Bláa lóninu hf.
-   HS hefur verið úthlutað rannsóknarleyfi  til ársins 2016 á Trölladyngju-, Krýsuvíkur-, Austurengja-, og Sandfellssvæði 
    Reykjanesskaga.
- HS leggur mikla áherslu á fjölþætt og öfl ugt rannsóknar- og frumkvöðlastarf.
- Hjá HS vinna nú um 130 starfsmenn í sex starfsstöðvum: Reykjanesbæ, Reykjanesi, Svartsengi, Hafnarfi rði, Selfossi 
    og í Vestmannaeyjum.
- Meginþorri starfsmanna hefur unnið hjá HS í áratugi.
- Innan HS er öfl ugt starfsmannafélag dyggilega stutt af stjórn félagsins.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum Hitaveitu Suðurnesja hf og á heimasíðu fyrirtækisins www.hs.is.  Umsóknir skulu 
berast eigi síðar en 14. mars 2008.  Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.

Rafmagnsöryggismál

Helstu þættir starfsins:
• vörumóttaka, varsla og afgreiðsla af birgðageymslu,
• vörutalning,
• önnur tilfallandi störf,

Hæfniskröfur:
• nokkra reynslu og þekkingu á tölvuvinnslu, 
    strikamerkingum og staðsetningakerfum,
• þekkingu á birgðabókhaldi,
• almenna vöruþekkingu,
• iðnmenntun er einnig æskileg en þó ekki nauðsynleg.

Birgðavörður

gEirber

Vegna aukinna umsvifa leitum við að traustum og 
laghentum starfsmanni til framtíðarstarfa á lager 
og við uppsetningarvinnu.

Helstu verkefni
 Lagerstörf
 Uppsetning loftfestra lyftukerfa
 Þjónusta og ýmiss önnur störf

Hæfileikar
 Góð vinnubrögð og stundvísi
 Jákvætt viðhorf og glaðlyndi
 Reykir ekki

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2008 og má senda 
umsókn og ferilskrá á ahj@eirberg.is eða í lokuðu 
umslagi til okkar merktu UMSÓKN.

Laghentur
starfsmaður

óskast
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Þá höfum við eitthvað handa þér. Við erum að 
leita að hlutastarfsmanni í búðina okkar í 
Kringlunni. Vinnutíminn er annað hvert 
fimmtudagskvöld og önnur hvor helgi. Við 
leitum að starfsmanni sem er eldri en 25 ára og 
hefur gaman af  því að selja fallegan fatnað.

Starfið er krefjandi og skemmtilegt sölustarf 
á litlum og notalegum vinnustað.

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
thora.margret.birgisdottir@noa-noa.is  

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.
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Vilt þú vinna á litlum og
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Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
fjölhæfan einstakling sem taka mun þátt í þróun vefs 
Reykjavíkurborgar í vefteymi borgarinnar.

Helstu verkefni:
•  Dagleg vefumsjón
•  Skipulag efnisframsetningar og viðmóts.
•  Þátttaka og stjórnun við smíði  vefja, vefhluta og 
   vefeininga.
•  Þjónusta við notendur vefkerfi s 
•  Innleiðing verkferla, gæðastaðla og ritstjórnarstefnu 
•  Verkefnisstjórn þróunarverkefna á vefnum.
•  Umsjón með aðgengismálum.
•  Þátttaka í samstarfsverkefnum innan og utan 
   borgarkerfi sins.  

Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi , 
•  Reynsla og þekking á vefumsýslu eða vefstjórn
•  Reynsla af vefsmíði , hönnun og viðmótsþróun æskileg.
•  Þekking og áhugi á vefnum og möguleikum hans

•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar
•  Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna undir álagi
•  Góð íslenskukunnátta

Reynsla af myndvinnslu, forritun og tæknilegum málefnum 
vefs er kostur en ekki skilyrði.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafi ð störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef borgarinnar eigi síðar en 
15. mars n.k. til Hreins Hreinssonar, vefritstjóra Reykjavíkur-
borgar. 

Netfang: hreinn.hreinsson@reykjavik.is.

Nánari upplýsingar veitir Hreinn Hreinsson, vefritstjóri í 
síma 411 1063

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.

Verkefnisstjóri í vefþróun

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og ört vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um 150  í 
dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Velta ársins 2007 var á fimmta milljarð og er 
áætluð svipuð á árinu 2008.

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem 
þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar 
skemmtunum og ferðalögum. Jáverk er með skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.
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Verkefnastjóri
Óskum eftir að ráða reyndan byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til að stýra byggingaverkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu.

Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka og birgja.
Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka.
Tilboðsgerð og verkefnaöflun

Hæfniskröfur:
Byggingaverkfræðingur/tæknifræðingur eða byggingafræðingur
Reynsla af verkefnisstjórn hjá verktaka eða verkfræðistofu.
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730 
(gbg@javerk.is). Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Byggingastjóri/Verkstjóri
Óskum eftir að ráða til starfa reyndan verkstjóra til að stýra byggingaverkum fyrirtækisins á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni:
Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk og kostnaðaráætlunum.

Hæfniskröfur:
Sveinspróf í iðngreinum er skilyrði
Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
Reynsla af stýringu stórra byggingaverkefna er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730 
(gbg@javerk.is). Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Vörubílstjóri á kranabíl
Óskum eftir að ráða til starfa reyndan vélamann á nýjan Man vörubíl með krana sem mun þjónusta 
byggingarstaði okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
Meirapróf
Kranaréttindi
Þjónustulund
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Fríða í síma 480 1710 (frida@javerk.is) Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál

Veitingahúsið Jómfrúin 

Okkur vantar samstarfsfólk 
bæði til eldhús- og þjónustustarfa. 

Vinnutími samkomulag.  40 ára og eldri velkomnir. 
Upplýsingar í síma 551-0100 á milli kl. 13 - 15 næstu daga. 
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STARFSMAÐUR VIÐ 
SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir einstaklingi 
til starfa við skjölun tæknigagna (Technical Records). 
Starfið felur í sér almenna skjölunarvinnu viðhaldsgagna flugvéla 
og önnur tilfallandi verkefni. 

UMSÆKJENDUR SKULU UPPFYLLA EFTIRFARANDI 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

 Stúdentspróf eða sambærileg menntun

 Góð almenn tölvukunnátta

 Góð enskukunnátta

 Þolinmæði og návæmni

 Frumkvæði, sjálfsagi og hæfileiki til að vinna sjálfstætt

 Rík þjónustulund

SÉRFRÆÐINGUR VIÐ 
SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir 
einstaklingi til starfa sem sérfræðingur við skjölun tæknigagna 
(Technical Records). Viðkomandi einstaklingur þarf að tileinka sér 
þekkingu á rafrænni skjölun svo og kerfum flugvéla. Einnig er stór 
hluti starfsins miðlun upplýsinga til viðskiptavina og annarra deilda 
innan fyrirtækisins. 

UMSÆKJENDUR SKULU UPPFYLLA EFTIRFARANDI 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

 Háskólapróf æskilegt

 Góð almenn tölvukunnátta

 Góð enskukunnátta

 Þolinmæði og nákvæmni

 Frumkvæði, sjálfsagi og hæfileiki

 Rík þjónustulund

UMSÓKNIR BERIST EIGI SÍÐAR EN 10. MARS TIL:

HAFLIÐA JÓNS SIGURÐSSONAR  I  HAFLIDI@ITS.IS  I  SÍMI: 840 7091
EIGI SÍÐAR EN 10. MARS.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Icelandair Technical Services annast 
viðhald flugvéla Icelandair og veitir 
alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Við höfum hagsmuni viðskiptavina
að leiðarljósi með framúrskarandi
þjónustu. Hjá okkur starfa 260 
starfsmenn sem eru lykillinn að 
velgengni okkar.

Icelandair Technical Services býður 
upp á krefjandi verkefni hérlendis 
sem erlendis.

TECHNICAL SERVICES

Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit og vöktun

Umhverfi s- og samgöngusvið

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, auglýsir 
laust til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðis-
eftirliti og vöktun. 

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits og vöktunar er að skapa borgar-
búum heilnæm lífsskilyrði og vernda heilnæmt og ómengað 
umhverfi .

Heilbrigðisfulltrúar sinna þjónustu við borgarbúa og fyritæki 
í borginni. 
Starfi ð felst m.a. í:
• Reglubundnu eftirliti með starfsemi í samræmi við lög     
  nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lög um  
  matvæli nr. 93/1998 og lögum nr. 52/1988 um eiturefni og  
  hættuleg efni og reglugerðum skv. þeim.
• Skráningum og skýrslugerð, sinna kvörtunum og annast   
  fræðslu.
• Öðrum verkefnum samkvæmt gildandi starfslýsingu  fyrir      
  heilbrigðisfulltrúa og samkvæmt fyrirmælum deildarstjóra.
• Samstarfi  og samvinnu milli deilda Heilbrigðiseftirlits og     
  vöktunar.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, eða  
  sambærileg menntun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki 
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt og krefjandi      
  verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagningu í starfi 
• Réttindi til að mega starfa sem heilbrigðisfulltrúi æskileg.

Launakjör fara að kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga 
og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Árný Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, Arnfi nnur U. Jónsson 
starfsmannastjóri, hjá Umhverfi s- og samgöngusviði  Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 10-12, frá kl. 9-16 í síma 411 8500.

Umsóknir skulu berast til Umhverfi s- og samgöngusviðs 
Reykjavíkurborgar eigi síðar en 17. mars  nk. merktar 
“Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit og vöktun”.

Við ráðningar í störf vilja borgaryfi rvöld stuðla að því að þau 
fl okkist ekki í sérstök kvenna- eða karlastörf og hvetja því það 
kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein að sækja 
um .  Konur er því hvattar til þess að sækja um starfi ð.

Reykjavík 29. febrúar 2008.
Umhverfi s- og samgöngusvið  Reykjavíkurborgar

Helstu verkefni Umhverfi s- og samgöngusviðs eru: heilbrigð-
is og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, 
sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á 
sviði umhverfi s og samgöngumála. 

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum Reykjavíkurborgar og 
samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk 
Staðardagskrár 21 og Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, sem fyrir utan Hundaeftirlit skiptist í þrjár 

deildir: Hollustuhætti, Mengunarvarnir og Matvælaeftirlit

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni 
Umhverfi ssviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, sorp-
hirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og 

þróunarverkefni á sviði umhverfi s- og samgöngumála. Sjá nánar www.umhverfi ssvid.is

Kynningarfulltrúi
Sölufélag garðyrkjumanna ehf. óska eftir að ráða vanan 
kynningarfulltrúa til að kynna vörur í matvöruverslunum. 

Starfs og ábyrgðarsvið:
•  Kynningar á Íslensku grænmeti og vörum 
   dótturfélags SFG
•  Allt utanumhald vegna kynninga
•  Samskipti við starfsfólk verslana á meðan kynningu  
   stendur

Hæfniskröfur:
•  Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Menntun, þekking og reynsla sem nýtist vel í starfi 
•  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
•  Snyrtimennska áskilin
•  Bílpróf

Starf þetta er mjög fjölbreytt og áhugavert, hentar vel 
einstakling sem vill vinna sveiganlegan vinnutíma, hefur 
mikinn metnað og vilja til að gera vel.

Góð laun í boði fyrir réttan einstakling.

Við viljum benta á vefsíður fyrirtækana www.islenskt.is og 
www.ostahusid.is

Umsóknarfrestur rennur út 9. mars 2008

Upplýsingar veitir Kristín Linda í síma 822-1122
Umsóknum skal skila á netfangið kristin@sfg.is eða í pósti 
til Sölufélags garðyrkjumanna ehf., Brúarvogi 2, 104 
Reykjavík. Merkt umsókn - kynningarfulltrúi

Starfsemi fyrirtækisins felst í innkaupum, birgðahaldi og dreifi ngu
 fyrir matvöruverslanir Haga.

Starfsfólk á matvörulager
Aðföng óska eftir starfsmönnum á lyftara og í móttöku í 

vöruhúsi.   Einnig vantar starfsfólk í vinnu um helgar. Stör-
fi n felast m.a. í móttöku, tiltekt og afgreiðslu á vörum sem 
dreift er í matvöruverslanir Haga.   Lyftararéttindi kostur.  

Leitað er eftir kraftmiklu og áreiðanlegu starfsfólki eldri en 
18 ára í framtíðarstörf hjá fyrirtækinu.

Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 
7, 104 Reykjavík. Einnig er hægt að sækja um störfi n á 

www.adfong.is. Trausti Stefánsson veitir nánari upplýsingar 
um störfi n í s. 693-5602.
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75% staða daggæsluráðgjafa 
á Skóladeild Akureyrar

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi  háskólamennt-
un á uppeldis- eða kennslusviði og góða tölvu-
kunnáttu. 
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi  góða skipulags-
hæfi leika, geti starfað sjálfstætt, sýnt frumkvæði og 
hafi  gott vald á mannlegum samskiptum.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Allar frekari upplýsingar um starfi ð veitir Gunnar 
Gíslason fræðslustjóri í síma 460 1456 eða 892 
1453 og Sesselja Sigurðardóttir leikskólaráðgjafi  í 
síma 460 1453.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1000.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is/aug-
lysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 10. mars 2008.

Reynsla af allskonar viðgerðum er æskileg, bíla-, tækja-, véla-
og þessháttar, ásamt góðum skömmtum af skynsemi, áræðni,
sjálfstæði, þjónustulund, samskiptahæfileikum og fjöri.

Við erum TMH Iceland ehf, systurfyrirtæki Toyota á Íslandi. Við erum
umboðsaðilar Toyota Material Handling sem er stærsta fyrirtæki í heimi
á sviði tækja til vörumeðhöndlunar og framleiðir meðal annars
Toyota lyftara og BT vöruhúsatæki.

Ásamt því að veita viðskiptavinum okkar góða þjónustu leggjum við
metnað okkar í góðan aðbúnað starfsfólks. Hér eru góðar græjur til
viðgerða og besta aðstaða sem völ er á. Hjá okkur er enn fremur gott
fólk sem heldur uppi skemmtilegum starfsanda.

Endilega hringdu, skrifaðu bréf, tölvupóst, eða renndu bara við í
Vesturvör 30b í Kópavogi og spurðu eftir verkstæðisformanni eða
framkvæmdastjóra. Við hlökkum sannarlega til að taka á móti þér með
kaffi og kleinum og brosi á vör.

Okkur vantar fjölhæfan sóknarmann í liðið okkar til að
veita ört stækkandi hópi viðskiptavina okkar frábæra 
viðgerðaþjónustu.

SNILLINGAR
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS

- við ráðum
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Hófgerði 3
200 Kópavogur
Tilvalin eign fyrir hundaeigendur

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 12.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000

Fallegt  sérbýli  á  einni  hæð  á  eftirstóttum  stað  í  Vesturbæ  Kópavogs.  Afgirtur  garður  og  því  tilvalið  fyrir
hundaeigendur.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Úr  forstofu  er  gengið  inn  í  hol  með  parketi  og
innbyggðu fatahengi. Hjónaherbergi er rúmgott með parketi og góðum skáp. Barnaherbergin eru tvö, annað mjög
rúmgott  með  nýlegu  teppi  á  gólfi  en  hitt  með  parketi.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  ljósum  flísum  og  glugga.
Baðkar með sturtu og góður skápur undir vaski. Eldhúsið er bjart með ljósri innréttingu og borðkrók. Tveir stórir
gluggar í eldhúsi setja skemmtilegan svip á rýmið. Flísar á gólfi. Stofa er rúmgóð og rúmar auðveldlega borðstofu.
Parket á gólfi. Úr stofunni er gengið út á mjög skjólsæla og sólríka timburverönd sem snýr í suður. Af verönd er
hægt að ganga út í stóran, afgirtan garð með góðum garðskúr. Þvottahús er við hlið forstofu og þaðan er hægt
að ganga upp í geysmluloft sem liggur yfir öllu húsinu. Skólp endurnýjað árið 2000 og þak yfirfarið 2006. Þetta er
sjarmerandi eign í grónu hverfi og tilvalin fyrir dýraeigendur. Stutt í skóla og verslun og aðeins 3 mínútna gangur er
í Sundlaug Kópavogs.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Igor Bjarni
Sölufulltrúi

igor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 til 15:30

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

616-6642

847 1431

Kelduhvammur 18 
220 Hafnarfjörður
Laus fljótlega

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.400.000
Nýkomin  í  einkasölu  þessi  sérlega  bjarta  og  huggulega  3-4  herb.  íbúð  á  jarðhæð  með  sér  inngangi.
Flísalögð forstofa. U-laga eldhús með góðu skápaplássi. Nýuppgert baðherb. með náttúrustein. Rúmgott
barnaherb. Bjart og gott hjónaherb. með skápum upp í loft. Stórt, flísalagt  fjölnota þvottahús og rúmgóð
geymsla. Samliggjandi stofa og borðstofa stór og björt,  með dyrum út í  skjólgóðan og fallegan sér garð.
Stutt í náttúruperlur, skóla, sund og margvíslega þjónustu í hjarta Hafnarfjarðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag kl. 14:00 - 14:30

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

857-9550

Móvað 1
Norðlingaholt
Glæsilegt einbýli - flott útsýni

Stærð: 260 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð
Glæsilegt  einbýlishús  á  frábærum  stað  í  Norðlingaholti.  Húsið  er  um  260fm  á  2.hæðum  með  2-földum
bílskúr og klætt að utan með granítflísum, harðvið og báru. Neðri hæð: anddyri, gesta wc, eldhús, stofa,
borðstofa,  baðherbergi  gert  ráð  f  bæði  hornbaði  og  sturtuklefa,  3.  svefnherbergi,  þv.hús,  geymsla  og
bílskúr. Efri hæð: svefnherbergi með sér baðherbergi, útgengt út á s-vestur svalir, mjög rúmgóð stofa með
glæsilegu útsýni. Hvíttuð eik og ítalskar flísar á gólfum.  Áhvílandi hagstætt erlent lán.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

tt@remax.is

blondal@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag frá 15:00 - 15:30

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

662 6163

Blikás 9
221 Hafnarfjörður
4-herbergja

Stærð: 113,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Inn af forstofu er rúmgott parket lagt herbergi með skápum.
Gengið er inn á flísalagðan gang með góðum skápum. Baðherbergið er á hægri hönd og er flísað í hólf og
gólf, baðkar, ofn og innréttingu. Innar á gangi eru tvö svefnherbergi. Annað mjög rúmgott með parketi og
góðum skápum. Góð geymsla er á gangi við hlið barnaherbergis. Stofan er parketlögð og með útgengi á
suður-svalir sem tengjast einnig við aðalinnganginn. Húsið er viðhaldsfrítt að utan.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 14.30-15.00

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

659 7569

897 7744

Laufásvegur 58
101 Reykjavík
3-herbergja

Stærð: 82,60 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 11.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu. Úr forstofu er gengið inn í hol og þar beint að augum lítið herbergi sem
notað er sem tölvuherbergi en einnig er hægt að nota sem svefnherbergi. Næst við er baðherbergið sem
er flísað í gólf. Sturtan er einnig með flísum. Eldhúsið er með skápum og stórri gaseldavél. Þaðan er gengið
inn í bjarta og rúmgóða stofu. Inn af stofu er einnig rúmgott og bjart svefnherbergi með góðum skápum. Úr
stofu er gengið inn í geymslugang. Lagnir voru endurnýjaðar árið 2006.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 13.30-14.00

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

659 7569

897 7744

Reykás 27
110 Reykjavík
3-herbergja

Stærð: 104,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Úr  henni  að  vinstri  hönd  er  rúmgott  parketlagt
svefnherbergi með skápum og útgengi á svalir. Þar við hlið er einnig rúmgott herbergi með spóna parketi
og  góðum  nýjum  skápum.  Baðherbergið  var  endurnýjað  fyrir  tveimur  árum  og  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
upphengt salerni, baðkari og góðu skápaplássi. Eldhúsið er með miklu útsýni, eldri  snyrtilegri  innréttingu,
parket á gólfi, borðkrók, flísum á milli skápa og tengi fyrir uppþvottavél.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 15.30-16.00

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

659 7569

897 7744

Þórufell 18
111 Reykjavík
3-herbergja

Stærð: 78,90 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Gengið  er  inn  hol  með  rými  fyrir  skápa.  Stofan  er  björt  og  rúmgóð  með  útgengi  á  útsýnis  svalir.
Baðherbergi er flísað í hólf og gólf, baðkar og möguleiki fyrir þvottavél og þurrkara. Einnig er sameiginlegt
þvottahús  og  þurrkherbergi.  Eldhús  er  með  góðri  og  fallegri  innréttingu,  flísum  milli  skápa  og  borðkrók.
Dúkur  er  á  gólfi  eldhúss.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skápum.  Minna  herbergið  er  myndað
með skáp. Eikarparket er í stofu, holi og herbergjum. Stigagangurinn er mjög snyrtilegur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Steinunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tt@remax.is

steinunn@remax.is

Sigurpáll
Sölufulltrúi

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 16.30-17.00

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

659 7569

897 7744



Straumsalir 9
201 Kópavogur
Frábær Staðsetning

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 17.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.890.000
Vönduð  íbúð  á  jarðhæð  með  sér  inngangi,  innst  í  botnlanga.   Rúmgóð  stofa,  sjónvarpshol  og  2  stór
svefnherbergi öll með gegnheilu parketi, mikið skápapláss í hjónaherbergi. Forstofa, eldhús og baðherbergi
eru öll með gólfhita og Mustang steinflísum. Mikið skápapláss eldhúsi, góður borðkrókur, þvottahús innaf
eldhúsi.  Baðherbergi  er  með  góðum  sturtuklefa,  nuddbaðkar  og  tveir  gluggar.  Útgengi  er  á  stórann
veðursælann sólpall úr stofu og hjónaherbergi. Göngufæri í tvo leikskóla og grunnskóla.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15:00  - 15:30

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

661 9261

891 6670

Flókagata 64
105 Reykjavík
Sérhæð á frábærum stað

Stærð: 135,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 18.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.000.000

RE/MAX Borg kynnir  5 herbergja sérhæð við Flókagötu í  Reykjavík.  Um er  að ræða 107,4 fm íbúð og 28,0 fm
bílskúr,samtals  135,4  fm.   Þetta  er  glæsileg  eign  í  eftirsóttu  hverfi  í  Reykjavík.  Nánari  lýsing:   Gengið  er  upp
útidyratröppur  sem eru  upphitaðar  og  inn  sérinngang.  Þar  er  komið  inní  hol  og  opið  forstofuherbergi  sem eru
flísalögð.  Einnig er gengið í sameiginlegt þvottahús úr holi. Úr holi er farið inná gang og á hægri hönd er eldhúsið.
Stofan er björt og þaðan er gengt út á svalir sem snúa í suður.  Við hliðina á stofu er barnaherbergi sem var áður
borðstofa,einfalt væri að breyta aftur og hafa stofu og borðstofu samliggjandi. Parket er á gólfum.   Hjónaherbergi
er  stórt  og  rúmgott  og  hefur  stóran  og góðan fataskáp.   Þar  við  hliðina  er  barnaherbergi  sem er  parketlagt.  Á
baðherbergi er sturtubaðkar. Þar er dúkur á gólfi. Bílskúr er stór og rúmgóður og var málaður fyrir um 3 árum. Þar
er gott geymsluskot fyrir innan með hillum. Dregið var inn nýtt rafmagn og skipt um gler fyrir um 15 árum síðan.
Einnig eru nýlegar rennur.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Arnar
Sölufulltrúi

arnare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.17-17:30

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

699 7372

863 8151

Bræðraborgarstígur 5
101 Reykjavík
2 útleiguherbergi

Stærð: 124,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.800.000
Um  er  að  ræða  4ra  íbúð  á  fyrstu  hæð,  með  einu  herbergi  í  forstofu  og  öðru  í  kjallara.Í  íbúð  eru  tvö
svefnherbergi. Einnig er salerni og sturta á jarðhæð ásamt geymslu. Íbúðin er öll parketlögð nema á salerni
sem er  flísalagt  á  gólfi  og  upp  með  veggjum.  Eldhúsinnrétting  er  nýleg  sem og  skápar  og  hurðar.  Mikil
lofthæð er í eignini og gerir hana bjarta og rúmgóða.  Að sögn eigenda var húsið sprungulagað og þakið
viðgert 2002.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI KL.16-16:30

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

699 7372

844 8005

Hagamelur 37
107 Reykjavík
Laus til afhendingar

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
RE/MAX BORG kynnir fallega og bjarta 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin og húsið eru
mikið endurnýjuð. Nýlegar endurbætur: Gluggapóstar og k-gler í allri íbúð, skólp/dren fyrir ca.4 árum, þak
yfirfarið  og  málað  fyrir  ca.2  árum.  HÚSIÐ  VERÐUR  STEINAÐ  Í  VOR  Á  KOSTNAÐ  SELJANDA.  Nýleg
gólfefni.  INNRÉTTINGAR  Á  BAÐHERBERGI  OG  ELDHÚSI  NÝLEGAR.  Frábær  staðsetning.  Melabúðin
hinum megin við götuna. Melaskólinn, Vestubæjarsundlaugin og apótekið í göngufjarlægð.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

699 7372

844 8005

Hrafnhólar 6-8
111 Reykjavík
3ja herbergja með bílskúr

Stærð: 82,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.670.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
RE/MAX  Borg  kynnir  3ja  herbergja  íbúð  á  fjórðu  hæð.   Um  er  að  ræða  82,6  fm  íbúð  í  góðu  fjölbýli  í
Breiðholti. Húsið er allt klætt að utan og sameign afar snyrtileg.   Nánari lýsing: Gengið er inn í forstofu og
er  eldhús  beint  af  augum.  Þar  er  nýleg  inrétting  og  gólf  flísalagt.  Stofa,forstofa  og  herbergi  eru  öll  lögð
viðargólfi.  Stofan er  björt  og er  útgengt  á yfirbyggðar  svalir  sem eru flísalagðar.  Baðherbergi  er  flisalagt  í
holf og gólf.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Arnar
Sölufulltrúi

arnare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

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

699 7372

863 8151

Hulduborgir 5
112 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.000.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérlega  fallega  fjögurra  herbergja  íbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  í  fimmbýli.
Sérinngangur  og  stórglæsilegt  útsýni  yfir  Esjuna.  Opin  og  björt  íbúð.  Rúmgott  og  bjart  stofurými  með
frábæru  útsýni  í  norður.  Gegnheilt  viðarparket  er  á  gólfum  í  stofu,  svefnherbergjum  og  eldhúsi.
Barnaherbergin tvö eru af góðri stærð bæði með skápum. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum
og útgengi á suðursvalir. Glæsileg íbúð á góðum stað. Öll skólastig, Spöngin og heilsugæsla í göngufæri.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.15-15:30

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

699 7372

844 8005

Trönuhjalli 11
200 Kópavogur
3ja herbergja á annari hæð

Stærð: 89,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.800.000
RE/MAX Borg kynnir  snyrtilega 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í  fjölbýlishúsi.   Um er að ræða 89,5 fm íbúð.
Íbúðin  er  í  góðu  hverfi  í  Kópavogi   Nánari  lýsing  :   Gengið  er  inn  í  sameiginlegan  stigagang  sem  er
snyrtilegur.   Íbúðin  er  björt  .  Komið  er  inn  í  forstofu  og  er  hún  flísalögð  ,  fataskápur  er  í  forstofu.
Eldhúsinnrétting  er  MDF   sprautulökkuð  með  harðviðarborðplötu.  Úr  eldhúsi  er  opið  inní  stofuna,  á
stofugólfi er plastparket, einnig í hjónaherbergi.Baðherbergið er ný málað,á gólfi eru flísar.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.18-18:30

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

699 7372

844 8005



Bjarkarás 3A, 5 og 21
210 Garðabær

MÖGULEIKI Á AÐ TAKA EIGNIR UPPÍ

Stærð: 121 - 155 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 37-.48 

Stórglæsilegar sérhæðir við Bjarkarás í Garðabæ, eingöngu eru eftir 3 sérhæðir.
Bjarkarás  5  á  jarðhæð:  121.1  fm,  ásett  verð:  36.800.000,  Bjarkarás  3A  á  2.
hæð: 145 fm + stæði í bílageymslu, ásett verð 43.700.000 og Bjarkarás 21, 2.
hæð: 155.2 fm + stæði í bílageymslu, ásett verð: 46.500.000 á innréttinga, með
innréttingum 48.500.000.  Allar íbúðirnar eru með sérinngangi og jarðhæðin er
ennfremur með sérpalli sem er útgengt frá stofu.  Allar innréttingar eru úr eik frá
Agli  Árnasyni  og allar innréttingar úr eik frá HTH.   3A: Forstofa með fataskáp.
Eldhús  og  stofa  er  opið  rými,  útgengt  á  svalir  frá  stofu.   2  mjög  rúmgóð
svefnherbergi,  bæði  með  skápum.   Baðherbergi  með  baðkari,  þvottahús  og
geymsla innaf  þvottahúsi.   Stæði  í  bílageymslu fylgir.  5:  Komið beint  inn í  íbúð
frá jarðhæð.  Rúmgóð forstofa með fataskáp.  Eldhús og stofa til hægri, útgengt
á sérpall.  2 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með sturtuaðstöðu, þvottahús
og geymsla innaf. 21: Afhent án innréttinga.  Forstofa, til  hægri er alrými, stofa
og eldhús, svalir, 2 svefnherbergi, annað með fataherbergi, stæði í bílahúsi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  kl. 14:00-15:00

863 0402

Granaskjól 38
107 Reykjavík
Falleg hæð í botnlanga

Stærð: 123,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 17.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.500.000
SÉRHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI ÁSAMT SÉREIGN Í KJALLARA Í GÓÐU TVÍBÝLISHÚSI Á BESTA STAÐ Í
VESTURBÆNUM.Komið  er  inn  í  forstofu  með  nýlegum  flísum  og  fatahengi.Þaðan  er  gengið  inn  á
flísalagðan gang.Eldhúsið er með rúmgóðri  upprunalegri  innréttingu og borðkrók.Björt  dúkalögð stofa og
við hlið stofu er  borðstofa með flísum og þaðan er  útgengi  á svalir.  Barnaherbergi  er  með plastparketi  á
gólfi.  Hjónaherbergi  er  með  plastparketi  á  gólfi  og  innbyggðum  nýjum  skápum.Í  kjallara  er  gott
unglingaherbergi.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2 mars kl. 13-13.30

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

695-8905

Kleppsvegur 126
104 Reykjavík
Íbúð gegnt nýjum þjónustukjarna

Stærð: 90,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.700.000
Falleg og rúmgóð 3ja herb.íbúð á 2 hæð í 3ja hæða fjölbýli Af forstofugangi er fyrst gengið inn í eldhúsið á
vi.hönd.  Það  er  snyrtilegt  með  innréttingu  á  einum  vegg  annars  vegar  og  borðkrók  og  kústaskáp
hinsvegar. Á hægri hönd er björt og rúmgóð stofa með útgengi á suðvestur svalir. Svefnherbergin eru við
enda  gangsins  og  eru  rúmgóð  með  skápum  það  minna  og  það  stærra  með  fataherbergi.  Nýlegt
eikarparket er á herbergjum og stofu.Baðherbergið er við hliðina og er það flísalagt með innréttingu.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2.mars 14-14.30

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

695-8905

Kríuhólar 4
111 Reykjavík
Frábær fyrstu kaup !!!!

Stærð: 46 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 6.920.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.800.000
Um er að ræða rúmgóða 2ja herbergja íbúð á 5 hæð með lyftu, glæsilegu útsýni og þjónustukjarna handan
hornsins.  Komið  er  inn  í  forstofu  með fatahengi.  Á  hægri  hönd er  dúkalagt  baðherbergi  með sturtu.  Því
næst  er  gengið  inn  í  stofu/eldhús  og  er  beiki-eldhúsinnrétting  þar  á  einum vegg.  Innaf  stofunni  er  síðan
gengið inn í gott svefnherbergi með skápum og útgengi á svalir sem eru með glæsilegu útsýni. Eikarparket
er á gólfum. Eignin getur losnað fljótlega. Góð yfirtakanleg lán geta fylgt.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15-15.30

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

695-8905

Þorláksgeisli 43, íbúð 301
113 Reykjavík
Falleg 4ra herb. íbúð með bílskúr 

Stærð: 136,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.800.000
Komið er inn í flísalagða forstofu með skáp. Úr forstofunni er gengið  annars vegar inn í  góða geymslu og
þvottahús og hins vegar inn á gang þaðan sem aðrar vistarverur eignarinnar liggja: Stofan og eldhúsið eru í
sama rými. Úr stofu/eldhúsi er útgengt á svalir. Baðherbergið er flísalagt með baðkari,sturtu og innréttingu.
Barnaherbergin eru tvö,  mjög rúmgóð  með skápum. Svefnherbergið með góðum skáp og frábæru útsýni.
Endaíbúð í umhverfi sem býður uppá einstaka náttúrufegurð.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Elín
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2.mars kl. 16-16.30

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

695-8905



Asparholt 4
225 Álftanes
Glæsilegt óhindrað sjávarútsýni

Stærð: 94,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Rúmgóð  og  falleg  endaíbúð  á  2.hæð  með  óhindruðu  og  glæsilegu  sjávarútsýni.  Sérinngangur  er  frá
svölum.  Forstofa  með  flísum  á  gólfi  og  góðum  eikarfataskáp.  Svefnherbergin  eru  2  bæði  með  góðum
fataskápum. Eldhús er  með fallegri  eikarinnréttingu og vönduðum stáltækjum. Opið er  frá  eldhúsi  í  stofu
sem er rúmgóð og björt með útgengi á svalir með glæsilegu sjávarútsýni. Baðherbergið er flísalagt, baðkar
með sturtuaðstöðu. Upplýsingar eru í síma 6166642!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

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

Básbryggja 2
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð, mikil lofthæð!

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.985.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð með stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin sjálf er 105.5 fm skráðir en svo er ris
sem ekki er inni í fermetrafjölda íbúðarinnar sem telur sirka 40 fm gólfflöt, hluti þess er undir súð. Búið er að fá leifi
hjá  arkitekt  hússins  til  að  setja  þakglugga á  risið.  Neðri  hæðin  er  glæsileg  með mjög mikilli  lofthæð.  Stofan  og
eldhúsið er eitt opið rými. Stofan er með stórum og fallegum glugga sem er yfir heilan vegg. Gengið er út á suður
svalir frá stofunni. Eldhúsið er í U með hvítri innréttingu og stórri gas eldavél með fimm hellum. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og upphengdu salerni. Svefnherbergin eru þrjú. Annað barnaherbergið er með
tvöföldum fataskáp. Hjónaherbergið er mjög rúmgott með smá fataherbergi innaf. Þvottaherbergi er innan íbúðar.
Mikið skápapláss er í eigninni. Upplýsingar í síma 6166642

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:00-17:30

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

Birtingakvísl 48
110 Reykjavík
Stórt og gott fjölskylduhús.

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 30.610.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Mjög  fallegt  og  mikið  endurnýjað  7  herbergja  raðhús  á  3  pöllum  með  bílskúr  og  aflokaðri  suður
timburverönd. Allar  innihurðar eru nýjar,  flest  öll  gólfefni,  loftaklæðning í  stofu og eldhúsi,  gestasalerni  og
eldhús  var  endurnýjað  2006.  Húsið  var  málað  að  utan  2006  og  garður  og  verönd  endurnýjað  2007.  Í
húsinu er 5 mjög góð svefnherbergi og möguleiki á að bæta sjötta herberginu við. Stofa og eldhús eru á
sér palli með útgengi á veröndina. Eignin er miðsvæðis í Reykjavík. Upplýsingar í síma 8579550!

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

Hrísmóar 4
210 Garðabær
Góð eign í hjarta Garðabæjar!

Stærð: 83,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Falleg  og  vel  skipulögð  íbúð  á  4ju  hæð  með  stæði  í  lokaðri  bílageymslu  í  lyftuhúsi  í  hjarta  Garðabæjar.
Eldhús er rúmgott með hvítri innréttingu, ísskápur og uppþvottavél geta fylgt með. Stofa og borðstofa eru í
einu rými með útgengi á rúmgóðar horn svalir með glæsilegu útsýni. Baðherbergi er rúmgott með baðkari
og sturtuklefa.  Herbergin eru tvö með góðum skápum. Þetta er virkilega góð eign í  vinsælu og eftirsóttu
lyftuhúsi. Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið. Upplýsingar í síma 8579550

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

Mosarimi 12
112 Reykjavík
Góð eign með sérinngangi!

Stærð: 98,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Rúmgóð og falleg íbúð á 2.hæð með sérinngangi. Forstofa er flísalögð með fataskáp. Eldhús með fallegri
kirsuberjainnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók.  Stofan  er  mjög  björt  með  stórum  gluggum.  Útgengt  er  á
svalir  með  frábæru  útsýni.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi  bæði  með  fataskápum  sem  og  hjónaherbergið.
Baðherbergið endurnýjað með góðum skápum og baðkari með sturtuaðstöðu. Hússjóður stendur mjög vel
og er inneign mjög góð. Skólar og leikskólar eru í göngufæri. Upplýsingar í síma 8579550!

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

Starrahólar 6
110 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2ja herb íbúð

Stærð: 59,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 8.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Mikið endurnýjuð og falleg íbúð. Forstofa með ljósum flísum. Stofa og eldhús eru samliggjandi. Stofa með
stórum  gluggum,  eikarparketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  garð.  Eldhús  vel  skipulagt  með  nýlegri
kirsuberjainnréttingu  með  góðu  skápaplássi.  Stór  eyja  aðskilur  stofu  og  eldhús.  Svefnherbergi  með
eikarparketi  á  gólfi,  góðum  fataskáp  og  stórum  glugga.  Baðherbergi  með  nýrri  eikarinnréttingu,  baðkari
með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar. Upplýsingar í síma 6166642!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16.00-16.30

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

Vesturholt 16
220 Hafnarfjörður
Einstök staðsetning,frábært útsýni

Stærð: 213,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 28.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.400.000
Einstakt  hús  teiknað  af  Vífli  Magnússyni  á  glæsilegri  útsýnislóð.  Húsið  er  með  innbyggðum  bílskúr  og
aukaíbúð með sérinngangi.  Aðalhæð er með 3 svefnherbergjum. Út frá borðstofu er gengið út á steypta
verönd  og  aflokaðann  timburpall  með  frábæru  útsýni.  Stofan  er  á  efri  hæð  með  fallegum  þakglugga.
Aukaíbúð  er  í  kjallara  og  skiptist  hún  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi  og  rúmgott  svefnherbergi.  Þetta  er
sérstök eign á glæsilegri lóð, óspillt náttúra er í kringum húsið. Upplýsingar í síma 6166642!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun!

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



Þórðarsveigur 17
113 Reykjavík
Fallegt og gott útsýni!

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 18.660.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
3ja  herbergja  íbúð  í  Grafarholti.  Komið  er  inn  í  anddyri  með  skápum  og  flísum  á  gólfi.  Þar  við  hlið  er
þvottahús með flísum á gólfi. Tvö rúmgóð herbergi með góðum skápum, parket á gólfum. Baðherbergið er
flísalagt  í  hólf  og gólf,  falleg  innrétting.  Sturtuklefi  og baðkar  eru  á  baðherberginu.  Stofan og eldhúsið  er
opið  rými  sem  nýtist  vel,  parket  á  gólfi.  Útgengt  er  úr  stofunni  út  á  svalir.  Stæði  í  bílageymslu  og  lyfta.
Geymsla í sameign.  Íbúðin er á 4.hæð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

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

895 8525

823-5050

Ekrusmári 4
201 Kópavogur
Fallegt einbýli á einni hæð!

Stærð: 182,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 31.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.000.000

Komið er inn í fallega flísalagða forstofu með góðum skápum. Eitt herbergi er inn af forstofunni. Úr forstofunni er
einnig  gengið  inn í  þvottahús og þaðan í  bílskúrinn.  Þvottahúsið  er  með flísum á gólfi  og fallegri  innréttingu.  Úr
forstofunni er komið inn í miðrými hússins. Eldhúsið er með nýrri glæsilegri innréttingu frá AXIS. Eyja er í eldhúsinu
og í  henni  er  stór  gaseldavél  og góður  ofn.  Innbyggð kaffivél  og örbylgjuofn eru í  innréttingunni.  Dökkt  granít  á
borðum.  Opið  er  úr  stofu  í  borðstofu  og stofu.   Tvö barnaherbergi  eru  inn  af  miðrýminu og svo hjónaherbergi.
Baðherbergið er flísalagt, stórt hornbaðkar og sturtuklefi.  Gegnheilt parket er á stofu og herbergjum. Dökkar flísar
eru á forstofunni, eldhúsinu og borðstofu.  Verið var að skipta um eldhúsinnréttingu, flísar á gólfum, forstofuskápa
og  húsið  var  málað  að  innan.  Eins  voru  allir  gluggar  pússaðir  upp  og  lakkaðir.  Nýjar  screen  gardínur  í  öllum
gluggum. Hiti var settur í gólf þar sem flísalagt var.  Hellulagt plan, góður pallur og heitur pottur.

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 14:30-15:00

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

895 8525

823-5050

Vesturhús 20
112 Reykjavík
Frábært útsýni!

Stærð: 248 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 36.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Mikið endurnýjað og fallegt 248 fm hús með bílskúr í  tvíbýli  með stórkostlegu útsýni yfir  borgina. Andyri er með
ljósum flísum á gólfi og góðum fataskáp. Gengið er upp á efri pall, eldhús og stofa er opið rými og mikil lofthæð.
Eldhús með sprautulakkaðri innréttingu, granítborðplata og granít á milli efri og neðri skápa, flísar og hiti í gólfi. Í
borðstofu  er  stór  horngluggi  með  frábæru  útsýni  yfir  borgina.  Stofa  er  með  parketi  á  gólfi,  útg.  á  svalir.
Sjónvarpsrými er á neðri palli, þaðan er útg á svalir. Tvö svefnherbergi eru á fyrstu hæð bæði með parketi á gólfi.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  sturtuklefi.  Á  neðri  hæð  er  stórt  herbergi  með  parketi  á  gólfi  og
gluggalaust rými. Salerni á hæðinni. Frá andyri er gengið inn í þvottahús og bílskúr. Geymsluloft og gryfja í bílskúr.
Húsið er mjög vel staðsett, engin byggð fyrir neðan hús. Garður er gróinn og plan er hellulagt.

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 16:00-16:30

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

895 8525

823-5050

Meðalholt 2
105 Reykjavík
2ja herbergja íbúð á besta stað

Stærð: 62 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 8.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Eignin skiptist  í  43,4fm íbúð á annari  hæð, 15,2fm íbúðarherbergi  í  kjallara og 3,0fm geymsla í  sameign.
Að auki er sameiginlegt þvottahús í kjallara.  Forstofa: Parketlögð og með innfelldum skáp.  Baðherbergi:
Flísar á gólfi og að hluta á veggjum. Salerni, vaskur og sturtuaðstaða.  Eldhús: Dúkur á gólfi. Nýleg eldavél
og ofn. Góður borðkrókur. Eldri innrétting. Herbergi: Rúmgott og bjart. Parket á gólfi. Inngengt úr stofu og
eldhúsi. Stofa: Rúmgóð og björt. Parket á gólfi.

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 13:30 - 14:00

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

823-5050

895 8525

Álagrandi 10
107 Reykjavík
LAUS FLJÓTLEGA.

Stærð: 99,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Nánari  lýsing:  Íbúðin  skiptist  í  tvö  góð  herbergi,  stofu,  eldhús  og  baðherbergi.  Sér  geymsla  og
hjólageymsla  og þurrkherbergi er í sameign. Stór stofa með parketi á gólfi og útgengi á  svalir.   Eldhúsið
er með hvítri  innréttingu,flísum á milli  skápa, borðkrók og dúk á gólfi.  Rúmgott barnaherbergi með dúk á
gólfi  og fataskáp.  Rúmgott hjónaherbergi með parketi  á gólfi  ,stórum fataskáp og litlum svölum.Flísalagt
baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI  15:00 - 15:30

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

899-9493

Kristnibraut 45, 113 RVK.
GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ
MEÐ TVEIMUR BÍLSKÚRUM.

Stærð: 211,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 32.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Í íbúðinni eru þrjú rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarskápum. Stofan og borðstofan eru mjög bjartar
með útgengi á svalir. Baðherbergi er með góðri eikarinnréttingu og sturtu. Eldhúsið er í 30 fm alrými með
eyju, gufugleypi og granít borðplötum, í því er sjónvarpsaðstaða og borðkrókur. Úr eldhúsi er gengið út á
90  fm  þakgarð  með  alveg  einstöku  útsýni  yfir  Faxafóa  ,  Esjuna  og  Úlfarsfell.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.
Beikiparket er á gólfum nema á eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergi eru flísar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN KL 18:00 - 19:00

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

899-9493

8983023



Álfahraun 7(Grímsnesi)
801 Selfoss
Tilbúið til innréttinga

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 19.800.000
RE/MAX  SENTER  og  Rúnar  s.697-4881  kynna:  85fm  sumarhús  á  eignalóð  í  landi  Miðengis.  Um  er  að
ræða nýbyggt  hús sem er  60 m2 og að auki  25 m2 gestahús samtals  85 m2 og hugsað með 150 m2
verönd. Húsið stendur á tæplega hektara (8100fm) vel grónu eignalandi. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu með eldhúskrók, forstofa og baðherbergi. Hitalögn í gólfum. Hitaveita væntaleg. Húsið skilast fullbúið
að utan í dag, tilbúið til innréttinga og án gólfefna eða hægt er að fá húsið fullbúið á 24.500.000

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Hringið til þess frekari upplýsingar

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

697 4881

Selholt Búrfelli
801 Selfoss
Glæsilegt Sumarhús

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.800.000
Nánari  lýsing:  4  herbergja  sumarhús,  þar  af  3  svefnherbergi,  stór  stofa,  eldhús  og  baðherbergi.  Aðal
svefnherbergið er um 11fm, útgengt er út á sólpall úr aðalherbergi, hin tvö svefnherbergin eru 6fm. Stofan,
borðstofa  og  eldhús  eru  saman  í  einu  góðu  rými.  þaðan  er  útgengt  út  á  rúmlega  100fm  sólpall.  Húsið
stendur  á  steyptri  gólf  plötu  og  með  gólfhita.  Húsið  skilast  fullklárað  að  utan,  tilbúið  undir  gólfefni  og
innréttingar að innan og með 70 fm sólpalli. Hitaveita og internet komið á svæðið

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Núna er rétti tími fyrir sumarhús!

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

697 4881

Ásakór 1
203 Kópavogur
Ný íbúð

Stærð: 160 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 24.760.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.500.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Nýja  4  herbergja  íbúð  á  4.hæð  með  stórum  bílskúr.  Íbúðin  er  133,6fm  og  bílskúr
25,5fm  eða  samtals  159fm.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  skápum  úr  spónlagðri  eik.  Þaðan  er  gengið  inn  á
svefnherbergisgang með 3 rúmgóðum herbergjum. Öll herbergin eru með skápa úr spónlagðri eik. Gengið er til
Vinstri  inn á baðherbergi  sem er  með flísalagt  gólf  og upp veggi  að hurðarhæð. Innrétting er  úr  spónlagðri  eik,
borðplata harðplastlögð, vegghengt salerni,  handlaug með einnar handa blöndunartæki,  baðkar með hitastýrðu
blöndunartæki með sturtustöng og handbrúsu. Gengið er til baka úr ganginn og inn í opið rými. Á hægri hönd er
eldhús með innréttingu úr  spónlagðri  eik  með harðplastlagðri  borðplötu,  Keramik  helluborð með fjórum hellum,
blástursofn og gufugleypir með kolasíu, öll tækin með burstaðri stál áferð. Stáleldhúsvaskur með einu hólfi, einnar
handar blöndunartæki og tengimöguleikar fyrir uppþvottavél. Inn af eldhúsinu er gengið inn í þvottahús með tengi
fyrir  þvottavél,  þurrkara  og  skolvask.  Fyrir  miðju  rými  er  svo  borðstofan  og  innst  stofan.  Þaðan  er  gengið  út  á
svalir sem snúa til suðurs. Rúnar P. s.697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Hringið og bókið söluskoðun

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

697 4881

Gullteigur 4
105 Reykjavík

Glæsilegar Lúxusíbúðir í Laugardalnum

Stærð: 147-160 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 30.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 66 - 68 milljónir

RE/MAX  Senter  og  Rúnar  P.  s.  697-4881  kynna:  Þrjár  glæsilegar  íbúðir  með
sérinngangi í  nýbyggðu húsi við Gullteig 4. Nánari  lýsing: Tvær íbúðanna eru á
tveimur  hæðum.  Fyrsta  hæð,  forstofa  og snyrting,  eldhús,  borðstofa  og stofa.
Sér  verönd  snýr  út  í  garðinn.  Önnur  hæð,  stórt  hjónaherbergi  með  útgengt  á
svalir,  tvö  barnaherbergi,  baðherbergi,  geymsla  og  þvottahús.  Útihurðar  og
gluggar  úr  mahogni,  innflutt  frá  Danmörku.  Yfirbyggt  bílastæði  á  lóð.  Húsið  er
staðsteypt. Útveggir múrhúðaðir með kvartsáferð að utan. Gott tækifæri til þess
að eignast nýja íbúð í gamalgrónu hverfi. Örstutt í skóla og leikskóla og íþrótta-
og útivistarsvæði. Íbúðirnar skilast fullbúnar með eikarhurðum, tækjum frá AEG
ásamt  tvöföldum  ísskáp  úr  burstuðu  stáli  og  uppþvottavél.  Á  gólfum  er
eikarparket og flísar. Á þriðju hæðinni er, tilbúin til innréttingar, mjög skemmtileg
þakíbúð með mikilli lofthæð, stórum og fallegum gluggum og tvennum svölum.
Rúnar P. veitir frekari upplýsingar í síma 697-4881

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 15:00 og 16:00 

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

697 4881



Kaldasel 10
109 Reykjavík
Fallegt einbýli á góðum stað

Stærð: 304 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 36.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.700.000
Fallegt einbýli  á góðum  stað í  Seljahverfinu. Húsið er á þremur hæðum, á jarðahæð er 42 fm bílskúr og
góð 2ja herbergja íbúð með sér inngangi. Gengið er inn í aðalíbúðina á miðhæðini þar er góð forstofa með
gestasnyrtingu,  eldhús er   með dúk á gólfi,  stofa og borðstofa eru með parketi  ,  hægt er  að ganga út  í
garða af miðhæðini.  Á efstu hæðini eru 4 svefnherbergi sem eru öll  með parketi og baðherbergi sem er
nýlega tekið í gegn.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Svava Sæberg
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

svavasaeberg@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

896-5015

Lækjargata 28
220 Hafnarfjörður
Falleg fyrsta eign

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.800.000
Fallega 2ja herbergja íbúð á 1 hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi. Eignin er samtals skráð 75,1 fm
og  íbúðin  67  fm  og  geymslan  8,1  fm.   Góð  forstofa  með  parketi  .  Svefnherbergi  með  góðum  skáp  og
parket á gólfi. Björt  og góð stofa með parketi útgengt á verönd , eldhús opið inn í stofu. Baðherbergi með
fallegri  innréttingu  og  flísalagt.Þvottahús  með  flísalögðu  gólfi.  Góð  staðsetning  við  Lækinn  í  Hafnarfirði.
Laus strax.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Svava Sæberg
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

svavasaeberg@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

896-5015

Hraunbraut 26
200 Kópavogur
Frábær staðsetning.

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 26.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.000.000

RE/MAX  Stjarnan  Bæjarhrauni  6  Hafnarfirði  sími  517-3629  kynnir.  Glæsilegt  einbýlishús  við  Hraunbraut  í
vesturbæ kópavogs. Yfirtakanlegt lán að upphæð 24.500.000  Stórkostlegt útsýni  er þaðan til norðurs.  Húsið er
191,4  fm  þar  af  31,2  fm   bílskúr  þar  að  auki  stór  geymsla  í  neðri  hluta.  Skipt  var  um  þak  fyrir  um  20  árum
Hitalögn í húsinu er nýleg  Nánari lýsing. Komið er inn í flísalagt anddyri.þar á hægri hönd er stórt þvottahús en á
vinstri hönd er gestasnyrting.  Beint áfram er komið inn í fremri stofu með beikiparketi .Á hægri hönd er eldhúsið
með dúk á gólfi  og eldri innréttingu.  Á vinstri hönd er parketlagður herbergisgangur  með fjórum herbergjum og
baðherbergi  .  Beint  áfram er  komið  inn  í  aðalstofu  sem er  falleg  með glæsilegu  útsýni.   Útgengt  er  á  svalir  frá
svefnherbergisgangi  Öll eignin er til fyrirmyndar i einu og öllu    Afhending viku eftir kaupsamning

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

runar@remax.is

anton@remax.is

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

haukur@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag og mánudag frá 16:00 til 18:00

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

517 3629

699 4431

866-9954

Hringbraut 105
101 Reykjavík
Nýuppgerð 2 herbergja íbúð

Stærð: 50,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 7.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.000.000
RE/MAX Esja kynnir fallega nýuppgerða 2 herberja íbúð á þessum vinsæla stað. Íbúðin skiptist í. Forstofu
með  náttúruflísum  á  gólfi.  Eldhús  með  nýjum  tækjum  og  stálháf  yfir  eldavél.  Stofu  og  borðstofu  með
gegnheilu  viðarparketi,  lakkað svart  og getur  50 tommu panasonic  sjónvarp fylgt  með.  Hjónaherbergi  er
rúmgott  með  stórum  fataskáp.  Baðherbergi  með  ljósum  flísum  og  fallegri  innréttingu.   Þvottahús  og
geymsla eru í sameign.  Húsið var steinað árið 2006 og þá voru einnig settar svalir.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

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

822 2123

Lækjasmári 102
201 Kópavogur
Falleg 3 herbergja íbúð

Stærð: 98,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.200.000
RE/MAX  ESJA  kynnir  fallega  98,5  fm  íbúð  á  jarðhæð  með  30  fm  verönd  í  suður  á  frábærum  stað  í
smárahverfinu í Kópavogi. Gengið er inn í hol með parketi á gólfi, fataskápur á gangi, barnaherbergi með
parketi  á  gólfi  og  góðum  fataskáp.  Hjónaherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  góðum  fataskáp.  Baðherbergi
með baðkari  og  sturtubotni,  góð ljós  innrétting.  Eldhús  með ljósri  innréttingu  og  flísum á  gólfi,  og  inn  af
eldhúsi er þvottahús. Stofa með parketi á gólfi, og útgengi út á verönd.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

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

822 2123



Heiðarbrún 55
810 Hveragerði
Parhús í fallegri götu!!!

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. Lóðin er skjólsæl og vel gróin. BÓKAÐU SKOÐUN!!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2/3 KL 16 - 16:30

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

820-9610

6990660

Kléberg
815 Þorlákshöfn
Aukaíbúð í útleigu!

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 36.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000
RE/MAX Heimili&Jarðir kynna: STÓRT einbýlishús í Þorlákshöfn. Uppi er fimm herbergja íbúð. Parketlögð
stofa með uppteknu lofti og arni. Ágætt eldhús með góðu skápa- og borðplássi, lítið barnaherbergi innaf
því,  nýjar  flísar  á þeim gólfum og á gangi.  Stórt  baðherbergi  með kari  og sturtuklefa,  hjónaherbergi  með
stórum skápum og tvö minni herbergi, parket á gólfum. Stigi niður í bílskúr, þvottahús innaf honum.  Neðri
hæð er í útleigu og telur stofa, tvö herbergi, eldhús, þvottahús og lítið WC.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Loftur Erlingsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

loftur@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl 16:30-17:30

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

8969565

Fossagata 13
101 Reykjavík
Einbýlishús í litla Skerjafirði

Stærð: 225 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 30.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.900.000

Sjarmerandi  225  fm.  einbýlishús  innst  í  botlanga  þar  af  er  26  fm.  bílskúr  á  vinsælum  stað  í  Skerjafirðinum.
Kjallarinn  er  steyptur  og  húsið  er  úr  timbri.  Eignin  skiptist  í  3  hæðir  kjallara  /  jarðhæð,  miðhæð,  ris  og  bílskúr.
Jarðhæð/kjallari 66.9 fm. skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi, hol og þvottahús. Miðhæðin ( aðalhæð ) 77,5 fm.
skiptist  í  rúmgott  anddyri  með  stiga  upp  í  ris.  Forstofa  með  stiga  niður  í  kjallara.  Eldhús  með  sprautaðri
innréttingu, gaseldavél og flísum á milli skápa. Rúmgóð borðstofa og stofa. Í risi 55,1 fm. er 3ja herbergja íbúð í
útleigu  og  skiptist  í  2  svefnherbergi,  eldhús,  stofu  með  útgengi  út  á  stórar  suður  svalir  og  baðherbergi.  Í
bílskúrnum (  í  útleigu  )  er  búið  að  útbúa  stúdíóíbúð  með  eldhúskrók,  baðherbergi  og  opnu  rými.  Mikið  rými  er
undir bílskúrnum sem ekki eru skráðir fm. Garðurinn er fallegur og gróin og búið með palli. Eignin lítur vel út

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

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

698 87 33

Bogatún 12-16
Hellu
Nýjar fullbúnar íbúðir - gott verð

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 18.900.000
Vandaðar  fullbúnar  íbúðir  í  raðhúsi  á  góðu  verði.  Til  afhendingar  fljótlega.  Íbúðirnar  eru  87  fm og  bílskúr
28,9 fm. Tvær íbúðir seldar. Þrjár eftir. Innra skipulag: Flísalögð forstofa með fataskáp. Stofa sjónvarpshol
og  eldhús  parketlagt.  Falleg  eldhúsinnrétting  með  góðum  tækjum.  Baðherb  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Tvö
parketlögð svefnherb með fataskápum. Innangengt í bílskúr úr forstofu. Lóð þökulögð og steypt framan við
hús. Nýtt og notalegt hverfi á fallegum stað. Bókið skoðun s 8648090

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

FRÁBÆR KAUP ! MÖGULEIKAR Í FJÁRMÖGNUN

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

8648090

Dvergabakki 28
109 Reykjavík
Ekki missa af þessari

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Komið og skoðið þessa skemmtilegu eign í bökkunum. Góð íbúð á þriðju og efstu hæð að Dvergabakka
28.  Íbúðin  sjálf  er  tæpir  88 fm en henni  fylgir  skráð íbúðarherbergi  í  kjallara  ásamt geymslu  og er  eignin
skráð  samtals  100,5  fm.  Ekki  er  langt  síðan  gert  var  við  bæði  þak  og  útveggi  hússins.  Í  íbúðinni  eru  3
svefnherbergi,  baðherbergi,  stofa, eldhús og þvottahús/geymsla/búr ásamt forstofu. Góð eign sem bíður
eftir þér. Ekki missa af henni.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl 15:00-15:30

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

8999-427

Hvammabraut 8
220 Hafnarfjörður
Nýlega standsett!

Stærð: 65,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 10.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.800.000
Komið er inn á hol með góðum skáp.  Úr holinu er opið inn í eldhúsið sem er rúmgott með borðkrók.  Hvít
innrétting með viðarköntum er í eldhúsinu.  Stofan er opin og björt með útgengi á sólpall sem er með sér
afnotarétti.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og gólf,  baðkar  með sturtu í.  Nýlegt  parket  er á öllum gólfum
nema baðherbergi.  Sameiginlegt þvottahús er í húsinu.  Geymsla er í sameign.  Stæði í bílageymslu fylgir
eigninni.  Góð eign miðsvæðis í Hafnarfirði.

Bær

Hlynur Vigfússon
Sölufulltrúi

hlynur@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

849-8287

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

tse@remax.is

Þrastarás 2
221 Hafnarfjörður
Glæsileg eign

Stærð: 129,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 24.040.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.800.000
Vönduð 2ja herb. 129,5fm íbúð á 1.hæð með sérinngangi og stæði í bilageymslu. Íbúðin skiptist í: Forstofu
með skáp, Eldhús með viðarinnréttingu og granít á borðum, Baðherbergi með fallegri innréttingu, baðkari
og  sturtuklefa  og  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Rúmgóð  stofa  með  útgengi á  stórar  svalir í  suðvestur.  Tvö
svefnherb.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Sólbekkir  með  granít.  Beyki  parket á  íbúðinni  utan  forstofu  og
baðherbergi sem eru flísalögð. Sér geymsla inn af bílageymslu. Hjólageymsla í sameign.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hlynur Vigfússon
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hlynur@remax.is

Opið
Hús

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

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

849-8287



Hólmsbergsbraut 5
230 Reykjanesbær
Á góðum stað við Helguvík

Stærð: 125-129,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
17  iðnaðarbil  sem  öll  eru  um  130  m2  á  iðnaðarhúsnæði  ekki  langt  frá  Helguvík.  Um  er  að  ræða
atvinnuhúsnæði(stálgrindarhús),sem er  skipt  niður  í  einingar  sem hver  fyrir  sig  er  frá  125 m2 til  130 m2.
Innkeyrsludyr eru í hvert rými og er breidd hurðar 3.8 m og hæð 3 m. Rafmótor verður við stóru hurðina,
ljós  verða  komin,  hiti  og  rafmagn  ásamt  rafmagnstöflu,  heitt  og  kalt  vatn,  búið  verður  að  malbika  fyrir
framan. Seljandi er tilbúinn að taka 3-4 herbergja íbúð á Stór-Rvíkur sv.upp í einhver bilin.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Nú er ekki langt í álver í Helguvík ??

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

892 2325

Kvíholt 6
220 Hafnarfjörður
Kyrt inn frá Ölduslóð

Stærð: 146,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 23.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
Vönduð  og  góð  íbúð  á  fyrstu  hæð  í  tvíbýli  á  rólegum  stað  í  Hafnarfirði.  Bílskúrinn  er  21m².  Stofa  og
borðstofa eru samliggjandi með eikarparket á gólfi. Gengið er út á verönd frá borðstofu. Eldhúsið er með
glæsilegri  3  ára  innréttingu.  Tækin  eru  frá  AEG og korkur  á  gólfi.  Herbergin  eru  3 með parket  á  gólfi  en
lausir skápar í tveimur herbergjum. Hjónaherbergi er með eikarparket á gólfi og stórum fataskáp. Örstutt í
leikskóla,Öldutúnsskóla og Flensborgarskóla. A.T.H.eignin er ekki upp á holti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Laus við kaupsamning

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

892 2325

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Grafarholti

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.400.000
Rúmgóð  og  björt  4  herbergja  íbúð  í  Grafarholti.  Sérinngangur.  Allar  innréttingar,  skápar  og  hurðir
sérsmíðaðar úr fallegum við. Inn af forstofu er þvottahús. Stofa, borðstofa og sjónvarpshol mynda stórt og
rúmgott fjölskyldurými. Eldhús er með sérhannaðri innréttingu, borðkrók og góðu skápaplássi. Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari, sér sturtu og góðri innréttingu. Svefnherbergi eru
rúmgóð með góðu skápaplássi. Gott stæði í bílageymslu og rúmgóð geymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:00-14:30

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

669 1005

Suðurbraut 5
200 Kópavogur
3 svefnherbergi og frábær garður

Stærð: 79 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 11.350.000

Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Falleg  3-4  herbergja  sérhæð  í  tvíbýli.  Skráð  stærð  er  79m2  en  grunnflötur  íbúðarinnar  er  mun  stærri.
Sérinngangur  er  inn  í  íbúðina  og  gengið  inn  í  forstofu.   Gegið  er  upp  stiga  upp  á  hæðina  og  við  tekur
rúmgóð  stofa  með  Pergo  eikarparketi.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru  á  hæðinni  og  eitt  í  risi,  samtals  þrjú
svefnherbergi.  Eldhúsið  er  stórt  með nýlegum skápum og  tengi  fyrir  uppþvottavél.   Baðherbergi  er  með
baðkari og sturtu. Sérlega stór, fallegur og gróinn garður. Góð lán geta fylgt.

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 - 15:30

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

669 1005

Eskivellir 5
Hafnarfjörður 221
5 herbergja með sérgarði

Stærð: 126,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.070.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg 5 herbergja endaíbúð á 1.hæð með sérgarði og stæði í bílskýli á góðum stað á Völlunum.Húsið er
allt  hannað  með  sérstöku  tilliti  til  hjólastólanotkunar.Komið  inn  í  forstofu  með  góðum  fataskáp.
Baðherbergið er  með fínni  innréttingu,  baðkari,  upphengdu wc,  flísalagt  í  hólf  og gólf.  Þvottahúsið er  við
hlið  inngangs,  með  vinnuborði,  glugga,  vaski  og  hillum.  Falleg  viðarinnrétting  og  vönduð  tæki  eru  í
eldhúsinu, m.a. keramik helluborð, stál ofn og háfur. Uppl s. 6934085

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur kl 15-15.30

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

693 4085

861 9300

Eskivellir 9a
Hafnarfjörður 221
Sérlega falleg

Stærð: 93,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Re/max  lind  kynnir  glæsilega  4  herbergja  93,8fm  íbúð  við  Eskivelli  í  Hafnarfirði  með  sér  inngangi  af
yfirbyggðum svölum. Lýsing eignar: Komið er inn í flísalagða forstofu skáp. Barnaherbergi er á vinstri hönd
við inngang, Glæsilegt baðherbergi með hornbaðkari og sturtu,falleg eikarinnrétting og flísar í hólf og gólf.
Rúmgott  barnaherbergi  með  góðu  skápaplássi.  Opið  og  bjart  eldhús  með  vandaðari  innréttingum  og
stílhreinum tækjum. Falleg og rúmgóð stofa.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur kl. 14 - 14.30

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

693 4085

861 9300

Kárastígur 9A. 101 Reykjavík
Góð staðsetning í hjarta Reykjavíkur.
3ja herbergja með fallegum garði

Stærð: 74,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 10.317.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Komið er inn í  gang með fatahengi.  Flísalagt baðherbergi  með sturtu,  ljós innrétting, tengi  fyrir  þvottavél.
Stofa  björt  og  góð.  Gott  barnaherbergi.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  borðkrók,  þaðan  er  útgengt  í
hellulagðan garð og geymslu sem er  upphituð og raflýst,  nýtt  sem vinnustudío í  dag.  Gólfefni  íbúðar eru
parket og flísar. Lóðin er eignarlóð 264,0 fm að stærð, frágengin með hellulögn, sameiginleg með öðrum
eignarhlutum hússins. Húsið að utan er í góðu ásigkomulagi. Mjög góð staðsetning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

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

862 1109

861 9300

Réttarheiði 11
810 Hveragerði
Fallegt og vel skipulagt raðhús

Stærð: 150,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 26.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
Vel  skipulögð og rúmgóð endaíbúð í  raðhúsi  með bílskúr á góðum stað þar sem stutt  er  í  alla  þjónustu.
Anddyri  er  flísalagt  og  með  stórum  fataskáp  úr  kirsberjavið.  Eldhúsið  er  glæsilegt  með  sérsmíðaðri
innréttingu  úr  kirsuberjavið  og  Miele  ofn.  Stór  eyja  með  Miele  gaseldavél  og  granítplötu.  Rúmgott
hjónaherbergi.  Snyrtilegt  baðherbergi  með  ljósum flísum á  gólfi  og  upphengdu  salerni,  inngengt  þaðan  í
fataherbergi. Rúmgóð stofa með flísum á gólfi. Upptekið loft og halógenlýsing, útgengt út á svalir

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Helgason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

davidh@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

annaks@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 16:00 - 16:30

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

8610077

862 1109



Marbakkabraut 10
Kópavogur

Frábær staðsetning

Stærð: 440 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 56.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 94.900.000

EIGN FYRIR VANDLÁTA  Gæsilegt, einstaklega vandað og sjarmerandi 440 fm.
einbýlishús á frábærum stað í  vesturbæ Kópavogs. Fallega hannað og sérlega
mikið  lagt  í  gólfefni  og  innréttingar.  Aukaíbúð,  innbyggður  bílskúr  sem
innangengt  er  úr  inn  á  aðalhæð  hússins,  öll  rými  rúmgóð,  þrjú  baðherbergi,
arinstofa,  sólstofa,  viðhaldslítill  fallegur  garður,  hellulögð  afgirt  verönd  með
heitum potti.   Stórt  upphitað  bílaplan.    Frábær  staðssetning  í  rólegri  götu  og
stutt í fallegt útivistarsvæði , leikskóli í götunni. Húsið er sérlega vel staðsett með
tilliti  til  tengingar við allar helstu samgönguleiðir. Fallegt parket og marmari er á
gólfum hússins.  Þetta er hús sem býður upp á mikla möguleika.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2 Mars  milli kl: 16-16:30

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

699 5008

824 4031

Fléttuvellir 36
Hafnarfjörður
Glæsilegt og mjög velskipulagt 

Stærð: 231,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 56.800.000
Úr forstofu er geymsla,þvottahús og innangengt í bílskúr.Stórt sjónvarpshol sem mætti auðveldlega breyta
í  fjórða  herbergið.Herbergin  eru  þrjú  öll  með  Eikarskápum.Baðherbergin  eru  tvö.Stofan  og  eldhús  eru  í
sama rými.Gert ráð fyrir arni í stofu sem er rúmgóð með útgengi í garð.Innréttingar og skápar eru frá Egg
og skilast  uppsett.Parket  er  á  herbergjum,stofu  og holi.Baðherbergin  eru  flísalögð í  hólf  og gólf.  Arkitekt
hússins er Sigrún Óladóttir.Berglind Viggósdóttir sýnir eignina sími 6982023

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  2/3 kl.17:00 og 17:30

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

699 5008

864 9209

Álfaskeið 74
220 Hafnarfjörður
FRÁBÆR  FYRSTU  KAUP

Stærð: 55 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 8.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
********BÆÐI  ÍBÚÐIN  OG HÚSIÐ  MIKIÐ  ENDURNÝJAÐ********  Mjög  góð,  mikið  endurnýjuð  2ja  herbergja
íbúð á þriðju hæð í  nýlega klæddu húsi  innarlega á Álfaskeiðinu. Rafmagn, ofnar,  gólfefni  og handlaug á
baði er nýlegt. Hægt er að opna á milli eldhúss og stofu. Stórar svalir. Eldhúsið og flísar á baði eru í sixties
stíl.  Sameginleg  þvottavél  í  kjallara.   Garður  með leiktækjum.  Stutt  í  heilsugæsluna,  skóla  og  miðbæinn.
Húsið er í góðu ástandi og engar framkvæmdir fyrirhugaðar, nýtt teppi á stigahúsi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lilja E.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

liljae@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG  02/03   KL:   15-15:30

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

690 2708

699 5008

Skipasund 3 
104 Reykjavík
3ja herbergja í Vogahverfi

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 10.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Re/max  Lind  kynnir  fallega  77,7  m2  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  (lítið  niðurgrafin)  í  snyrtilegu  húsi  á
góðum stað í Vogunum.  Komið er inní anddyri með flísum á gólfi. Úr anddyri er gengið inn í hol með flísum
á  gólfi  og  stórum  skápum.  Frá  holi  er  svo  gengið  inní  allar  vistarverur  íbúðar.  Eldhús  er  með  flísum  og
ágætri innréttingu. Stofa með flísum og gluggum í 2 áttir. Rúmgott hjónaherbergi með skápum, barnaherb.
einnig með skápum. Baðherb. flísalagt í hólf og gólf. Fín eign á góðum stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@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

663 3300

695 9500

Arnarás 15
210 Garðabær
Glæsileg eign á rólegum stað

Stærð: 97,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Bæði
svefnherbergin,  gangur,  sjónvarpshol  og  stofa  eru  með  fallegu  parketi  með  kirsuberjaáferð,  góðir
fataskápar í herbergjum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með fallegri kirsuberjainnréttingu, baðkar með
sturtuaðstöðu.  Þvottahús  í  íbúðinni  með  flísum  á  gólfi.  Rúmgóð  geymsla  í  íbúðinni  með  flísum  á  gólfi.
Íbúðinni tilheyrir sérgarður með ca. 18fm sólpalli, útgengt úr stofu. Sérinngangur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

sb@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

695 9500

663 3300



Hlégerði 9
200 Kópavogur
Hæð í rólegu hverfi

Stærð: 135,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Falleg efri sérhæð á frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs.  Húsið er staðsett í rólegu, grónu hverfi þar sem
stutt er í  skóla og alla helstu þjónustu. Sérinngangur er inn á hæðina. Öll herbergi eru parketlögð, ásamt
stofu en eldhús og baðherbergi eru flísalögð. Innaf eldhúsi er þvottahús. Bílskúrsréttur er til staðar. Eignin
er töluvert  mikið endurnýjuð, nýjar innihurðar,  nýtt  parket,  flísar og innréttingar.   Skipt var um dúk á þaki
síðastliðið sumar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

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

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

695 9500

663 3300

Strandvegur 14
Garðabær-Sjálandið
Laus við kaupsamning

Stærð: 117,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Remax Lind kynnir  glæsilega og vel  staðsetta 117,6m2 íbúð á 2.hæð ásamt stæði  í  bílageymslu í  litlu  6
íbúða  fjölbýli  á  frábærum  stað  í  Sjálandshverfinu  í  Garðabæ.   Anddyri  með  parket  á  gólfi  og  góðum
fataskápum.  Mjög rúmgóð stofa og borðstofa,  gegnheilt  parket á gólfum, útgengt út  á suðvestur svalir.
Eldhús  með  fallegri  innréttingu,  opið  inn  í  stofu,  stáltæki.   Öll  tæki  í  eldhúsi  og  þvottahúsi  fylgja  með.
Yfirtakanleg lán á góðum kjörum.  Frábær eign á góðu verði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

sb@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

695 9500

663 3300

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: 49.900.000
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 K.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 3.mars kl.18:00-18:30

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

899 5300

822 3702

Leirutangi 13a
270 Mosfellsbær
Góð eign á góðum stað

Stærð: 104,2 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  92,2fm  en  er  stærri  en  skráðir
fermetrar  gefa  til  kynna  vegna  ca.12-15fm  herbergis  í  risi  sem er  óskráð.  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 K.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 3.mars kl.17:30-18:00

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

899 5300

822 3702

Vindakór 9-11
203 Kópavogur
Verð frá 26.300.000-34.000.000

Stærð: 112-133 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 26,3-34millj.

Frábærar  íbúðir  með  sérinngangi  af  svölum  í  viðhaldslitlu  lyftuhúsi.  Öllum  íbúðunum  fylgir  stæði  í  bílageymslu
nema íbúð 204, þvottahús innan íbúðar, sér-geymsla í sameign og suður-svalir. Íbúðirnar verða afhentar á næstu
dögum  og  allt  húsið  tilbúið  mjög  fljótlega,  án  gólfefna  en  eru  fullbúnar  að  öðru  leyti.  Verið  er  að  setja  upp
innréttingar og tæki í þær. Um er að ræða glæsilegar hágæða innréttingar frá Inn X og blöndunartæki frá Tengi,
allt  mjög vandað. Íbúðirnar  eru allar  4ra herbergja þ.e.  3 svefnherbergi  og stofa.  Stærð stæðis í  bílageymslu er
ekki  inni  í  fermetra  tölu.  Skilalýsing  er  hjá  sölufulltrúum.  Húsið  er  byggt  af  Byggingarfélagi  Óskars  og  Árna  ehf.
Þetta er mjög traust byggingafyrirtæki með mikla reynslu að baki í byggingariðnaði. Verið velkomin.

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 - 16:00

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

824 3934

822 3702

Baugakór 32
203 Kópavogur
Glæsileg 5 herbergja sérhæð

Stærð: 153,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 44.900.000
Neðri sérhæð með sérinngangi í litlu fjölbýli við Baugakór í Kópavogi. Íbúðin er mjög glæsileg og vönduð í
alla  staði.  Eignin  skiptist  í:  Forstofu,  geymslu,  sjónvarpsrými,  eldhús,  samliggjandi  stofu  og  borðstofu,
baðherbergi, þvottahús innaf baðherbergi og 4 svefnherbergi. Sameiginleg geymsla með efri  hæð er fyrir
utan íbúð. Innréttingar og skápar eru hvítsprautulökkuð. Á gólfum eru flísar og Eikarparket. Skóli, leikskóli
og verslun eru í götunni. Þetta er glæsileg eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

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

699-4407

822 3702

Rauðalækur 71
105 Reykjavík
2.herb.í litlu fjölbýli á 3.hæð

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 8.840.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.300.000
Góð og björt 2ja herb. íbúð á 3.hæð. Forstofa með náttúru-flísum á gólfi. Stofan er parketlögð, einstaklega
rúmgóð  og  falleg  með  stórum  gluggum.  Eldhús  með  upprunalegum  innréttingum,  korkur  á  gólfi.
Baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara,  flísar  á  gólfi.  Í  sameign  er  sérgeymsla  þvottahús  og
þurrkherbergi.  Góð ÍLS lán að upphæð 9 millj.  með 4,3@  vöxtum. Ath:  Íbúðin  er  laus við  kaupsamning.
FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR!

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Björn Benedikts
Sölufulltrúi

brb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 2/3 kl.16:00-16:30

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

820 5520



Glaðheimar 22,104 Reykjavík
Sérlega falleg sérhæð á eftirsóttum
stað í borginni.

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 26.560.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000

Sérlega falleg 6 herbergja 166.6 fm sérhæð á 3.hæð, með sér inngangi, í góðu þríbýli ásamt 24,5fm sérstæðum
bílskúr. Komið er inn í flísalagða forstofu og úr henni er gengið upp teppalagðan stiga. Komið er inn í parketlagt
hol  og úr  því  er  gengið  inn í  aðrar  vistarverur  húsins.  Inn af  holi  er  lítil  "setustofa"  og úr  henni  gengið  út  á  litlar
svalir.  Eldhúsið er  með eldri  innréttingu,  mjög rúmgott  með góðum borðkrók.  Inn af  eldhúsi  er   þvottahús með
glugga,  vaski  og  ágætri  innréttingu.  Úr  eldhúsi  er  svo  gengið  inn  í  borðstofuna.  Lítið  mál  væri  að  opna  á  milli
borðstofu og eldhúss og stækka eldhúsið til muna og gera rýmið opnara. Stofan og borðstofan eru rúmgóðar. Í
stofu er glæsilegur veggur úr drápuhlíðargrjóti sem gefur stofunni fallegt yfirbragð. Sólbekkir í stofu og holi eru úr
graníti. Inn af holi er lítið gestasaleri sem hefur nýlega verið tekið í gegn. Svefnherbergisgangurinn er rúmgóður og
á honum eru 3 barnaherbergi,  stórt hjónaherbergi, geymsla og innbyggður skápur. Baðherbergið er upprunalegt
með  ágætri  innréttingu  og  baðkari,  flísalagt.  Þetta  er  sérlega  góð  eign  á  eftirsóttum  stað.   SJÓN  ER  SÖGU
RÍKARI. KÍKTU Í HEIMSÓKN

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 sunnudag frá kl 15:00-15:30 

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

8228283

692 3344

Birkiás 20 - 210 Garðabæ
Glæsilegt raðhús á útsýnisstað 
Skóli og leiksskóli í göngufæri. 

Stærð: 206 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 28.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Afar sjarmerandi og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum. Fjögur svefnherbergi, stór stofa, tvö baðherbergi, gott
eldhús,  rúmgott  þvottahús,  innangengt  í  bílskúr,  góð  afgirt  suður  verönd.  Allar  innréttingar  og  hurðir  úr
kirsuberjavið.  Efri  hæð;  Björt  og  rúmgóð  flísalögð  forstofa  með  góðum  skápum,  hiti  í  gólfi.  Rúmgott  og  fallegt
eldhús með sérsmíðaðri  innréttingu og góðum tækjum. Bjartur og rúmgóður borðkrókur.  Útgengt út á svalir  frá
eldhúsi og stofu. Mikil lofthæð er í stofu og borðstofu og innfelld lýsing. Fallegir gluggar og hreint magnað útsýni.
Gott  sjónvarpshol  er  einnig  á  hæðinni.  Hjónaherbergi  með  fataherbergi  og  útgengi  út  á  suður  verönd.
Barnaherbergi  við  hlið  hjónaherbergis  sem  gæti  nýst  sem  vinnuherbergi.  Kirsuberja  innréttingar  og  parket  á
gólfum. Á baðherbergi er hvít  sérsmíðuð, afar falleg innrétting, baðkar og sturta, upphengt salerni  og hiti  í  gólfi.
Rúmgott flísalagt þvottahús með innréttingu og vélum í vinnuhæð. Innangengt í  bílskúr úr forstofu. Á neðri hæð
eru  tvö  stór  herbergi  með  parketi  á  gólfum.  Baðherbergi  með  sturtuklefa,  flísalagt  gólf.  Rúmgóður  gangur  og
forstofa þaðan sem útgengt er út í fallegan garð.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 14:00 - 14:30

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

692 3344

8228283

Engjasel 86, 109 Reykjavík
Góð fyrstu kaup - Laus fljótlega
Lækkað verð!! Góð áhvílandi lán.

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Komið er inní falleg forstofu með ljósum skápum og parketi á gólfi. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
innréttingu sem hefur  fengið andlitslyftingu.  Mjög falleg ofnastæða frá Eirvík  og keramik hellur.  Mjög gott
þvottahús er  innaf  eldhúsi.  Borðstofa  og stofa  með útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.  Lítið  barnaherbergi  og
rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Mjög snyrtilegt baðherbergi. Góð geymsla
í sameign. Sér stæði er í bílakjallara. Afar falleg íbúð í góðu fjölbýli.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00 - 15:30

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

692 3344

8228283

Skipasund 85
104 Reykjavík
Falleg sérhæð í Sundunum

Stærð: 85,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 12.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Forstofa með flísum á gólfi. Eldhús er bjart og rúmgott með hvítri innréttingu og borðkrók. Korkur á gólfi.
Rúmgóð og afar björt stofa með parketi á gólfi og útgengi út á góðar svalir. Svefnherbergin eru þrjú, eitt er
innaf  eldhúsi  þar  sem var  borðstofa  sem búið er  að breyta  í  herbergi.  Hin  liggja  saman,  bæði  sæmilega
rúmgóð  og  annað  með  litlu  fataherbergi  innaf.Parket  á  gólfum.Baðherbergið  lítið  en  snyrtilegt  með  ljósri
innréttingu og baðkari með sturtu. Flísar á gólfi. Sjón er sögu ríkari.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl: 16:00 -16:30

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

692 3344

8228283

Kristnibraut 43-113 Reykjavík
Laus fljótlega!! Einstaklega falleg
jarðhæð með sérgarði og útsýni.

Stærð: 106,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Rúmgóð forstofu með flísum á gólfi. Eldhús er með fallegri innréttingu frá HTH, góður borðkrókur, parket á
gólfi. Stofa og borðstofa liggja saman, rúmgóðar og með fallegu parketi. Útgengt í garð frá stofu. Sérlega
fallegt  útsýni.  Góðir  gluggar  með  breiðum  rimlagluggatjöldum.  Barnaherbergi  með  parket  á  gólfi  og
fataskáp.Rúmgott  hjónaherbergi  með  parketi  gólfi.Baðherbergi  með  flísum  og  baðkari,  innrétting.
Þvottahús er inní íbúðinni,mjög rúmgott. Sérgeymsla er í kjallara . Stór sér afgirtur garður

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bergrunbra@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:00-17:30

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

698 7352

8228283

Mávahlíð 4 - 105 Reykjavík
Gott áhvílandi lán getur fylgt!!
Falleg hæð-laus við kaupsamning

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn í góða forstofu með steinteppi á gólfi. Þegar komið er inn í stórt hol þaðan sem gengið er í
aðrar  vistaverur  íbúðarinnar.Parket  er  á  allri  íbúðinni.  Eldhús  með  fallegri  háglans  innréttingu,  tveir  ofnar,
stálháfur  og  keramikhellur.  Stofa  og  borðstofa  liggja  saman,  mjög  rúmgóðar  með  stórum  gluggum.
Útgengt er frá borðstofu út á rúmgóðar svalir.Tvö svefnherbergin eru stór, hjónah. er með góðum skápum.
Baðherb allt nýuppgert, flísar í hólf og gólf og Baðkar. Einstaklega falleg eign.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bergrunbra@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:00 - 16:30

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

698 7352

8228283



Kambsvegur 35
104 Reykjavík
Falleg sérhæð á frábærum stað

Stærð: 162,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 21.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 45.500.000
Gullfalleg og klassísk sérhæð á vinsælum stað í  Laugaráshverfinu.Við endurnýjun var  tekið mið af  stíl  og
anda  hússins  og  í  því  eru  nú  glæsilegar  samliggjandi  stofur  og  þrjú  svefnherbergi.  Eldhús  m/tækjum
hannað  af  Rut  Kára  m/hvítum  innréttingum.  Granít  í  borðplötum  og  sólbekk.  Flísalagt  baðherbergi
m/ítölskum marmaraflísum. Á gólfum er gegnheilt merbau-plankaparket og indverskar steinskífur. Bílskúr.
Beiðni um byggingu 63 fm. rishæðar hefur fengið jákvæða umsögn hjá byggingafulltrúa Reykjavíkur.

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

Klapparhlíð 5
270 Mosfellsbær
Glæsileg 3ja í fjölbýli fyrir 50+

Stærð: 117,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.815.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.800.000
Glæsileg 3ja. herbergja íbúð m/sérinngangi á 2. hæð og stæði í bílageymslu í  vönduðu  lyftuhúsi fyrir 50
ára  og  eldri.  Sérstök  hljóðeinangrun,  myndavéladyrasími,  og  rafdrifnar  hurðir  í  sameign.   Íbúðin  skiptist  í
stórt opið rými sem er eldhús/stofa/borðstofa og sjónvarpshol, tvö svefnherbergi, rúmgott baðherbergi og
þvottahús.  Allar  innréttingar  og  gólfefni  úr  kirsuberjavið  nema  á  baði  og  í  þvottahúsi.  Stórt  flísalagt
baðherbergi. Glæsileg íbúð í vönduðu húsi í rólegu og afslöppuðu umhverfi.

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

Kleppsvegur 122
104 Reykjavík
Fjögurra herbergja á góðum stað

Stærð: 105,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 16.825
Bílskúr: Nei

Verð: 23.100.000
Rúmgóð  og  vel  skipulögð   fjögurra  herbergja  íbúð  rétt  við  nýja  þjónustukjarnan  í  Holtagörðum.  Íbúðin
skiptist  í   stofu,  hjónaherbergi,  tvö  barnaherbergi,  eldhús  og  bað.  Í  eldhúsi  er  upprunaleg,  vel  við  haldin
innrétting. Nýjar flísar þar og á holi.  Baðherbergi  er flísalagt og að mestu upprunalegt.  Stofan er rúmgóð
með parketi á gólfi og útgengi á svalir. Dúkur er á gólfum í svefnherbergjum. Í sameign er sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús. Fín íbúð á þessum sívinsælli stað.

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

Kringlan 79
103 Reykjavik
Endaraðhús í hjarta Reykjavíkur

Stærð: 185 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 25.990.000

Bílskúr: Já

Verð: 63.900.000
Gullfallegt, stílhreint, vel skipulagt og jafnframt mikið endurnýjað endaraðhús m/bílageymslu við Kringluna -
þar  sem hjarta  Reykjavíkur  slær.  Fallegur  garður  m/sólpalli  .  Á  aðalhæð  er  eldhús,  stofa/borðstofa  með
arinn  og  útgengi  á  stóran  sólpall,  gestasnyrting  og  þvottahús.  Á  efri  hæð  er  hátt  til  lofts  og  þar  eru  3
svefnherbergi  og  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Svalir.  Nýtt  þak  m/nýjum gluggum.  Húsið  allt
nýmálað að utan og innan og vel við haldið í alla staði. Frábær eign.

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



Daggarvellir 6B-220 Hafnarf.
Endaíbúð á jarðhæð á Völlunum.
Hagstæð lán - Laus strax

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.700.000
Frábær  íbúð  með  gluggum  á  þrjá  vegu.  Verönd  sunnan  og  vestan  við  húsið  með  timbur  skjólveggjum.
Garður með leiktækjum fyrir utan sólpall. HTH eikar innréttingar og innihurðar. Flísalögð forstofa með skáp.
Eldhús m/borðkrók,flísar milli skápa og á gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Inn af því er þvottahús.
Svefnherbergin  þrjú  eru  rúmgóð  með  miklu  skápaplássi.  Úr  bjartri  og  rúmgóðri  stofu   og  borðstofu  er
gengið út á verönd. Stofa og herbergi eru án gólfefna. Hagstæð lán. Laus strax.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@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

896 6694

Gaukshólar 2 - 109 Rvík
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
á 6.hæð með glæsilegu útsýni

Stærð: 81,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 11.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.800.000
Glæsileg  og  vönduð,  mikið  endurnýjuð  3ja  herbergja  íbúð  með  frábæru  útsýni  yfir  borgina  og  upp  á
Snæfellsnes.  Skipt  hefur  verið  um  allar  hurðar  í  íbúðinni  og  eldhúsinnréttingu.  Einnig  hafa  verið  settar
fallegar  steinflísar  á  forstofu  og  eldhús.  Opin  stofa  og  björt  borðstofa  með útgengi  á  svalir.  Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Bæði herbergi rúmgóð og með fallegum skápum. Þvottahús við hlið íbúðar.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@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

896 6694

Unufell 40 - 109 Rvík
Raðhús m/bílskúr, sólpalli og garði
Barnvænt umhverfi

Stærð: 157,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Raðhús með bílskúr, afgirtum timbursólpalli og fallegum garði í barnvænu umhverfi. Miðrými er stórt með
skemmtilegri  birtu  frá  stórum  þakglugga.  Inn  af  því  eru  borðstofa  og  stofa  þaðan  sem  gengið  er  út  á
verönd  og  í  garð.  Eldhús  með  borðkrók  og  flísum  milli  skápa.  Búr  með  geymslulofti.  Baðherbergi  með
baðkari  og  stóum sturtuklefa  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Stærsta  herbergið  er  með  skápum og  útgengi  á
verönd. Hin tvö eru einnig rúmgóð. Þvottahús inn af forstofu.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

edda@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

896 6694

Baldursgata 36
101 Reykjavík
2 Herbergja á 3 Hæð

Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 7.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Íbúðin  hefur  verið  lagfærð  að  miklu  leiti,  eldhús  er  flísalagt  með  góðri  hvítri  IKEA  innréttingu  og  litlum
borðkrók.  Stofa  og  svefnherbergi  hefur  verið  sameinuð  í  tíð  núverandi  eiganda  en  er  aðskilinn  með
færanlegum  tjald  vegg.  Auðvelt  er  að  setja  upp  nýjan  vegg  til  að  aðskilja.  Nýlegt  og  fallegt
hvíttað-plast-parkett á gólfi. Baðherbergið: er snyrtilegt með flísalögðu gólfi og sturtu. Stutt í alla þjónustu í
miðbænum, frábær fyrstu kaup!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Igor Bjarni
Sölufulltrúi

igor@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@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

847 1431

898 6106

Engjasel 87
109 Reykjavík
Íbúð sem þarfnast endurnýjunar

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.645.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Komið inn í stórt hol með lausum skáp. Stofa stór og rúmgóð með góðu útsýni . Eldhús með upprunalegri
innréttingu og kork á gólfi.  Samfellt  parket á holi  og gangi.  Baðherbergi  með upprunalegri  innréttingu og
tækjum, flísar á veggjum og gólfi, tengi fyrir þvottavél. Hjónaherbergi með góðum skápum og dúk á gólfi .
Barnaherbergin eru rúmgóð með ágætum skápum. Bæði svefnherbergin með kork  á gólfum.Mjög stutt í
skóla, leikskóla.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Í dag kl 15:00 til 15:30

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

821 4644

Norðurbrú 6
210 Garðabær
Glæsileg eign 

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.570.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.800.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í  góðu  lyftuhús  með  stæði  í  bílahúsi  .  Komið  er  inn  í  forstofu.
Svefnherbergi  með parketi á gólfi  og eikarskápum. Baðherbergi er mjög rúmgott og flísalagt í hólf og gólf,
upphengt salerni, sturtuklefi,baðkar. Stofan er mjög rúmgóð og í beinu framhaldi af borðstofu . Gert hefur
verið  mjög  skemtileg  sjónvarpshol  úr  tveimur  svefnhebergjum  og  opnar  það  rýmið  mjög  mikið  og  gerir
íbúðina bjartari.Eldhús er með fallegri viðarinnréttingu.Innaf eldhúsi er þvottahús .

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16.30

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

821 4644

Jöldugróf 17
108 Reykjavík
Fallegt einbýli í Fossvoginum

Stærð: 206,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 23.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000
FALLEGT  161,6FM  EINBÝLI  MEÐ  45FM  BÍLSKÚR  (EKKI  INN  Í  FM-TÖLU  HJÁ  FMR.IS)  Í  FOSSVOGI,
SAMTALS  206,6FM.   Gengið  er  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  hvítum  flísum  á  gólfi.   Næstu  3  rými  eru
borðstofa, stofa og eldhús.  Borðstofa og stofa eru mjög rúmgóð og eldhúsið var nýlega tekið allt í gegn
og ný innrétting sett upp.   Undir ca helmingi hússins er óinnréttaður & óskráður kjallari með ca 2ja metra
lofthæð.  Innaf "svefnherbergisgangi" eru 4 svefnherb og 1 baðherb. Innsta húsið í lokuðum botnlanga!

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, frá 14:30 - 15:00

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

692 1065

896 4146

Maríubaugur 121
113 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða!

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 21.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.500.000
Stórglæsileg  148  fm,  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  í  góðu  fjölbýlishúsi.   Nánari
lýsing:rúmgóð forstofu m/flísum á gólfi og góðum fataskáp.   Þvottaherbergi & geymsla m/flísum á gólfi inn
af  forstofu.   Innaf  forstofu  er  vinnu-/barnaherb.   Tvö  rúmgóð  svefnherb  með  parketi  og  fataskáp.
Hjónaherb  með  parketi  og  stórum  fataskáp.  Glæsilegt  baðherb  með  flísum  á  gólfi,  gólfhita,  upphengdu
salerni, hornbaðkari og góðri innréttingu.  Fallegt eldhús.  Bílskúr er flísalagður með millilofti.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, milli 15:30-16:00

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

692 1065

896 4146

Seld



Drápuhlíð 40
105 Reykjavík
SJARMERANDI ÍBÚÐ Í HLÍÐUNUM

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Falleg 3ja herbergja 93 fm kjallaraíbúð að Drápuhlíð 40. Rúmgóð og björt íbúð með sér inngangi á besta
stað í Hlíðunum. Komið er inn í forstofu með náttúruflísum á gólfi.Þaðan er gengið inn í hol með parketi og
skápum. Stofan er björt með fallegum glugga, parketi og skrautlistum í lofti. Svefnherbergin eru bæði með
parketi  og  skrautlistum  í  lofti.  Í  öðru  herberginu  er  fataskápur.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  innréttingu.
Baðherbergið er flísalagt.Sér geymsla og sameiginleg þvottahús í sameign.

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 frá 15.00- 16.00

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

892 7556

898 0419

Hársnyrtistofan G-Tveir
220 Hafnarfjörður
LÁTTU DRAUMINN RÆTAST!

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: tilboð óskast
Til  sölu  Hársnyrtistofan  G-Tveir,  að  Lækjargötu,  Hafnarfirði.  Rótgróin  og  vel  staðsett  stofa  með  góðu
aðgengi og nægum bílastæðum. Hársnyrtistofan er rúmgóð og björt  með ljósum innréttingum og vel búin
tækjum.  Vinnustöðvarnar  eru  6  og  vaskastólarnir  2.  Mögulegt  er  að  stúka  af  aðstöðu  fyrir  t.d.
snyrtifræðing,    Frábært  tækifæri  fyrir  öflugt  hársnyrtifólk!   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Ása  í  síma
892-7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

asbjorg@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

bergur@remax.is

Flott stofa á besta stað í Hafnarfirði

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

892 7556

898 0419

Sigtún 39
105 Reykjavík
Falleg íbúð í nágrenni Laugardals

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.200.000
Björt  og  falleg  4ra  herbergja  98.3  fm  íbúð  í  kjallara  í  þríbýlishúsi  við  Sigtún  í  Reykjavík.  Komið  er  inn  í
forstofu með flísum á gólfi. Úr henni er gengið inn í hol með parketi og góðum skápum. Eldhúsið er með
dúk  á  gólfi  og  upprunalegri  innréttingu.  Innaf  eldhúsi  er  rúmgott  herbergi  sem  notað  er  sem  borðstofa.
Baðherbergið  er  með flísum á gólfi,  hvítum skáp og baðkari.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með parketi  og
fataskáp. Barnaherbergið er stórt með parketi á gólfi. Þvottahús er í sameign.

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 frá 16.00- 16.30

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

892 7556

898 0419

Starengi 20
112 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi og garði

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Falleg og snyrtileg 97 fm, 4ra herbergja endaíbúð m/sérinngangi og hellulagðri, afgirtri verönd að Starengi í
Grafarvogi.  Frábær  barnvænn  leikvöllur  á  sameiginlegri  lóð.Forstofan  er  með  flísum  og  fataskáp.  Þrjú
herbergi  öll  með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi.Rúmgott  eldhús  með  góðri  innréttingu  opið  inn  í  bjarta
stofu.  Kirsuberjaviður  er  í  hurðum,  skápum  og  eldhúsinnréttingu.Gott  þvottahús  er  innan  íbúðar.  Sér
geymsla er í sameign.

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 frá 15.00-15.30

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

892 7556

898 0419

Leiðhamrar 10
112 Reykjavík
Glæsieign í Hamrahverfi

Stærð: 209 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 34.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 67.500.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNA:  Glæsilegt  og  vandað  209  fm  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  og  fallegum
skjólgóðum garði sem er hellulagður að stórum hluta í hringinn í kringum eignina.  Eignin er á rólegum og góðum
stað í Hamrahverfinu Grafarvogi og er með fallegu útsýni yfir Esjuna. Gengið er út í fallegan vel skipulagðan garð á
tveimur  stöðum  úr  stofunni  annars  vegar  til  norðurs  og  hins  vegar  til  norðausturs.  Hjónaherbergið  er  með
náttúruflísum  á  gólfi,  stórum  fataskápum  og  útgengi  út  í  skjólgóðan  hellulagðan  suðurgarð.Baðherbergið  er
nýtekið í gegn, með náttúruflísum á gólfi, fallegri hvítri sprautulakkaðri innréttingu, upphengdu klósetti, baðkari og
flísalögðum lokuðum sturuklefa.  Falleg eign á besta stað í  Grafarvoginum með glæsilegu útsýni  og fallegum vel
skipulögðum garði.Eign sem vert er að skoða! Stutt er í alla verslun og þjónustu! Nánari upplýsingar gefur Bergur í
síma 898-9419, bergur@remax.is og Ása í síma 892-7556, asbjorg@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Ásbjörg Högnad
Sölufulltrúi

asbjorg@remax.is

Opið
Hús

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

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

898 0419

892 7556

Hjallabrekka 16
200 Kópavogur
Falleg eign með góðum garði!

Stærð: 146 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 20.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR:  Falleg  146,1  fm  4ra  herbergja  sérhæð  með  sérinngangi  og  bílskúr  að
Hjallabrekku í Kópavogi. Góður bílskúr fylgir eigninni með hita og rafmagni, heitu og köldu vatni, hillum og
góðri þvottaaðstöðu. Innangengt er í  bílskúrinn úr forstofunni. Upphitað hellulagt bílaplan. Fallegur garður
fylgir eigninni.Eign á einum besta stað í Kópavogi. Rólegt og gott hverfi og stutt í alla verslun og þjónustu.
Allar nánari upplýsingar veitir 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 kl 15:00 og 15:30 í dag

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

898 0419

892 7556

Fullbúið drauma heimili !!!
Eins og þú vilt hafa það !!
Á verðinu sem þú vildir !

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

Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 15-. 30.000.000
RE/MAX Fasteignir kynna hágæða Kanadísk heimili frá þekktu fyritæki sem hefur framleitt heimili í yfir 55 ár
og  byggt  hús í  fjórum  heimsálfum.  Hægt  er  að  velja  úr  fjölda  teikninga  sem  breyta  má  og  stækka  eða
minnka eftir þínum þörfum. Heimili frá Nelson Homes geta komið á ýmsum byggingastigum allt frá því að
vera  tilbúin  til  innréttinga  og  uppí  að  vera  fullbúin  með  gólfefnum,  heimilistækjum  og  og  öllu  tilheyrandi.
Hafðu samband og sjáðu hvort við getum ekki skapað drauma heimilið þitt!

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Kíktu á sýnishorn á www.meirahus.com
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...velferð á grunni þekkingar og vísinda

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði umhverfisfræði, náttúruvísinda,  
 landslagsarkitektúr eða skipulagsfræði,    
 starfsreynsla  æskileg og mastersnám er kostur.
• Þekking og reynsla af landupplýsingakerfum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð íslenskukunnátta

Við leitum að starfsmanni á 
umhverfissvið

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir, 
starfsmannastjóri, í síma 422-3000.

Umsóknir óskast fylltar út fyrir 10. mars á 
heimasíðu VGK-Hönnunar, www.vgkhonnun.is.

Starfsmannastefna
VGK-Hönnun er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem traust, víðsýni, þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi. Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu 
starfsfólki sem valið er til starfa vegna hæfileika sinna.

Verksvið
• Vinna með landupplýsingakerfi (GIS)
• Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
• Umhverfismat áætlana og skipulagsmál
• Skýrslugerð og kortavinnsla 
• Samskipti við stofnanir, hagsmunaaðila  
 og verkkaupa
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Velferðasvið

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir að 
ráða áhugasaman starfsmann í starf tilsjónarmanns. 
Vinnan fer að hluta fram inni á heimilum fólks en við-
komandi starfsmaður nýtur í starfi  sínu aðstoðar 
sérfræðinga og starfsmanna Þjónustumiðstöðvarinnar og 
hefur þar aðsetur.

Markmið þessarar stuðningsþjónustu er að bæta uppeldis-
aðstæður barna á heimilum þeirra með því að auka færni 
foreldranna til að sinna margvíslegum skyldum sínum og 
þörfum með markvissum hætti.

Um er að ræða 75% starf í dagvinnu en vinnutíminn er 
sveigjanlegur.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf og stuðningur við foreldra og börn.
• Aðstoð við foreldra og börn við að fylgja eftir áætlunum 
  og festa skipulag.
• Samvinna við aðra starfsmenn Þjónustumiðstöðvarinnar um   
  málefni fjölskyldna í Grafarholti og Árbæ.

Hæfniskröfur:
•  Óskað er eftir einstaklingi með reynslu af ráðgjöf. 
•  Uppeldismenntun æskileg. 
•  Viðkomandi þarf að búa yfi r góðri færni í mannlegum 
   samskiptum og geta starfað sjálfstætt.

Við bjóðum upp á:
• Góðan samstarfshóp.
• Fjölbreytt verkefni og tækifæri til þess að þróa starfi ð.
• Fræðslu og leiðsögn sérfræðinga þjónustumiðstöðvarinnar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Ella Kristín Karlsdóttir, deildarstjóri í 
síma 411-1200. 

Umsóknum skal skilað til Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og 
Grafarholts, Bæjarhálsi 1 eða á netfangið: 
arbaer-grafarholt@reykjavik.is fyrir 10 mars nk.

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.

Kennari 

Viltu taka að þér spennandi verkefni ?

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir aða ráða kennara 
við Skólaselið í Keilufelli.

Skólaselið í Keilufelli hóf starfsemi sína í byrjun febrúar 2008 
og er nýtt úrræði og samstarfsverkefni Menntasviðs, 
Velferðarsviðs og Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur-
borgar. Í Skólaselinu eru að jafnaði 3-5 nemendur á 
grunnskólaaldri sem af einhverjum orsökum þurfa tíma-
bundið úrræði utan heimaskóla (lausnamiðuð nemenda-
vernd). 
Í Skólaselinu starfa nú þegar deildarstjóri/kennari og 
tómstundaráðgjafi . 

Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í 100% stöðu sem 
er tilbúinn til að taka þátt í því að þróa hið nýja samstarfs-
verkefni þar sem mikil áhersla er lögð þverfaglegt samstarf 
og lausnamiðað starf.

Menntunar og hæfniskröfur
•  Kennsluréttindi 
•  Frumkvæði og samstarfsvilji
•  Góðir skipulagshæfi leikar
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Nánari upplýsingar veitir Margrét Sæberg, deildarstjóri 
Skólaselsins í Keilufelli, sími: 6618220, netfang: margret.
s.sigurdardottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Álfabakka 12, 109 - Reykjavík fyrir 12 mars. nk.

Edda útgáfa er eitt stærsta útgáfufyrirtæki landsins og sérhæfir sig í rekstri bóka- og áskriftar- 
klúbba. Edda útgáfa leggur metnað í að sjá fjölskyldum landsins fyrir fjölbreyttu og vönduðu 
lesefni. Hjá fyrirtækinu eru 20 starfsmenn og þjónusta þeir m.a. um 50.000 klúbbfélaga vítt og 
breitt um landið. 

Þjónustufulltrúi

Edda útgáfa óskar eftir að ráða þjónustu- 
fulltrúa í fullt starf.

Megin starfssvið:
··  Almenn þjónusta við viðskiptavini, s.s. 

símsvörun, svörun tölvupósta og 
upplýsingagjöf.

·· Skráningar og meðhöndlun upplýsinga í 
tölvukerfi.

·· Reikningagerð, prentun og frágangur.

Hæfniskröfur:
·· Reynsla af almennum skrifstofu- eða 

afgreiðslustörfum.
·· Góð tölvukunnátta æskileg og reynsla í 

notkun Navision Axapta er mikill kostur.
·· Þjónustulund, dugnaður, úrræðasemi og 

sjálfstæð vinnubrögð.

Afgreiðslustarf

Edda útgáfa óskar eftir að ráða starfsmann 
í fullt starf við afgreiðslu pantana.

Megin starfssvið:
·· Frágangur og pökkun vegna bókapantana 

frá klúbbfélögum.
·· Umsjón með pöntunum bóka á lager.

Hæfniskröfur:
·· Reynsla af almennum afgreiðslu- eða 

lagerstörfum.
·· Staðgóð tölvukunnátta.
·· Þjónustulund, dugnaður, úrræðasemi og 

sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri 
störf og meðmælendur skal senda á netfangið 
heiddis@edda.is fyrir 10. mars nk. Öllum um- 
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Edda útgáfa | Síðumúla 28 | s. 522 2000 | edda.is
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Sölumaður
í  sportvöru- og reiðhjólaverslun
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Óskum að ráða duglegan og hressan 
sölumann í verslun okkar. Áhugavert starf 
við að selja spennandi vörur. Ekki er verra 
að umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, 
skíðum og öðrum áhugaverðum íþrótta- og 
afþreyingarvörum.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið 
störf sem fyrst. 

Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn. 

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun 
okkar að Ármúla 40. Einnig má senda 
umsóknir á netfangið: markid@markid.is

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
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðarendi, Laugarásvegi 77, sími 553-791
Um er að ræða 75% starf.
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040.
Um er að ræða afl eysingu.
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Um er að ræða 80 og 100% stöður.

Yfi rmaður í eldhús
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Um er að ræða 90% stöðu.  Staðan er laus frá 4. maí.
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu 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 viðkom-
andi 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.
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• Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi. www.or.is

Skemmtileg 
sumarstörf hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til 

starfa í sumar. Um er að ræða skemmtileg, 

almenn sumarstörf og mörg spennandi 

sérverkefni fyrir háskólanema.

Almenn vinna hefst 2. júní og stendur 

til 8. ágúst.

• Umsækjendur um almennu sumarstörfin 

skulu vera fæddir 1991 eða fyrr en 

umsækjendur um sérverkefni vera 

í háskólanámi

• Umsóknarfrestur um sumarvinnu er 

til 16. mars 2008

• Allar nánari upplýsingar eru á www.or.is
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Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 
umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

gEirber

Vegna aukinna umsvifa leitum við að traustum og 
laghentum starfsmanni til framtíðarstarfa á lager 
og við uppsetningarvinnu.

Helstu verkefni
 Lagerstörf
 Uppsetning loftfestra lyftukerfa
 Þjónusta og ýmiss önnur störf

Hæfileikar
 Góð vinnubrögð og stundvísi
 Jákvætt viðhorf og glaðlyndi
 Reykir ekki

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2008 og má senda 
umsókn og ferilskrá á ahj@eirberg.is eða í lokuðu 
umslagi til okkar merktu UMSÓKN.

Laghentur
starfsmaður

óskast

www.toyota.is

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

Toyota Kópavogi er söluaðili Toyota 

bifreiða, vara- og aukahluta á höfuð- 

borgarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins 

byggja gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- og 

mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin samvinna 

eru hornsteinar í daglegri starfsemi 

Toyota Kópavogi. Hverri áskorun er 

tekið fagnandi hendi og leita starfsmenn 

stöðugt leiða til að tryggja áfram- 

haldandi framfarir í öllu því sem við 

kemur starfsemi fyrirtækisins og 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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Komdu og keyrðu með okkur

óskar eftir að ráða starfsmann í Aukahluti
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
Sala og afhending aukahluta
Ráðgjöf til viðskiptavina og fl.

Hæfniskröfur:
Almenn þekking og áhugi á bílum 
Góð tölvukunnátta 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
Mikil þjónustulund

Vinnutími er frá kl. 9-18.

Toyota í Kópavogi leitar eftir drífandi einstaklingi sem er metnaðar-
gjarn, samviskusamur og jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur 
í mannlegum samskiptum.

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

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is 
ásamt ferilskrá, merkt „Aukahlutir“.

Umsóknarfrestur er til 10. mars  en nánari upplýsingar veitir 
Anna Lára Guðfinnsdóttir á  netfanginu anna@toyota.is

Vantar þig málara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkjaskrif-
stofu:
Sparkvellir í Reykjavik 2008 - Hamraskóli og 
Breiðholtsskóli 
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 4. mars 
2008.
Opnun tilboða: 18. mars 2008, kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12086
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 

óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík - Þakfrágangur

Verkið felst í fullnaðarþakfrágangi á steyptar þakplötur  í nýbyggingu 
Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.  

Verkkaupi óskar eftir tilboðum í tvo valkosti A, þakdúk og B, þakpappa.  
Bjóðendur geta boðið í annan hvorn eða báða valkosti.  Verkkaupi mun 
taka ákvörðun um hvor valkosturinn verður valinn.  

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverktaki vegna 
útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Þakfrágangur  11.200 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.

Þakfrágangur við fyrri áfanga hússins skal vinnast á tímabilinu septem-
ber 2008 - janúar 2009.

Þakfrágangur við seinni áfanga hússins skal vinnast á tímabilinu mars 
2009 - október 2009.

Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, Suðurlandsbraut 
4A, 108 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 05. mars 2008, kl 
14:00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins Fasteignar hf., 
Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 02. apríl 2008, kl. 14:00. 

Heildsala með 
hársnyrtivörur til sölu

Amerískar hágæða snyrtivörur.
Vörumerki þekkt hérlendis sem erlendis.
Aukning síðustu árin.
Hentar mjög vel t.d. drífandi aðila, heildsölu 
eða hárgreiðslustofum sem vilja auka veltuna.

Sector viðskiptaráðgjöf · Bankastræti 5 · 101 Reykjavík · Sími 517 1000 · Fax 517 1055 · sector@sector.is

Spennandi tækifæri

Allar upplýsingar eru veittar í síma 517 1000 
eða á netfangið sector@sector.is

Viltu starfa á fjölbreyttum vinnu-

stað og tilheyra skemmtilegum hópi 

starfsmanna í sumar? Við hvetjum þig 

til að sækja um hjá okkur. Við ætlum 

að ráða 120 ábyrga einstaklinga til 

ýmissa starfa á tímabilinu 15. maí til 

1. september, eða eftir samkomulagi.

Við leitum að duglegu og traustu fólki og leggjum 
áherslu á samvinnu og hæfni í mannlegum samskipt-
um. Allt nýtt starfsfólk fær markvissa þjálfun í upphafi 
starfstíma, hvort sem það ræðst til starfa í kerskálum, 
steypuskála, mötuneyti (m.a. matreiðslumenn), verk-
stæðum eða annars staðar. 

Umsækjendurnir þurfa að vera orðnir 18 ára eða 
verða það á árinu. Margir sumarstarfsmenn munu 
vinna á þrískiptum 8 klst. vöktum þar sem unnar eru 
6 vaktir á 5 dögum með 5 daga vaktafríi á milli. 
Einnig verður ráðið sumarstarfsfólk sem mun vinna 
eftir öðru fyrirkomulagi.

Lærdómsríkt

sumarstarf
Er ekki málið að sækja um sumarstarf 
hjá Alcan í Straumsvík fyrir 16. mars?

Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar, 
www.alcan.is

Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum 
upp á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir 
lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi 
starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis- og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að 
umbótum á verkferlum og vinnuaðferðum.

Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við 
erum hluti af.

Smiðir óskast til framtíðarstarfa

Þurfa að geta unnið sjálfstætt og skilað vönduðum 
vinnubrögðum.   Starfsvettvangur er þjónusta við 

ýmsar stofnanir, húsfélög og fyrirtæki í smáum sem 
stórum verkum. Ásamt viðhaldi og breytingum innan- 
sem utanhús.   Eingöngu góðir smiðir koma til greina.

Upplýsingar gefur Jón Sigurðsson í síma 660 0350

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 
Múrverk í ýmsum  fasteignum 
Reykjavíkurborgar 2008. Útboð 8506.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 4. mars 
2008.
Opnun tilboða: 18. mars 2008, kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12100
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Útboð skila árangri!

14422 - Akureyrarfl ugvöllur - malbikun 

Ríkiskaup fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir tilboðum í verkið: 
Akureyrarfl ugvöllur - malbikun. 

Lauslegt yfi rlit yfi r verkið: 
Núverandi braut, sem er 45 x 1940 m, er lengd til suðurs um 
610 m og 150 m til norðurs með snúningssvæðum á báðum 
endum. 

Heildarlengd brautar verður 2700 m. Axlir, 7,5 m breiðar með-
fram, núverandi fl ugbraut og meðfram lengingu verða einnig 
malbikaðar. 

Eldri fl ugbraut verður afrétt með fl atarfræsingu og malbiki áður 
en yfi rborðslag er lagt. 

Á nýja hluta fl ugbrautar verða lögð tvö malbikslög, nema á axlir 
þar sem einungis verður lagt yfi rborðslag. 

Verktaki skal koma sér upp malbikunarstöð, afl a starfsleyfi s og 
leggja til allt efni til verksins. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Malbik   32.000 tonn 
Undirlag   34.000 m2 
Afréttingarlag  91.000 m2 (9.000 tonn) 
Yfi rborðaslag  163.000 m2 
Flatarfræsing  6.000 m2 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudeginum 5. 
mars.

Tilboð verða opnuð þann 17. apríl 2008 kl. 11.00  hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

ENGJASKÓLI
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil 
Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr 
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum 
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu 
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Hyundai H-1 4X4, árg. 2003, ek.46þús.
km, Beinsk. Dráttarbeisli, Filmur og fl. 
Dísel, Verð 2280þús.kr, áhv.1410þús.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

ATH SKIPTI!!
Geðveikur BMW M5 árg. 2001 - Facelift. 
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og 
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heil-
sársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur 
filmaður, lúga,svart leður, TV & DVD, 
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynj-
un, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117. 
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl, 
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús. 
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 milj. 
afb 50þús. Uppl í s. 867 8797.

VW Polo Comfortline 1,4 sjsk. 5 d. árg. 
09-07. ek.6 þ km. sem nýr. 100% lán kr. 
25.000 mán. V/S dekk. Sími: 898 2102

MMCpajero árg.98 ek.235 þús ný upp-
tek.vél hjá heklu 33“álf. sjáfsk.disel kast-
aragr.+piaa kastarar nýtt í fjöðrun sk.09 
smekklegur bill. verð.990 þús fæst á 
880 stgr. simi 8477-663

Góður fjölskyldubíll til sölu Kía Carnival 
árg. ‘01 ek. 72þ.km. V. 700 þ. Uppl. í s. 
695 7772, Óðinn.

M. Benz diesel ‘94 ek. 329 þ., 5g. S + v 
dekk á felgum, Nýsk. Mikið endurnýjað-
ur. Lítur vel út að innan og utan. Góður 
bíll verð 290 þ. S. 864 7498.

Toyota Yaris árg.04 ek. 60þ.km sjálfsk 
fæst gegn yfirtöku á láni 1240þús. 
mánafb ca 20 uppl. 8661349

Subaru Impreza 350 þ.
árg. ‘98, ek. 160 þ. Álfelgur og ný nelgd 
vetrard. Ný tímareim, bíll í toppstandi. 
Verð 350 þ. stgr. S. 821 4111.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast. 
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús. 
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll. 
S. 820 1125.

Willis árg ‘78. Mótor 350, 700 skipting. 
38“ dekk. Loftpúðar framan og aftan. 
Þarfnast smá lokafrágangs. Verð 850 
þús. Uppl. í s. 866 5400

Honda Civic 1,8I ES. Fallegur bíll. Árgerð 
3/2006 sjálfskiptur ekinn aðeins 25 
þús. Topplúga, Cruise, álfelgur o.fl. Verð 
1.990 þús. áhv. 1.680 þús. Uppl. Í síma 
840 8200.

3.880 þús! 100% lán!
Range Rover HSE, 4.4, árg. 12/02. Ek. 
139 þ. Vetrar+ sumard. Umboðsbíll. 
Uppl. í s. 896 1116.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 7980 þús. S. 
896 1116.

TOYOTA COROLLA H/B SOL Árgerð 2004. 
Ekinn 105 þ.km. Verð kr. 1400.000. Áhv. 
449 þús. Uppl. í s. 863 5922, Ingibjörg 
eða e-mail oliogingibjorg@simnet.is

Ford Mondeo árg. 05/05, ek. 187 þús, 
dísel, sjsk, topplúga, leður, 5 dyra. V. 
1250 þús. Á sama stað MBens árg. ‘93, 
dísel, sjsk, topplúga, ek. 470 þús. V. 150 
þús. Uppl. í s. 899 3703 og 551 7703.

Golf, 0kr.út Golf highline station.’03, 
4wd ek.85þ, S.690 4298. Góður í 
vetur.

Honda Civic 1.4 Árg. ‘97, ek. 170 þús. 
ný tímareim, dekk, hljóðkútur ofl. Mjög 
góður og fallegur bíll. Verð 300 þús. 
stgr. S. 8203478

Toyota Previa ‘03. Ek. 80 þ. Sumar- og 
vetrardekk. Yfirtaka á láni 1710 þ. S. 
856 5761.

Tucson árg. ‘06 ek. 39 þ. ssk., samlæs-
ingar, dráttarbeisli og cruis control. S. 
453 5141, Áki bílasala.

Nissan Almera Comfort ‘00, nýrra body-
ið, ek. 260 þ. V. 380 þ. Uppl. í s. 869 
7286.

Subaru Legacy árg. ‘96, sk. ‘09. V. 150 
þús. Uppl. í s. 842 2216.

WV Golf ‘98 5d., ek. 148 þ. Ný sumar + 
vetrard. Verð 320 þ. S. 858 7421.

Lítið ekinn Cadillac
Cadillac Seville sts með öllu, árg. ‘99, 
ek. 63 þús km. Mjög vel með farinn. 
Uppl. í s. 695 2031.

Sala - skipti
Toyota Rav4 árg. ‘01, skoð. ‘09, ek. 83 
þús. Til sölu eða skipti á Mitsubishi 
Outliner eða Subaru Forester koma 
til greina. Uppl. í s. 587 0792 og 848 
7327.

Suzuki Jimny ‘99 til sölu. Sparneytinn 
jeppi á vetrard. ekinn 150 þ. verð 425 þ 
eða tilb. uppl. s 8459268

Hyundai Atos árgerð 1998, keyrður 
150.000km fæst á 35.000kr. Sími: 699 
4613

WW-Golf Comfortline. ‘99 árg. ek. 127 
þ. m/filmum, álfelgum, cd-spilara og 
spoiler. Vel með farinn og í toppstandi. 
550 þús Möguleiki að prútta hann 
niður. S: 8673344

Skoda Fabia Comfort 2000, fæst gegn 
yfirtöku, áhvílandi 517þ. ekinn 81 þ. 
Fínn bíll, upplýsingar: 6622883.

 0-250 þús.

Suzuki Sidekick ‘95. Vetrar og sumar-
dekk. Ek. 200 þ. Ásett verð 100.00. 
Uppl. 6964752

Kia Clarus Árg. ‘00. Bíll í góðu standi. 
Ekinn 92,600 km. Verð 150 þús s:861 
6896

TOPP STANDI Nissan Primera árg. 98. 
ek.114 þús. Ný.sk. 09. mikið endurnýj-
uð-púst kerfi, kúpling-ný smurður ofl. 
s.8203478

Til sölu Renault Megane classic árg. 
‘99 ek. 125 þ. ssk. Verð 240 þ. stgr. S. 
694 2329.

Opel Astra ‘98, 1600 vél, sk. 08, sjsk. ek. 
94 þús, ný tímareim, listaverð: 330 þús, 
tilboð: 250 stgr, s: 6598238

 250-499 þús.

VW Cad 97 beinsk., búið að endurnýja 
allt undir honum. Fór lettilega med ‘08 
sk., ný heilsársd. fylgja. v. 350 þ Gsm 
6168471

VW GOLF - ÓDÝR. Beinskiptur, station, 
árg. 2000, ek. 130þ, nýleg kúppling og 
gírkassi. Listaverð ca. 500þ fæst á 300þ 
staðgreitt. Skipti á vélsleða möguleg. 
Karl, 821-4198.

Hvít 3ja dyra Toyota Corolla ‘99 til sölu. 
Keyrð 106.500. Toppeintak. 300 þús. 
Upplýsingar s. 6911912

 500-999 þús.

Jeep Cherokee Limited model ‘99 
nýskráður 10/’98. Mjög góður og falleg-
ur bíll.TILBOÐ. S. 866 1065.

VW Golf Highline ‘01 ekinn 80þús Verð 
870þús. S. 6632854

40% AFSLÁTTUR!!!!!!
Cadillac Fleedwood árg. ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. Verð 
1.150.000. Tilboðsverð nú 690.000.- 
Möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í s. 
842 6605.

Flottur Bens ‘96 230E í góðu standi ek 
aðeins 136 þús. Verð aðeins 950 þús. 
Uppl. 8999046

Audi A6, 2800 Quattro, árg.99. Góður 
og fallegur bíll. Verð kr. 990.000 Nánari 
uppl. í síma 861 4481

Toyota Corolla árg. 2001. Bíll í topp-
standi. Upplýsingar í síma 8959345

 1-2 milljónir

Glæsilegur Ford Focus Trend 2004 ek. 
60 þ. ssk. vel með farinn frúarbíll. Verð 
1390 þ. S. 898 9490.

VW Golf GTI árg.’02 ekinn 110þ. Vel 
búinn. Ásett verð 1.450þ. Uppl.í s. 
8963520

Nissan X-trail eligans ‘03 ekin 64þús. 
mjög gott eintak gullsans.Leður,sjálfsk.
ný heilsársdekk. uppl. s. 8214145

 2 milljónir +

Crysler 300C. Glæsilegur bíll keyrður 
7 þús. Ásett verð kr. 3.900.000. Skipti 
skoðuð. Áhvíl. 1.650.000 - grb. 34 þús 
pr mán. Uppl. í síma

Toyota Land Cruiser 120 týpa GX,2006 
árgerð til sölu upplýsingar í síma 
8227852

Subaru impresa wrx 4wd. Árgerð 2006 
ek. 28þ.km. topplúga ofl. Topp eintak 
100% ábyrgð. S:840 5633

Dodge Neon SRT-4 ‘05. Ek:26þ.míl-
ur,18“felgur,filmur,körfustólar,Topp-
lúga,3“Downpipe, Eibach lækkunar-
gormar,Kicker hljóðkerfi,. Fæst á yfirt. 
3millj. Þórey 868-9008

 Bílar óskast

Jepplingur óskast ssk., og ek. undir 50 
þ.km á verðb. 1,5 - 2 miljónir stgr. T.d 
Suzuki eða Honda. Uppl. í s. 821 9266.

 Jeppar

Ford 150 lariat 2005 ek. 50Ã¾.km. 
tÃ¶lvuk. 35“ dekk allt rafdrifiÃ°. fÃ¦st Ã¡ 
yfirtÃ¶ku lÃ¡ns 3.000.000kr. s.s. Ã¡ Ã³d. 
jeppa uppl. s. 6994702

Grand Cherokee Ltd. 5,2L ‘97 
Nýuppgerður fyrir á fjórða hundrað þús-
und. Reikningar fylgja. Verð 690.000 
Sveinn S:661-8075

MMC L-200, 2004 ekinn 87þ. 33“ br. 
pallhús og fl. ásett verð 2.290.000 
S.8687415

Nissan Patrol ‘93 til sölu. Þarfnast smá 
lagfæringa. Verð 160 þús. S. 893 2284.

Range R Sport HSE 01/08 Silfgr. Bílaáb 
Varðar Ekkert áhv. Verð 7,6m stgr. 
S6921477

Svart leðursófasett fæst fyrir lítinn pen-
ing. Lítur þokkalega út. Sími 8977991.

 Vörubílar

2 city vagnar til sölu
Hef til sölu 2 city vagna árgerð 1999 
í fínu standi. Með 1500kg lyftu. Verð 
á stk 1.000.000 +vsk. Verð fyrir 2 stk 
1.800.000+vsk. Upplýsingar í síma 893-
8327

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki KX125 árg. ‘07, eitt-
hvað af auka dóti fylgir. Uppl. 6938777

Til sölu Kawasaki KLX300 árg. ‘97, algjör 
gullmoli. Uppl. 6938777

GÁMUR AF MÓTORHJÓLUM Annar 
gámur ársins 2008 er á leiðinni. 
Fáránleg verð á hjólunum. Fyrstir 
koma fyrstir fá, þetta verður fljótt 
að klárast. Upplýsingar á heimasíð-
unni www.motors.is

 Vélsleðar

TILBOÐ Skidoo Expedition Sport 550f 
árg 2005. Tveggja sæta. REV grind. 
Bakkgír og rafstart. Plast rispað . Ásett 
v 680 þús en fæst á 370 þús stg. S 
8402713

 Fellihýsi

Coleman Cheyenne. Til sölu Coleman 
Cheyenne 2003 vel með farinn. Allur 
aukahlutapakkinn ss. fortjald, sólarsella 
vatnshitari ogfl. Verð 1250 þús. Uppl. í 
síma 893-9329

 Vinnuvélar

Case 580 LE ‘98 keyrð ca. 4 þ. klst. 
Einnig Malarvagn Cruse (nýr). S. 899 
0012.

 Bátar

Til sölu Campion Allante 825LX . Vel 
búinn 28 feta bátur með 260 hestafla 
Volvo Penta vél og Volvo Duo prop. 
Íslensk skráning. Árgerð 2006 með 45 
tíma á vél. Kerra fylgir. Verð kr.15 millj-
ónir. Upplýsingar í síma 8929287

Tilboð óskast
Gerðu góð kaup núna á skemmtibát 
fyrir næsta sumar. Marex 330 árg. ‘01 
2x260 Volvo Penta, fullbúinn bátur með 
öllu sem þarf, vel búinn tækjum. S. 
892 6113

Til sölu breyttur færeyjingur með 
Volvo Penta vél, nýlegu rafmagni ofl. 
Upplýsingar í síma 5861296/6639831 
eftir kl 2 á daginn

GRÁSLEPPUNET
Flotteinar, blýteinar, færatóg, felligat, 
baujur og margt fl. Heimavík ehf. S. 
892 8655

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Rest. Gullinský
Nýr veitingastaður með áherslu á góðan 
mat á vægu verði. Íslenskur matur 
og kökur á hlaðborði allan daginn. 
Heimatilbúið og bakað. Opið frá 10-18 
alla virka daga. Skúlagata 40 (gengið 
inn frá Barónsstíg) S. 823 8280.

 Hreingerningar
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 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari, s. 

846 8643.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

 Bókhald

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

 Fjármál

Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð - 
Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl. 
í s. 698 8629 & 662 5322.

Faglærður málari getur bætt við sig 
verkefnum,12 ára reynsla. Sími 6961656 
Tóti

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóða flutn., píanó flutn. og allir 
almennir flutn. Besta verðið! Aukamaður 
ef óskað er. MJ flutningar. S. 692 7078.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Trégaur ehf
Á að setja upp innréttingar fyrir páska? 
Setjum upp innréttingar og parket. 
Tökum líka niður innréttingar, vanir 
Íslenskir smiðir. Atli, sími 898 6248.

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.com 
www.Multikerfi.com.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Tökum að okkur viðhaldsverkefni og 
nýsmíði. t.d parket, gifs, glerjun og 
sólpalla. Vönduð vinna. Stálnagli ehf 
S. 663 3741

 Snyrting

Meistarinn! Er flutt til landsins og hef 
hafið kennslu í tattoo förðun og body 
tattoo aftur. Frábærir tekjumöguleik-
ar.10 ára reynsla og fagmannleg vinnu-
brögð. S. 6599508

 Spádómar

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

 Múrarar

Tek að mér flísalagnir. Geri tilboð. Uppl. 
í s. 659 7596.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Ísl. Smiðir geta bætt við sig verkefn-
um. Vönduð vinna. Tilboð/tímav. S. 862 
7657.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur
Tökum að okkur snjómokstur á höfuð-
borgarsvæðinu allan sólarhringinn. S. 
820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf.

 Heimilið

Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir, 
hitak. 75L, helluborð & ofn Simens. Allt 
nýlegt gott í sumarbst. Einni stór trésm. 
vél. S. 869 312.

Nýlegur Ariston þurrkari með barka til 
sölu. Verð 15.000 kr. Upplýsingar í síma 
821 5566.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu notuð mahóní skrifstofuhús-
gögn. Skrifborð, hillusamstæða, fund-
arborð og fl. Verð 75.000 Upplýsingar í 
síma 8636310

GOLF Til sölu 2 stk golfhermar á mjög 
góðu verði! Upplýsingar í síma 771 
- 4050

Glæsilegir minka - og refapelsar, ölítið 
notaðir á mjög lágu verði. S. 551 2596 
á Njalsgötunni.

Borstofuborð og 6 stóla á 20 þ. Ásamt 
öðrum hlutum. S. 865 5271 & 588 
3782.

Til sölu vegna breytinga. Keramik hellu-
borð og blástursofn 4 ára gamalt. Verð 
60 þ. S. 554 1748.

 Óskast keypt

Notuð skíði og skíðaskór kvk. ca. 154 
cm. Uppl. í s. 861 7153.

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. 
s. 660 1648.

Yamaha rafmagns píanó til sölu. Lítið 
notað. Uppl. 6938778

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

Til sölu TOS fræs árg. 70 kónn 40 í góðu 
standi. Uppl í síma 8242243-8242245 
gott verð

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

Til sölu vinnuskúr og mótaskór, 
smíða allar gerðir af mótaskóm. 
8448677/8699974 www.jarnsmidi.is

 Verslun

 Fyrirtæki

Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns 
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis 
skipti koma til greina Einnig talningarvél 
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upp-
lýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

 Ýmislegt

RB rúm til sölu 2x80dínur með tré botni 
selst ódýrt. Uppl. í s. 8983115

HEILSA

 Heilsuvörur

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsi-
grógram frá Aloe Vera 14.690kr S. 
6978928

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA FYRIR 
ÚTLENDINGA: Start 3/3, 31/3: Level 
I; 4 weeks; Mnd-Frd;18-19:30. Level 
II: 7 weeks: Mnd/Wdn/Frd; 20-21:30.
Start: 25/2, 14/4. Level III:10 weeks: 
Tuesd/Thurd; 20-21:30. Start 18/3, 
27/5. Ármúli 5. s.5881169, www.icetr-
ans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Sófasett til sölu!
Vandað sófasett í Barrok stíl til sölu. 
Áklæði þarfnast smá lagfæringar. S. 895 
2288 & 863 3365.

Borðstofuborð, 6 leðurstólar, Mahogny 
borð og skápur. Einnig fullt af barnadóti, 
bæði kerrur og matarstólar til sölu. Gott 
verð. Uppl. í s. 699 7220.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á heim-

síðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók 
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í 
s. 863 0474. www.123.is/manaskin
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Grábrönd. og hvít læða tapaðist frá 
heimili sínu í Breiðholti 13. feb. S. 
8688399

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

Af sérstökum ástæðum fæst gefnis 4 
ára gamall geltur Fress. Einnig til annar 
3 mán. kassavanur af skógarræktarkyni. 
S. 846 6155.

Hvolpar til sölu 30þús stk. Móðir Silky 
Terrier frá HRFÍ og Pabbinn 50% terrier 
og 50% Poddle. Uppl. í s. 8961786

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

 Ýmislegt

Til sölu RB rúm 2x80 dínur með tré-
grind lítur vel út selst ódýrt. S. 8983115

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum. 
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og 
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax. 
Upplýsingar í sima 8640276

Grafavogur, 4 bedroom appartment for 
rent, 160.000 kr per month info 824 
4530

Hús á Spáni
Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug, 
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

Dormgisting í boði með aðgang að 
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma 
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s. 
770 5451.

Til leigu 5 herb.íbúð í Grafarvogi. 
Laus strax. Leigumiðlun Draumahúsa 
s.8977086

Til leigu 21 fm herbergi á fyrstu hæð i 
Hafnarfyrði s. 898 9607/ 822 8648

2-3 herbergja íbúð til leigu í Hólunum. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 120þ á mán 
með hússjóði. Uppl 8986018

Stúdíóíbúð 25 fm. Sér inngangur. Svæði 
103. Reyklaus. Sími 8953320

2 herb. íbúð í 110 leiga 120 m. öllu. 1 
mán fyrirfram. S. 694 2341.

Falleg 2-3 herb. íbúð til leigu í miðbæ 
Rvk. Leigist í 8 mán. Leiga 120 þ. m. 
húsgögnum, rafmagn, hita og hússjóð. 
S. 860 1063.

Vel skipulögð 111 fm hæð á 3ju. Hæð í 
fallegu og sögufrægu húsi, svokölluðu 
Sigavaldahúsi í Skaftahlíð. Ein íbúð á 
hæðinni. Skemmtilegt útsýni í suð-vest-
ur. Húsið er viðgert og málað 2006. 
Leiga á mánuði 160.000 kr. Opið hús 
milli kl. 15-16 sunnudag.

SÓLEYJARIMI - LAUS
Til leigu 3ja herb. 98 fm. vönduð íbúð 
í nýlegu lyftuhúsi. Þvottaherb. innan 
íbúðar, stórar svalir, útsýni. Möguleiki 
á stæði í bílageymslu. Laus strax. 
Uppl. veitir Ásbyrgi fasteignasala, 
Suðurlandsbraut 54, Rvk. s. 568-2444

3 herb. íbúð á jarðh. í Kef til leigu og 
sölu. 893 9888 og 586 2480.

Til leigu tvær nýuppgerðar íbúðir efst 
í Laugarásnum í þríbýli. 90fm. á 150 
þús. á mánuði og 60 fm. á 130 þús. 
á mánuði. Tveir mánuðir fyrirfram og 
einn í trygggingu. Reyklaust og engin 
gæludýr. Meðmæla óskað frá vinnustað 
og/eða fyrverandi leigusala. Eigendur 
búa einnig í húsi. Góð lóð fyrir börn. 
Berglind 820-5848

 Húsnæði óskast

Traustur, reyklaus og reglusamur 
leigjandi óskar eftir íbúð í smára eða 
hvamma hverfi í Kópavogi. 2-3ja her-
bergja. GSM: 6177522

Herbergi óskast. Get tekið að mér þrif 
o.þ.h. Uppl. í s. 849 5279.

 Sumarbústaðir

2 Eignalóðir í Grímsnesi til sölu, 0,8 
ha hvor. www.ymislegt.net/lodir S.867 
2647

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lag-
errými til leigu, 50fm - 500fm. Uppl. í 
síma 695-7047

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7047

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Vinna er í boði allar nætur, 
einnig um helgar eða auka-

vaktir í boði. Starfið felur í sér 
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu & 
Gæslu 70%. Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-16 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 856-5031

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
í aukavinnu dag - kvöld- og 

helgarvaktir.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Vantar þig hlutastarf.
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki í vetur. Um er að ræða störf í 
veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Umsóknir sendist á www.
pizzahut.is eða hafið samband við Leó 
veitingastjóra Pizza Hut Hótel Nordica í 
síma 865 9691 og 533 2002.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veit-
ingasal á Pizza Hut Smáralind. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Ómari veit-
ingastjóra Pizza Hut Smáralind í síma 
869 6683 eða 533 2005.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf. simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiðum. Mikil vinna fram-
undan.

Upplýsingar í síma 864 7414 
893 0174

Sushibarinn
Sushibarinn vantar hresst og 

brosmilt starfsfólk í afgreiðslu.
Um er að ræða bæði fullt starf 

og hlutastarf fyrir rétta ein-
staklinga.

Nánari upplýsingar á staðnum, 
Laugavegi 2.

Vaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Vaktumsjón, afgreiðsla í verslun 

og þjónusta við viðskiptavini. 
Unnið er á þrískiptum vöktum, 

alls 18 daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Kvöld og helgarþjónar!
Kringlukráin óskar eftir að ráða 
kvöld og helgarþjóna og bar-
þjóna, með einhverja reynslu. 

Aðeins íslenskumælandi koma 
til greina.

ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN 
Á: sophus@kringlukrain.is eða 

í s: 893 2323

Hlutastörf Select 
Vesturlandsvegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Te & Kaffi Laugavegi og Smáralind leitar 
að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingum til starfa í sérverslun-
um fyrirtækisins. Um framtíðarstarf er 
að ræða, þar sem áhersla er lögð 
á góða samskiptahæfileika, ríka þjón-
ustulund, frumkvæði og fagmennsku, 
ásamt áhuga á tei og kaffi. Umsóknir á 
heimasíðu Te & kaffi www.teogkaffi.is/
Fyrirspurnir/Atvinnuumsoknir eða hjá 
verslunarstjórum í sérverslunum Te & 
Kaffi að Laugavegi og í Smáralind. Te & 
Kaffi er reyklaus vinnustaður.

Snyrtifræðingur og nuddari óskast til 
að vinna sjálfstætt inn á sólbaðsstofu 
ásamt fleiru ,áhugasamir hafið sam-
band í síma 8422737

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar í boði. Upplýsingar gefur 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 12:00 
eða eli@tmi.is

Vanur sölumaður óskar eftir vinnu. 
Uppl. í síma 770-6650.

Matráðskona í mötuneyt
Óskum eftir konu vana matseld í lítið 
mötuneyti á sv. 110. Vinnutími 7-15. 
Áhugsamir hafið samband í s. 567 9999 
& 893 9599, Aðalbjörg.

Hársnyrtsveinn/ hársnyrt-
inemi

Óskast í afleysingar á Hárkúnst í kring-
um páska og í sumar. Vinnutími eftir 
samkomulagi. Uppl. í s. 551 3314 & 
861 2981.

„DAGMAMMA“ óskast til að annast 
glaða og góða 10 mánaða stúlku á 
heimili okkar í 103 Rvk. Uppl. í síma 
8210019.

Vandaður glugga og hurðaframleiðandi 
óskar eftir vandvirkum smiðum í vinnu 
bæði úti og inni. Næg verkefni framm-
undan. Nánari uppl. veitir Birgir í s. 
696 1120.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

35 ára kona óskar eftir skirfstofustarfi, 
hef grunnþekkingu á bókhaldi. Björk í 
s. 697 6567.

kona óskar eftir vinnu eftir kl 18. 
Reglusöm og stundvís. s. 845 0772.

Eldri kona með góða tungumálakunn-
áttu, og mikla reynslu í mannlegum 
samskiptum leitar að vinnu eftir hádegi 
c.a.. 2-5 tíma á dag. Sími 8926411

 Viðskiptatækifæri

Áttu þér draum? Villtu geta gert það 
sem þú villt þegar þér dettur það í 
hug? Sendu nafn og síma á sveinngg@
internet.is

Garðsláttufyrirtæki til sölu. Góð sumar-
vinna sem gefur góð laun. Áhugasamir 
hafið samband í Síma 6917706

TILKYNNINGAR

 Einkamál

2h. íbúð hjá Spönginni, 66fm, sér inn-
gangur, flott íbúð í góðu ástandi. Sér bíla-
stæði. Leiga 115 þ með raf+hita+hússj. 
innifalið. Björg, s.6921715

ÞJÓNUSTA



Grábrönd. og hvít læða tapaðist frá 
heimili sínu í Breiðholti 13. feb. S. 
8688399

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

Af sérstökum ástæðum fæst gefnis 4 
ára gamall geltur Fress. Einnig til annar 
3 mán. kassavanur af skógarræktarkyni. 
S. 846 6155.

Hvolpar til sölu 30þús stk. Móðir Silky 
Terrier frá HRFÍ og Pabbinn 50% terrier 
og 50% Poddle. Uppl. í s. 8961786

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

 Ýmislegt

Til sölu RB rúm 2x80 dínur með tré-
grind lítur vel út selst ódýrt. S. 8983115

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum. 
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og 
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax. 
Upplýsingar í sima 8640276

Grafavogur, 4 bedroom appartment for 
rent, 160.000 kr per month info 824 
4530

Hús á Spáni
Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug, 
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

Dormgisting í boði með aðgang að 
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma 
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s. 
770 5451.

Til leigu 5 herb.íbúð í Grafarvogi. 
Laus strax. Leigumiðlun Draumahúsa 
s.8977086

Til leigu 21 fm herbergi á fyrstu hæð i 
Hafnarfyrði s. 898 9607/ 822 8648

2-3 herbergja íbúð til leigu í Hólunum. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 120þ á mán 
með hússjóði. Uppl 8986018

Stúdíóíbúð 25 fm. Sér inngangur. Svæði 
103. Reyklaus. Sími 8953320

2 herb. íbúð í 110 leiga 120 m. öllu. 1 
mán fyrirfram. S. 694 2341.

Falleg 2-3 herb. íbúð til leigu í miðbæ 
Rvk. Leigist í 8 mán. Leiga 120 þ. m. 
húsgögnum, rafmagn, hita og hússjóð. 
S. 860 1063.

Vel skipulögð 111 fm hæð á 3ju. Hæð í 
fallegu og sögufrægu húsi, svokölluðu 
Sigavaldahúsi í Skaftahlíð. Ein íbúð á 
hæðinni. Skemmtilegt útsýni í suð-vest-
ur. Húsið er viðgert og málað 2006. 
Leiga á mánuði 160.000 kr. Opið hús 
milli kl. 15-16 sunnudag.

SÓLEYJARIMI - LAUS
Til leigu 3ja herb. 98 fm. vönduð íbúð 
í nýlegu lyftuhúsi. Þvottaherb. innan 
íbúðar, stórar svalir, útsýni. Möguleiki 
á stæði í bílageymslu. Laus strax. 
Uppl. veitir Ásbyrgi fasteignasala, 
Suðurlandsbraut 54, Rvk. s. 568-2444

3 herb. íbúð á jarðh. í Kef til leigu og 
sölu. 893 9888 og 586 2480.

Til leigu tvær nýuppgerðar íbúðir efst 
í Laugarásnum í þríbýli. 90fm. á 150 
þús. á mánuði og 60 fm. á 130 þús. 
á mánuði. Tveir mánuðir fyrirfram og 
einn í trygggingu. Reyklaust og engin 
gæludýr. Meðmæla óskað frá vinnustað 
og/eða fyrverandi leigusala. Eigendur 
búa einnig í húsi. Góð lóð fyrir börn. 
Berglind 820-5848

 Húsnæði óskast

Traustur, reyklaus og reglusamur 
leigjandi óskar eftir íbúð í smára eða 
hvamma hverfi í Kópavogi. 2-3ja her-
bergja. GSM: 6177522

Herbergi óskast. Get tekið að mér þrif 
o.þ.h. Uppl. í s. 849 5279.

 Sumarbústaðir

2 Eignalóðir í Grímsnesi til sölu, 0,8 
ha hvor. www.ymislegt.net/lodir S.867 
2647

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lag-
errými til leigu, 50fm - 500fm. Uppl. í 
síma 695-7047

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7047

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Vinna er í boði allar nætur, 
einnig um helgar eða auka-

vaktir í boði. Starfið felur í sér 
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu & 
Gæslu 70%. Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-16 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 856-5031

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
í aukavinnu dag - kvöld- og 

helgarvaktir.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Vantar þig hlutastarf.
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki í vetur. Um er að ræða störf í 
veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Umsóknir sendist á www.
pizzahut.is eða hafið samband við Leó 
veitingastjóra Pizza Hut Hótel Nordica í 
síma 865 9691 og 533 2002.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veit-
ingasal á Pizza Hut Smáralind. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Ómari veit-
ingastjóra Pizza Hut Smáralind í síma 
869 6683 eða 533 2005.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf. simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiðum. Mikil vinna fram-
undan.

Upplýsingar í síma 864 7414 
893 0174

Sushibarinn
Sushibarinn vantar hresst og 

brosmilt starfsfólk í afgreiðslu.
Um er að ræða bæði fullt starf 

og hlutastarf fyrir rétta ein-
staklinga.

Nánari upplýsingar á staðnum, 
Laugavegi 2.

Vaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Vaktumsjón, afgreiðsla í verslun 

og þjónusta við viðskiptavini. 
Unnið er á þrískiptum vöktum, 

alls 18 daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Kvöld og helgarþjónar!
Kringlukráin óskar eftir að ráða 
kvöld og helgarþjóna og bar-
þjóna, með einhverja reynslu. 

Aðeins íslenskumælandi koma 
til greina.

ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN 
Á: sophus@kringlukrain.is eða 

í s: 893 2323

Hlutastörf Select 
Vesturlandsvegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Te & Kaffi Laugavegi og Smáralind leitar 
að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingum til starfa í sérverslun-
um fyrirtækisins. Um framtíðarstarf er 
að ræða, þar sem áhersla er lögð 
á góða samskiptahæfileika, ríka þjón-
ustulund, frumkvæði og fagmennsku, 
ásamt áhuga á tei og kaffi. Umsóknir á 
heimasíðu Te & kaffi www.teogkaffi.is/
Fyrirspurnir/Atvinnuumsoknir eða hjá 
verslunarstjórum í sérverslunum Te & 
Kaffi að Laugavegi og í Smáralind. Te & 
Kaffi er reyklaus vinnustaður.

Snyrtifræðingur og nuddari óskast til 
að vinna sjálfstætt inn á sólbaðsstofu 
ásamt fleiru ,áhugasamir hafið sam-
band í síma 8422737

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar í boði. Upplýsingar gefur 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 12:00 
eða eli@tmi.is

Vanur sölumaður óskar eftir vinnu. 
Uppl. í síma 770-6650.

Matráðskona í mötuneyt
Óskum eftir konu vana matseld í lítið 
mötuneyti á sv. 110. Vinnutími 7-15. 
Áhugsamir hafið samband í s. 567 9999 
& 893 9599, Aðalbjörg.

Hársnyrtsveinn/ hársnyrt-
inemi

Óskast í afleysingar á Hárkúnst í kring-
um páska og í sumar. Vinnutími eftir 
samkomulagi. Uppl. í s. 551 3314 & 
861 2981.

„DAGMAMMA“ óskast til að annast 
glaða og góða 10 mánaða stúlku á 
heimili okkar í 103 Rvk. Uppl. í síma 
8210019.

Vandaður glugga og hurðaframleiðandi 
óskar eftir vandvirkum smiðum í vinnu 
bæði úti og inni. Næg verkefni framm-
undan. Nánari uppl. veitir Birgir í s. 
696 1120.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

35 ára kona óskar eftir skirfstofustarfi, 
hef grunnþekkingu á bókhaldi. Björk í 
s. 697 6567.

kona óskar eftir vinnu eftir kl 18. 
Reglusöm og stundvís. s. 845 0772.

Eldri kona með góða tungumálakunn-
áttu, og mikla reynslu í mannlegum 
samskiptum leitar að vinnu eftir hádegi 
c.a.. 2-5 tíma á dag. Sími 8926411

 Viðskiptatækifæri

Áttu þér draum? Villtu geta gert það 
sem þú villt þegar þér dettur það í 
hug? Sendu nafn og síma á sveinngg@
internet.is

Garðsláttufyrirtæki til sölu. Góð sumar-
vinna sem gefur góð laun. Áhugasamir 
hafið samband í Síma 6917706

TILKYNNINGAR

 Einkamál

2h. íbúð hjá Spönginni, 66fm, sér inn-
gangur, flott íbúð í góðu ástandi. Sér bíla-
stæði. Leiga 115 þ með raf+hita+hússj. 
innifalið. Björg, s.6921715

ÞJÓNUSTA
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FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200
www.neseignir.is

Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30
Kaplaskjólsvegur 91 - 2ja herb. 

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Vorum að fá í einkasölu góða 2ja herb. íbúð á 2. hæð í KR
blokkinni. Íbúðin skiptist í gott svefnherb., stofu, eldhús,
forstofu og baðh. ásamt sérgeymslu á jarðhæð. Þv.hús er
á hæðinni og gufubað í sameign ásamt sturtu. Hér er um
að ræða góða eign á flottum stað í vesturbæ Reykjavíkur
með góðar vestursvalir. Húsið hefur nýlega verið endurnýj-
að að utan. Eignin er laus. Verð kr. 18.9 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

EINIHLÍÐ 13 - HF., GLÆSILEGT EINBÝLI

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 17.00.
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað, glæsilegt arkitekta hannað
einbýli, 200 fm með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi, glæsl-
iegar stofur, flísalagður bílskúr. Vönduð eign, glæsilegur garður með ver-
önd, Bomenite stéttar. Verð 56,5 millj.

Sigurður býður ykkur velkomin.

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Fr
um

OPIÐ HÚS
Stararimi 57 - 112 Rvk

125,8 fm. góð 3-4 herbergja neðri sérhæð í rólegum botnlanga.  Gólf-
efni og innréttingar í íbúðinni eru heilt yfir góðar og vandaðar. Opið
milli eldhúss og stofu. Útgengt á verönd og út í garð á þremur stöð-
um. Viður í innréttingum á baði, og í skápum í forstofu og svefnher-
bergjum, er kirsuber. Fallegt útsýni til sjávar frá timburverönd með
skjólveggjum, sem snýr í vestur. 
V. 32,5 millj. 8801

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

OPIÐ HÚS
Skúlagata 20 – 60 ára og eldri 

Miðborg kynnir í einkasölu góða 82,4 fm. 2ja herbergja íbúð fyrir eldri
borgara, 60 ára og eldri, við Skúlagötu í Reykjavík. Eignin skiptist í
síma/sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, stofu, svefnherbergi og sér-
geymslu í sameign. Félagsstarf eldri borgara er í næsta húsi með
mötuneyti og er upphituð stétt yfir í næsta hús. Húsvörður er í húsinu.
V. 27,5 millj. 8808

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 15:30. Íbúð 108. 
Brandur sýnir, sími 897-1401

OPIÐ HÚS
Torfufell 35 - 2ja herb.

56,7 fm. falleg  2ja herb. íbúð við Torfufell. Eignin skiptist í hol, eld-
hús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign
ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Allt parket í íbúðinni er hvíttaður ask-
ur. Eldhús nýtekið í gegn, góðar innréttingar. Gengt úr stofu á rúmgóð-
ar svalir. V. 14,8 millj. 8763

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 15:30. Íbúð 302. 
Benedikt sýnir, sími 847-3600

Berjarimi – bílgeymsla - verönd

84,1 fm. mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi. Sér
stæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, eld-
hús með borðkrók, sér þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Eldhúsið er með kirsuberjainnréttingu og borðkrók. Hurðar, innrétting-
ar og parket er úr kirsuberjavið. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf,
með ljósum flísum og baðkari. Góð verönd með skjólvegg í austur.
V. 24,9 millj. 8800

Lyngmóar – bílskúr

110,5 fm. góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð, þar af 16,8 fm. bílskúr.
Möguleiki á að stúka af fyrir 3. svefnherberginu. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Eldhús-
ið er opið, flísalagt og rúmgott. Stofan er parketlögð og björt. Rúm-
góðar suðursvalir út frá stofu. Sérgeymsla í kjallara. Tvö bílastæði
fylgja eigninni. Staðsett í rólegum botnlanga. V. 27,7 millj. 8793

Hraunbær – útsýni

92,9 fm. góð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu hæð) með auka
herbergi í kjallara sem getur gefið góðar leigutekjur. Tvö rúmgóð
svefnherbergi með innbyggðum fataskápum. Frábært útsýni yfir borg-
ina, suðursvalir. Í kjallara er geymsla og sameiginlegt þvottahús. 
V. 20,9 millj. 8728

Kvistavellir – eignaskipti

246,3 fm. tveggja hæða endaraðhús, með innbyggðum 39,5 fm. bíl-
skúr. Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að innan. Lóð grófjöfn-
uð. Eignaskipti koma vel til greina. Neðri hæð skiptist í andyri, snyrt-
ingu, borðstofu, stofu og eldhús. Bílskúr, með geymslu innaf. Á efri
hæð eru fjögur svefnherbergi, þar af eitt með fataherbergi, baðher-
bergi, þvottahús og svalir. V. 36,9 millj. 8716

Galtalind - útsýni

90 fm. björt og falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð í þessu vinsæla 6-býl-
ishúsi. Íbúðinni fylgir stór séreignarreitur þar sem búið er að smíða
sólpall með góðum skjólgirðingum. Frábært útsýni. Íbúðin er einstak-
lega vel staðsett, barnaskóli er í götunni og stutt í sund og aðra afþrey-
ingu. Verslun og öll þjónusta er einnig á næsta leiti. V. 27,9 millj.
8756

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 138 fm einbýlishús á
einni hæð. Húsið er mikið end-
urnýjað á vandaðan og smekk-
legan hátt og skiptist m.a. í
glæsilegar stofur, eldhús með nýlegum tækjum, 3 herbergi
(4 á teikn.) auk fataherbergis og endurnýjað baðherbergi
auk gesta snyrtingar. Öll gólfefni er ný, nýlegt gler er í öllu
húsinu og húsið er nýlega málað að utan. Endurnýjuð lóð
með með veröndum, skjólveggjum og lýsingu. Hiti í inn-
keyrslu. Verð 52,5 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Verið velkomin.

Fr
u

m

Aratún 7 Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Sigluvogur 7, botngata - Glæsileg risíbúð

F
ru

m

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 4ra herb. risíbúð ásamt
bílskúr sem er innr. sem stúdíóíbúð. Fallegur garður með
skjólgirðingum, palli og fallegu gaðhúsi. Mjög fallegt nýlegt
eldhús með hvítri innr. mosaikflísum milli innr. og borðkrók
við fallegan kvistglugga m/frönskum gluggum sem einnig eru
í stofunni sem er mjög falleg með nýlegu parketi. 3 herbergi
og glæsilegt baðherbergi. Húsið er í rólegri botngötu og stutt
er í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari! Verð 31,9 millj.

Sólveig og Elvar taka vel á móti gestum. 

Teikningar á staðnum.

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

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

Opið hús í dag frá 14:00 til 15:00 
Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mos.

Fr
um

Sýnum í dag vel skipulagt, samt.
210 fm raðhúsið á tveimur hæð-
um með innbyggðum bílskúr við
Rauðamýri 6 í Mosfellsbæ. Húsið
verður afhent fullbúið með
glæsilegum, ljósum innrétting-
um en án gólfefna. Fjögur svefn-

herb. Til afhendingar fljótlega. Búið að helluleggja bílastæði, snjó-
bræðslukerfi og tyrfa lóð. Verð 51,9 millj. 

Sýnum einnig í dag samt. 163 fm
raðhús á einni hæð við Rauðamýri
13. Húsið verður afhent fullbúið
með glæsilegum, ljósum innrétt-
ingum en án gólfefna. Tvö svefn-
herbergi. Til afhendingar fljót-
lega. Búið að helluleggja bíla-
stæði, snjóbræðslukerfi og tyrfa
lóð. Verð 46,9 millj. 

Sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 14 og 15.
Upplýsingar veita Gústaf í síma 895 7205 

og Davíð í síma 897 1820.

Opið hús í dag frá kl.14:00 til 15:00 
Hjálmakur 6, Garðabæ 

Til sýnis í dag sérlega fallegt, vel
skipulagt og fjölskylduvænt
„Fúnkis“ einbýli á eftirsóttum
stað. Húsið er vel staðsett fyrir
neðan götu, innarlega í botn-
langa og skiptist á eftirfarindi

máta: rúmgott anddyri m/fataskáp. Sjónvarpsstofa, stofa, eldhús og
borðstofa aðskilin með léttum veggjum, 4 metra lofthæð og útgan-
gengt í garð á tveimur stöðum. Efri pallur: Fjögur svefnherb., fata-
herb. og baðherb. Neðri pallur: Hol, svefnherb., baðherb., þvotta-
hús og bílskúr. Glæsilegar innréttingar frá Jke Design með ljósum
steini á vinnuborðum. Innbyggð halógenlýsing, hönnuð af Lúmex.
Gólfhiti. Hellulögð innkeyrsla og verandir í garði. Hér er á ferðinni
vandað einbýlishús sem margir hafa beðið eftir. Verð 118 millj. 

Ásmundur sölumaður Höfða, s: 895 3000,
sýnir húsið í dag á milli kl. 14 og 15.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00.
Kvistavellir 44 - Nýbygging í Hafnarf.

Til sýnis í dag glæsilegar 2ja -
4ra herb. íbúðir í nýju, 4ra hæða
lyftuhúsi á sérlega góðum stað.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar en
án gólfefna nema á baðherbergi
og þvottahúsi verða flísar.

Vandaðar innréttingar frá AXIS, granítborðplötur í eldhúsi og tæki
frá Húsasmiðjunni. Að utan afhendist húsið fullfrágengið, lóð
tyrfð, stéttar hellulagðar og bílastæði malbikuð. Þrír bílskúrar eru
við húsið, fyrstir koma fyrstir fá. Húsið er mjög vel staðsett. Mikið
útsýni. Afhending í mai - júní 2008. 

Verð á 2ja herb. 18,9 - 19,5 millj. 
Verð á 3ja herb. 21,8 - 22,2 millj. 
Verð á 4ra herb. 27 -28,5 millj. 
Verð á bílskúr 3,5 -4 millj. 

Til sýnis í dag á milli kl. 16:00 og 17:00.

Upplýsingar veita Ásmundur í síma 895 3000 
og Runólfur í síma 892 7798.

Kársnesbraut 123 – Einbýli ein hæð.
Opið hús í dag frá kl. 14:00 -15:00.

Skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er
127,8 fm og bílskúr 32 fm, alls
159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu

sem hefur verið notaður sem vinnustofa listamanns, þar mætti
auðveldlega útbúa litla íbúð. Stór skjólsæl og sólrík lóð og mjög
góð bílastæði. Þetta er eign sem býður upp á ýmsa möguleika.
Verð 41,9 millj. Húsið er til sýnis í dag á milli kl.14 og 15. 

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Opið hús í dag frá kl.15:30 til 16:00.
Kvistavellir 57, Hf. - Raðhús á einni hæð

Til sýnis í dag sérlega fallegt og
vel skipulagt, samt. 186 fm, rað-
hús á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr. Húsið verður afhent
fullbúið að

utan, steinað og filtað í ljósum lit og tilbúið
til innréttinga að innan með hlöðnum milli-
veggjum. Búið að helluleggja og tyrfa. Verð
36,5 millj. Húsið er til sýnis í dag á milli kl.
15:30 og 16.00. 

Upplýsingar veitir Runólfur 
á Höfða í síma 892-7798.

Tröllakór 2-4 Kópavogi 
Opið hús í dag frá kl.16:00 til 17:00

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja,
4ra og 5 herb. íbúðir m/sérinn-
gangi, í fallegri nýbyggingu á
miklum útsýnisstað í Kórahverf-
inu í Kópavogi. Íbúðirnar eru til
afhendingar fljótlega, fullbúnar
án gólfefna. Vandaðar innrétt-
ingar frá Axis.  Granít í borðplöt-

um og sólbekkjum. Uppþvottavél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja.
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Afhending fljótlega. 

Verð á 3ja herb. 110-118 fm. íbúðum frá 25,9 til 27,5 millj. 
Verð á 4ra herb. 155 -161 fm. íbúðum kr. 38,9 millj. 
Verð á 5 herb. 167-169 fm. íbúðum kr. 39,9 millj. 

Sölumenn Höfa sýna fullbúnar sýningaríbúðir í dag á milli kl. 16
og 17. Upplýsingar veita Gústaf í síma 895 7205 

og Davíð í síma 897 1820.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

90% lán
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

www.neseignir. is

Ármúli – fjárfesting – skipti

Sími
535 0200 

Til sölu heil húseign, tvær hæðir alls 435 fm á frábærum
stað. Báðar hæðir í útleigu, 10 ára samningur. Leigutekjur
600 þús, pr, mán. Áhvílandi 32 millj. til 25 ára. Bein sala eða
skipti á 3ja-4ra herb. íbúð notuð eða ný. 

Allar nánari uppl. gefur 
Kristinn R. Kjartansson 

í símum 535 0200 og 820 0762.

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Samtals 193,9 fermetra mjög snyrtilegt og
gott tvílyft einbýli með 33,1 fermetra bílskúr.
Húsið er endurbyggt 1985. Staðsetning
hússins er mjög góð og stutt í alla þjónustu,
skóla, leikskóla, o.s.frv. Garðurinn er vel
gróinn og snyrtilegur, timburverandir og mikið
skjól. Verð 49,9 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708.

Opið hús sunnudaginn 2. mars kl. 14-15
MARARGRUND 14 – GARÐABÆ

Fr
um

Fr
um

Brennubyggð - sumarhús

Hegranes - einbýli

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

• Náttúruperlur í næsta nágrenni
• Langjökull, Húsafell, 

Barnafossar, Hraunfossar
• Rétt rúmur klukkutíma akstur 

frá Reykjavík
• Fallegt umhvefi, fallegt útsýni

Glæsileg 110 fm. sumarhús á fallegum stað í Borgarbyggð. Húsunum er skil-
að fullbúnum að utan, fokheldum að innan ásamt rafmagni og hita. Teikning-
ar liggja fyrir af 3 svefnherb., eldhúsi, stofu og baðherbergi. Húsin eru stað-
sett í grónu umhverfi með fallegu útsýni. Húsin standa á leigulóð til 25 ára. 
Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Miðborgar, sími 533 4800.

Glæsilegt 270,1 fm einbýli við Hegranes í
Garðabæ. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, forstofuherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, sólstofu, tvö
baðherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr með geymslu inn af. Glæsilegur
garður fylgir eigninni með lokaðri verönd og heitum potti. Gott hellulagt plan er
við húsið og er það upphitað fyrir framan hús. V. 140 millj. 8813
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Olga Soffía
Sergejsdóttir

gsm: 697 8604
olga@neseignir.is

www.neseignir. is

HÓTEL - ÞÝSKALAND

Erum með á söluskrá okkar 2 góð hótel í Þýskalandi. Staðsetning þeirra er
mjög góð ásamt fínni viðskiptavild. Annað þeirra er með 25 íbúðir og hitt er
með 16 herbergjum.

Allar nánari upplýsingar gefur Olga Soffía 
í símum 535 0200 og 697 8604

Orlofshús - Grímsnes- og Grafningshreppur

Sími
535 0200 

Vorum að fá í einkasölu 91,5 fm
sumarbústað á eignarlóð í Gríms-
nesi. Bústaðurinn skilast fullbúinn
að utan og einangraður, milliveggir
panilklæddir. Húsið stendur á
steyptum grunni. 

Ásett verð 18,9 millj. 
Ýmis skipti skoðuð

Allar nánari upplýsingar gefur Olga Soffía 
í símum 535 0200 og 697 8604

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt
255,9 fm. enda-
raðhús ásamt
42,0 fm. tvöföld-
um bílskúr við

Brautarás í Árbænum, samtals 297,9 fm. Húsið skiptist í
forstofu, gesta wc, stofu, borðstofu, arinn í stofu, eldhús,
þvottahús, sjónvarpsstofu, fjögur svefnherbergi og baðher-
bergi. Mjög góð 2ja herb. aukaíbúð í kjallara. Falleg timb-
urverönd og fallegur garður. Verð 60,8 millj.

BRAUTARÁS  RAÐHÚS 
MEÐ AUKAÍBÚÐ
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Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 38.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 60.900.000
6 herb. íbúð, sérinng. tvöf. bílskúr. Luxuseign, frábær staðsetning, örstutt í útivist. Eign í sérflokki. Lýsing:
Forstofa, skápar úr hnotu, steinflísar og eikarparket á gólfum. Stofan er björt og rúmgóð, flísalagðar svalir, .
Eldhús, hnota, granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. með hnotu innr. granít borðp.,
sturta, baðkar m. nuddi. Hjónaherb. stór skápur, svalir. 4 önnur herb. 3 með skápum, eitt sjónvarpsherb.
Gestasnyrting, sturta, innré. flísalagt. Þvottahús í íbúð.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

olina@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 14.00 og 15.00

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

898 8016

Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

ENGJAVELLIR 3 - LAUS STRAX Björt og sér-
lega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Stórar útsýnissvalir. Verð 34,8 millj. 7116 
Alda og Kristinn taka á móti fólki
s: 564 3216 og 894 3216

HÓLMATÚN 22a - LAUST STRAX Sérlega fal-
legt 132,5 fm endaraðhús á eignarlóð með sjávarút-
sýni. 3 sv.herb. Smekkleg eign. Verð 39,9 millj. 7179 
Anna og Snorri taka á móti fólki
s: 555 1730 og 898 1732

ESKIVELLIR 9b - Falleg 102,6 fm íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi m/stæði í bílag. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Fallegar innréttingar. Verð 25,9 millj. 7193 
Klara og Haraldur taka á móti fólki
s: 587 1588 og 692 4857

BURKNAVELLIR 1a Vorum að fá í einkasölu gull-
fallega endaíbúð í aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj.  7336 
Guðrún tekur á móti fólki
s: 554 3130 og 856 6897

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm
4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR
í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA GARÐABÆJAR. Stór-
ar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250
Ingigerður og Hrafn taka á móti fólki
s: 895 5282 og 861 4445

BLIKAÁS 27 efri hæð - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6 íbúða fjölbýli. Sér-
inngangur. Suðursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
30,9 millj.  7320 
Matthildur og Hjörtur taka á móti fólki
s: 565 2667 og 690 4791

MJÓSUND 1 - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Fallegt
nett EINBÝLI á frábærum stað í Hrauninu í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR. Nýl. innrétt., gólfefni, klæðning-
ar utan sem innan o.fl. Verð 28,7 millj. 7432
Sigrún og Stefán taka á móti fólki
s: 426 7727 og 847 0989

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
um

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Fallegar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir, vel staðsettar í Njarðvík.
• Vinsæl 12 íbúða fjölbýli. 
• Öllum íbúðum er skilað full frágengnum með parketi á gólfum nema

bað og þvottahús með flísum á gólfi og vegg. Innfelld halogen lýsing í
stofu og næturlýsing. Tengi fyrir tölvu og síma í hverju herbergi.

• Öll tæki þ.e. uppþvottavél, örbylgjuofn, ísskápur, þvottavél og þurrkari
ásamt helluborði og blástursofni. Öll tæki frá Whirlpool.

• Gólfhiti og sér hitastilling í hverju herbergi.
• Leiktæki á lóð fylgja.
• Möguleiki er á bílskúr.
• Áhersla er lögð á vandaðan frágang. Efni er valið fyrst og fremst með

tilliti til gæða en ekki verðs.
• Í fullbúnum íbúðum er lögð áhersla á að allt sé innifalið og kaupendur

geti flutt inn án útgjalda.
• Eignirnar frá Nesbyggð hafa fengið viðurkenningu frá Reykjanesbæ

fyrir fallegan og góðan frágang.
• Allt að 90% lán
• Verð frá 17 millj.
• Bílskúr 3,050,000,- 

Beykidalur – Njarðvík
Fallegar tveggja til fjögurra herbergja

íbúðir, vel staðsettar í Njarðvík

2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Berjavellir 6
221 Hafnarfjörður
3. herbergja glæsileg íbúð.

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Viljum börnunum okkar  aðeins  það  besta.  Vellirnir,  kaupstaður  á  stórhöfuðborgarsvæðinu,  með öllu  fyrir
börnin,  stutt  í  íþróttir,  sund,  skóla,  leikskóla  og  bráðum  kirkju.  Allt  í  göngufæri  fyrir  börnin,  engar
umferðaræðar  sem  þarf  að  fara  yfir.  Allt  á  sama  stað.   Verslunargata  með  fjölmörgum  búðum  í
bæjarkjarnanum. Skemmtileg útivistarsvæði og falleg náttúra. Það er gott að eiga heima á Völlunum.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

tp@remax.is

samuel@remax.is

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

8970948
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Sandakur 1. hæð 2. hæð

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið 
í þættinum Hæðin, sem hefur göngu 
sína á Stöð 2 í mars.

Sérútbúnar íbúðir
Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá EGG og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

Sýningaríbúð

Opið hús í Línakri í dag frá kl. 14–15

Hér er gott að búa
Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á 
eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið 
er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til 
allra átta. Stutt er í alla verslun og þjónustu, 
fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og ótal 
frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Valdar eignir afhendast með 
eikarparketi, uppþvottavél, 
ísskáp, gardínum og ljósum.

Hæðin

Fr
um

Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Bjartar og vel skipulagðar 
3ja og 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi.
Seljandi býður allt að 95% fjármögnun 

og sérlega hagstæð verð.

Opið hús í dag frá kl. 14 – 16
Vallakór 1 – 3, Kópavogi 

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

SÖLUSÝNING sunnudaginn 2. mars 
milli kl. 14 og 16 að Nýbýlavegi 54 
5 nýjar 3ja herbergja lúxusíbúðir í lyftuhúsi við Nýbýlaveg
54. Íbúðirnar skilast tilbúnar til innréttinga. 

1. hæð íbúð 101 - 104 fm 3ja herbergja íbúð með
sérafnotareit í garði. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 26.500.000 

2. hæð íbúð 201 - 125,7 m 2 ásamt 34 fm bílskúr.
Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 43.500.000 

2. hæð íbúð 202 - 121,5 fm ásamt 34 fm bílskúr.
Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 42.500.000 

3. hæð íbúð 301 - 116,7 fm ásamt 25,7 fm
frístundaherbergi á jarðhæð. Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 39.500.000 

3. hæð íbúð 302 - 112,5 fm ásamt 25,7 fm
frístundaherbergi á jarðhæð. Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 38.500.000

Sölumenn Ásbyrgis verða á staðnum.
Ingileifur sími 894 1448  Ragnar sími 822 3737

NÝBÝLAVEGUR 54  
SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 

2. MARS FRÁ KL. 14:00-16:00

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HNOÐRAVELLIR 2-4-6 – HF. GLÆSILEGT RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu  óvenju glæsileg, arkitektateiknuð raðhús á 1 hæð m/inn-
byggðum bílskúr, samtals um 202 fm. Húsin eru sérlega skemmtilega hönnuð, teiknuð af Kára Eiríkssyni arki-
tekt. Um er að ræða Hnoðravelli 2-4-6 í Vallarhverfinu. Húsin skiptast, samkvæmt teikningu: forstofa, eldhús,
stofa, borðstofa, sjónvarpshol, 2 baðh, snyrting, hjónah, 2 rúmgóð barnah, þvottahús, geymsla og bílskúr. Hús-
in afhendast fullbúin að utan, sléttpússuð. Að innan er kominn hiti í gólf, búið að einangra þak og plasta, út-
hringur pússaður. Möguleiki er á að fá húsin afhent lengra komin. Húsin eru sérlega björt og lofthæð mjög
góð. Sjón er sögu ríkari. Frábær staðsetning í hverfinu. Til afhendingar strax.

Björgvin byggingarverktaki býður ykkur velkomin.

Fr
u

m
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BERGSTAÐASTRÆTI, 101 RVK. RÚMGÓÐ OG VEL 
SKIPULÖGÐ EFSTA HÆÐ Í TVÍBÝLISHÚSI ÁSAMT BÍLSKÚR 

Tvö svefnherbergi. Rúmgóð
stofa með góðum gluggum og
er eldhúsið opið inn í stofuna.
Suðvestur svalir með útsýni.
Baðherbergi m/baðkari. Hátt
til lofts. Íbúðin og geymslan
eru um 89,3 fm og bílskúrinn
22,9 fm. Verð 36,9 millj. 

LAUS FLJÓTLEGA! ATH.! MÖGULEIKI ER 
AÐ KAUPA ALLT HÚSIÐ!

LAUS! FURUGRUND, KÓP. 4RA HERB. 
Á 3. HÆÐ + BÍLSKÝLI. LYFTA, ÚTSÝNI! 

Skemmtileg 83,2 fm íbúð á 3.
hæð auk 23,8 fm bílskýlis á
grónum stað í Kópavogi. Þrjú
svefnherb. Suður svalir. Ný
gólfefni. Endurnýjað baðher-
bergi og eldhús. Þvottahús á
hæð. Lyfta. Verð 22,9 millj.

Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 
lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir, 
Skógarhlíð 22, 
105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

O
pi

ð 
hú

s

Viðarás 55 – 110 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 14 og 15.
Mjög gott 161,1 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað í
Seláshverfi. Húsið er bjart og opið með mikilli
lofthæð, úti er lóð fullfrágengin, hellulagt plan
og heitur pottur í garði. Stutt í leikskóla og skóla.
VERÐ 47,3 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 822-2225

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

SKIPASUND – 104 REYKJAVÍK.
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
76,1 fm íbúð á 2. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eldhús
með hvíttaðri eikarinnréttingu, baðherbergi
flísalagt hólf í gólf, tvær rúmgóðar og bjartar
stofur, svefnherbergi með góðu skápaplássi,
lofthæð 3,05 m.
VERÐ 24,8 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 822 2225

23.900.000 - Möguleiki á 100% fjármögnun. 
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 60,7 fm. 2-3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í tvíbýli á frábærum stað. Einnig ca. 15. fm. 
herbergi í kjallara sem fylgir eigninni. Rafmagn, pípulagnir og allar innréttingar 
hefur verið endurnýjað. Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð. 
Eyvindur tekur á móti gestum.

Fr
um

Skúlaskeið 32 - 220 Hfj. 2. hæð

Opið hús í dag kl. 14:00-15:00

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

SUÐURGATA - 101 RVK.
LAUST VIÐ KAUPSAMNING! Sérlega fallegt
og skemmtilegt 195,2 fm einbýlishús á
Suðurgötu í Reykjavík - eignarlóð. Möguleiki á
aukaíbúð í kjallara.
VERÐ 72,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar
Ragnarsson lögg.fast. 822 7300

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð
Til sölu 44,8 fm sumarhús á
2.040 fm eignarlóð í sumar-
húsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt
árið 1979 og þarnast end-
urbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt
að 70 fm frístundahúsi á
lóðinni. Töluverður trjá-

gróður eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem
vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er
sannarlega sveit við borg. Verð 18,4 m.

Skorradalur – Glæsilegt heilsárshús 
Flott heilsárhús á 8.000 fm
EIGNARLÓÐ við Dagverð-
arnes 74 með fallegu útsýni
yfir Skorradalsvatn. Húsið
er 64 fm  finnskt bjálkahús
á einni hæð á steyptri
plötu.  2-3 svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu og
tengi fyrir þvottavél, eldhús

og stofa. Húsið selst með öllu innbúi. Kalt vatn, hita-
túpa, rafmagn og e-max internettenging. Góð timbur-
verönd er við húsið og eignarlóðin er kjarri vaxin og
rennur lækur við lóðina.  Skorradalur er eitt vinsælasta
sumarbústaðarsvæði landsins, en þar er landið skógi
vaxið og vatnið hefur mikið aðdráttarafl, bæði fyrir þá
sem velja silungsveiði eða vatnasport.  Gönguleiðir er
fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í dalnum, auk
þess er stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Verð 32,0 m.

Sumarhús í Húsafelli
Til sölu 22 fm sumarhús á
fallegum stað við Klettsflöt
2 í Húsafelli. Svefnherbergi
m/svefnaðstöðu fyrir 3 auk
rislofts, stofa, eldhúskrókur
og baðherbergi. Í húsinu er
rafmagn og HEITT og kalt
vatn. Fín timburverönd með
skjólgirðingu og heitum

potti. Þetta er lítið og snoturt hús á draumastað. 
Verð kr. 5,9 m. 

Fr
um

TILBOÐ ÓSKAST Í NÝTT SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Óskum eftir tilboði í nýtt, fullbúið 45-50 fm 
sumarhús sem er tilbúið til flutnings.

Í húsinu þurfa að vera 2 svefnherbergi, svefnloft, eldhús, stofa,
útgengið af WC og stofu, veggir og loft klætt með gipsi. Við and-
dyri þarf yfirbyggingu. Vinsamlegast sendið tilboð og teikningar á
tölvupósti olof05@ru.is fyrir 10. mars, einnig ef frekari upplýsinga
er þörf. Traustir kaupendur.

Afhending þarf að vera í lok maí 2008.

Fr
um

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Mjög falleg ósam-
þykkt 41,1 fm 2 herb.
risíbúð á frábærum

stað. Eignin skiptist í Gang, stofu / borðstofu, eld-
hús, baðherbergi og herbergi. Góðar súðar-
geymslur. Sam.þv.hús í kjallara. Parket og flísar á
gólfi. Gólfflötur er ca 65fm. V-14,9millj. (5191)

Sölumaður verður á staðnum.

Mosgerði 19, 108 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14-14:50

Mjög falleg miðhæð
með aukaíbúð í kj.
og bílskúr, samtals

182,4fm. Mjög falleg eign á vinsælum stað. Hæð-
in skiptist í Forstofu, hol, eldhús, baðherbergi,
stofu, borðstofu og 3 herb. 2 herb. aukaíbúð í kj.
upplögð til úleigu. Verið er að skipta um þak á
húsinu. Fallegur garður. 

Sölumaður verður á staðnum.

Hofsvallagata 55, 107 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15:00-16:00.

Gullfalleg 93,8fm 3
herb. búð á jarðhæð
með stórri afgirtri

verönd. Eignin skiptist í forstofu með skápum,
bjarta stofu með útgangi út á verönd, eldhús
með borðkrók, 2 góð herbergi með skápum, bað-
herbergi með baðkari og sturtuklefa. Þv.hús inn-
an íbúðar. Parket og flísar á gólfum. 
V-28,9 millj. (5190)

Karítas tekur vel á móti ykkur 

í dag milli kl : 16:15-17:00.

Núpalind 6, 201 Kópavogur. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:15-17:00

Mikið endurnýjuð 74,4fm 3ja herb.íbúð á jarð-
hæð með afgirtum garði. Eignin skiptist í : For-
stofu, gang, 2 herbergi, stofu, eldhús, baðhebr-
ergi og geymslu. Útgengt út á verönd frá stofu.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni.
Mjög falleg íbúð í fjórbýlishúsi. V-19,9millj.
(5154)

Sölumaður verður á staðnum.

Klukkurimi 97, 112 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:15-17:15

Stórglæsileg 114,8fm
4herb. íbúð á 3hæð
(efstu)í lyftuhúsi.

Íbúðin skiptist í : forstofu með skáp, rúmgóða
stofu og borðstofu, Flott eldhús sem er opið við
stofu, 3 herbergi með skápum, baðherbergi bað-
kari og sturtuklefa, flísalagt þvottahús og
geymslu. Mjög fallegar innréttingar og gólfefni.
Stórar svalir. Sérstæði í bíla geymslu.
V31,7millj. (5182)

Halla og Benedikt taka vel á móti ykkur 

í dag milli kl : 

Þorláksgeisli 27, 113 Reykjavík. Bjalla 304.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15-18.



sport 35

80 sekúndur voru liðnar af leiknum og við fengum 
hornspyrnu. Ég skokkaði fram völlinn og tók 
mér stöðu á fjærstönginni eins og ég er vanur. 

Boltinn barst á mitt svæði og ég reyndi að ná til hans með 
því að renna mér í átt að Brian McClair og Denis Irwin. Ég 
náði að snerta boltann fyrstur en það var þá sem öskrin 
byrjuðu.“

Þannig lýsir hinn fertugi David Busst atvikinu sem átti 
sér stað í leik Coventry og Manchester United í ensku 
úrvalsdeildinni fyrir tæpum tólf árum og átti eftir að 
binda enda á feril hans sem knattspyrnumaður. Daninn 
Peter Schmeichel í marki Man. Utd varð sá fyrsti sem sá 
fótinn á Busst eftir samstuðið. Hann kastaði boltanum 
umsvifalaust af velli og átti skömmu síðar eftir að kasta 
upp fyrir aftan mark sitt. Schmeichel þurfti aukinheldur á 
áfallahjálp að halda eftir leikinn, en síðar lét hann hafa 
eftir sér að hann hefði fengið martraðir um þá sýn sem 
blasti við honum á vellinum og smellinn sem heyrðist 
þegar fótur Busst brotnaði.

ÓBÆRILEGUR SÁRSAUKI
Fótbrot Busst var svokallað opið beinbrot og fóru sköflung-
urinn og sperrileggurinn beinlínis í tvennt. Fóturinn á 
Busst sneri níutíu gráður í gagnstæða átt þegar læknar 
Coventry komu að honum, liggjandi í blóði sínu og hrópandi 
stjórnlausum angistarópum. Gera þurfti fimmtán mínútna 
hlé á leiknum meðan hugað var að hryllilegum meiðslum 
Busst og vallarstarfsmenn Old Trafford mokuðu sandi yfir 
blóðpollinn sem myndast hafði í vítateig Schmeichel. 

„Ég man að ég sá áhorfendur klappa og kalla til mín í 

samúðarskyni en ég heyrði ekkert í þeim fyrir öskrunum í 
sjálfum mér. Sársaukinn var óbærilegur. Ég vissi að 
eitthvað mjög alvarlegt var að og fannst eins og það 
vantaði hluta á líkamann á mér,“ sagði Busst í nýlegu 
viðtali þegar hann rifjaði upp meiðslin. 

Busst missti aldrei meðvitund á þeim níutíu mínútum 
sem liðu frá því að brotið átti sér stað þar til hann fór í sína 
fyrstu aðgerð. Á Hope-sjúkrahúsinu í Manchester var það 
bæklunarskurðlæknirinn Raymond Ross sem tók á móti 
Busst. Hann fékk það hlutverk að koma fætinum í sína 
„náttúrulegu“ stöðu áður en hann var settur í spelku. Talið 
er að Busst sé einn af örfáum sem hafi upplifað slíkar 
raunir með fullri meðvitund og án nokkurrar deyfingar og 
verkjalyfja. Þessi skjótu og hárréttu viðbrögð Ross við 
brotinu urðu til þess að ekki þurfti að fjarlægja fótinn af 
Busst. „Ég var heppinn. Tíu árum áður var ekki til sú 
þekking sem þurfti til að bjarga fætinum á mér og þá hefði 
líklega þurft að fjarlægja hann,“ segir Busst. 

SÝKING OLLI MESTUM SKAÐA
Busst dvaldi á sjúkrahúsi næstu tvo mánuði og gekkst 
undir nokkrar aðgerðir í hverri viku. Þar sem um var að 

ræða opið beinbrot var í raun gat í fæti Busst sem skapar 
mikla hættu á sýkingu. Hann missti þó aldrei trúna og 
sagði öllum þeim sem heimsóttu hann á sjúkrahúsið, 
meðal annars Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, 
Eric Cantona og Alex Ferguson hjá Man. Utd, að hann 
ætti eftir að mæta þeim aftur á vellinum. Svo varð hins 
vegar ekki. Hann fékk svokallaða MRSA-sýkingu í fótinn 
sem olli miklu meiri skaða en beinbrotið sjálft gerði. 

„Við brotið má segja að vöðvinn í fætinum á mér hafi 
hreinlega sprungið. Sýkingin komst í vöðvann og þeir 
urðu að skera hluta af honum burt í fimmtándu aðgerð-
inni. Brotið greri fullkomlega en ég hafði ekki nægilega 
mikla vöðva til að geta spilað aftur,“ segir Busst. Alls 
gekkst Busst undir 26 aðgerðir á fætinum og í dag finnur 
hann lítið fyrir meiðslunum. Hann spilar fótbolta í einni 
af „eldri-manna“ deildum Englands og starfar sem 
þjálfari hjá akademíu Coventry. „Ég var vissulega 
niðurbrotinn að heyra, þá 29 ára gamall, að ferillinn væri 
búinn. En hvað á maður að gera? Það er annað hvort að 
kvarta og kveina og leggjast í þunglyndi eða halda áfram 
að gera það besta úr því sem lífið hefur upp á að bjóða. Ég 
valdi síðari kostinn.“

VERSTU MEIÐSLI ÍÞRÓTTASÖGUNNAR

Hér sést aðdragandinn að broti David Busst og á 
minni myndinni sjást fyrstu viðbrögð leikmanna 
á vellinum. Brian McClair og Denis Irwin reyndu 
að ná til boltans en klemmdu Busst á milli sín, 
algjörlega óviljandi. Dion Dublin, fyrirliði Cov-
entry, er í áfalli og leikmenn Man. Utd kalla eftir 
aðstoð lækna. Útlitið á fæti Busst eftir samstuðið 
er svo hryllilegt að ekki er við hæfi að sýna það í 
blaðinu.  

David Busst segist aðspurður 
ekki hafa getað horft á tækl-
ingu Martin Taylor á Eduardo 
Da Silva í leik Birmingham 
og Arsenal um síðustu helgi. 
Hann var á leið til vinar síns 
í þeim tilgangi að horfa á 
leikinn en var seinn fyrir. 
„Eduardo var nýfarinn af velli 
þegar ég kom og ég vissi að 
meiðslin væru ljót þegar tækl-
ingin var ekki endursýnd. Í 
markaþætti um kvöldið var 
atvikið síðan endursýnt. 
Þegar ég sá Taylor koma 
aðvífandi með fótinn á undan 
sér varð ég að líta undan. Ég 
gat ekki horft á brotið,” sagði 
Busst. 

David Busst er borinn af leikvelli á Old Trafford hinn 8. apríl 1996 eftir að hafa orðið fyrir þeim meiðslum sem gjarnan eru nefnd þau verstu í íþróttasögunni. Busst gekkst 
undir 26 aðgerðir eftir skelfilegt opið beinbrot þar sem sköflungurinn og sperrileggurinn fóru bókstaflega í sundur. Frá þeim tíma sem brotið varð og þar til hann fór í sína 
fyrstu aðgerð missti Busst aldrei meðvitund.   SPORT/GETTY IMAGES

Mikið hefur verið rætt og skrifað um hryllilegt fótbrot Eduardo Da Silva, leikmanni Arsenal, síðustu daga. Meiðsli 
Eduardo eru þó langt frá því að jafnast á við þau sem David Busst, fyrrverandi leikmaður Coventry, varð fyrir í leik 
gegn Manchester United hinn 8. apríl 1996. Busst gekkst undir 26 aðgerðir eftir slysið og þurfti markvörðurinn 
Peter Schmeichel á áfallahjálp að halda eftir að hafa horft upp á brotið. Meiðsli Busst hafa gjarnan verið nefnd þau 

verstu í íþróttasögunni.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

David Busst
Fæddur: 30. júní 1967 
í Birmingham, Englandi
Hæð: 1,85 metrar
Staða: Varnarmaður

Busst spilaði 57 
leiki á ferli sínum 
fyrir Coventry og 
skoraði í þeim 5 
mörk. 

Góðgerðarleikur til styrktar 
Busst fór fram í maí 1997 
þar sem Coventry og 
Manchester United áttust 
við. Uppselt var á leikinn og 
var Busst hylltur af áhorf-
endum í leikslok.

______________________ 

„David Busst var kannski ekki 
hæfileikaríkast knattspyrnu-
maður í heiminum en enginn 
hafði stærra hjarta en hann.”

Gordon Strachan, fyrrum 
liðsfélagi Busst hjá Coventry.

Gat ekki horft á tæklingu Taylors

„Sársaukinn var óbærilegur. Ég vissi að 
eitthvað mjög alvarlegt var að og fannst 
eins og það vantaði hluta á líkamann á mér.”

Peter Schmeichel var bugaður eftir að 
hafa horft upp á fótbrotið. Hann kastaði 
upp eftir að hafa séð ástandið á fæti 
Busst og þurfti á áfallahjálp að halda 
eftir leikinn.  SPORT/GETTY IMAGES
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Stjarna hins 18 ára gamla norður-írska kylfi ngs 
Rory McIlroy hefur risið hratt á undanförnum 
misserum og hefur hann meðal annars verið 
stimplaður sem evrópska útgáfan af Tiger 
Woods. Ýmsir sérfræðingar halda því fram 
að Rory standi framar en Tiger þegar hann 
var á sama aldri og benda einfaldlega á 
árangur á mótum máli sínu til stuðnings.  
                                           EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON  

Birgir Leifur Hafþórsson hefur mikla trú á Rory.

HINN EVRÓPSKI TIGER WOODS

Þegar Rory var 15 ára veðjaði faðir hans, 
Gerry McIlroy, 400 pundum á að sonur 
sinn myndi vinna stórmót í golfi áður en 

hann yrði 25 ára. Líkurnar sem hann fékk voru 
býsna góðar, 400 á móti einum, sem þýðir að 
Gerry fær 160 þúsund pund í vasann, rétt um 
20 milljónir íslenskra króna, fari svo að Rory 
beri sigur úr býtum á stórmóti fyrir árið 2015. 

Á þessum tíma hlógu bresku veðbankarnir 
að gamla manninum og litu svo á að þeir hefðu 
fengið gefins þessi 400 pund. Í dag horfir málið 
öðruvísi við. Líkurnar sem hægt er að fá í sam-
bærilegu veðmáli eru á bilinu 20-40 á móti 
einum, í allra besta falli. Þetta breytta viðhorf 
veðbanka er til marks um þá trú sem Norður-
Írar hafa á sínum manni. 

BRILLERAÐI Á OPNA BRESKA
Rory vakti fyrst heimsathygli á Opna breska 
meistaramótinu síðasta sumar. Þar sló hann í 
gegn strax á fyrsta degi þegar hann lék á þrem-
ur höggum undir pari og var í þriðja sæti eftir 
daginn. Rory var aukinheldur eini keppandinn 
á mótinu sem hlaut ekki skolla þennan fyrsta 
dag. Skyndilega var þessi norðurírski ungling-
ur á allra vörum – hver er þessi táningur sem 
gefur þeim bestu ekkert eftir á stærsta golf-
móti ársins?

„Þessi dagur markar upphafið að þeirri 
athygli sem ég hef fengið síðustu vikur og mán-
uði. Það var aldrei starað á mig úti á götu fyrr 
en eftir þennan dag,“ segir Rory sjálfur. Scott 
Verplank, sem spilaði með honum á fjórða og 

síðasta keppnisdeginum, komst skemmtilega 
að orði þegar hann var beðinn um að lýsa hæfi-
leikum Rory.  „Hann er eins 18 ára gamall, lítur 
út eins og 14 ára táningur en spilar eins og 28 
ára gamall atvinnumaður. Ég hef aldrei séð 
neitt þessu líkt,“ sagði Verplank. 

Heldur dró úr kraftinum í spilamennsku 
Rory eftir því sem leið á mótið en hann fékk þó 
silfurskjöldinn sem eini áhugamaðurinn sem 
komst í gegnum niðurskurðinn. Rory lauk 
keppni á samtals 5 höggum yfir pari og notaði 
12 höggum meira en sigurvegarinn Padraig 
Harrington.  

TIGER ER FYRIRMYNDIN
Nokkrum vikum síðar var Rory orðinn atvinnu-
maður og á fyrsta mótinu sem slíkur, á breska 
Masters-mótinu, hafnaði hann í 42. sæti. Á 
Alfred Dunhill-meistaramótinu sem fram fór í 
október á síðasta ári hafnaði Rory í þriðja sæti 
– á sínu öðru móti sem atvinnukylfingur. Fyrir 
þennan árangur hlaut Rory rúmar 20 milljónir 
króna í verðlaunafé. Til samanburðar má nefna 
að Tiger Woods hlaut „aðeins“ 2,6 milljónir 
króna í verðlaunafé á sínum tveimur fyrstu 
mótum. 

En þrátt fyrir að Rory standi Tiger jafnvel 
framar þegar árangur er skoðaður í saman-
burði við aldur er bandaríska stórstjarnan 
samt sem áður helsta fyrirmynd hins unga 
Rory. 

„Hann virðist ekki getað stigið röngum fæti 
niður, í hverju sem hann gerir. Sveiflan er full-

komin, púttin eru nánast alltaf örugg og svo 
eru flestir aðrir þættir, eins og samskipti við 
fjölmiðla, nánast óaðfinnanleg. Hver vill ekki 
vera eins og Tiger?“ segir Rory. 

Fyrir tíma Tiger Woods var það þó Íslands-
vinurinn Nick Faldo sem Rory hofði allra mest 
upp til. „Ég hitti hann fyrst þegar ég var 12 ára 
og ég gat ekki komið upp einu einasta orði, svo 
stressaður var ég. Ég hef ekki tölu á hversu oft 
ég hef horft á kennslumyndböndin hans,“ segir 
Rory. 

FALDO ER MESTI AÐDÁANDINN
Faldo sá fyrst til Rory þegar hann var á tán-
ingsaldri og varð hreinlega agndofa yfir því 
sem fyrir augu bar. Hann hafði það mikla trú á 
hæfileikum Rory að hann lét hann fá símanúm-
erið sitt, með þeim skilaboðum að hann mætti 
hringja í sig hvenær sem er. „Ég hringdi nokkr-
um sinnum í hann þegar ég var að glíma við 
einhver vandamál og hann hjálpaði mér mikið. 
Hann sendir mér ennþá alltaf SMS-skilaboð 
eftir mót þar sem hann óskar mér til hamingju 
með góðan árangur.“

Og í dag hefur dæmið snúist við – Faldo er 
orðinn helsti aðdáandi Rory. „Það er einstakt 
hvað hann nær að láta golf líta út fyrir að vera 
einfalda íþrótt. Hann spilar af fádæma öryggi 
og allt sem hann gerir virðist vera svo áreynslu-
laust. Og þrátt fyrir að vera svona ungur hræð-
ist hann ekki neitt. Það gerir hann einstakan,“ 
segir Faldo. 

  Heimild: GolfWorld og fl. 

RORY MCILROY    

RORY MCILROY

Fæddur: 4. maí 1989 í Holy-
wood, Norður-Írlandi

Hæð: 180 sentimetrar

Þyngd: 73 kíló 

FERILLINN

3 ára: Slær í fyrsta sinn yfir 
50 metra langt högg

4 ára: Horfir í fyrsta sinn á 
golfmót í sjónvarpi (Royal 
St. George mótið)

11 ára: Fer fyrsta heila 
hringinn á pari

13 ára: Nær forgjöfinni 
niður í 0

15 ára: Spilar í fyrsta sinn á 
atvinnumannamóti, breska 
Masters-mótinu 2005

16 ára: Setur vallarmet 
á Royal Portrush-vellin-
um, einum þeim erfiðasta 
á Bretlandseyjum sam-
kvæmt ýmsum bókum um 
golfvelli, með því að spila 
á 61 höggi. Verður yngsti 
sigurvegari Meistaramóts 
Vestur-Írlands frá upphafi. 

17 ára: Sigrar á Opna evr-
ópska meistaramóti áhuga-
manna.

18 ára: Kemst í efsta sætið 
á heimslista áhugamanna. 
Er eini áhugamaðurinn 
sem kemst í gegnum niður-
skurðinn á Opna breska. 
Gerist atvinnumaður og 
hafnar í þriðja sæti á sínu 
öðru móti. Tryggir sér þar 
með þátttökurétt á evr-
ópsku mótaröðinni í ár. 

GETUR ORÐIÐ ÓTRÚLEGA GÓÐUR
Atvinnukylfingurinn Birgir Leifur 

Hafþórsson spilar líkt og Rory McIlroy 
á evrópsku mótaröðinni en hefur 

þó ekki orðið þess heiðurs 
aðnjótandi að spila með honum. 
„En ég hef fylgst svolítið með 
honum á æfingasvæðinu og 
það er alveg ljóst að hann er 
gríðarlega efnilegur. Tæknilega er 
hann eiginlega fullmótaður, sem 
er ótrúlegt miðað við að hann er 
18 ára gamall.” 

Birgir Leifur segir allt þurfa að 
ganga upp hjá Rory ætli hann sér 

að standa jafnfætis Tiger Woods 
í nánustu framtíð. „Ég held að 
það sé alveg möguleiki að hann 
komist á stall með Tiger, en það 

mun ráðast á þessum fyrstu þremur árum 
hans sem atvinnumaður. Það verður allt að 
ganga upp hjá honum því það mun rífa upp 
sjálfstraust hans og hafa gríðarleg áhrif 
á andlega þáttinn,” útskýrir Birgir Leifur 
og ítrekar að það sé einmitt þessi andlegi 
þáttur sem geri Tiger einstakan. „Það 
verður fróðlegt að sjá hvernig Rory tekst 
á við alla athyglina sem hann mun fá í ár,” 
bætir hann við.

Birgir Leifur segir Rory hafa persónuleik-
ann til að ná mjög langt. „Mér sýnist hann 
vera indælis strákur og með báða fætur 
á jörðinni. Eins og allir aðrir kylfingar 
getur hann bætt sig endalaust andlega og 
líkamlega og ef hann gerir það verður hann 
ótrúlega góður. Ég vona allavega innilega 
að hann nái langt og stríði Tiger.”

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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AF HVERJU HELD ÉG MEÐ
ÞRÓTTI Þegar ég var 10 ára gamall flutti ég í Álfheima 52 og hóf að æfa fótbolta með Þrótti. Þar var ég hluti af frábærum hópi, okkur gekk 
yfirleitt vel upp í 2. flokk og urðum meðal annars Íslandsmeistarar. Þetta eru mótunarárin á lífsleiðinni og með velgengninni og félags-
skapnum tengdist ég félaginu miklum tilfinningaböndum. Þegar tónlistin fór að hafa meira vægi hjá mér datt ég svolítið út úr boltanum en 
það var síðan fyrir um áratug sem ég heyrði utan af mér hvað það væri gaman að mæta á völlinn hjá Þrótti. Ég ákvað að skella mér og féll 
algjörlega fyrir félagsskapnum sem flestir þekkja sem Köttarana. Eftir það varð ekki aftur snúið og ég verð bara „verri” með árunum. Síðasta 
sumar keyrði ég um allt land til að sjá Þróttarana spila. Ég tek það fram að ég bý í Vesturbænum en ég á 
svo góðar minningar frá Þrótti að ég gæti einfaldlega ekki haldið með neinu öðru liði. 

LEEDS Flestir af minni kynslóð aðhylltust ýmist Liverpool, Arsenal, Leeds eða Man. Utd vegna þess 
að þetta voru bestu liðin á milli 1967-1970. Einhverra hluta vegna datt ég niður á Leeds, þá líklega um 
5-6 ára gamall. Kannski var það bara hann Óli Garðars, lögfræðingur og umboðsmaður knattspyrnu-
manna, sem kom mér á bragðið. Hann bjó á Seltjarnarnesinu þegar ég var að byrja að æfa fótbolta. 
Ég var mikill Leedsari framan af en eftir því sem fótboltinn hefur farið að snúast meira og meira 
um peninga hefur áhuginn dvínað mikið. Þegar Cantona og restin af liðinu var seld til Man. Utd 
á sínum tíma datt botninn endanlega úr þessu hjá mér og í dag fylgist ég fyrst og fremst með 
þeim liðum sem Íslendingarnir eru að spila með hverju sinni. Ég hef þó alltaf annað augað á 
Leeds og þeir hafa staðið sig rosalega vel í 2. deildinni. En þetta er sama ruglið og áður, enda 
nýbúið að kaupa stjórann Denis Wise burt frá félaginu. Þessi fótboltaheimur er mjög sérstakur, 
svo ekki sé meira sagt. 

  Jón Ólafsson, tónlistarmaður

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON
L O K A S V A R I Ð 
Þú sjálfur í fj órum orðum: Samviskusamur, skapmikill, heiðarlegur, kröfuharður.
Veikleiki Ég á það til að gera of miklar kröfur til mín og annarra.
Styrkleiki Samviskusemi.
Ef þú mættir velja þér einn ofurkraft, hver yrði hann? Þá myndi ég standa vörð um 
íslenska náttúru og varna því að henni sé fórnað fyrir endalausar álbræðslur og virkjanir .
Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu helst hafa fastan við þig? Fjólu konuna 
mína. Hún er besti vinur minn, bráðskemmtileg og falleg.
Hvað var það fyrsta sem kom upp í hugann þegar HSÍ hafði samband og bað 
þig um að taka við landsliðinu? „Bíddu, leyfðu mér að hugsa.”
Ert þú hæfasti maðurinn í starfi ð? Kannski.
Er landsliðshópurinn sem fór á EM í Noregi sá sami og þú hefðir valið? Já.
Af hverju framleiðir Ísland ekki markmenn á heimsmælikvarða? ÞAÐ Vantar 
meiri meðvitund um mikilvægi þess innan hreyfi ngarinnar.
Hefurðu komið til Peking? Nei.
Hversu mikið langar þig á ÓL? Mjög mikið.
Muntu reyna að plata Óla Stef til að halda áfram með landsliðinu eftir ÓL? Já.
Er íslenska landsliðið nógu gott til að vera að berjast um verðlaunasæti á 
stórmóti? Stundum.
Er íslenska landsliðið í handbolta að dragast aftur úr í alþjóðlegum handbolta? 
Nei.
Ef þú mættir veita einum handboltamanni íslenskan ríkisborgararétt, hvern 
myndirðu velja? Thierry Omeyer.
Værirðu til í að fá Hlyn Bæringsson í vörn íslenska liðsins? Hef bara ekki séð hann 
og veit ekkert um hann annað en að hann spilar körfubolta.
Besta félagsliðið: Ciudad Real.
Besta landsliðið: Frakkland.
Af hverju urðu Danir Evrópumeistarar? Búnir að Byggja 
markvisst upp landslið í a.m.k 6 ár. Eiga stóran hóp frá-
bærra leikmanna.
Ertu hjátrúarfullur? Já, mér líður til dæmis ekki vel 
ef köttur hleypur þvert yfi r veginn þegar ég er á leið 
minni í bílnum. Hef staðið sjálfan mig að því að snúa 
við og fara aðra leið að áfangastaðnum sem ég 
ætlaði til. 
Muntu einhvern tímann vera í einhverju öðru 
en gallabuxum á hliðarlínunni? Já, ef ég verð 
neyddur til þess.
Kaupþing, Landsbankinn eða Glitnir? Að 
sjálfsögðu Kaupþing.
Þú starfar hjá Kaupþingi, hefurðu farið í 
einkaþotu? Nei.
Af hverju eru svona margir fyrrverandi 
landsliðsmenn í handbolta að starfa í fj ár-
málum? Þetta eru skynsamir menn og duglegir.
Besta ráðið? Þegar tækifærið kemur er of seint 
að undirbúa sig.
Hvað gerirðu í frístundum? Ferðast og stunda 
stangaveiði með fl ugu. 

Ef þú værir ekki bankastarfs-
maður eða landsliðsþjálfari... ...Þá 
væri ég geimfari.
Eftir fi mm ár verð ég... ... bankastarfs-
maður.
Númer hvað verður páskaeggið þitt í 

ár? Nr. 4.
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Bob Bradley - Bandaríkin 
1,8 milljónir á mánuði

Bradley er fyrrver-
andi þjálfari U-23 
ára landsliðsins og 
tók við af Bruce 
Arena. Hann var með 
helmingi lægri laun 
en Bradley. 

Slaven Bilic - Króatía
380 þúsund á mánuði 
Þjóðarstoltið 
kraumar í Bilic, sem 
varð til þess að hann 
tók við landsliðinu 
á sannkölluðum 
lúsarlaunum. Miðað 
við árangur ætti Bilic 
með réttu að fá tífalt meira borgað, 
að minnsta kosti.

Guus Hiddink - Rússland
16,5 milljónir á mánuði

Rússneska knatt-
spyrnusambandið 
er augljóslega ekki 
fjárþurfi, enda greiðir 
Roman Abramovich 
laun hins hollenska 
Hiddink að stórum 
hluta.

Joachim Low - Þýskaland
14,5 milljónir á mánuði
Low var með um 10 
milljónir á mánuði 
áður en hann stýrði 
Þjóðverjum á EM 
2008. Þá fékk hann 
nýjan samning og 
veglega launa-
hækkun. 

Lars Lagerbäck - Svíþjóð
825 þúsund á mánuði

Í alþjóðlegum 
samanburði tekur 
Lagerbäck ekki 
ýkja mikið fyrir 
að stjórna lands-
liðinu. Hann lýsti 
launum landa 
síns Sven Göran 

Eriksson sem „fáránlegum“ þegar 
hann þjálfaði enska landsliðið fyrir 
um 50 milljónir á mánuði. 

Carlos Alberto Parreira - Suður-
Afríka 12 milljónir á 
mánuði
Heimamenn ætla sér 
langt á HM í Suður-
Afríku árið 2010 og 
borga hinum brasil-
íska þjálfara sínum 
eftir því. 

Fabio Capello - England
45 milljónir á mánuði

Ítalski harðstjórinn 
á að taka til í 
herbúðum enska 
landsliðsins og er 
umbunað vel fyrir 
þau störf. Capello 
er langlaunahæsti 
landsliðsþjálfarinn. 

  HEIMILD: WORLD SOCCER

LAUN 
LANDSLIÐSÞJÁLFARA OKKAR FÓLK 

ER Í FREMSTU RÖÐ
Kristján Már Unnarsson, Stöð 2, fékk 
Blaðamannaverðlaun ársins 2007 fyrir upplýsandi 
fréttir úr hversdagslífi á landsbyggðinni. 

Jóhannes Kr. Kristjánsson og Kristinn Hrafnsson
Í Kompási fengu verðlaun fyrir bestu umfjöllun 
ársins 2007.
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Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 201 eða 203 
erum með kaupanda að raðhúsi á
einni hæð með stórum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Unnarbraut - Seltjarnarnesi
212.7 fm 3ja hæða parhús. Efri hæð: Forstofa, 2 baðh., 2 saml. stofur, 3
svefnh. og sjónvarpshol. Í kjallara: Forstofa, 2 svefnh., bað, þvottah., eldhús og
stofa. Verð 63 millj.

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

Framnesvegur 36 - Einbýli
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í vesturbænum. Ris: Herb., bað, hol og geymsla
Miðhæð: Anddyri, svefnh., 2 saml. stofur og eldhús Kjallari: 2 svefnh., bað, and-
dyri, hol, geymsla, þv.hús, sjónv.hol. Notarlegt eldra hús sem er vel við haldið.

Opið hús í dag kl. 13.00-13.45

.is : : 535_1000

Kaplaskjólsvegur-Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnh., stofu, eldhús og bað. 
Verð 32 millj.

Eskihlíð - 2 herb.
Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
stofu , eldhús og bað. Geymsla er
á hæð. Parket á gólfi nema baðið
er flísalagt. Fallegir gluggar í allri
íbúðinni.  Þvottahús er í kjallara.
Verð 15,5 millj.

Kóngsbakki 10 - 4ra herb.
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barna-
herbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upp-
runaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjall-
ara. Verð 21.9 millj.

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Strandvegur 13 - Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja íbúð
á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í bíl-
geymslu. Mikið og gott útsýni er úr íbúð-
inni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 43,2 millj.

Opið hús í dag kl.15.00-15.30

Háteigsvegur 50 - sérhæð
154.5 fm sérhæð við Háteigsveg. Eignin
skiptist í forst, hol, 2 saml.stofur, 3 svefn,
bað og eldhús, þvottah.i og geymslu á
jarðhæð, 32 fm bílskúr með frístundah.
Stór garður.

Opið hús í dag kl.15.00-15.30

Auðbrekka 36 - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, baðherbergi, hjónaherbergi, barna-
herbergi og geymslu (5,2m²) á jarðhæð.
Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Skógarhjalli - Kópavogur
Glæsilegt 284,2 fm einbýli á 2 hæðum,
þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herb. íbúð á
jarðhæð. Á efri hæð er forst., forst.herb.i,
eitt svefnh., baðh., stofur og eldhús. Á
neðri hæð er sjónv.hol, 2 svefnherb.,
baðherbergi, saunaklefa og þvottahús. 
Verð 68 millj.

Álfhólsvegur - Útsýni
181 fm einbýlishús nýlega standsett með
möguleika á 2ja herb. íbúð í kjallara.
Íbúðin skiptist aðalhæð með forstofu,
samliggjandi borðstofu og stofu, svefn-
herbergi og eldhús, efri hæð með hjóna-
herbergi, barnaherbergi sjónvarpskrók,
leiksvæði og baðherbergi.

Ásakór 1 - 4. herb. 
171,1m íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í forst, sjónvarpshol, 3
svefnh., þvottahús, eldhús, stofu og bað.
Innr. úr Eik. Náttúrusteinn og hvíttaðir
eikarplankar á gólfi. Verð 42.7 millj.

Opið hús í dag kl.16.00-16.30

Gullengi 6 - 4ra herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnh.,
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús
.Sameiginlegur garður með leiktækjum.
Sér inngangur af svölum. Hagstætt 20
millj. lán getur fylgt. Verð 33.9 millj.

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Þorláksgeisli 5 - Gott áhvílandi lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott
lán sem hægt er að yfirtaka á þessari
íbúð. Laus við kaupsamning. 
Verð 34.9 millj.

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Hofteigur - stutt frá Laugardal
137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi og 3
góð herbergi. Þvottahús og geymsla eru í
sameign.
Verð 29.9 millj.

Hjallabraut 9 - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj. 

Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

Laugavegur 40 - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 65 fm
svalagarður til suðurs með heitum potti.
Íbúðin skiptist í forstofu, bað, eldhús og
tvö svefnh. Eignin er öll nýl. endurn. að
sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak og
ofnalagnir. Sameignin falleg. 

Opið hús í dag kl.15.00-15.30.

Lauganesvegur - endurnýjuð
3ja herbergja 83,2m² íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu og 7 fm geymsla. . Eldhús er með
sérsmíðaðri hvítri sprautul. innr., nýlegum
tækjum og gufugleypi úr burstuðu stáli.
Gler, raflagnir, dósir og tenglar er nýtt.
Verð 26.6 millj.

Laugavegur 85 - Lúxus
3ja herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum
og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til 100,8
fm. Mikil lofthæð er í íbúðunum. Lyfta í
húsinu. Þakíbúðirnar eru með 2 svölum
og útsýni. Verð frá 43 til 45 millj. 

Herjólfsgata 40 - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Got
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði 
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend
ingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Trönuhraun - Hafnarfirði
Ný uppgerð og innréttuð 2ja herbergja
ósamþykkt íbúð á tveimur hæðum. Á
gólfum er parket og flísar. Þetta er tilval
inn fjárfestingarkostur fyrir leigusala
Áhvílandi 9.5 milljónir. 3 íbúðir eftir í hús
inu.
Verð frá 12.6 millj.

Engihjalli 11 - 1. hæð
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah
Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

Opið hús í dag kl.16.00-16.30

Tröllakór 14 - 3ja herb.
108 fm 3ja herb. í búð á 2. hæð í 4. hæða
lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmg. svefnh
Stórri stofu með góðum suðursvölum. Inn
ang. í bílag. Öll eldhús tæki fylgja með.
Verð 26.2 millj.

Opið hús í dag kl. 17.00-17.30
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Ég er nú síðasti maðurinn í heiminum til að gefa ráð 
varðandi Eurovision! Ég veit ekkert um keppnina. Ég er 
rokkstjarna, fjandinn hafi það!“

H
r. Lordi sjálfur 
situr á móti mér 
á hótelbar á 
Hlemmi. Hann er 
ekki með 
skrímsla grímuna 

og því er ég í raun að tala við Tomi 
Petteri Putaansuu, 34 ára Finna, 
sem er auðsýnilega þungarokk-
saðdáandi. Hann er í Alice Coop-
er-bol, í UFO-vesti og í Kiss-leð-
urjakka. Tomi er kubbslega 
vaxinn, minni en ég átti von á, 
með sítt svart skegg og hár sem 
farið er að grána, með kennara leg 
gleraugu á nefinu, smáfríður í 
andliti og eilítið Mongólalegur. Ég 
lýsi honum svona vel því það er 
stranglega bannað að taka af 
honum myndir án grímunnar. 

Tilefni Íslandsheimsóknarinnar 
er að í gær var hryllingsmyndin 
Dark Floors frumsýnd í Reykja-
vík. Júlíus Kemp og Ingvar Þórðar-
son eru meðframleiðendur mynd-
arinnar, en Pete Riski leikstýrir. 
Hann hefur gert öll myndböndin 
með Lordi. Handritið skrifaði Hr. 
Lordi og hann og aðrir liðsmenn 
sveitarinnar leika vondu skrímslin 
í myndinni.

„Ég hef alltaf verið aðdáandi 
hryllingsmynda og hryllings í 
öllum tegundum listgreina,“ segir 
Tomi og ég trúi honum vel. „Strax 
þriggja eða fjögurra ára var ég 
orðinn hryllingsfíkill og ég held ég 
fíli aðallega fantasíuna á bakvið 
hryllingspersónurnar. Samt er ET 
uppáhaldsmyndin mín. Við höfum 
lent í smá veseni með að kynna 
myndina í Finnlandi því þar eru 
margir sem aldrei hafa séð hryll-
ingsmynd, eða halda að allar hryll-
ingsmyndir séu svokallaðar 
splatter-myndir. Þetta er alls engin 
splatter-mynd. Ég myndi segja að 
myndin sé hryllings-fantasía, mjög 
drungaleg og með sálfræðilegu 
ívafi.“

Er myndin fyndin?
„Nei, alls ekki! Það er akkúrat 

ekkert fyndið í henni!“
En þið leikið samt í henni?

„Já, við í hljómsveitinni leikum 
skrímslin.“

Og myndin er samt ekkert 
fyndin?

„Nei nei, Lordi hefur aldrei verið 
eitthvert grín. Það sem við gerum 
hefur ekkert með húmor að gera. 
Það er reyndar áhorfandans að 
ákveða hvað sé grín og hvað ekki, 
en hvað okkur viðkemur þá höfum 
við alltaf verið í þessu af fullri og 
djúpri alvöru.“

En af hverju vill Lordi drepa alla 
í myndinni?

„Við viljum reyndar ekki drepa 
alveg alla. Þú verður bara að sjá 
myndina. Það er margt sem kemur 
á óvart í henni.“

Enginn jafn hissa og við
Öllum að óvörum vann Lordi Euro-
vision-keppnina árið 2006. Þar með 
var áratugalangri ógæfu Finna í 
keppninni aflétt. 

„Okkur var boðið að taka þátt í 
forkeppninni og við vorum alveg 
örugg um að við ættum enga mögu-
leika á móti finnsku þjóðlagapopp-
urunum og sætu syngjandi stelp-
unum. Við litum bara á þetta sem 
ókeypis kynningu á nýjustu plöt-
unni okkar sem við vorum að gefa 
út um þetta leyti. Enginn var jafn 
hissa á sigrinum og við, hvað þá 
þegar við unnum sjálfa keppnina í 
Aþenu.“

Hvað hefur svo sigurinn gert 
fyrir bandið?

„Að vinna Eurovision er tvíeggj-
að sverð. Það opnaði nýja glugga 
og gerði alls konar hluti mögulega, 
eins og til dæmis kvikmyndina, en 
á sama tíma héldu margir sem 
vissu ekki að við höfðum verið til 
síðan 1996, að við værum bara eitt-
hvert nýtt band sem hefði verið 
stofnað til þess eins að taka þátt í 
Eurovision. Þegar við unnum í 
Finnlandi varð þjóðin alveg brjál-
uð. Margir sögðust skammast sín 
fyrir okkur, við vorum sögð satan-
istar og ég veit ekki hvað og hvað. 
Margir hótuðu meira að segja að 
flytja til Svíþjóðar ef við yrðum 

send til Aþenu. Þegar við unnum 
urðum við þjóðhetjur á augabragði 
og allir sögðust elska okkur. Þegar 
við komum til baka sagði ég á 
fyrsta blaðamannafundinum að 
þeir sem ætluðu að flytja til Sví-
þjóðar ættu að drífa sig strax. 
Lordi gæti meira að segja komið 
og hjálpað þeim að pakka! Enginn 
gaf sig fram.“

Fenguð þið peningaverðlaun?
„Nei, ekki krónu! Það eina sem 

maður fær fyrir að vinna Euro-
vision er bara þetta, maður vann 
Eurovision. Svo er það undir þér 
sjálfum komið hvað gerist næst.“

Eftir að þið unnuð hafið þið 
væntanlega þurft að passa betur 
upp á að ykkar rétta andlit sæist 
ekki?

„Jú, en það hefur reyndar verið 
þannig frá fyrsta degi, en bara 
fyrir miklu minni hóp þungarokks-
aðdáenda í Evrópu. Strax eftir sig-
urinn komust meginstraums-fjöl-
miðlarnir á blóðbragðið, meðal 
annars ruslblöðin í Bretlandi og 
Þýskalandi. Við þurftum að passa 
okkur aðeins betur.“

Náðu einhverjir myndum af 
ykkur grímulausum?

„Ef allar þessar myndir sem 
hafa birst af okkur grímulausum 
ættu við rök að styðjast væru 
sautján manns í Lordi. Það hafa 
birst myndir af meðlimum í öðrum 
finnskum þungarokksböndum, en 
bara ein mynd af mér grímulaus-
um. Það er tíu ára gömul mynd af 
mér þegar ég var miklu grennri. 
Ég var ber að ofan að sýna á mér 
Kiss-tattúin fyrir kynningu á aðdá-
endaklúbbi Kiss – Kiss Army.“

Líður öðruvísi í búningnum
Herra Lordi segir lítið hafa breyst 
í rútínunni hjá bandinu fyrir utan 
að allt er orðið stærra og meira um 
sig. Miklu fleiri þekkja bandið og 
börn fá nú leyfi hjá foreldrum 
sínum til að hlusta á þá. Allt út af 
Eurovision.

„Sem smápatti horfði ég á 
keppnina með foreldrum mínum 
og hélt með Finnlandi og það var 
sorg ár eftir ár. En þetta er nú bara 
sjónvarpsþáttur, ein stór homma-
sýning. Þetta á að vera gaman og 
líf og fjör.“

Þú hlýtur að hafa verið í heiðurs-
sætinu í síðustu keppni í Helsinki?

„Jú jú, en eftir að opnunar atriðið 
okkar var búið flýtti ég mér heim í 
sturtu og horfði svo bara einn á 
restina af þessu. Konan var úti að 
skemmta sér.“

Hvað ertu lengi að fara í gervið?
„Þrjá, fjóra tíma. Andlitið er 

mesta málið. Bara það tekur um 
þrjá tíma. Ég sé sjálfur um að fara 
í búninginn og meika mig, en ég 
næ ekki alveg utan um allt svo ég 

þarf aðstoð á síðustu metrunum. 
Konan mín fer oft með á túra til að 
hjálpa okkur að skipta um gervi.“

Fylgja því andlegar breytingar 
að skipta svona um útlit?

„Vissulega. Mér líður náttúrlega 
allt öðruvísi þegar ég er orðinn Hr. 
Lordi, en það er aðallega vegna 
viðbragða annarra. Ef þú sérð mig 
í búningnum munt þú bregðast allt 
öðru vísi við mér heldur en núna 
þegar ég er bara Tomi. Og þegar 
þú bregst öðruvísi við þá bregst ég 
líka öðruvísi við þér. Ég er miklu 
hærri og stærri um mig í gervinu, 
ég fíla mig allan voldugri. Helsta 
breytingin hjá fólki er að það held-
ur ekki augnsambandi við Hr. 
Lordi mjög lengi. Margir vilja líka 
snerta á mér andlitið. Það eru fáir 
sem vilja snerta á mér andlitið 
núna!“

Silvía Nótt var æðisleg
Tomi segir að Lordi komi og spili 
fyrir Íslendinga um leið og ein-
hver biðji bandið um það. Honum 
finnst Ísland nokkuð sérstakt og 
þá sérstaklega trjáleysið. „Strák-
arnir létu mig smakka eitthvað í 
gær og sögðu mér ekkert hvað 
þetta væri. Ég var viss um að 
þetta væri japanskt Kobe-nauta-
kjöt en þá reyndist þetta vera 
hrátt hvalkjöt. Það var rosalega 
gott.“

Hvaða ráð gefurðu Íslendingum 
til að vinna Eurovision?

„Ég er nú síðasti maðurinn í 
heiminum til að gefa ráð varðandi 
Eurovision! Ég veit ekkert um 
keppnina. Ég er rokkstjarna, 
fjandinn hafi það! En ókei, þetta 
hljómar furðulega þegar ég segi 
þetta, en ég held að málið sé að 
maður þarf bara að vera maður 
sjálfur. Hvernig lag ætlið þið ann-
ars að senda núna?“

Svona frekar hefðbundið Euro-
diskó.

„Jahá, gangi ykkur vel. Euro-
diskó hefur unnið oftar en hryll-
ingsrokk! Annars fannst mér 
Silvía Nótt algjörlega frábær á 
sínum tíma. Ég held að fáar aðrar 
sendinefndir en við í þeirri 
finnsku hafi í raun skilið hvað hún 
var að gera. Fólk sem tekur Euro-
vision of alvarlega náði þessu 
ekki, en okkur fannst þetta æðis-
legt. Leikkonan gerði þetta rosa-
lega vel og ég varð hálf leiður að 
heyra að hún væri hætt að leika 
Silvíu. Ég hélt að tárin væru 
alvöru og allt. Mér fannst líka síð-
hærði gaurinn sem var í fyrra 
góður. Það var kúl lag.“

Ein spurning að lokum: Af 
hverju ættu Íslendingar að sjá 
Dark Floors? 

„Markhópurinn í öllu sem ég 
geri er bara ein manneskja: Ég 
sjálfur. Tónlistin, Lordi-teikni-
myndabækurnar sem ég hef gert 
og nú þessi mynd, ég hef gert 
þetta allt með það eitt í huga að ég 
sjálfur hafi gaman af því. Það er 
bara plús ef einhver annar hefur 
gaman af þessu líka. En myndin 
já, ef súrrealískar hryllingsfant-
asíur eru eitthvað sem þú fílar þá 
ættirðu að drífa þig. Og ef þú fílar 
ekki svona myndir þá er rétti tím-
inn til að byrja á því núna.“

Lordi er ekkert grín
Dr. Gunni hitti Hr. Lordi, Finnann hryllilega sem færði Finnum langþráð Eurovision-gull árið 2006 ásamt hinum skrímslunum í 
hljómsveitinni Lordi. Þeir ræddu hryllingsmyndina sem Lordi er á landinu til að kynna, feluleikinn og Eurovision – hvað annað?

PASSIÐ 
YKKUR! 
HERRA LORDI 
ER MÆTTUR!
Úr súrrealísku 
hryllingsfant-
asíunni Dark 
Floors.

HERRA LORDI ER EKKI 
LEIKSKÓLAKENNARI
Tomi Petteri Putaansuu 
með latex fyrir allan 
peninginn.
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Verslunin Calvi við Lauga-
veg selur hágæða herra-
fatnað. Nú um helgina er 
klæðskerinn Brian Neary 
frá Corneliani í London 
staddur í versluninni og 
tekur mál af íslenskum 
herramönnum. 

Alvaro Calvi opnaði verslunina 
Calvi á Laugavegi 85 í september 
síðastliðnum. Alvaro er öllum hnút-
um kunnugur í herrafatabransan-
um en hann vann í þrettán ár í 
herrafataverslun Sævars Karls. Í 
verlsuninni Calvi selur hann 
hágæða merki eins og Corneliani, 
Armand Basi, Brioni og fleiri og 
leggur áherslu á fyrsta flokks þjón-
ustu en klæðskerinn Brian Neary 
er mjög virtur í sínu fagi um allan 
heim.

„Það eru alltaf fleiri og fleiri 
sem vilja fá klæðskerasaumuð föt 
og ég er með klæðskerameistara 
hérna á Íslandi sem saumar fyrir 
mig. Þessi uppákoma um helgina 
er bara til að auka enn á þjónust-
una og bjóða upp á eitthvað 
skemmtilegt,“ segir Alvaro en 
fyrirtækið hans var valið úr hópi 
fjörutíu fyrirtækja um allan heim 

sem selja merkið Corneliani, til að 
fá þessa klæðskeraþjónustu sem 
er þó nokkur viðurkenning.

„Það er mikil viðurkenning fyrir 
fyrirtækið og fengur í að fá Brian 
hingað til landsins. Ég hef alltaf 
heyrt af honum í öll þau ár sem ég 
hef verið í þessum bransa en hann 
er bestur á sínu sviði í heiminum 
og mjög virtur í faginu. Hann hefur 
unnið lengi við þetta, eða í 35 ár, og 
verið yfirklæðskeri hjá Corneliani 
í mörg ár. Sjálfur er hann líka 
spenntur að koma til Íslands en það 
eru margir Íslendingar í banka-
geiranum í London þar sem hann 
vinnur og hann hefur saumað 
þónokkur sett fyrir Íslendinga þar 
en þetta er hans fyrsta heimsókn 
hingað til landsins.“

Brian Neary hefur meðal annars 
sniðið föt á dönsku konungsfjöl-
skylduna og Hollywood-stjörnur á 
borð við Matt Dillon svo íslenskir 
karlmenn ættu að verða í góðum 
höndum hjá honum og um helgina 
ætlar Alvaro svo líka að nota tæki-
færið og kynna vor- og sumarlín-
una frá Corneliani og fleirum.

„Það verður heilmikið um að 
vera hjá okkur hérna í versluninni 
og við vonumst til að sem flestir 
kíki við,“ segir Alvaro að lokum.

 heida@frettabladid.is

Klæðskeri frá Corneliani

Alvaro Calvi, eigandi 
herrafataverslunarinn-
ar Calvi, ásamt Brian 
Neary klæðskera.
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1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og starfsemi á liðnu starfsári. 
2. Ársreikningur félagsins lagður fram til staðfestingar. 
3. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með tap félagsins á reikningsárinu.
4. Tillaga um starfskjarastefnu.
5. Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins. 
6. Stjórnarkjör.
7. Kjör endurskoðenda.
8. Tillaga um breytingar á samþykktum: 

Lagt er til að aukin verði heimild stjórnar, skv. b-lið 2. mgr. 4. gr. samþykkta félagsins, til að hækka 
hlutafé félagsins þannig að stjórn félagsins verði heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að 
2.500.000.000 kr. án þess að forgangsréttur hluthafa til aukningarhluta verði virkur.  
Jafnframt er lagt til að a-liður sömu greinar samþykkta félagsins, sem kveður á um heimild stjórnar til 
að hækka hlutafé félagsins til að fjármagna kaup á hlutum í Tryggingamiðstöðinni hf., falli brott og að 
b- og c-liðir færist ofar samsvarandi og verði a- og b-liðir. 

9. Tillaga um kaup á eigin hlutum. 
10. Önnur mál. 

Dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur 
félagsins munu liggja frammi á skrifstofu félagsins 
hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund. Ennfremur 
verður hægt að nálgast þær á vefsíðu félagsins 
www.flgroup.is eða á aðalskrifstofu FL Group hf. frá 
sama tíma. Hægt verður að fylgjast með aðalfundinum 
á www.flgroup.is. Hluthöfum gefst kostur á að greiða 
atkvæði um tillögurnar bréflega en nánari upplýsingar 
um framkvæmd bréflegrar atkvæðagreiðslu má nálgast 
á skrifstofu félagsins og vefsíðu, www.flgroup.is.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent 
aðalfundardaginn frá kl. 16.00
 á fundarstað í Salnum. 

Aðalfundur FL Group hf. verður haldinn þriðjudaginn 11. mars 2008 í Salnum, 
Tónlistarhúsi Kópavogs, Hamraborg 6, Kópavogi og hefst fundurinn kl. 17.00.

AÐALFUNDUR
FL GROUP HF.

DAGSKRÁ FUNDARINS:

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa 
kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það 
skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti 
fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir 
einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á 
sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, 
auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilis-
fangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnar-
störf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. 
Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við 
helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félags-
ins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í 
félaginu.
Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu 
vera komnar í hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö 
dögum fyrir aðalfund. 

Reykjavík, 29. febrúar 2008,
stjórn FL Group hf.
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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

Fullt hús! 
Ásinn efstur!

Þá verðurðu bara 
að leita barnalegs 
húmors á öðrum 

stöðum!

Ef þeir sem setja brandarana 
inn á heimasíðuna gera það 
ekki nógu ört fyrir þig er það 

bara leiðinlegt!

Palli, það er gjörsamlega 
út í hött að þú krefjist 

einhvers fyrir ekki neitt!

Vá! Mér þykir 
það leitt!

Ég skil það vel! 
Straight flush!

Ég er miður mín! 
En, hey... 

svona er þetta bara!

Sorrí, Jói! Mér finnst 
ekki þægilegt að létta 
pyngjuna þína svona 
mikið! En, hey... svona 

er þetta bara!

Það eru pirrandi leiðindahlutir 
sem eru bara til 
vandræða.

Það er ruslpóstur, eitt-
hvað sem maður fær 
sent á tölvupósti sem 
maður bað ekki um.

Pabbi, 
hvað er 
spam?

Skilurðu mig 
núna? Þetta 
á algjörlega 

við þig.

Ég heiti 
Hannes, 

ekki Spam!

Vá. 

Ég get gengið 
gegnum veggi!

Vá! 

Ég er hinn alvitri, yfirnátt-
úrulega dularfulli Sfinx!

Ég nota dyrnar.

Vá. 
Bless.Hvernig

Þetta verður 
kannski 

dálítið sárt...

Þær fréttir vikunnar 
að uppselt sé í allar 
sólarlandaferðir um 
páskana komu lík-
lega engum á óvart, 
enda langflestir 

landsmenn fyrir 
löngu komnir með 
nóg af vetrinum sem 

hér hefur ríkt í allt of 
langan tíma. Íslendingar eru líka 
fyrir löngu orðnir atvinnumenn í 
sólböðum og ströndum, og það 
gefast sjaldan tækifæri á slíku 
hér á landi þrátt fyrir ítrekaðar 
tilraunir. Þess vegna þykir okkur 
öllum kærkomið að komast á staði 
þar sem hægt er að fara út úr húsi 
án þess að eiga það á hættu að 
ýmist rigna niður eða frjósa í hel.

Það eru engar nýjar upplýsing-
ar að í kuldanum þráum við 
Íslendingar að komast í hita, og 
það er heldur ekkert nýtt að stór 
hluti þjóðarinnar þjáist af 
skammdegisþunglyndi yfir 
vetrar tímann. Mig minnir samt 
einhvern veginn að síðustu ár 
hafi skammdegisþunglyndið 
verið að hypja sig á brott á þess-
um tíma ársins – enda farið að 
birta þokkalega. Skammdegis-
þunglyndið svokallaða virðist 
samt ekki sýna á sér neitt farar-
snið þetta árið. Þetta er nefni-
lega ekkert endilega neitt 
skammdegis þunglyndi, heldur 
bara veðra- og vetrarþunglyndi. 
Og í hvert einasta skipti sem 
maður leyfir sér að þora að vona 

að nú komi betri tíð bylur á manni 
enn ein hríðin og manni er snar-
lega kippt aftur niður á jörðina.

Ef ég hefði möguleika á því 
væri ég stokkin upp í næstu flug-
vél og farin á vit einhverra ævin-
týra. En þangað til það gerist 
verður maður bara gera það 
næstbesta – og láta sig dreyma. 
Það er ágætis ráð til að losna við 
vetrarþunglyndið. Þegar það 
hellist yfir mig dreg ég þess 
vegna fram ferðabækur og skoða 
alla þá staði sem ég ætla ein-
hvern tímann að heimsækja. 

Svo skoða ég heimabankann í 
gríð og erg og geri alls kyns áætl-
anir um það hvernig ég ætla ein-
hvern tímann að láta draumana 
rætast. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Draumar um betri tíð
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR VANN BUG Á SKAMMDEGISÞUNGLYNDINU

Miðasala hafin
á midi.is!

www.lokal.is

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16. 
Sími 575 7700 • gerduberg@reykjavik.is

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Gerðuberg 25 ára 
Þriðjudaginn 4. mars kl. 20-22 verður öllum 
velunnurum, samstarfsaðilum og fyrrverandi 
starfsfólki Gerðubergs boðið til veislu. 
Í tilefni dagsins verða opnaðar tvær sýningar: 

Stefnumót við safnara III 
Hljómfagurt stefnumót við 
tónlistarmenn og hljóðfærasafnara!
Sýningarstjórn: Anik Todd og Una Stígsdóttir 

Sjö landa sýn 
María Loftsdóttir, alþýðulistakona, sýnir 
vatnslitastemmningar frá ferðalögum sínum 
um Argentínu, Bólivíu, Brasilíu, Ísland, Japan, 
Perú og Skotland. 

Hið breiða holt 
Ljósmyndasýning þar sem unglingar 
eiga stefnumót við afa sína eða ömmur!
Sýningarstjóri: Berglind Jóna Hlynsdóttir. 
Styrktaraðili: Beco 

Vissir þú..
..að í Gerðubergi er frábær aðstaða 
fyrir ráðstefnur, námskeið, fundi og veislur? 
Salir og fundarherbergi fyrir 8 - 120 manns. 

„Sannkölluð veisla. Það er engu líkara 
en að kvikmyndaformið hafi hér með 
gengið í endurnýjun lífdaga.“
- David Denby, The New Yorker.

„Stórfengleg! Skemmtilega ljóðræn 
og snertir gríðarlega við manni.“
- Andrew Sarris, New York Observer.

„Vitnisburður um takmarkalausa 
möguleika og getu mannshugans.“
- Steven Rea, The Philadelphia Inquirer

„Tilfinningalega sannfærandi 
og konfekt fyrir augun.“
 - Jan Stuart, Newsday

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is  - Skráning í Bíóklúbb Græna ljóssins margborgar sig

KÖFUNARKÚPAN OG FIÐRILDIÐ

Besta handritið - Ronald Harwood
Besta myndatakan - Janusz Kaminski
Besta klippingin - Juliette Welfling

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA4

BESTI LEIKSTJÓRI
Julian Schnabel

Besti leikstjórinn - Julian Schnabel
Besta erlenda myndin

GOLDEN GLOBE
VERÐLAUN2

FRUMSÝND 29. FEBRÚAR Í REGNBOGANUM
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Bókmenntaverðlaun
Tómasar Guðmundssonar 2008     

  
Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óprentuðu handriti að ljóða-
bók, frumsömdu á íslensku, til að keppa um Bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar sem verða til úthlutunar á síðari hluta árs 
2008. 
  
Verðlaun að upphæð 600 þúsund krónur verða veitt fyrir eitt handrit. 

Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess 
forlags sem hann ákveður. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert 
þeirra verka sem borist hafa fullnægi þeim kröfum sem hún telur að 
gera verði til verðlaunaverka, má fella verðlaunaafhendingu niður 
það ár. Handritum sem keppa til verðlaunanna þarf að skila merktum 
dulnefni, en nafn og heimilisfang fylgi með í lokuðu umslagi. 

Handrit berist  í síðasta lagi 1. júní 2008. 
Utanáskrift: 
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar b.t. Signýjar Pálsdót-
tur, skrifstofustjóra menningarmála, Menningar- og ferðamálasviði 
Reykjavíkurborgar, Vesturgötu 1, 2.hæð, 101 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs s. 
5901520 og 590152. 
  

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars

Á föstudagskvöld söng Hulda 
Björk Garðarsdóttir hlutverk Viol-
ettu í La Traviata öðru sinni í 
Íslensku óperunni. Hún syngur í 
allt þrjár sýningar, kemur fram í 
hlutverkinu í þriðja sinn hinn 15. 
mars. Aðrar sýningar sem fyrir-
hugaðar eru mun Sigrún Pálma-
dóttir syngja hlutverk Violettu. Á 
föstudag var sextándu sýningu á 
óperunni bætt við en uppselt er á 
allar sýningar til þessa og uppselt 
á allar sýningar til þeirrar síðustu 
hinn 19. mars sem nú er komin í 
sölu. Er þetta ánægjulegt, en upp-
haflega stóð til að óperan yrði 
sýnd tíu sinnum. Var reyndar haft 
eftir Stefáni Baldurssyni óperu-
stjóra, þegar aukasýningum var 
bætt við vegna mikils áhuga, að 
tap yrði á sýningunum en það lágt 
að réttlætanlegt væri að fjölga 
sýningarkvöldum. Það er átakan-
legt ástand í rekstri leikflokks 
sem nýtur opinberra styrkja til 
reksturs þegar hagkvæmast er í 
rekstrinum að sýna ekki.

Hulda Björk var í hópi fyrstu 
fastráðnu söngvaranna við 
Íslensku óperuna. Sú ráðstöfun að 
hún deilir hlutverkinu með Sig-
rúnu er líklega komin til vegna 
bókana Sigrúnar. Það tíðkast 
reyndar í óperubransanum að í 
sviðsetningum sem lifa lengri 
tíma komi til mannaskipta í stærri 
hlutverkum. Einn reyndasti leik-
stjóri landsins, Þórhildur Þorleifs-
dóttir, sagði einhverju sinni í mín 
eyru að það væri til marks um 
tæknilega getu óperusöngvara að 
þeir gætu án mikillar fyrirhafnar 
stokkið inn í hlutverk. En þá þurfa 
þeir líka að kunna hlutverkið og 
það er ekki lítið afrek með jafn 
erfitt hlutverk og Violettu.

Gaman var að sjá Huldu takast 
á við þetta hlutverk: hún hefur 
opnara fas og hlýrra en Sigrún, 
nær betur um tjáningu með augum 
en Sigrún og fór einkar fallega 
með allan hinn leiklega part hlut-
verksins þótt spyrja mætti um 
tvöfeldni Violettu sem togast á í 
henni sem leikstjórinn reyndar 
skautar nokkuð hjá í lögn sinni. Í 
söng átti hún í erfiðleikum á stöku 
stað, einkum í fyrsta þætti, og 
jafnaðist ekki á við hinn veika 
flutning sem Sigrún sýndi í loka-
þættinum, en víðast var flutning-
ur hennar glæsilegur. Hún verður 
meira fórnarlamb Violettu í túlk-
un Huldu og ræður þar mestu hið 
opna fas hennar. Það stafar af 
henni mildi og lýsir gegnum hlut-
verkið. Túlkun hennar var falleg 
og var gaman að sjá hana takast á 
við þetta erfiða hlutverk. 

Fáu er við umsögn mína að bæta 
hinn 10. febrúar: Jóhann Friðgeir 
var sýnu öruggari en á frumsýn-
ingu, gekk fram vasklega sem 
reyndar mætti efast um að per-
sóna hans geri alla jafna í fléttu 
leiksins, en hann er kraftmikill 
söngvari. Um þátt kórs og alla 
hugsun sviðsetningarinnar er 
engu að bæta. Því að rifja það upp? 
Lesendur geta kynnt sér það á 
Vísi.is.

Við þeirri gagnrýni barst síðbúið 
svar í Lesbók Morgunblaðsins í 
gær frá Ara Trausta Guðmunds-
syni jarðfræðingi. Hann sakar mig 
um bölmóð, ekki séu virt réttlæt-
anleg viðmið í umfjöllun minni, 
fámenni þjóðarinnar, afstaða hins 
opinbera (lítið fjármagn), aðstöðu-
leysi í húsi óperunnar, stutt saga 
óperusýninga. Með öðrum orðum: 
frammistöðu á sviði Íslensku óper-
unnar megi finna margt til afsök-
unar. Ari kemst að þeirri niður-
stöðu að ástæða sé til bjartsýni um 
framtíð óperu á Íslandi, ólíkt mér. 
Hann leggst, eðlilega, í nokkra 
túlkun á orðum mínum, eins og að 
ég harma að við menntum mest 

söngvara til útflutnings. Það er í 
lagi. Staðreyndin er sú að við 
höfum átt fjölda söngvara, frá Ara 
Jónssyni, Benedikt Elfar, Pétri 
Jónssyni og til útlaga okkar nú; 
Kristins Sigmundssonar, Þóru 
Einarsdóttur og Sigrúnar Pálma-
dóttur, sem hafa skapað sér starfs-
vettvang erlendis. Þótt gleðjast 
megi vegna frama þessa hóps er 
staðreyndin sú að þau vinna erlend-
is vegna stöðu í flutningi á óperum 
hér á landi. Það er ekki „misvís-
andi“ – það er bara staðreynd. 

Rétt eins og dvínandi áhugi á 
sýningum á óperum hér á landi er 
staðreynd, alveg eins og áhugi á 
listdanssýningum. Raunvísinda-
maður getur kynnt sér þau gögn. 
Þau eru ekki „misvísandi“ og um 
þau þarf ekki að deila, frekar 
hvernig best verður bætt við 
áhorfendahópa þessara listgreina 
ef við kjósum að halda slíkri starf-
semi áfram. Þá les hann líka rang-
lega í orð mín um samkeppni frá 
miðlum óperutónlistar á borð við 
net, diska og erlenda óperuflokka 
sem íslenskir sækja heim. Sú sam-
keppni eykur aðeins kröfur á 
íslenska listamenn og gerir það að 
verkum að við verðum að standast 
samanburðinn, rétt eins og í fjölda 
annarra greina. Og þá eru afsak-
anir léttvægar. Við miðum okkur 
við heiminn.

Því lýsir það metnaðarleysi að 
ráðast í sviðsetningu á borð við þá 
sem nú er í gangi á La Traviata: 
lausnir í leikmynd leika verkið 
grátt, skapa kór og einsöngvurum 
aðstæður sem vel mátti sneiða hjá. 
Raunar má spyrja hvort sviðsetn-
ing sem krefst jafn stórs kórs ætti 
ekki betur heima hinum megin 
götunnar í Þjóðleikhúsi eða Borgar-
leikhúsinu, til að ná sterkari list-
rænum tökum á svo stóru verk-
efni og La Traviata er. En þá þurfa 
menn líka að klofa yfir garða.

Við Ari erum líklega sammála 
um að aðstöðuleysi til óperuflutn-
ings í fullu veldi í Tónlistarhúsinu 
er menningarsögulegt slys. Ég 
deili ekki bjartsýni hans um að 
hilli undir óperuhús í Kópavogi, 
enda eru forsendur sem menn 
hafa gefið sér þar á bæ í aðsókn 
fjarri öllum veruleika eins og 
málum er háttað. Ég er þess ekki 
umkominn að hafa skoðun á mögu-
leikum sviðsræns flutnings í Tón-
listarhúsinu, hef ekki grandskoð-
að teikningar af sviðinu þar, en 
fulljóst má vera að óperu- og söng-
sýningar hér á landi verða að fá 
stærri sali fyrst og fremst til að 
aukin hagkvæmni verði í rekstri 
þeirra. Sýningarkostnaður er ein-
faldlega of hár miðað við tekju-

möguleika í 400 áhorfenda húsum. 
Og meðan slík hús eru ekki til er 
ástæða til svartsýni.

Víst erum við Ari sammála um 
að auka beri hlut óperuverka í 
sjónvarpi, en hafandi staðið fyrir 
reglulegum óperusýningum á Stöð 
2 um árabil fyrir nær tveimur ára-
tugum og séð hversu fáar slíkar 
hafa síðan birst í íslensku sjón-
varpi er ég ekki bjartsýnn á að 
þeim fjölgi, þótt það sé klárlega 
eitt af menningarhlutverkum 
RÚV.

Enginn getur harmað þá vissu 
sem hratt óperustarfsemi hér á 
landi áfram. Í rekstri Íslensku 
óperunnar hafa menn rétt til að 
taka feilspor, en sú tíð er liðin að 
við eigum að vera meðvirk með 
ástandi sem er miðlungs. Sá snöggi 
áhugi sem sýningin á La Traviata 
hefur vakið og kallar rúmlega sjö 
þúsund gesti í Óperuna er vissu-
lega gleðilegur, en ég vil fleiri og 
betri sviðsetningar en þessa og 
sætti mig ekki við sjónarmiðið: 
þetta er alveg nógu gott. Vilji 
menn kalla það bölmóð.

 Páll Baldvin Baldvinsson

Hulda syngur Violettu

LEIKLIST Hulda Björk Gunnarsdóttir að tjaldabaki í Íslensku óperunni.
MYND/ÍSLENSKA ÓPERAN

þú að...



22  2. mars 2008  SUNNUDAGUR

Hljómsveitin Dr. Spock 
undirbýr útgáfu næstu 
plötu sinnar. Liðsmenn 
hennar eru ánægðir með 
þátttöku sína í Laugardags-
lögunum.

Hvert mannsbarn þekkir nú 
hljómsveitina Dr. Spock eftir 
flutning sveitarinnar á lagi sínu 
og Dr. Gunna, Hvar ertu nú?, í 
Laugardagslögunum. Þetta er 
hundgömul hljómsveit, heimild-
um ber ekki saman en líklega var 
hún stofnuð árið 1994 af Finna 
söngvara og Franz gítarleikara. 
Óttarr Proppé söng fyrst með 
sveitinni árið 1999, lag í myndinni 
Óskabörn þjóðarinnar. Endanleg 
mynd var komin á Dr. Spock árið 
2004 þegar hljómsveitin fékk 
samning við Smekkleysu. Fyrsta 
platan, „Dr. Phil“, kom svo út árið 
2005 og 4-laga platan „The Incred-
ible truth of Dr. Zoëga“, kom út í 
ársbyrjun 2007. Nú vinnur hljóm-
sveitin að nýrri plötu.

„Við erum á fullu að klára að 
semja og útsetja plötu sem verður 
meistarastykki okkar hingað til,“ 
segir Óttarr. „Það flæða upp úr 
okkur endalaus snilldarlög eins og 
glöggir tónleikagestir hafa 
kannski áttað sig á, en við höfum 
stundum prófað að spila vinnu-
útgáfur af lögum á sviði, til dæmis 
„Fálkinn“ og „Fyrri heimsstyrj-
öldin og seinni heimsstyrjöldin“, 
sem eru að verða stórfenglegir 
ópusar. Það á eftir að koma í ljós 
hvaða lög enda á upptökum en 
„Hvar ertu nú?“ er í pottinum og 
fer í gegnum Spock-síuna eins og 
annað. Plötuna stefnum við á að 
gefa út á sjómannadaginn, hvað 
annað.“

Óttarr er ánægður með það sem 
Eurovision-þátttakan gerði fyrir 
bandið. „Keppnin kynnti okkur 
mjög nákvæmlega fyrir innviðum 
sjónvarpsins enda erum við búnir 
að vera meira og minna fastir í 
sjónvarpshúsinu í allan vetur,“ 
segir hann og tekur ekki undir þá 
óánægju sem sumir popparar hafa 
haft uppi um keppnina. „Við erum 
hæstánægðir með allan aðbúnað 
og ekki síst fagmennsku og vin-
samlegt viðmót starfsmanna RÚV 
upp til hópa. Það eina sem hægt er 
að fetta fingur út í er að það hefði 
mátt vera snakk og jafnvel flat-
kökur eða kjötsúpa baksviðs á 
lokakvöldinu.“

Liðsmenn Dr. Spock eru sannar-
lega sáttir við bronssætið. „Tromm-
arinn er eitthvað ósáttur en almennt 
áttum við aldrei von á því að kom-

ast svona langt. Nú er ein hugmynd-
in að bóka túr í Serbíu um svipað 
leyti og keppnin er haldin. Spila á 
einhverri skítabúllu beint á móti 
keppnishöllinni á úrslitakvöldinu. 
Þá myndum við hafa það polka-tón-
leika og syngja bara á íslensku og 
færeysku. Ekki til að stela sjóinu, 
heldur meira bara fyrir okkur og 
mömmur okkar.“

Og um fræg „tunnu-ummæli“ 
Friðriks Ómars hefur Óttarr þetta 
að segja: „Við misstum af þessum 
frægu samskiptum öllum enda 
höfðum við öðrum hnöppum að 
hneppa. Okkur finnst að það eigi 
allir að vera glaðir í Eurovision. 
Annars er söngurinn ekkert nema 
tjáning svo það er ekki nema sjálf-
sagt að söngvarar tjái sig eins og 
þeir vilja. Ekki gera trommararn-
ir það.“
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SEM GETA BREYTT ÖLLUSEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!KALLAST STÖKKVARAR!

FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!
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Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

STÓRKOSTLEG MYND Í LEIKSTJÓRN
SEAN PENN.

S.V. - MBL.

S.V. - MBL.

B.B - 24 STUNDIR

drekktu betur

-V.J.V. - Topp5.is / FBL

- H.J. - MBL

M.M.J - kvikmyndir.com

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO!
Frábær gamanmynd sem fjallar um erfiðleikana 

sem tengjast því að vaxa úr grasi.

Óttinn hefur lifnað til lífsins.

Er einhver rosalegasta 
spennuhrollvekja seinni ára.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

DARK FLOORS kl. 6 - 8 - 10:10 14

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 6 - 8 - 10:30 16

THERE WILL BE BLOOD kl. 5:15 - 8:30 - 10:40 16

THERE WILL BE BLOOD kl. 2 - 5:15 - 8:30 VIP
STEP UP 2                   kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 7

DEATH AT A FUNERAL kl. 4 7

P.S. I LOVE YOU kl. 8:20 L

MR. MAGORIUMS... kl. 2 L

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

JUNO kl. 4 - 6:10 - 8 - 10:10 7

DARK FLOORS kl. 8:20 - 10:30 14

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

STEP UP 2 kl. 4 - 8:20 - 10:30 7

SWEENEY TODD kl. 6:10 16

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2 L

TÖFRAPRINSESSAN  ÍSL TAL kl. 2 L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

JUNO kl.  6 - 8 - 10 7

TÖFRAPRINSESSAN  ÍSL TAL kl. 2 L

MR. MAGORIUMS kl. 4 L

STEP UP 2 kl.  8 - 10 7

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 7

STEP UP 2 kl. 8 7

MEET THE SPARTANS kl. 8 L

NO COUNTRY FOR... kl. 10:10 16

RAMBO kl. 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 5:50 7

MR. MAGORIUMS... kl. 3:40 L

ALVIN OG ... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

NO COUNTRY FOR... kl. 10:10 16

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 - 6 L

STEP UP 2: THE STREETS kl. 8 7

P.S. I LOVE YOU kl. 8 - 10:20 L

ÁSTRÍKUR M/ÍSL TALI kl. 2 - 5 LSparBíó 450kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

SparBíó 450kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

FLUGDREKAHLAUPARINN kl. 1.45, 5, 8, 10.30 12
27 DRESSES kl. 5.50, 8 og 10.10 L
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 2 og 4 ÍSL TAL L
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 og 4 ÍSL TAL L

2
- 24. Stundir

- V.J.V., Topp5.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

20%
afsláttur
fyrir

Vörðufélaga

ÞEKKJA INNVIÐI SJÓNVARPSHÚSSINS Dr. Spock er að spá í að bóka skítabúllu beint á 
móti keppnishöllinni í Belgrad.

Spock-plata á sjómannadag

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

1. og 2. mars

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 2 í ÁLFAB., KL. 4 Á AKUREYRI 
OG KL. 3:40 Á SELFOSSI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU  
TALI KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA, OG 2 Í 
KRINGLUNNI

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI 
KL. 1:30 Í KRINGLUNNI OG 2 Á
AKUREYRI

UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI 
KL. 2 Í ÁLFABAKKA, KRINGLUNNI,
SELFOSSI OG Í KEFLAVÍK

STEP UP 2 KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS
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Einhverjum vinsælasta saka-
málaþætti landsins lýkur í kvöld 
þegar lokaþáttur Forbrydelsen 
fer í loftið á RÚV. Rannsóknar-
lögreglukonan Sarah Lund hefur 
lent í miklum hremmingum með 

morðið á 
Nönnu Birk 
Larsen og 
hefur málið 
teygt sig alla 
leið upp í 
ráðhús 
Kaupmanna-
hafnar þar 
sem blóðug 
kosningaher-
ferð stendur 
yfir milli 
Troels 
Hartmann og 
Bremer 
borgarstjóra. 

Forbrydelsen, eða Glæpurinn, 
hefur notið gríðarlegra vinsælda 
og má sem dæmi nefna að hann 
er sjöundi vinsælasti þáttur 
landsins samkvæmt nýrri 
mælingu Capacent Gallup. Hann 
er því langsamlega vinsælasti 
erlendi þáttur landsins um 
þessar mundir og er víst að 
margir áhorfendur eiga eftir að 
sakna Lund og eftirfylgni 
hennar. 

Með aðalhlutverkin fara þau 
Sofie Gråbøl og Lars Mikkelsen 
en hann er einmitt bróðir Mads 
Mikkelsen sem hefur getið sér 
gott orð í Hollywood.

Glæpnum 
lýkur í kvöld

LOKAÞÁTTURINN Í 
KVÖLD

Kvikmyndaleikstjórinn og sérvitr-
ingurinn John Waters og breska 
leikkonan Keira Knightley hafa 
bæði hrósað Björk að undanförnu 
fyrir djörfung í klæðaburði og ekki 
síst hinn margrómaða og víðfræga 
svanakjól sem Björk mætti í á 
Óskar inn árið 2001.

„Stílistar hafa eyðilagt allt. 
Engin vill vera Björk, ég elska 
Björk og við þurfum Björk,“ sagði 
bandaríski kvikmyndaleikstjórinn 
John Waters í samtali við tísku-
tímaritið WWD. Waters lét þessi 
orð falla á fjáröflunarsamkomu 
Eltons John eftir Óskarsverðlaun-
in. Svanakjóll Bjarkar er oft og 
iðulega dreginn fram í sviðsljósið 
þegar nær dregur Óskarnum og 
kjóllinn er eflaust jafn eftirminni-
legur og hver önnur grátræðan hjá 
verðlaunahöfunum.

Óskarinn er engu síðri tískusýn-
ing en kvikmyndaverðlaun og 
kvenkynsstjörnurnar keppast um 
að mæta í besta kjólnum. Waters 

finnst hann hins 
vegar hafa glatað 
einhverjum sjarma, 
þykir leikkonurnar 
hafa glatað sjálfs-
trausti sínu og að 

þær mæti í frek-
ar „örugg-

um“ bún-
ingum. Sú 

eina sem 
fékk til 
að 

mynda 
mikið hrós 

fyrir djarfa 

ákvörðunartöku var franska leik-
konan Marion Cotillard sem hlaut 
Óskarinn fyrir túlkun sína á Edith 
Piaf. Cotillard klæddist kjól frá 
sérvitringnum Jean-Paul Gaultier 
og fékk mikið lófaklapp þegar hún 
mætti í teitið til Eltons.

Keira Knightley viðurkenndi í 
samtali við vefsíðuna PR-inside að 
hún horfði fyrst og fremst til 
Bjarkar og löndu sinnar, Helen 
Bonham-Carter, þegar kæmi að því 
að velja réttu fötin. „Ég dáist að 
Björk, ég vildi óska þess að ég 
hefði þetta hugrekki sem hún sýndi 
með svanakjólnum,“ segir Keira.

Keira og Waters dást 
að hugrekki Bjarkar

WATERS Saknaði þess að leikkonan 
Björk skyldi ekki setja sitt mark á 

keppnina.

SVANAKJÓLLINN „Þetta“ er í huga 
margra eitthvert eftirminnilegasta atriðið 
í sögu Óskarsins. 

 

Arctic Spas Faxafeni 9

Sími: 554 7755  www.arcticspas.is

Erum að senda stórann gám til Spánar á La Marina svæðið
Það er ennþá pláss fyrir 4 potta.

Það eru spes verð í gangi fyrir þessa einu sendingu.

       Ath: Það þarf ekki að greiða   
       24,5%  vsk af vörunni hérna 
      þar sem um útfl utning er að ræða.

Kæri Sumarbústaðaeigandi á Spáni

La MarinaLa Marina

ATH!!   Opin alla helgina.  
Laugardag 10.00-16.00
Sunnudag  12.00-16.00HORFIR TIL BJARKAR 

Keira Knightley seg-
ist horfa til Bjarkar 

þegar kemur að 
því að velja 

réttu fötin.
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Gjafabréf  frá Express
ferðum

–slær í gegn hjá fermingarbarninu!
Fótbolta-
ferðir
Golfferðir
Formúluferðir
Tónleikaferðir

  ...og margt,
 margt fleira!

Kíktu á úrvalið á 
expressferdir.is og 
hafðu svo samband 
í síma 5 900 100

Auglýsingasími

– Mest lesið

HANDBOLTI Stjarnan sigraði Fylki 
25-20 í bráðskemmtilegum úrslita-
leik Eimskipsbikars kvenna í 
Laugardalshöll í gær en Íslands-
meistarar Stjörnunnar skoruðu 
fjögur síðustu mörk leiksins.

Það var góð stemning í Laugar-
dalshöll og rafmagnað andrúms-
loft og leikmenn liðanna þurftu 
aðeins að ná áttum fyrstu mínút-
urnar. Stjarnan varð fyrir áfalli 
strax á 3. mínútu þegar Arna 
Gunnarsdóttir meiddist og þurfti 
að fara út af en leikmenn liðanna 
seldu sig dýrt og það var virkilega 
hart tekist á, enda mikið í húfi. 
Leikurinn var ekki mjög hraður 
framan af og hvorugt liðið að 
keyra hraðaupphlaup en Stjörnu-
liðið virtist þó vera komið með 
ágætis tök á leiknum þegar líða 
tók á fyrri hálfleik. Þegar tuttugu 
mínútur voru liðnar af leiknum 
var staðan 7-10 fyrir Stjörnuna og 
þar var Alina Petrache í miklu 
stuði og var þá komin með sjö 
mörk. Munurinn hélst á liðunum á 
síðustu tíu mínútunum, staðan var 
9-12 í hálfleik og Stjörnunni gekk 
illa að hrista baráttuglatt lið Fylkis 
af sér.

Fylkisstúlkur komu tvíefldar til 
síðari hálfleiks og náðu að snúa 
leiknum sér í vil með frábærri 
spilamennsku. Á rétt rúmum tíu 
mínútum náði Fylkir að skora sex 
mörk á móti einu marki Stjörn-
unnar og staðan því skyndilega 
orðin 15-13 fyrir Fylki. Munaði 
þar mest um frábæra tilburði 
Sunnu Maríu Einarsdóttir í sókn-
inni og hinnar gamalreyndu Jel-
enu Jovanovic sem varði eins og 
berserkur í markinu. Þegar tæpar 
tíu mínútur voru eftir af leiknum 
var staðan jöfn 19-19 og spennan í 
hámarki. Í stöðunni 20-21 þegar 
þjár mínútur voru eftir skoraði 
Stjarnan svo fjögur síðustu mörk 
leiksins og lokatölur því 20-25.

Hetja dagsins hjá Stjörnunni 
var klárlega Alina Petrache og 
hún var himinlifandi í leikslok.

„Ég er mjög ánægð með sigur-

inn og við gáfumst aldrei upp. Ég 
gat varla sofið kvöldið fyrir leik-
inn þar sem ég hlakkaði svo til að 
spila og þó svo að ég hafi verið 
alveg búin á því og mjög þreytt 
hélt ég áfram og það er frábær til-
finning að vinna svona leik,“ sagði 
Alina kát í leikslok.

Guðríður Guðjónsdóttir, þjálf-
ari Fylkis, var afar stolt af sínu 
liði í leikslok þrátt fyrir tapið.

„Ég er náttúrlega mjög hreykin 
af stelpunum mínum og þær sýndu 
svo sannarlega úr hverju þær eru 
gerðar,“ sagði Guðríður í leikslok 
og markvörðurinn Jelena Jovan-
ovic tók í sama streng.

„Það er sannarlega heiður fyrir 
mig og hina tvo eldri leikmenn 
liðsins að fá að spila með þessum 
efnilegu stelpum og framtíðin er 
björt hjá Fylki,“ sagði Jelena.  
 omar@frettabladid.is  

Petrache hetja Stjörnunnar
Stjarnan sigraði Fylki 25-20 í úrslitaleik Eimskipsbikars kvenna í gær þar sem 
stórskyttan Alina Petrache skoraði fjórtán mörk fyrir Stjörnuna. Leikurinn var 
mun jafnari en lokatölurnar gefa til kynna og Fylkisliðið kom virkilega á óvart.

SIGURHRINGURINN Á efri myndinni eru það Stjörnustúlkurnar Rakel Dögg Braga-
dóttir og Elísabet Gunnarsdóttir sem fara fremstar í flokki með sigurlaunin. Á neðri 
myndinni er það skyttan Alina Petrache sem skoraði grimmt í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Logi og Einar eldheitir í Þýskalandi

Landsliðsmaðurinn litríki Logi Geirsson fór á kostum 
með Lemgo í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í 
gær. Lemgo landaði þá 28-33 útisigri gegn Einari Erni 
Jónssyni og félögum í Minden, staðan var 13-17, en 
Logi gerði sér lítið fyrir og skoraði ellefu mörk og þar af 
voru tvö mörk úr víti. Einar Örn átti 
einnig frábæran leik fyrir Minden 
og skoraði átta mörk. Lemgo er 
í sjöunda sæti deildarinnar með 
28 stig, sæti á eftir Íslendingaliðinu 
Gummersbach sem er með 31 stig, 
en Minden er sem stendur í næst-
neðsta sæti deildarinnar með 11 stig. 
Kiel er á toppnum með 40 stig. 

FÓTBOLTI Manchester United 
og Chelsea unnu góða útisigra 
og söxuðu á forskot Arsenal 
sem náði aðeins jafntefli.

Það leit allt út fyrir að 
Aston Villa næði óvænt-
um sigri á Emirates-
leikvanginum í gær. 
Philippe Senderos, 
varnarmaður Arsen-
al, varð fyrir því 
óláni að skora sjálfs-
mark í fyrri hálfleik 

og jöfnunarmark Arsenal kom 
ekki fyrr en í uppbótartíma 

þegar varamaðurinn Nick-
las Bendtner skoraði af 
stuttu færi og bjargaði 
einu stigi, sem þýðir að 
Arsenal er enn í topp-
sæti deildarinnar.

Englandsmeistarar 
Man. Utd gerðu góða ferð 

á Craven Cottage og sigr-
uðu Fulham auðveldlega 
0-3. Owen Hargreaves 

kom United yfir með 
marki úr aukaspyrnu 
á 15. mínútu og Ji-

Sung Park bætti við öðru marki 
fyrir United í lok fyrri hálfleiks. 
Simon Davies innsigldi sigur 
United með sjálfsmarki þegar 
tæpar tuttugu mínútur voru til 
leiksloka og þar við sat og United 
er nú aðeins stigi á eftir Arsenal í 
deildinni.

Chelsea hélt sér á floti í titil-
kapphlaupinu með því að rass-
skella nágranna sína í West Ham 
0-4 á Upton Park-leikvanginum. 
Segja má að leikurinn hafi verið 
afgreiddur á fimm mínútna kafla 
í fyrri hálfleik þegar gestirnir 
skoruðu þrjú mörk.  - óþ

Manchester United minnkaði forskot Arsenal í eitt stig í toppbaráttunni í gær:

Bendtner bjargaði Arsenal

BJARGVÆTTUR Nicklas Bendtner 
jafnaði fyrir Arsenal í blálokin.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari Stjörnunnar, var afar ánægður með 
sigur stúlknanna sinna í gær. 

„Þetta var bara hörkuleikur sem hafði allt upp á að 
bjóða, góða umgjörð, stemningu áhorfenda, spennu 
og baráttu og sem betur fer enduðum við með gullið,“ 
sagði Aðalsteinn og kvað taktíska breytingu á 
lokakafla leiksins hafa skipt sköpum. 

„Við tókum leikhlé og fórum yfir málin 
og ákváðum að breyta vörninni úr 5-1 niður 

í 6-0 vörn. Við vorum búin að lenda í 
vandræðum með hve Fylkisstúlkurnar 
náðu að halda boltanum lengi og með 
þessari varnartilfærslu fengum við aðeins 
meiri hraða í leikinn á síðustu sjö til átta 

mínútunum og það vann okkur í vil,“ sagði 
Aðalsteinn og Rakel Dögg Bragadóttir, fyrirliði 
Stjörnunnar, tók undir með honum. 

„Þegar við breyttum vörninni náðum við 
að þvinga þær til þess að taka skot úr erfiðari 

stöðum. Við vissum að Florentina Stanciu myndi taka þau skot 
en við kláruðum leikinn ekkert fyrr en á lokamínútunum,“ 
sagði Rakel Dögg en notaði tækifærið til þess að hrósa hinu 

unga og efnilega liði Fylkis. 
„Fylkisstúlkur stóðu sig virkilega vel og þær eiga 

hrós skilið fyrir frammistöðu sína í leiknum. Leikur-
inn var nákvæmlega eins og bikarúrslitaleikir eiga 
að vera með spennuna og baráttuna og ég er bara 
mjög ánægð með að við náðum að klára leikinn,“ 
sagði Rakel, sem kvað Stjörnuliðið nú geta farið að 
einbeita sér að toppbaráttunni í N1-deildinni. 

„Við tökum núna bara einn leik fyrir í einu og 
það er í raun allt saman eins og bikarúrslitaleikir 
sem eftir eru í deildinni. Við þurfum að klára 
hvern leik til að halda pressunni á Framstúlkur, 

sem hafa staðið sig frábærlega í vetur. Þær 
vita samt að við erum rétt á eftir þeim og þær 
mega ekki misstíga sig,“ sagði Rakel Dögg að 
lokum.

AÐALSTEINN EYJÓLFSSON OG RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR: URÐU BIKARMEISTARAR MEÐ STJÖRNUNNI Í GÆR 

Nákvæmlega eins og úrslitaleikir eiga að vera





26  2. mars 2008  SUNNUDAGUR

WEST HAM
PORTSMOUTH

W W W. I C E L A N DA I R . I S

4.–6.
APRÍL

Verð á mann í tvíbýli frá

57.300KR.

Icelandair er samstarfsaðili West Ham og býður ferðir 
á alla heimaleiki liðsins í vetur. Fjölmargir leikir framundan, 
s.s. á móti Newcastle, Derby og Aston Villa.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Eimskipsbikar karla
Fram-Valur 26-30 (9-16)
Mörk Fram (skot): Andri Berg Haraldsson 9/2 
(12/3), Jón Björgvin Pétursson 4 (4), Rúnar 
Kárason 4 (11), Halldór Jóhann Sigfússon 2/1 
2(/1), Haraldur Þorvarðarson 2 (4), Brjánn Guðni 
Brjánsson 1 (1), Guðjón Finnur Drengsson 1 (2), 
Einar Ingi Hrafnsson 1 (2), Hjörtur Hinriksson 1 
(3), Jóhann Gunnar Einarsson 1 (5)
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 11 (35/4 
31,4%), Magnús Gunnar Erlendsson 4/1 (10/1 
40%)
Hraðaupphlaupsmörk: 8 (Jón Björgvin 3, 
Brjánn, Hjörtur, Andri, Einar, Jóhann)
Fiskuð víti: 4 (Guðjón, Andri, Einar, Jón 
Þorbjörn)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Vals: Arnór Gunnarsson 7/1 (9/1), Baldvin 
Þorsteinsson 7/3 (12/4), Ernir Hrafn Arnarson 4 
(9), Ingvar Árnason 3 (3), Sigfús Páll Sigfússon 
3 (4), Elvar Friðriksson 3 (7), Fannar Þór Frið-
geirsson 2 (7), Gunnar Harðarson 1 (1), Sigurður 
Eggertsson (1), Hjalti Þór Pálmason (1) 
Varin skot: Pálmar Pétursson 3 (10/1 30%), 
Ólafur Haukur Gíslason 9/1 (28/3 32,1%)
Hraðaupphlaupsmörk: 5 (Arnór 4, Baldvin)
Fiskuð víti: 5 (Ernir 2, Ingvar, Sigfús, Elvar)
Utan vallar: 14 mínútur

Eimskipsbikar kvenna
Fylkir-Stjarnan 20-25 (9-12)
Mörk Fylkis (skot): Sunna María Einarsdóttir 
10/4 (19/6), Natasa Damljanovic 5/1 (20/2), 
Elzbieta Kowal 3 (4), Ingibjörg Karlsdóttir 1 (2), 
Nataly Sæunn Valencia 1/1 (2/2)
Varin skot: Jelena Jovanovic 17/1 (42/2), 40%.
Hraðaupphlaupsmörk: 2 (Natasa, Ingibjörg).
Fiskuð víti: 10 (Elzbieta 4, Natasa 2, Sunna 
Jónsdóttir 2, Ingibjörg, Sunna María).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petrache 14/4 
(17/5), Sólveig Lára Kjærnested 4 (7), Birgit Engl 
3 (6), Harpa Sif Eyjólfsdóttir 2 (3), Rakel Dögg 
Bragadóttir 2 (4).
Varin skot: Florentina Stanciu 11/2 (25/6), 44%, 
Helga Vala Jónsdóttir 5 (11/2), 45%.
Hraðaupphlaupsmörk: 1 (Sólveig Lára).
Fiskuð víti: 4 (Birgit 2, Elísabet 2).
Utan vallar: 4 mínútur.

Enska úrvalsdeildin
Arsenal-Aston Villa 1-1
0-1 sjálfsmark (27.), 1-1 Nicklas Bendtner (90+3.)
Birmingham-Tottenham 4-1
1-0 Mikael Forsell (7.), 2-0 Sebastian Larsson 
(55.), 3-0 Forsell (59.), 4-0 Forsell (81.), 4-1 
Jermaine Jenas (90.).
Derby-Sunderland 0-0
Fulham-Man. Utd 0-3
0-1 Owen Hargreaves (15.), Ji-Sung Park (44.), 
0-3 sjálfsmark. (73.).
Man. City-Wigan 0-0
Middlesbrough-Reading 0-1
0-1 James Harper (90.).
Newcastle-Blackburn 0-1
0-1 Matt Derbyshire (90.).
West Ham-Chelsea 0-4
0-1 Frank Lampard (17.), 0-2 Joe Cole (19.), 0-3
Michael Ballack (22.), 0-4 Ashley Cole (64.).
STAÐAN Í DEILDINNI
Arsenal 28 19 8 1 57-21 65
Man. Utd 28 20 4 4 58-15 64
Chelsea 27 17 7 3 42-17 58
Everton 27 15 5 7 43-23 50
Aston Villa 28 13 9 6 51-36 48
Liverpool 26 12 11 3 43-19 47
Blackburn 28 12 9 7 37-34 45
Man. City 28 12 9 7 34-31 45
Portsmouth 27 12 8 7 37-26 44
West Ham 27 11 7 9 31-27 40
Tottenham 27 8 8 11 49-45 32
M‘boro 28 7 8 13 25-42 29
Newcastle 28 7 7 14 30-53 28
Wigan 28 7 6 15 26-42 27
Sunderland 28 7 6 15 26-46 27
Birmingham 28 6 8 14 31-41 26
Bolton 27 6 7 14 27-39 25
Reading 28 7 4 17 32-55 25
Fulham 28 3 10 15 25-48 19
Derby 28 1 7 20 13-57 10

Championship-deildin
Burnley-Watford 2-2
0-1 Darius Henderson (23.), 1-1 Robbie Blake
(75.), 1-2 Jordan Stewart (85.), 2-2 Blake (88.). 
Jóhannes Karl Guðjónsson var á bekknum hjá 
Burnley og kom ekki við sögu í leiknum.

Skoska úrvalsdeildin
Inverness-Hearts 0-3
0-1 Christos Karipidis (22.), 0-2 Calum Elliot (33.)
0-3 Calum Elliot (47.). Eggert Gunnþór Jónsson 
lék allan leikinn fyrir Hearts.

Spænska La Liga-deildin
A. Madrid-Barcelona 4-2
0-1 Ronaldinho (30.), 1-1 Aguero (36.), 2-1 Maxi
(42.), 3-1 Diego Forlan (62.), 4-1 Aguero (71.), 
4-2 Samuel Eto‘o (73.). Eiður Smári spilaði 
síðustu 26 mínútur leiksins fyrir Barcelona.
Recreativo-Real Madrid 1-3
1-0 José Caceres(17.), 1-1 Raúl(28.), 1-2 Robinho
(74.), 1-3 Robinho (90.).

Ítalska Serie A-deildin
Roma-Parma 4-0
1-0 Alberto Aquilani (27.), 2-0 sjálfsmark (51.),
3-0 Francesco Totti (80.), 4-0 Mirko Vucinic (90.).

Hollenska úrvalsdeildin
Graafschap-Willem II 1-2
Niklas Tarvajarvi (3.), 1-1 Ibrahim Kargbo (40.), 
1-2 Frank Demouge (58.). Arnar Þór Viðarsson 
var lék allan leikinn fyrir Graafschap.

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Valur sigraði Fram í 
úrslitum Eimskipsbikarsins, 26-
30. Þetta er sjötta sinn sem Valur 
hampar bikarnum og í fyrsta sinn 
í tíu ár, eða síðan Valur sigraði 
Fram í dramatískum úrslitaleik 
árið 1998.

Lítið var um dramatík í leiknum 
í gær. Valsliðið hóf leikinn af 
krafti og var komið með fimm 
marka forystu eftir aðeins tíu mín-
útna leik, 7-2. Fram náði að minnka 
muninn í þrjú mörk, 10-7, en þá 
skoraði Valur fjögur mörk í röð og 
náði sjö marka forystu sem liðið 
hélt fram að hálfleik, 16-9.

Valur hóf síðari hálfleikinn eins 
og þann fyrri. Liðið spilaði frá-
bæran varnarleik og ekki var 
sóknarleikurinn síðri. Tíu mörk-
um munaði á liðunum þegar sjö 
mínútur voru liðnar af síðari hálf-
leik 22-12 en skömmu fyrir 22. 
markið varð Valur fyrir blóðtöku. 
Ingvar Árnason, sem hafði farið 
mikinn í leiknum, fékk þá sína 
þriðju brottvísun og kom því ekki 
meira við sögu.

Fram náði í kjölfarið loks að 
finna svör við frábærum varnar-
leik Vals og hóf að minnka muninn 
af miklum móð. Þegar korter var 
eftir af leiknum var munurinn 
kominn niður í sex mörk, 19-25, og 
þegar tæpar sjö mínútur voru til 
leiksloka var munurinn aðeins 
þrjú mörk, 24-27.

Sigfús Páll Sigfússon 
skoraði þá gott mark 
fyrir Val og slökkti í 
vonum Fram. Jón 
Björgvin Pétursson 
átti frábæra innkomu í 
lið Fram og keyrði ásamt 
Björgvini Gústavssyni 
markverði lið sitt af 
krafti inn í leikinn en 
munurinn var of mikill 
til að Fram næði að 
ógna Val að ein-
hverju viti á loka-
sprettinum 
enda dugir 
skammt að 
leika 
afleitlega 

í 35 mínútur í bikar-
úrslitum.

Það var fyrst og 
fremst baráttuand-
inn í liði Vals og frá-

bær varnarleikur sem 
skóp sigurinn. Hornamenn 
liðsins, Arnór Gunnarsson 
og Baldvin Þorsteinsson, 
áttu góðan leik auk þess 
sem Sigfús Páll Sigfússon 
átti góða spretti og skor-
aði mikilvæg mörk. Sig-
fús gekk í raðir Vals frá 

Fram síðasta sumar og var 
því kampakátur í leikslok 
en vildi  ekki strá salti í 

sárin hjá fyrrverandi félögum 
sínum. 

„Þetta var mjög sætt en ég vil 
ekki vera með nein leiðindi. Ég 
ber mikla virðingu fyrir þeim og 
óska þeim til hamingju með annað 
sætið. Þetta var hörkuleikur og 
mikill karakter hjá þeim að koma 
til baka,“ sagði Sigfús Páll.

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálf-
ari Vals, var afar ánægður í leiks-
lok og kvað góðan undirbúning 
liðs síns hafa skilað sigrinum.

„Við tókum þessa viku fyrir 
leikinn mjög vel. Við settum leik-
inn upp með að þetta væri öðru-
vísi leikur en venjulega. Við tókum 

hverja æfingu svoleiðis og ákváð-
um að njóta þess. Undirbúningur-
inn byrjaði á mánudaginn og á 
þriðjudaginn fórum við á Rambó, 
sem greinilega skilaði sér. Menn 
voru greinilega tilbúnir að fórna 
sér fyrir land og þjóð. Svo var rús-
ínan í pylsuendanum að við feng-
um frábært myndband sem Elísa-
bet Gunnarsdóttir og Freyr 
Alexandersson, þjálfarar meist-
araflokks kvenna í fótbolta, gerðu. 
Samvinnan í félaginu er ótrúleg. 
Þetta var fimmtán mínútna hvatn-
ingarmyndband og þegar ég sá 
það vissi ég að það yrði gaman í 
dag,“ sagði Óskar Bjarni. - gmi

Valur bikarmeistari í sjötta sinn
Valsmenn lögðu Framara að velli 26-30 í úrslitaleik Eimskipsbikars karla í Laugardalshöll í gær. Frábær 
varnarleikur og baráttugleði var undirstaðan að yfirburðum Vals á stórum köflum í leiknum á meðan 
Fram-liðið náði sér ekki á strik. Það lifnaði reyndar við á lokakaflanum en þá var það orðið um seinan.

SÓKNARBROT Andri Berg Haraldsson, leikmaður Fram, rekur hér olnbogann á undan 
sér og Ernir Hrafn Arnarson fær þungt högg á andlitið.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÖGNUÐUR Pálmar Pétursson, markvörður Vals, bregður á leik og hreinlega sleppir 
sér í fagnaðarlátunum í leikslok í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SIGURÖSKRIÐ Valsmenn fagna dátt eftir frækinn sigur gegn Fram í Eimskipsbikarnum í gær. Einn lítill Valsmaður 
er þó ekki alfarið sáttur og lætur vel í sér heyra.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SIGURREIFUR
Sætur sigur 
fyrir Sigfús Pál.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Besti afþreyingarvefurinn 2007

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn sem hlýtur verðlaunin Afþreyingarvefur ársins 2007 er í senn fræðandi, áhugaverður, 

yfirgripsmikill og vinsæll en hefur um leið mikið afþreyingargildi. Vefurinn inniheldur allt sem góður afþreyingarvefur þarf 

að hafa, vel unninn texta, gott myndmál, útvarpsefni, sjónvarpsefni, sem og síaukna aðkomu notenda, sem er eitt af því 

sem skiptir sífellt meira máli hjá framsæknum vefjum í dag. Vefurinn verður að teljast inni í daglegum rúnti íslenskra 

netverja enda einn af fjölsóttustu vefjum landsins.“

Sjá vef Samtaka vefiðnaðarins – svef.is

...ég sá það á visir.issir.is

Samtök vefiðnaðarins völdu visir.is besta afþreyingarvefinn fyrir árið 2007.

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og 
menning á Norðurlandi . Samantekt um-
fjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma 
fresti til 10.15 á mánudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Dalabræður  e.

11.15 Tíska og tónar  e.

12.30 Silfur Egils
13.45 Viðtalið  e.

14.15 Popp og pólitík  (1:3) e.

15.15 Leyniþræðir e.
16.20 Náttúrusýn Alfreds Ehrhardts  e.

17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Filiz flýgur
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu 
 Viðtalsþáttur Evu Maríu Jónsdóttur. Fólkið 
sem mætir í sjónvarpssal á það eitt sameig-
inlegt að vilja deila köflum úr lífsreynslu sinni 
með áhorfendum. Umræðuefnin geta verið 
margvísleg, sum hlægileg, önnur dapur leg, 
einhver forvitnileg, jafnvel framandi. 

20.20 Glæpurinn  (20:20) (Forbrydel-
sen: Historien om et mord)

21.20 Sunnudagsbíó - Kaldaljós  Kvik-
mynd Kaldaljós segir sögu af tvennum 
tímum í lífi Gríms Hermundarsonar. Ást-
ríkri barnæsku Gríms lýkur allt of fljótt þegar 
hann verður fyrir miklu áfalli. Langt fram á 
fullorðinsár hefur Grímur sig lítt frammi í líf-
inu, þar til nýir ástvinir koma til sögunnar og 
knýja dyra í lífi hans. 

22.55 Silfur Egils  e.

00.10 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 World Cup of Pool 2007 
12.50 Professional Poker Tour  (e)

14.25 Rachael Ray  (e)

15.10 Bullrun  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 The Bachelor  (e)

19.00 The Office  (e)

19.40 Top Gear  Nú halda félagarnir til 
Bandaríkjanna og kanna hvort það sé hag-
stæðara að kaupa bíl eða leigja. Hver um 
sig fær 1.000 dollara til að kaupa sér bíl 
og síðan halda þeir í götukappakstur um 
Bandaríkin á bílunum. Auðvitað eru ýmsar 
þrautir sem bíða þeirra á leiðinni og að lok-
inni ferðinni freista þeir þess að selja bílana.

20.40 Psych  Bandarísk gamansería um 
mann með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við 
að leysa flókin sakamál. Shawn og Gus fá 
hjálparbeiðni úr óvæntri átt. Náungi sem 
níddist á þeim í æsku þarf á aðstoð að 
halda. Hann er sigursæll knapi og vill kom-
ast að því af hverju hann er hættur að 
vinna. En rannsóknin breytist fljótt í morð-
mál þegar annar knapi deyr í miðri keppni.

21.30 Boston Legal  Bráðfyndið lögfræði-
drama um skrautlega lögfræðinga í Boston. 
Kona spyr Alan Shore ráða um hvernig hún 
geti komist upp með að drepa manninn 
sem drap dóttir hennar. Katie og Jerry reyna 
að bjarga Joseph Washington sem fær ekki 
að lifa í friði þrátt fyrir að sannað var að 
hann væri ekki morðingi.

22.30 Dexter  Bandarísk þáttaröð um dag-
farsprúða morðingjann Dexter sem vinnur 
fyrir lögregluna í Miami. Hann er sjálfskip-
aður böðull sem myrðir bara þá sem eiga 
það skilið. Dexter reynir að villa um fyrir lög-
reglunni og finnur leið til að losa sig við 
Doakes.

23.25 C.S.I. New York  (e)

00.20 C.S.I. Miami  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.00 Algjör Sveppi 
08.05 Barnatími Stöðvar 2
11.00 Froskafjör
11.10 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.45 Neighbours
13.05 Neighbours
13.25 Neighbours
13.45 Neighbours
14.10 Logi í beinni  (e)

15.05 Bandið hans Bubba   (5.12)

16.55 60 mínútur
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Mannamál

19.50 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll 
Þórðarson snýr aftur með viðtalsþátt sinn 
sem er margfaldur Edduverðlaunahafi. 

20.25 Pushing Daisies  (4.9) Ævintýri um 
ungan mann sem allt frá barnsaldri hefur 
búið yfir þeirri einstöku náðargift að geta 
vakið fólk til lífs með snertingunni einni. 

21.10 Cold Case  (7.23) 

21.55 Big Shots  (1.11) Þættirnir fjalla um 
fjóra félaga sem allir eru sannkallaðir stórlax-
ar, stjórnendur hjá stórfyrirtækjum. En þrátt 
fyrir að þeim gangi allt í haginn á frama-
brautinni þá gengur ekki alltaf eins vel í 
einkalífinu, þar sem kröfurnar eru gjarnan 
óraunhæfar og öfgafullar, eins og allt annað 
í þeirra lífi.

22.40 Corkscrewed  (5.8)

23.05 Bandið hans Bubba  (5.12)

00.45 Mannamál
01.30 The Royal Tenenbaums
03.15 Spun  (Fíkill) Átakanleg og spenn-
andi mynd með Brittany Murphy og Mick-
ey Rourke í aðalhlutverkum. Hér segir frá 
hörkulegum heimi eiturlyfjafíkla sem eru til-
búin að fórna öllu fyrir næsta skammt.  

04.55 Team America: World Police
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

08.00 Gillette World Sport
08.30 Kraftasport 2008
09.00 Spænski boltinn  (Atl. Madrid - 
Barcelona) Útsending frá leik í spænska 
boltanum.

10.40 Spænski boltinn  (Recreativo - 
Real Madrid) Útsending frá leik í spænska 
boltanum.

12.20 NBA - All Star Game  Útsending 
frá Stjörnuleiknum þar sem allar skærustu 
stjörnur NBA mættu til leiks.

14.20 Skills Challenge
15.50 Skills Challenge 
17.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evr-
ópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meistaradeild 
Evrópu þar sem síðustu umferðir eru skoð-
aðar og viðtöl tekin við leikmenn og þjálfara.

17.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Villareal og Osasuna í spænska bolt-
anum.

19.50 PGA Tour 2008  (Honda Classic) 
Bein útsending frá lokadegi Honda Classic 
en mótið er hlut af PGA mótaröðinni. Marg-
ir af bestu kylfingum heims mæta til leiks á 
Palm Beach völlinn.

23.00 Tottenham - Chelsea  (Enski 
deildarbikarinn)

06.00 De-Lovely
08.05 Blue Sky  (e)

10.00 The Producers
12.10 The Perfect Man
14.00 De-Lovely
16.05 Blue Sky  (e)

18.00 The Producers  Bráðfyndin gaman-
mynd með Nathan Lane, Matthew Broder-
ick og Umu Thurman í aðalhlutverkum. 

20.10 The Perfect Man  (Hinn fullkomni 
maður)

22.00 The Transporter 2
00.00 The Woodsman
02.00 Control
04.00 The Transporter 2

08.10 Newcastle - Blackburn  Útsending 
frá leik Newcastle og Blackburn 

09.50 Fulham - Man. Utd  Útsending frá 
leik Fulham og Man. Utd 

11.30 Premier League World
12.00 4 4 2
13.20 Bolton - Liverpool  Bein útsend-
ing frá leik Bolton og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.

15.20 PL Classic Matches
15.50 Everton - Portsmouth  Bein út-
sending frá leik Everton og Portsmouth í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Man. City - Wigan  Útsending 
frá leik Man. City og Wigan í ensku úrvals-
deildinni.

19.50 West Ham - Chelsea  Útsending 
frá leik West Ham og Chelsea í ensku úr-
valsdeildinni.

21.35 4 4 2
22.55 Arsenal - Aston Villa  Útsending 
frá leik Arsenal og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.

22.00 Transporter 2  
 STÖÐ2BÍÓ

21.15 Extreme Life trough a 
Lens   SIRKUS

20.20 Glæpurinn   SJÓNVARPIÐ

19.50 Sjálfstætt fólk   STÖÐ2

19.40 Top Gear   SKJÁREINN

▼

> Hilary Duff
„Ég elska föt. Ég hef enga stjórn 
á sjálfum mér. Ég hef mikinn 
áhuga á skóm, fötum og 
snyrtidóti. Ég er svona stelpa 
sem vill ekki fara of oft í sömu 
fötin,“ segir hin unga og efni-
lega leikkona Hilary Duff í viðtali 
við breskt tímarit. Hilary Duff leikur 
í kvikmyndinni The Perfect Man 
sem er sýnd í kvöld á Stöð 2 Bíó 
kl. 20.10.

„Þið fáið þá stjórn sem þið eigið skilið,“ segir spjall-
þáttastjórnandinn Jay Leno með kaldhæðnu glotti 
inn í myndavélina. Hann hafði þá nýlokið föstum lið 
sem kallast Jaywalk þar sem hann leggur spurningar 
almenns eðlis fyrir venjulega bandaríska vegfarendur 
og iðulega verður fólk uppvíst að fávisku. Í þetta sinn 
dró hann úr fórum sínum myndir af stjórnmálamönn-
um sem hafa tekið þátt í forkosningum demókrata 
og repúblikana um tilnefningu til forseta-
embættisins.

Ég hef aldrei haft mikið álit á Banda-
ríkjamönnum sem þjóð, sérstaklega vegna 
þess að hún kaus yfir sig George W. Bush 
ekki einu sinni heldur tvisvar. Niðurstöð-
ur Jaywalks fengu mig þó til að skjálfa 
á beinunum. Er þetta fólkið sem mun 
ákveða hver leiðir eitt valdamesta land 
heims?

Ég læt vera að fólk hafi ekki kannast við Huckabee af mynd, 
enda ekki mjög áberandi maður, get jafnvel fyrirgefið fólki að vita 
ekki hver John Edwards er. John Kerry þekktu ekki allir, olræt, enda 
alveg þrjú ár síðan hann var í forsetaframboði. Þegar Leno dró hins 
vegar upp úr vasa sínum myndir af Obama, Clinton og McCain og 
fólk stóð enn á gati, fór ég heldur að ókyrrast. Var þetta ekki bara 
eitthvert grín? Getur verið að almenningur á götum Kaliforníu sé 

jafn fávís um innanlandspólitík eins og utanríkisstefnu? 
Ég hafði allavega eftir þetta minni áhyggjur en áður af 
því að tungubrjóturinn Medvedev hafi haft mjög slæm 
áhrif á trúverðugleika Hillary Clinton, enda bersýnilegt 
að almenningur í USA fylgist ekkert allt of grannt 

með forkosningunum. 

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR HRÆÐIST DÓMGREIND BANDARÍSKS ALMENNINGS

Heimskra manna stjórn

JAY LENO „Þið fáið þá stjórn sem þið eigið skilið,“ 
sagði hann við bandarísku þjóðina sem sýndi enn 
greind sína og gjörvileika í liðnum Jaywalk.



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SUNNUDAGUR  2. mars 2008 29

SVT 1

08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.15 Í lestarferð um japanskar bókmenntir
11.00 Guðsþjónusta í Háteigskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Nornirnar
15.35 Sírenur
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.00 Fréttir
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

16.00 Hollyoaks  (131:260)

16.25 Hollyoaks  (132:260)

16.50 Hollyoaks  (133:260)

17.15 Hollyoaks  (134:260)

17.40 Hollyoaks  (135:260)

18.05 Hollywood Uncensored 
18.30 Falcon Beach 
19.15 The George Lopez Show  Bráðs-
kemmtilegur gamanmyndaflokkur fyrir alla 
fjölskylduna með grínistanum George Lopez 
í aðalhlutverki. Við kynnumst fjörugu heim-
ilishaldi þar sem skrautlegar persónur koma 
við sögu. Sambúð hjónanna George og 
Angie og barnanna þeirra, Carmen og Max, 
gengur vel en ýmsir heimilisvinir setja gjarn-
an strik í reikninginn. Þetta er sjötta þátta-
röðin af þessum skemmtilegu þáttum. 
Leyfð öllum aldurshópum.

19.40 Sjáðu
20.05 Comedy Inc.  (4:22) Sprenghlægi-
legur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

20.30 Special Unit 2  (10:19)

21.15 Extreme: Life Through a Lens 
 Hér eru sagðar sögur stjarnanna í Holly-
wood í gegnum myndir sem hafa birst í 
stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

22.00 X-Files  Fox Mulder trúir á meðan 
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnátt-
úruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að 
hindra leit þeirra að sannleikanum.

22.45 Falcon Beach
23.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

11.00 The Weakest Link 12.00 Dive To Shark 
Volcano 13.00 Land of the Tiger 14.00 Animal 
Hospital 14.30 Animal Hospital 15.00 Doctor 
Who 15.45 Doctor Who Confidential 16.00 My 
Hero 16.30 My Hero 17.00 EastEnders 17.30 
EastEnders 18.00 Space Race 18.50 The Human 
Mind 19.50 The Ship 20.40 I’ll Show Them Who’s 
Boss 21.20 I’ll Show Them Who’s Boss 22.00 
Around the World in 80 Days 23.00 Top Gear Xtra 
23.50 Top Gear Xtra 0.50 Top Gear Xtra 1.55 Space 
Race 2.50 The Human Mind 3.50 I’ll Show Them 
Who’s Boss 4.30 Balamory 4.50 Tweenies

11.00 TV Avisen 11.10 Boxen 11.25 OBS 11.30 
SPAM 12.00 SKUM TV 12.15 Flemmings Helte De 
Luxe 12.35 Family Guy 13.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken 13.45 Sommer 14.45 HåndboldSøndag: 
GOG Svendborg - Pick Szeged 16.30 Emil fra 
L¢nneberg 17.00 Chimpanserne fra Gombe 
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.10 
Landsbyhospitalet 19.00 Sommer 20.00 21 
Søndag 20.40 SøndagsSporten 20.50 Napoleon 
22.20 Höök 23.20 Progeria - 80 år gamle børn

9.00 NRKs sportssøndag 9.55 V-cup skiskyting: 
4x6 km mixed stafett 11.15 V-cup langrenn: 15 
km klassisk kvinner 12.35 V-cup hopp 13.35 
Sport i dag 13.50 V-cup hopp 14.25 V-cup alpint: 
Super-G, menn 15.30 Rally-VM 2008: Rally Mexico 
15.40 Sport i dag 16.00 Minnenes reise 16.30 
Åpen himmel 17.00 Barne-tv 17.20 Sola er en gul 
sjiraff 17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen 18.45 
Sportsrevyen 19.15 Reinlykke 19.55 Der ingen 
skulle tru at nokon kunne bu 20.25 Paycheck 
22.20 Kveldsnytt 22.35 Rally: Numedalsrally 
23.05 Keiser Hirohito 23.55 Juristane 0.35 Norsk 
på norsk jukeboks

9.00 Vasaloppet 11.35 Disneydags 12.30 Rea 
12.55 Trons Europa 13.25 Plus 13.55 Packat 
& klart 14.25 I love språk 15.25 Världen 16.25 
Förändrarna 16.55 Anslagstavlan 17.00 Bolibompa 
17.30 Skärgårdsdoktorn 18.30 Rapport 19.00 
Andra Avenyn 19.30 Sportspegeln 20.15 Agenda 
21.10 Genusmaskineriet 21.40 Sjuk i själen 22.10 
Rapport 22.20 Rally-VM 23.10 Tv-stjärnan

Mannamál er nýr 
samtalsþáttur á Stöð 
2. Þættinum stýrir 
Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, einn 
reyndasti sjónvarps-
maður landsmanna, 
sem sett hefur svip 
sinn á íslenska 
fjölmiðla undanliðinn aldarfjórðung. 
Í þættinum eru samtöl Sigmundar 
Ernis við marga kunnustu og umtöl-
uðustu menn þjóðarinnar, auk þess 
sem tveir kunnustu rithöfundar lands-
manna munu stíga fram í hverjum 
þætti og meta heilsufar þjóðarinnar. 
Loks verður nýstárleg menningarrýni 
í þættinum þar sem áhorfendur fá að 
vita hvað þeir eiga að lesa, hlusta á 
og sjá - og hvað ekki. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Mannamál
Stöð 2 kl. 19.10

▼

Ný og spennandi þáttaröð sem lýsa 
mætti sem blöndu af Nip/Tuck og 
Desperate House wives, þ.e. nokk-
urs konar Aðþrengdir eiginmenn. 
Þættirnir fjalla um fjóra félaga sem 
allir eru sannkallaðir stórlaxar, 
stjórnendur hjá stórfyrirtækjum. 
Þrátt fyrir að þeim gangi allt í hag-
inn á framabrautinni ganga hlutirnir 
ekki alltaf eins vel í einkalífinu, þar 
sem kröfurnar eru gjarnan óraun-
hæfar og öfgafullar, eins og allt 
annað í þeirra lífi.

STÖÐ 2 KL. 21.55 
Big Shots NÝTT
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? Við í FÍH vorum að 
klára að sýna Sálarmessuna sem Sammi 
jagúar setti upp. Ég og hljómsveitin 
Moses Hightower höfum verið að stúss-
ast svolítið og verðum til dæmis á Aldrei 
fór ég suður. Svo er ég að læra inn á nöfn 
og lækningamátt ýmissa steina og blóma-
dropa, sem er mjög gaman.
Augnlitur: Blá/grá/mosagrænn.
Starf: Tónlistardama, frístundaleiðbein-
andi og starfsmaður í andlegu verslun-
inni Gjöfum jarðar.
Fjölskylduhagir: Einhleyp.
Hvaðan ertu? Borin og barnfædd í 
Reykjavík.
Ertu hjátrúarfull? Nei, ég get ekki sagt 
það.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Ég 
horfi lítið sem ekkert á sjónvarp en ég á 

Grey‘s Anatomy á DVD. Ég horfi stundum 
á það.
Uppáhaldsmatur: Lambakjöt.
Fallegasti staðurinn: Landmanna-
laugar.
iPod eða geislaspilari: Ég á ömurlega 
geislaspilara sem láta eins og allt sé 
rispað þannig að ég ætla að segja iPod. 
Þar er ekkert rispað.
Hvað er skemmtilegast? Að fá 
hlátursköst, fara á góða tónleika, fara í 
hestaferðir með toppliði og topphestum 
í íslenskri náttúru með gott nesti og smá 
koníak í pela.
Hvað er leiðinlegast? Illa innrætt fólk, 
að vera í vondu skapi og að vera lasin.
Helsti veikleiki: Ég er viðkvæm, stund-
um mjög fljótfær og gleymin. Ég gæti nú 
haldið þessu áfram lengi.

Helsti kostur: Mér þykir mjög vænt um 
fólk og ég kann að njóta lífsins.
Helsta afrek: Tónlistin mín.
Mestu vonbrigðin: Þegar kisa mín fór 
til himna.
Hver er draumurinn? Að 
verða góð tónlistarkona, góður 
læknir, eignast stóra fjöl-
skyldu, tvær kisur og kannski 
einn risastóran hund. Og jú, 
heimsfriður!
Hver er fyndnastur/fyndn-
ust? Guðrún Helga Kristjáns-
dóttir og Guðný Halldórs-
dóttir.
Hvað fer mest í taugarnar 
á þér? Tillitsleysi og dóna-
skapur.
Hvað er mikilvægast? Ást.

HIN HLIÐIN BRYNDÍS JAKOBSDÓTTIR TÓNLISTARKONA

Hlátursköst og hestaferðir í uppáhaldi

„Ég samgleðst henni og þeim 
mjög með þetta. Hún hefur 
alltaf verið rosalega dugleg og 
sjálfstæð stúlka frá því að hún 
fæddist. Hún veit nákvæmlega 
hvað hún hefur alltaf viljað og 
hefur staðið alveg undir því.“

Sigþrúður Stefánsdóttir, móðir söngkon-
unnar Regínu Óskar. 

21.07.87

Félagsskapurinn Félag íslenskra 
grjónapunga var stofnaður á 
Kaffi Tröð fyrir einum 45 árum. 
Síðan hafa meðlimir hist í hádeg-
inu, alla virka daga, yfir rjúk-
andi diskum af mömmumat. Síð-
ustu tíu árin hefur sá matur 
verið framreiddur á Humarhús-
inu, þar sem matargestir eiga 
alla jafna að venjast flóknari 
matreiðslu en bjúgum og upp-
stúf eða kjöti í karríi.
„Upphafið var nú bara þannig að 
við vorum nokkrir stráklingar, 
sem vorum flestir að vinna niðri 
í bæ, sem nenntum ekki heim í 
hádeginu. Við fórum að hittast 
og spjalla á Kaffi Tröð í staðinn, 
og þegar því var lokað lá leiðin 
um stundarsakir yfir á Hress-
ingarskálann,“ útskýrir Hemmi, 
sem er einn stofnfélaga. „Við 
sátum alltaf við fínasta hring-
borð á Tröð og fengum að flytja 
það með okkur yfir á Hressó. 
Það fylgdi okkur líka yfir á 
Humar húsið og það er ekki nema 
stutt síðan því var skipt út,“ 
bætir hann við. 

Þessir riddarar hringborðsins 
eiga það flestir sameiginlegt að 
hafa verið iðnir við íþróttaiðkun, 
en Hemmi segir það þó ekki vera 
inngönguskilyrði í félagsskap-
inn. „Valsmenn hafa verið svolít-
ið ráðandi þarna en við komum 
samt úr ýmsum félögum. Einn af 
stofnendunum, Axel Sigurðsson, 

var deildarstjóri á póstinum og 
Framari, og Hilmar Björnsson, 
fyrrverandi landsliðsþjálfari, er 
KR-ingur. Svo eru aðrir sem 
tengjast íþróttum ekkert,“ segir 
Hemmi, sem segir þó ákveðin 
viðmið gilda í félaginu. „Menn 
verða að undirgangast stífar 
reglur, eins og að vera alltaf í 
góðu skapi og ræða aldrei ein-
hver leiðindamál. Öllum ber 
saman um að það sé nóg röflað 
og nöldrað í þjóðfélaginu, við 
þurfum ekkert á því að halda,“ 
segir hann og hlær við. 

Grjónapungarnir eru samtals 
um átján í dag, að sögn Hemma, 

en eins og við má búast hafa ein-
hverjir helst úr lestinni og aðrir 
bæst í hópinn á síðustu fjörutíu 
árum. Í hverju hádegi mæta alla 
jafna um tíu manns. „Þetta er 
alveg stórgóður félagsskapur og 
þetta styttir daginn svo sannar-
lega. Léttleikinn er öllum nauð-
synlegur,“ segir Hemmi og bætir 
við: „Menn hafa undrast það 
hvaða flottræfilsháttur þetta sé 
að fara alltaf út að borða, en 
þetta er bara eins og þegar Jón 
Jónsson kaupir sér samloku. 
Bara góður hópur og góður 
mömmumatur.“

  sunna@frettabladid.is

HERMANN GUNNARSSON: BANNAÐ AÐ NÖLDRA Í FÉLAGI ÍSLENSKRA GRJÓNAPUNGA

Mömmumatur í hádeginu í 45 ár

GRJÓNAPUNGAR Á HUMARHÚSINU Félag íslenskra grjónapunga hefur snætt saman mömmumat í hádeginu, alla virka daga, 
síðastliðin 45 ár. Á Humarhúsinu hafa grjónapungarnir sérherbergi fyrir sig. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Big Lebowski-hátíð verður haldin 
í Keiluhöllinni í annað sinn laugar-
daginn 8. mars. Á hátíðinni verður 
vitaskuld keilað eins og í sam-
nefndri gamanmynd Coen-bræðra, 
auk þess sem veitt verða verðlaun 
fyrir besta búninginn. Einnig 
verður myndin sjálf sýnd á breið-
tjaldi.

„Það komu ekki nema tuttugu 
manns í fyrra og við stefnum á 
aðeins meira núna. En þetta sló 
alveg í gegn og allir skemmtu sér 
rosalega vel,“ segir Svavar Helgi 
Jakobsson, sem skipuleggur hátíð-
ina ásamt vini sínum Ólafi Sverri 
Jakobssyni. 

Bandarískir áhugamenn um The 
Big Lebowski stofnuðu samtök 
sem hafa haldið hátíð sem þessa 
nokkrum sinnum á ári undanfarin 
sjö ár. Einnig ferðuðust meðlimir 
þeirra til Bretlands á síðasta ári 
og héldu þar tvær hátíðir. Hvort 
þeir komi einhvern tímann hingað 
til lands er aftur á móti annað mál. 

„Það væri ekki leiðinlegt, sérstak-
lega þegar maður sér hversu stórt 
þetta er úti. Leikarar úr myndinni 
hafa verið að mæta og Jeff Bridges 
hefur til dæmis mætt tvisvar. Ég 
held að flestir myndu vilja fá John 
Turturro hingað. Hann er senu-
þjófurinn í myndinni og á örugg-
lega frægustu setningarnar,“ segir 

Svavar, sem hefur séð The Big 
Lebowski yfir tuttugu sinnum. 
„Það er rosalega stór hópur sem 
dýrkar myndina. Hún er á topp 
fimm hjá mörgum sem ég veit um. 
Við völdum líka að halda hátíðina 
8. mars vegna tíu ára afmælis 
hennar.“ Hægt er að næla sér í 
miða á hátíðina á midi.is. - fb

Lebowski dýrkaður á Íslandi

THE DUDE Félagarnir Svavar (til vinstri) 
og Ólafur bregða á leik sem lati friðar-
sinninn The Dude, sem Jeff Bridges lék 
af alkunnri snilld.

JESUS John Turturro fór á kostum sem 
hinn stórundarlegi Jesus Quintana í The 
Big Lebowski.

HLÁTURMILDUR Hemmi Gunn er 
vanalega hrókur alls fagnaðar hvert sem 
hann fer. Hann skemmti sér vel á fundi 
með Grjónapungunum í vikunni, enda 
er bannað að ræða leiðindamál þar.

„Ef þau vilja fá mig aftur þá 
stendur ekki á mér,“ segir söngvar-
inn Jón Jósep Snæbjörnsson. Mikla 
athygli vakti á síðasta ári þegar 
Jónsi starfaði sem flugþjónn hjá 
Icelandair og allar líkur virðast á 
því að hann snúi aftur til þeirra 
starfa í sumar.

Flugþjónar og -freyjur sem 
störfuðu hjá Icelandair í fyrra-
sumar fengu fyrir skemmstu sent 
bréf þar sem kannað var hvort þau 
hefðu hug á því að snúa aftur til 
starfa í sumar. Samkvæmt 
upplýsingum frá Icelandair er 
þetta svo stór hópur að ólíklegt er 
að inntökupróf verði haldin fyrir 
nýliða að þessu sinni. Jónsi segist 
hafa svarað bréfinu. Hann hafi að 
sjálfsögðu óskað eftir því að fá 
starf í vélum Icelandair í sumar. 

„Auðvitað. Það var sannur heiður 
að fá að þjóna landsmönnum í 
fyrra. „Kaffi, vatn eða te?“ Þetta 
var frábært,“ segir söngvarinn sem 
undanfarið hefur starfað hjá Glitni. 
Þar er Jónsi í viðburðadeild, í 

verkefni sem lýkur 
með vorinu. Gengið 
verður frá ráðningu 
flugliða nú á næstu 
dögum. 

- hdm 

Jónsi aftur í 
háloftin

JÓN JÓSEP 
SÆBJÖRNSSON 

Tekur sig vel 
út í búningi 
flugþjóns-
ins.



Because afterwards you’re all the wiser for it.

Because fuel can be used still more efficiently. Like in the new
inline six-cylinder engine with twin turbo.

Because Albert Einstein did, too.

Because you can always go one better. Otherwise, there
would never have been a twin turbo engine.



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Í dag er sunnudagurinn 
2. mars, 62. dagur ársins.

8.31 13.40 18.50
8.19 13.24 18.31

með ánægju

Kóngurinn
í Køben

Iceland Express kynnir:

Forsala
hafin!

Bubbi Morthens, í samvinnu við Iceland Express og Express ferðir, heldur stórtónleika í hinum 
stórglæsilega Falconer Salen í Kaupmannahöfn 18. október 2008. Þar mun Bubbi, eins og 
honum einum er lagið, flytja sín þekktustu lög í bland við nýtt og óútkomið efni.

39.900 kr.
Kynntu þér mismunandi pakkaferðir
á tónleikana á www.expressferdir.is

Forsala miða er hafin
á www.expressferdir.is,
verð frá:

Það er alltaf gaman að skreppa til Køben, 
en aðdáendur Bubba á öllum aldri mega hreinlega 
ekki missa af þessum stórviðburði!
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Þær hugmyndir um framtíðar-
skipulag Vatnsmýrarinnar sem 

nú liggja fyrir eru dásamlegar. Ég 
öfunda afkomendur mína af því að 
fá að njóta þeirrar byggðar sem 
þar mun rísa, því sjálfum mun 
mér varla endast aldur til að sjá 
hana fullkláraða. Þarna verður 
blönduð miðborgarbyggð, svipuð 
eftirsóttustu hverfunum í Reykja-
vík um þessar mundir, Þingholtun-
um og Vesturbænum. Ég varð 
ótrúlega feginn að sjá að skipulag-
ið gerði ekki ráð fyrir eintómum 
botnlöngum út frá steingeldum 
verslunar- og þjónustukjarna, 
heldur eðlilegri framlengingu af 
byggðinni sem fyrir er í nágrenn-
inu. Gert er ráð fyrir uppbygg-
ingu háskóla, útivistarsvæðum, 
blandaðri íbúðabyggð, verslunum, 
leikskólum, grunnskólum og fram-
haldsskóla. Þarna verður allt til 
alls. Nema kirkja. 

NÚ hef ég í sjálfu sér engar 
áhyggjur af því að á venjulegum 
sunnudegi verði ekki pláss fyrir 
kirkjurækna Vatnsmýringa fram-
tíðarinnar í kirkjunum í nágrenn-
inu, Neskirkju, Hallgrímskirkju 
og Dómkirkjunni. Í Vatnsmýri er 
hins vegar gert ráð fyrir 10–15 
þúsund manna íbúabyggð. Það er 
um það bil tvöfaldur íbúafjöldi 
meðalsóknar í Reykjavíkur-
prófastsdæmi vestra. Af þessu 
fólki má reikna með að 8–12 þús-
und, varlega áætlað, vilji skíra 
börnin sín og ferma, gifta sig í 
kirkju og hljóta kirkjulega útför. 
Af eðlilegum ástæðum eru því tak-
mörk sett hve margar athafnir 
geta farið fram í einni kirkju á 
einum degi. Þrátt fyrir að þessi 
tölfræði sé fyrirliggjandi gerir 
engin tillagnanna ráð fyrir því að 
þessi þjónusta verði í boði í hverf-
inu. Jafnvel tillagan, þar sem búið 
er að ákveða hvar McDonald’s og 
IKEA eiga að vera, gerir ekki ráð 
fyrir kirkju. 

FREISTANDI væri að draga af 
þessu einhverjar ályktanir um 
stöðu kirkjunnar í nútíma-
samfélagi eða geistlegar áherslur 
skipulagsfræðinga, en ég ætla að 
láta það ógert. Ég held að þetta sé 
bara vanhugsað. Allir hljóta að 
sjá, óháð sinni persónulegu trúar-
afstöðu, að óskað verður eftir 
þessari þjónustu í hverfinu. Af 
þeim sökum efast ég ekki um að í 
Vatnsmýri rísi kirkja með fjölgun 
íbúanna. Hennar verður einfald-
lega þörf. Ég held bara að það 
væri sniðugra að skipulagið gerði 
ráð fyrir því frá byrjun. 

Sókn í
Vatnsmýri 


