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Minna sælgæti og ódýrara vín
Nanna Rögnvaldardóttir og Sigmar Guðmundsson 
ræða um verkföll, aprílgöbb og sitthvað fleira. 

SÖGULEGUR FUNDUR 
Tímamótaákvarð-
anir voru teknar 
á fundi leiðtoga 
Atlantshafsbanda-
lagsríkja í 
Búkarest. 
UTANRÍK-
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Áframhaldandi blíða  Veðrið í 
dag er áframhald á blíðunni í gær, 
bjartviðri um allt land, hægur vind-
ur og hiti yfir frostmarki sunnan- og 
vestanlands en rétt fyrir neðan 
frostmark norðan- og austantil.    
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MENNING Málerkið Lovescape, eftir 
Guðmund Guðmundsson, Erró, var 
í gærkvöldi slegið á 300 þúsund 
evrur eða 35 milljónir íslenskra 
króna hjá uppboðsskrifstofunni 
Cornette de Saint Cyr í París.

Love scape, sem er frá árunum 
1972-74, var metið á bilinu 300-400 
þúsund evrur og var eitt verðmæt-
asta verkið á uppboðinu. Verkið var 
á sama verðbili og tvö léreftsþrykk 
eftir Andy Warhol og olíumynd 
eftir Anselm Kiefer. 

Á uppboðsverðið leggst tíu pró-
senta uppboðsgjald og tæplega tólf 
prósenta skattur. Kaupandinn mun 
því reiða af hendi 369.468 evrur 
þegar upp er staðið, eða tæpar 43 
miljónir íslenskra króna.

Verðið sem gefið var fyrir Love-
scape er mun lægra en hæsta verð 
sem til þessa hefur verið greitt 

fyrir verk eftir Erró frá sama tíma-
bili. Verkið Comicscape var selt á 
720 þúsund evrur á uppboði hjá 
Christies í desember eða nær 84 
milljónir íslenskra króna á núver-
andi gengi. 

Félagar Errós sem tilheyra hópi 
„nonfigurative“-málaranna áttu 
margir verk á uppboðinu í gær: 
Klasen, Monory og Adami. Verk 
hópsins njóta nú mikillar athygli í 
París vegna stórsýningar á Grand 
Palais sem opnar hinn 16. apríl en 
hún er helguð þeim. Þá stendur enn 
stórsýning í Zürich um evrópsku 
popplistina sem vakið hefur athygli 
og lýkur um miðjan maí. Þar er 
Erró einnig í forsæti. - pbb 

Málverkið Lovescape seldist á 35 milljónir hjá uppboðsskrifstofu í París:

Vonbrigði með verð á Erró

HEILBRIGÐISMÁL Skipulag læknisþjónustu á 
Íslandi er vægast sagt tilviljanakennt. Skil-
greina þarf betur hlutverk sjúkrahúsa, 
heilsugæsla og sérfræðilækna. Slíkt myndi 

lækka útgjöld til muna. Þetta segir Runólfur 
Pálsson, formaður Félags íslenskra lyflækna. 

Runólfur segir langstærsta verkefni heil-
brigðisþjónustunnar vera meðferð langvinnra 
sjúkdóma. „Því er ekkert stjórnað hvar sjúk-
lingar með langvinna sjúkdóma, einn eða 
fleiri, njóta þjónustu, hvar þeir eru í eftirliti 
og hvar tekin er ákvörðun um þeirra með-
ferð,“ segir hann. 

Í nýjasta hefti Læknablaðsins segir hann 
meðferð slíkra sjúkdóma afar krefjandi við-

fangsefni bæði hvað varðar kostnað og starfs-
krafta. Þrátt fyrir það hafi málið ekki verið 
tekið föstum tökum. 

„Alvarlegustu tilfellin eiga heima á göngu-
deildum Landspítalans þar sem er greiður 
aðgangur að flókinni þjónustu en léttari tilfell-
in hjá heilsugæslunni sem er ódýrasti valkost-
urinn, tilfellin sem falla þarna á milli ættu svo 
að vera á hendi sérfræðilækna. Nú er staðan 
ekki þannig,“ segir hann. Í alltof mörgum til-
fellum fari fólk fram hjá heilsugæslulæknum 
og fái þjónustu annarra sérfræðilækna, jafn-
vel árum saman þótt þess sé ekki þörf og hafi í 
för með sér meiri kostnað fyrir samfélagið. Þá 
hafi skortur á heimilislæknum ýtt enn frekar 
undir þessa þróun.

Með frekari skilgreiningu á því hvaða sjúk-
dómar og á hvaða stigi geti verið á hendi hvers 
hluta innan heilbrigðiskerfsins mætti létta 
álag á bráðaþjónustu sjúkrahúsanna. Í flestum 
tilfellum ættu heilsugæslulæknar að hafa yfir-

sýn yfir málefni þeirra sem þjást af langvinn-
um sjúkdómum en til þess þurfi heimilislækn-
ar að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um 
sjúklinga sína þegar þeir fá þjónustu annars 
staðar. Víða erlendis séu þessir hlutir í mun 
betri farvegi en hér er og byggist það á mikilli 
samvinnu lækna innan og utan sjúkrahúsa. 
Hérlendis sé veruleg tregða á þeim samskipt-
um og úr því verði að bæta. 

Samskiptaleysi þessara þriggja grunnein-
inga heilbrigðiskerfisins valdi því miður því að 
algengt sé að enginn hafi heildaryfirsýn á 
lyfjameðferð sjúklinga. Lyfjagagnagrunnur og  
rafrænar lyfjaávísanir séu gott framtak í þeim 
efnum en hann ítrekar að auk þess þurfi ávallt 
að skilgreina hver sé umsjónarlæknir sjúk-
lings með langvinnan sjúkdóm og að honum sé 
ávallt tilkynnt um nýjar lyfjaávísanir. - kdk 

Samskiptaleysi lækna kemur 
niður á þjónustu við sjúklinga 
Algengt er að samskiptaleysi milli lækna sjúkrahúsa, sérfræðilækna og lækna á heilsugæslustöðvum hafi 
í för með sér að enginn hafi yfirsýn yfir lyfjagjafir sjúklinga. Því er ekki stjórnað hvar sjúklingar með 
langvinna sjúkdóma njóta þjónustu eða eftirlits. Þetta segir formaður Félags íslenskra lyflækna. 

ÚTIVIST „Það eru mörg ár síðan 
aðstæður hafa verið svona 
frábærar,“ segir Einar Bjarna-
son hjá skíðasvæðunum í 
Bláfjöllum. „Hér er allt á kafi í 
snjó, sól, logn og frost.“ 

Um tvö þúsund manns voru á 
skíðum í Bláfjöllum í gær en að 
sögn Einars getur svæðið vel 
tekið á móti fimm þúsund 
manns. 

Um ellefu hundruð manns 
voru í Hlíðarfjalli í gær þar sem 
fram fer unglingameistaramót 
Íslands á skíðum. „Að mínu mati 
er þetta besti skíðadagurinn í 
vetur,“ segir Kristján Baldurs-
son skíðakennari. Mjög gott 
veður var í Hlíðarfjalli, sól og 
blíða.

Flest skíðasvæði landsins eru 
opin í dag. Í Bláfjöllum og 
Hlíðarfjalli opnar klukkan tíu og 
verður opið fram eftir degi.  - ovd

Besti skíðadagurinn í vetur:

Skíðafæri með 
allra besta móti

VEÐRIÐ Í DAG

KYNÞOKKAFYLLST 
Hornamennirnir 
eru heitastir í N1-
deildunum. 

SPORT FYLGIR Í DAG

LOVESCAPE Verk Errós fór á 300 þúsund 
evrur eða um 35 milljónir íslenskra 
króna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GREGORY GERAULT

MEIRI HÁTTAR SKÍÐAFÆRI Um tvö þúsund manns voru í Bláfjöllum í gær og um ellefu hundruð í Hlíðarfjalli.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rökstólar 18



2  6. apríl 2008  SUNNUDAGUR

Þú sparar 500 kr.

998 kr.
kg
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LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Sunnudagssteikin

Lambalæri

998 kr

TILBOÐ!
SPRENGI-

TEXAS, AP Rúmlega fimmtíu 
stúlkur voru síðdegis á föstudag 
fluttar af búgarði sértrúarsafn-
aðar í Texas í Bandaríkjunum 
vegna gruns um kynferðislega 
misnotkun. 

Yfirvöld sóttu stúlkurnar, sem 
eru á aldrinum sex mánaða til 
sautján ára, eftir að þeim bárust 
ábendingar um misnotkun á 
sextán ára gamalli stúlku. 

Talið er að um 150 manns búi á 
búgarðinum og tilheyra þeir allir 
FLDS-söfnuðinum. Leiðtogi 
safnaðarins, Warren Jeffs, var 
fangelsaður í fyrra eftir að hann 
var fundinn sekur um að hafa 
neytt 14 ára stúlku í söfnuðinum 
til að giftast frænda sínum. Hann 
bíður nú réttarhalda í Arizona 
þar sem hann er kærður fyrir 
aðild að nauðgunum og sifja-
spellsmálum.  - þo

Misnotkun í sértrúarsöfnuði:

Stúlkur neydd-
ar í hjónaband 

LANDBÚNAÐUR Einar K. Guðfinns-
son, sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra, hefur lagt fram frum-
varp til nýrra matvælalaga, sem 
heimilar innflutning á hráu kjöti. 
Hann segir frumvarpið munu 
auka vöruúrval og samkeppni hér 
á landi verði það að lögum. Niður-
felling tolla á landbúnaðarvörum 
kemur ekki til greina nema tollar 
á íslenskar vörur verði felldir 
niður.

Þetta kom fram í ræðu Einars á 
opnum fundi í Valhöll í gær. Með 
nýjum lögum verður matvælalög-
gjöf Evrópusambandsins tekin 
upp óbreytt. Helsta breytingin er 
að heimilt er að flytja inn hvers 
konar kjöt sem viðurkennt er af 
matvælastofnunum. Breytingin er 
mikil þar sem innflutningur á 
ósoðnu kjöti hefur verið með öllu 
óheimill. 

Spurður um mikilvægi nýrrar 
löggjafar segir Einar að nái hún 
fram að ganga yrði það grundvall-
arbreyting í íslenskum landbún-
aði. „Öll viðurkennd matvæla-
framleiðsla innan evrópska 
efnahagssvæðisins á greiða leið á 
markað hérlendis. Þetta eru hins 
vegar ekki lög sem kveða á um 
tolla og Ísland getur áfram skapað 
sínum landbúnaði innflutnings-
vernd, kjósum við að gera það.“ 
Einar segir ljóst að eftirlitskostn-
aður muni aukast og samkvæmt 
kostnaðarmati fjármálaráðuneyt-
isins verði hann um 120 milljónir á 
þessu ári.

Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtakanna, segir 
að um tækifæri sé að ræða fyrir 
bændur. „Við þurfum ekki lengur 

að sækja um leyfi fyrir okkar slát-
urhús og kjötvinnslur ef við vilj-
um standa í útflutningi. Reynslan 
kennir okkur hins vegar að hræð-
ast að þetta verði flókið og útheimti 
mikið skrifræði og eftirlit, með 
þeim kostnaði sem það útheimtir.“ 
Haraldur segir víst að innflutn-

ingur verði töluverður sem verði 
að skoðast í samhengi við búfjár-
sjúkdóma. „Helst verður þrýst-
ingur á innflutning á svína- og 
kjúklingakjöti þar sem heilbrigð-
isstaða íslenskrar framleiðslu er 
einstök. Við erum ekki rólegir yfir 
því ef hingað flyst kjöt sem meng-
að er af sjúkdómum sem ógnar 
margra ára uppbyggingarstarfi 
íslenskra bænda.“

Sigurður Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu, segir fréttirnar góðar 
og hvetjandi. „Þetta eru tækifæri 
til að bjóða upp á margvíslegar 
gæðavörur sem hingað til hafa 
ekki verið hér á borðum. Við erum 
hluti af EES og eðlilegt að við njót-
um sömu aðstöðu.“

 svavar@frettabladid.is

Grundvallarbreyting 
boðuð í landbúnaði
Heimilt verður að flytja hráa kjötvöru til landsins verði nýtt frumvarp landbún-
aðarráðherra að lögum. Um grundvallarbreytingu er að ræða. Eftirlitskostnað-
ur verður töluverður. Varað er við að búfjársjúkdómar taki sig upp að nýju.

ÚR KJÖTBORÐINU Verði frumvarp ráðherra að lögum mun úrval neytenda stóraukast. 
Bændur sjá nýja löggjöf sem tækifæri sem þó getur útheimt kostnaðarsamt eftirlit.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

HARALDUR 
BENEDIKTSSON

UMHVERFISMÁL Tórbjörn Jacobsen, 
sjávarútvegsráðherra Færeyja, 
hefur boðið kollega sínum Einari 
K. Guðfinnssyni að kynna skipu-
lag íslensks sjávarútvegs á alþjóð-
legri loftslagsráðstefnu í Færeyj-
um sem hefst á mánudag. Al 
Gore, nóbelsverðlaunahafi og 
fyrrverandi varaforseti Banda-
ríkjanna, er frummælandi á ráð-
stefnunni.

Einar hefur þekkst boðið og 
segir Tórbjörn hafa óskað eftir að 
fá kynningu á með hvaða hætti 
ákvarðanir eru teknar um afla-
heimildir og niðurskurð þeirra og 
heildarskipulag íslensks sjávar-
útvegs. „Ég taldi þetta heiður 
fyrir Íslendinga að koma þessu 
sjónarmiði á framfæri á ráðstefn-

unni sem mjög er horft til vegna 
komu Als Gore. Í þessu felst við-
urkenning á þeirri aðferðafræði 

sem við byggjum sjávarútveginn 
á.“ Á ráðstefnunni verður fjallað 
um áhrif loftslagsbreytinga á líf-
ríki sjávar í Norður-Atlantshafi.

Al Gore dvelur á Íslandi í boði 
forseta Íslands í næstu viku og 
flytur fyrirlestur á opnum fundi 
um umhverfismál í Háskólabíói. 
Einar verður samferða nóbels-
verðlaunahafanum til landsins. 
Spurður hvað Einar hefur hugsað 
sér að ræða við Gore á leiðinni 
segir hann ekki ólíklegt að hug-
myndir Íslendinga um sjálfbæra 
nýtingu sem liggur íslenskum 
sjávarútvegi til grundvallar ber-
ist í tal. „Í því felst tækifæri þar 
sem hann er áhrifamikill í 
umhverfisumræðunni í heimin-
um,“ segir Einar.   - shá

Sjávarútvegsráðherra fær tækifæri til að ræða umhverfismál við Al Gore:

Tækifæri til að kynna sjónar-
mið okkar í umhverfismálum 

KOLLEGAR Tórbjörn Jacobsen hefur 
boðið Einari að kynna íslenskan 
sjávarútveg á ráðstefnu í Færeyjum þar 
sem nóbelsverðlaunahafinn Al Gore er 
frummælandi.

Stunginn í háls og síðu
Karlmaður kom á slysadeild í fyrrinótt 
með stungusár á hálsi og síðu. Kvaðst 
hann hafa hlotið sárin í átökum í 
húsi í austurbæ Reykjavíkur. Skömmu 
síðar handtók lögreglan þrjá menn 
þar. Var grunaður árásarmaður látinn 
gista fangageymslur og yfirheyrður í 
gær.

Geiri, hagaði dómarinn sér 
dólgslega?

Já, hann vændi mig um að fara með 
rangt mál.

Ásgeir Davíðsson, betur þekktur sem 
Geiri á Goldfinger, er óhress með að Hér-
aðsdómur Reykjavíkur vísaði meiðyrða-
máli hans frá. Þar gaf viðmælandi í skyn 
að hann gerði út á vændi á veitingastað 
sínum. 

Geir 
Gunnarsson, 
fyrrverandi 
alþingis-
maður og 
aðstoðarrík-
issáttasemj-
ari, er 
látinn. 

Geir 
fæddist í 
Hafnarfirði þann 12. apríl 
1930. Hann tók stúdentspróf 
frá MR 1951 og nam viðskipta-
fræði við Háskóla Íslands. 
Geir sat á Alþingi fyrir 
Alþýðubandalagið í rúma þrjá 
áratugi eða frá árinu 1959 til 
1991. 

Eftirlifandi eiginkona Geirs 
er Ásta Lúðvíksdóttir og eiga 
þau fimm uppkomin börn.

Geir Gunnars-
son látinn

FÓLK „Þetta hefur aldrei farið 
svona vel af stað og það stefnir í 
algjöra metskráningu,“ segir 
Hjördís Rós Jónsdóttir, æskulýðs-
fulltrúi hjá KFUM og KFUK. Vor-
hátíð félaganna fór fram í gær og 
þar var opnað fyrir skráningu í 
sumarbúðir og á sumarnámskeið-
in sem haldin verða í sumar. 

Hjördís segir að í heildina séu í 
boði pláss fyrir um 3000 börn og 
meira en 1000 hafi skráð sig í gær. 
„Það er strax orðið fullt í suma 
flokkana enda var komin röð fyrir 
utan klukkustund áður en við opn-
uðum húsið. Það virðist alltaf vera 
jafn vinsælt að fara í sumarbúðir 
og vinsælustu námskeiðin hér í 

bænum fyllast líka hratt,“ segir 
Hjördís. 

KFUM og KFUK reka sumar-

búðir í Vatnaskógi, Vindáshlíð, 
Kaldárseli, Ölveri og við Hólavatn 
í Eyjafirði.  - þo

Skráning í sumarstarf KFUM og KFUK hófst í gær:

Biðröð eftir sumarbúðaplássi
SÍVINSÆLAR 
SUMARBÚÐIR
„Við erum númer 
784 í röðinni,“ 
gæti konan verið 
að segja í sím-
ann. Fjölmargir 
mættu á vorhátíð 
KFUM og KFUK í 
gær til að skrá sig 
í sumarbúðir.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SLYS Karlmaður á sjötugsaldri lést 
þegar tjakkur gaf sig og bíll sem 
hann var að gera við féll á hann. 
Slysið varð í Hafnarfirði um 
tvöleytið í gær. Tvö vitni komu að 
manninum og höfðu þau lyft 
bílnum og náð manninum undan 
honum þegar lögreglan kom á 
vettvang. Tildrög slyssins eru 
ókunn en málið er í rannsókn.  - ovd

Slys í Hafnarfirði:

Maður á sjö-
tugsaldri lést 

LÖGREGLUFRÉTTIR

FÓLK Björgólfur Thor Björgólfs-
son var fluttur í skyndingu á 
sjúkrahús í Sofíu í Búlgaríu fyrir 
helgi vegna óþæginda í eyra. Kom 
í ljós að hann var með sýkingu í 
miðeyra.

Miklar þrýstingsbreytingar í 
flugi valda sýkingu af þessu tagi, 
segir í frétt Sofia News Agency. 
„Thor Björgólfsson verður að 
lengja dvöl sína í Búlgaríu þar 
sem sýkingin kemur í veg fyrir að 
hann geti flogið,“ segir þar.

Björgólfur Thor fékk fúkkalyf á 
sjúkrahúsinu og var síðan útskrif-
aður. „Hann er nú við hesta-
heilsu,“ segir Ásgeir Friðgeirsson, 
talsmaður Björgólfsfeðga.  - ghs

Björgólfur Thor í Búlgaríu:

Fluttur með 
hraði á spítala

TÓNLEIKAR Bandaríski tónlistar-
maðurinn Paul Simon er á leiðinni 

til landsins í 
sumar til tónleika-
halds. Hann náði 
heimsfrægð ásamt 
Art Garfunkel í 
dúettnum Simon & 
Garfunkel en 
hefur einnig átt 
giftusamlegan 
sólóferil. Hann 
hefur hlotið 
fjölmargar 

viðurkenningar fyrir list sína og 
verið ötull baráttumaður fyrir 
mannréttindum í Afríku og víðar. 

Með Simon í för verður fjöldi 
þekktra hljóðfæraleikara en hann 
er þekktur fyrir að safna í 
kringum sig tónlistarfólki 
hvaðanæva úr heiminum. 
Tónleikarnir verða í Laugardals-
höllinni 1. júlí.   - shá

Tónleikar boðaðir í sumar:

Paul Simon á 
leið til landsins

PAUL SIMON

SPURNING DAGSINS



Kemur til HR frá Power

Engineers í Bandaríkjunum
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Kemur til HR

frá Kaliforníuháskóla
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Kemur til HR frá 

Verkfræðistofu

Sigurðar Thoroddsen
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REKSTRARBÓKHALD

Starfar við HR samhliða

störfum við Gautaborgar-

háskóla og Dundee–háskóla

STJÓRNUN

Kemur til HR 

frá Joanneum- 

háskóla í Austurríki
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Kemur til HR 
frá Marorku
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Kemur til HR frá

Íslenskri erfðagreiningu
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Kemur til HR

frá Háskóla Íslands
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Kemur til HR frá

Helsinkiháskóla

Kemur til HR 

frá Microsoft Research
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Kemur til HR frá 

McMaster–háskóla í Kanada
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Kemur til HR
frá WHO
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Kemur til HR 

frá Háskóla Íslands
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Kemur til HR 
frá NASA
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Kemur til HR frá

Cardiff–háskóla

NASA, Microsoft og WHO eru allt fyrrverandi 
vinnustaðir nýráðinna starfsmanna HR. 

Við höfum á undanförnum mánuðum ráðið til starfa 
við Háskólann í Reykjavík hæfileikafólk með breiðan 
faglegan bakgrunn og starfsreynslu frá fyrirtækjum 
og menntastofnunum um allan heim.

Þau munu ganga til liðs við sterkan hóp starfsmanna 
og hjálpa okkur að móta háskóla framtíðarinnar.

Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is

til HR frá
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Eldur í sambýli við Sogaveg
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 
kallað að sambýli við Sogaveg um 
klukkan tvö í gær vegna elds. Var 
allt tiltækt lið sent á staðinn. Kom 
fljótlega í ljós að um minni háttar 
eld var að ræða og greiðlega gekk að 
slökkva hann.

Fjögur fíkniefnamál
Fjórir voru teknir með ætluð fíkniefni 
í umdæmi lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu í fyrrinótt. Í öllum tilfellum 
var um neysluskammta að ræða.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Hraðakstur við Smáralind
Ökumaður var tekinn fyrir hraðakstur 
við Smáralind á Reykjanesbraut í 
fyrrinótt. Ók hann á 132 kílómetra 
hraða þar sem hámarkshraði er 70 
kílómetrar á klukkustund. Má hann 
búast við ökuleyfissviptingu sem og 
80 þúsund króna sekt.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Í frétt um þýðingarvél á netinu sem 
skilur íslensku sem fjallað var um í 
Fréttablaðinu nýverið vantaði slóð á 
vélina. Slóðin er www.tungutorg.is.

ÁRÉTTING

MENNTUN „Þetta er vissulega 
óvenjuleg auglýsing en ég á ekki 
nokkra von á að það gangi erfið-
lega að manna þessar stöður,“ 
segir Jón B. Stefánsson, annar 
tveggja skólameistara sameinaðs 
skóla Fjöltækniskóla Íslands og 
Iðnskólans í Reykjavík. Í atvinnu-
blaði Fréttablaðsins í dag auglýsir 
nýi skólinn eftir starfsfólki. Leit-
að er að fimm stjórnendum og 
hvorki meira né minna en tíu 
skólastjórum til að veita einstök-
um skólum nýja skólans forstöðu. 

„Við sameininguna verður til 
mjög stór skóli sem við kljúfum 
upp í ellefu undirskóla. Hver 
þeirra fær nafn og skólastjóra,“ 

útskýrir Jón og bendir á að slíkt 
skipulag sé velþekkt í skólum 
erlendis. 

Meðal undirskóla nýja skólans 
má nefna hönnunar- og handverks-
skóla, raftækniskóla, bygginga-
tækniskóla og hársnyrtiskóla. Jón 
segir að með því að skapa nýjan 
skóla fyrir hvert svið verði skóla-
starfið markvissara. Hver eining 
verður tiltölulega sjálfstæð með 
sín fagráð (skipuð fulltrúum 
atvinnurekenda, launþega og 
kennara) en öll yfirstjórn skólans 
er sameiginleg.

Skólinn tekur til starfa fyrsta 
júlí næstkomandi og verður þá 
stærsti framhaldsskóli landsins. 
Nafn skólans hefur verið valið úr 
meira en 300 tillögum og verður 
kynnt síðar í mánuðinum. - þo

Sameinaður skóli Fjöltækniskólans og Iðnskólans í Reykjavík tekur brátt til starfa:

Auglýst eftir tíu skólastjórum

IÐNNÁM Leitað er að skólastjórum í alla 
undirskóla nýja skólans nema Flugskóla 
Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN
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BJARTVIÐRI  
Veðrið hefur leikið 
við okkur þessa 
helgina, og áfram-
haldandi bjartviðri 
verður í dag. Á 
morgun þykknar 
þó upp með smá-
vægilegri úrkomu 
bæði vestanlands 
og austan.    

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

SIMBABVE, AP Morgan Tsvangirai 
forsetaframbjóðandi og leiðtogi 
stjórnarandstöðunnar í Simbabve 
sakaði í gær Mugabe forseta um 
að vera að undirbúa stríð gegn 
íbúum landsins. Taldi hann líklegt 
að forsetinn myndi grípa til 
ofbeldis ef fram færi önnur 
umferð forsetakosninga.

Tsvangirai er sannfærður um 
að hann hafi unnið afgerandi 
sigur í fyrri umferð kosninganna 
og því sé óþarfi að kjósa á ný.

Lögfræðingar stjórnarandstöð-
unnar reyndu í gær að fá 
kjörstjórn til að birta niðurstöður 
kosninganna en vopnaðir 
lögreglumenn komu í veg fyrir að 
lögfræðingarnir kæmust inn í 
dómhúsið.  - þo

Kosningar í Simbabve:

Óttast að stríð 
brjótist út

MORGAN TSVANGIRAI Frambjóðandinn 
segist vera sigurvegari kosninganna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-
lands hefur úrskurðað að sýslu-
maðurinn á Selfossi eigi að afmá 
úr bókum sínum þinglýsingu þess 
efnis að Ármenn ehf. eigi lóðina 
Austurmörk 24, svokallaða Tívol-
ílóð í Hveragerði.

Eins og rakið hefur verið í 
Fréttablaðinu keyptu Ármenn 
byggingarrétt á Tívolílóðinni af 
Hveragerðisbæ fyrir 50 milljónir 
króna. Vegna handritaðrar áritun-
ar eins forsvarsmanna Ármanna á 
skjölum sem fóru til sýslumanns-
ins til þinglýsingar var lóðin skráð 
eign Ármanna en ekki bæjarins. 
Þegar þetta kom á daginn krafðist 
Hveragerðisbær þess að sýslu-
maður breytti þinglýsingunni þar 
sem bærinn hefði aðeins selt 
Ármönnum byggingarréttinn en 
ekki lóðina sjálfa sem væri leigu-
lóð. Sýslumaður sagði hins vegar 
þinglýsinguna myndu standa, 
meðal annars vegna þess að ekki 
væri hægt að skilja að byggingar-
rétt og eignarrétt á lóð.

Héraðsdómur Suðurlands segir 
hins vegar að í lögum sé „berum 
orðum gert ráð fyrir því að sveit-
arstjórn geti valið á milli þess að 
framselja beinan eignarrétt að lóð 
eða einungis byggingarrétt á lóð“ 
og því hafi ekki verið heimilt að 
þinglýsa kaupsamningi Hvera-
gerðisbæjar og Ármanna sem 
afsali fyrir lóðinni sjálfri eins og 
gert var hjá sýslumanni. Embætt-
ið eigi að leiðrétta þetta og afmá 
veðbönd af lóðinni.

„Við erum afskaplega ánægð 
með úrskurðinn sem er í sam-
ræmi við það sem við áttum von á 
og höfum þegar sent formlega 
beiðni til sýslumanns um að farið 

verði að tilmælum héraðsdóms og 
að þessi veðbönd verði afmáð,“ 
segir Aldís Hafsteinsdóttir bæj-
arstjóri.

Úrskurður héraðsdóms var 
ræddur á bæjarráðsfundi í Hvera-
gerði á fimmtudag.  Herdís Þórð-
ardóttir, oddviti minnihlutans, 
lagði þar fram tillögu um að bæj-

arstjóra og lögmanni bæjarins 
yrði falið að gera kröfu um að 
bærinn fái kostnað af málinu 
bættan.

„Héraðsdómur úrskurðar 
bænum 130 þúsund krónur í máls-
kostnað sem er hlægilegt því bær-
inn hefur þurft að verja milljón-
um í að verja eign sína vegna 
þessara mistaka hjá sýslu-
manns embættinu. Ég sætti mig 
ekki við að sá reikningur sé send-
ur skattgreiðendum í Hvera-
gerði,“ segir Herdís.

Ekki fengust um það upplýsing-
ar hjá Ólafi Helga Kjartanssyni 
sýslumanni hvort embættið uni 
niðurstöðu héraðsdóms.

 gar@frettabladid.is

Sýslumaður þinglýsti 
eignarhaldi ranglega
Hveragerðisbær er réttmætur eigandi Tívolílóðarinnar og sýslumaðurinn á Sel-
fossi á að afmá þinglýsingu um að einkahlutafélagið Ármenn eigi lóðina segir í 
úrskurði Héraðsdóms Suðurlands. Hveragerði vill bætur fyrir milljónakostnað.

HJÁ SÝSLUMANNI Herdís Þórðardóttir og Aldís Hafsteinsdóttir, oddvitar minnihluta 
og meirihluta í bæjarstjórn Hveragerðis, mættu þegar Ólafur Helgi Kjartansson sýslu-
maður hugðist bjóða upp Tívolílóðina í skuldamáli eigenda byggingarréttarins.

MYND/EGILL

Við erum afskaplega 
ánægð með úrskurðinn 

sem er í samræmi við það sem 
við áttum von á ...

ALDÍS HAFSTEINSDÓTTIR 
BÆJARSTJÓRI.

RÚSSLAND, AP Ólíklegt þykir að 
Vladimír Pútín, forseti Rússlands, 
og George W. Bush Bandaríkja-
forseti komist að samkomulagi 
um eldflaugavarnir um helgina. 
Fundur leiðtoganna tveggja hófst 
með komu Bush til Rússlands í 
gær en þetta er síðasti fundur 
forsetanna áður en þeir láta af 
embætti.

Bæði Pútín og Medvedev, 
nýkjörinn forseti Rússlands, hafa 
lýst því yfir að eldflaugavarna-
kerfi Bandaríkjamanna ógni 
öryggi Rússa. Þeir eru einnig 
uggandi yfir stækkun NATO og 
leggjast gegn því að Georgíu og 
Úkraínu verði veitt aðild. Bush 
sagði í ræðu sinni í Zagreb í gær, 
áður en hann hélt til Rússlands, 
að öll ríki Austur-Evrópu gætu 
fengið aðild að NATO. - þo 

Leiðtogafundur í Rússlandi:

Litlar líkur á 
samkomulagi

LEIÐTOGARNIR HITTAST Engin stórtíðindi 
bárust af fundinum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

STJÓRNMÁL Efnahagsvandinn og 
umhverfismálin voru meðal þess 
sem rætt var á fundi stjórnar 
Vinstri grænna á Akureyri í gær. 

Í ályktun sem samþykkt var á 
fundinum segir meðal annars að 
„með álveri í Helguvík sé ekki 
aðeins verið að stefna umhverfinu 
í voða, heldur líka efnahag 
þjóðarinnar sem nú berst við verð-
bólgu og himinháa vexti, afleiðing-
ar þenslu af völdum stóriðjufram-
kvæmda undanfarinna ára“.

Þá var vísað til blómlegs 
atvinnu- og menningarlífs á 
Eyjafjarðarsvæðinu sem sýndi að 
byggðarlög á landsbyggðinni væru 
betur sett án stóriðju.  -þo

Vinstri grænir funda:

Ályktað um 
stóriðjustefnu

GENGIÐ 04.04.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

150,3984
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 74,21  74,57

148,44  149,16

116,70  117,36

15,644  15,736

14,599  14,685

12,453  12,525

0,7251  0,7293

121,45  122,17

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Lau kl. 10.00-17.00

Sun kl. 12.00-16.00

Við frumsýnum 2008 árgerðina af stórglæsilegum 
Rockwood fellihýsum helgina 5.-6. apríl í verslun 
okkar að Fosshálsi 5-7.

Rockwood fellihýsin 2008



ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 O

R
K

 4
12

54
 0

4.
20

08

Bilið milli lífs og dauða

Þátttakendur í Vatnsviku:

Brasserie Grand 
Domo 
Einar Ben 
Fiskmarkaðurinn
Gullfoss 
Grillið 
Hótel Holt 
La Primavera

Ó restaurant 
Perlan 
Silfur 
Sjávarkjallarinn 
Við Tjörnina 
Við fjöruborðið 
VOX 

Daglega deyja um 6000 börn vegna skorts
á heilnæmu drykkjarvatni. 1 milljarður
manna hefur engan eða takmarkaðan
aðgang að hreinu vatni. 

UNICEF á Íslandi stendur fyrir fjársöfnun til 
vatnsverkefna UNICEF um allan heim. Þér 
gefst kostur á að styrkja þetta málefni með 
því að greiða 250 kr. fyrir glas af hollu og 
góðu ferskvatni á mörgum veitingastöðum 
í Vatnsviku UNICEF.

Stoltur 
stuðningsaðili 
Vatnsviku UNICEF

DREKKUM VATN OG  
BJÖRGUM MANNSLÍFUM

4. til 13. apríl

Þú getur lagt þitt af mörkum 
og fengið nánari upplýsingar 
á heimasíðunni 
www.vatnsvika.is
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FRÆÐI Rektorar Háskólanna á Bifröst og Akureyri 
líta brot Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar gegn 
höfundarrétti Halldórs Laxness alvarlegum augum. 
Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, átaldi 
vinnubrögð Hannesar Hólmsteins en taldi sig ekki 
hafa lagalegt svigrúm til að áminna hann. 

Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst, segir 
kringumstæðurnar vissulega bjóða upp á alvarlegar 
afleiðingar.

„Hæstaréttardómur yfir prófessor í háskóla fyrir 
brot á höfundarréttarlögum er grafalvarlegt mál 
og ég myndi taka mjög afdráttarlaust á máli sem 
slíku,“ segir Ágúst. Aðspurður segir hann að honum 
vitandi hafi ekkert mál er varðar ritstuld komið upp 
í Háskólanum á Bifröst, hvorki er varðar kennara né 
nemendur.

Þorsteinn Gunnarsson, rektor Háskólans á Akur-
eyri, segir málið vera áfall fyrir Háskóla Íslands og 
háskólasamfélagið í heild sinni. Hann segist ekki 

geta sagt til um möguleg viðbrögð sín við slíku máli 
að því óreyndu. „Þarna er um að ræða alvarlegt brot 
á vinnubrögðum kennara. Kristín hefur metið það 
svo að lagaleg formsatriði hindri að Hannesi sé sagt 
upp störfum og ég sé enga ástæðu til að rengja mat 
hennar í því efni.“ - kg

40 ár frá King-morði
Forsetaframbjóðendur, leiðtogar 
borgararéttindasamtaka, verkalýðsfor-
kólfar og þúsundir annarra Banda-
ríkjamanna söfnuðust til Memphis í 
Tennessee í gær til þess að minnast 
mannréttindafrömuðarins Martins 
Luthers King, sem var myrtur þar í 
borg fyrir réttum fjörutíu árum. 

BANDARÍKIN

NOREGUR Minnst þrír menn voru 
stungnir í uppgjöri milli sígauna 
í Ósló í Noregi um helgina. Menn-
irnir voru fluttir á sjúkrahús, 
að sögn Aftenposten, en ekki er 
vitað hversu alvarlegt ástand 
þeirra er.

Lögreglan í Ósló segir að átök 
hafi átt sér stað milli sígauna í 
Noregi síðustu árin. 

„Þetta snýst um eitthvert upp-
gjör innanbúðar hjá sígaunum,“ 
hefur Aftenposten eftir lögregl-
unni. 

Þrír stungnir í Noregi:

Uppgjör milli 
sígauna í Osló

Brian Cowen tekur við
Arftaki Berties Ahern á forsætisráð-
herrastóli á Írlandi er hann lætur af 
störfum að eigin ósk 6. maí næst-
komandi verður nær örugglega Brian 
Cowen, núverandi fjármálaráðherra. 
Hann gaf kost á sér í gær. Búist er við 
að hann taki líka við formennsku í 
stjórnarflokknum Fianna Fail. 

ÍRLAND

SLYS Karlmaður slasaðist þegar 
hann velti fjórhjóli skammt 
austan við Kleifarvatn í gær-
morgun.

Var maðurinn á ferð ásamt 
öðrum fjórhjólamönnum og var 
hann að reyna að fara upp mjög 
bratta hlíð þegar hann missti 
stjórn á hjólinu og velti því. 
Hlaut hann meðal annars 
rifbeinsbrot. 

Vegna erfiðra aðstæðna var 
kallað til aðstoðar þyrlusveitar 
Landhelgisgæslunnar sem sendi 
þyrluna TF-LÍF á staðinn. Þyrlan 
lenti svo með slasaða manninn 
við sjúkrahús í Fossvogi um 
klukkan hálfeitt.  - ovd

Þyrlan sótti slasaðan mann:

Velti fjórhjóli 
við Kleifarvatn

UMHVERFISMÁL Bílgreinasamband-
ið hvetur stjórnvöld til að lækka 
vörugjöld á nýjum bílum. Nýir 
bílar eru sparneytnari og því 
umhverfisvænni en eldri bílar og 
því er hvatt til endurnýjunar bíla-
flotans. Þetta er meðal þess sem 
kom fram á aðalfundi Bílgreina-
sambandsins sem var haldinn í 
gær.

Bílgreinasambandið hefur 
unnið tillögur um breytingar á 
vörugjöldum og lagt fyrir nefnd 
fjármálaráðuneytisins. Þar er 
lögð áhersla á að einfalda skatt-
heimtu og að gjöld lækki í 15 
prósent. Markmiðið er að hraða 
endurnýjun bílaflotans og fjölga 
þannig hlutfallslega sparneytn-
ari og öruggari bílum sem menga 
minna.   - shá

Bílgreinasambandið:

Vilja endurnýj-
un bílaflotans

SUNDAHÖFN Bílgreinasambandi vill 
umhverfisvænni bíla á göturnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMGÖNGUR Viðskiptavinum Ice-
landair býðst nú að innrita sig 
á netinu í öll flug félagsins frá 
Kaupmannahöfn, Ósló, Stokk-
hólmi og Helsinki til Íslands, en 
slík netinnritun hefur verið í boði 
fyrir allar brottfarir frá Íslandi 
síðan 9. mars.

Stefna Icelandair er að bjóða 
netinnritun frá öllum áfangastöð-
um félagsins erlendis því með 
slíkri innritun sparist dýrmætur 
tími og þægindi aukist til muna, 
til dæmis með styttri biðtíma í 
flugstöðvum og möguleika á eigin 
sætavali. 

Gert er ráð fyrir að vinsældir 
netinnritunar aukist hratt á næst-
unni. - kg

Nýjung hjá Icelandair:

Netinnritun til 
Norðurlanda

UMHVERFISMÁL Frárennslisrör frá 
athafnasvæði Háskólans í Reykja-
vík við Öskjuhlíð hefur fengið 
grænt ljós hjá heilbrigðisnefnd 
Reykjavíkur.

Eftir ábendingar frá forstöðu-
manni Ylstrandarinnar um olíu-
mengun var hætt að veita vatni 
úr grunni á framkvæmdasvæði 
háskólans í ofanvatnslögnina og 
því í staðinn beint í skolplögn 
Orkuveitunnar og að hreinsunar-
stöð í Klettagörðum. 

Heilbrigðisnefndin segir að 
tryggt verði að eftirleiðis fari ein-
ungis ofanvatn í Nauthólsvíkur-
lögnina. 

Einnig sé staðfest að allt ofan-
vatn af bílastæðum háskólans fari 
í olíuskiljur áður en það rennur um 
rörið.   - gar

Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur:

Grænt ljós á rör 
við Ylströndina

ÓTTARR HRAFNKELSSON Frárennslisrörið 
frá athafnasvæði Háskólans í Reykjavík 
hefur fengið grænt ljós frá heilbrigðis-
nefnd.

LÖGGÆSLUMÁL Bæjarstjórn Voga 
segist hafa þungar áhyggjur af 
boðuðum skipulagsbreytingum á 
löggæslunni á Suðurnesjum.

Að sögn Vogamanna var samein-
ing lögregluembættanna á Suður-
nesjum kynnt þannig að hún ætti 
að styrkja og efla löggæsluna.

„Frá þeim tíma hefur fækkað 
verulega í lögregluliðinu. Boðaðar 
skipulagsbreytingar eru ekki til 
þess fallnar að laða að nýja starfs-
menn, draga úr óvissu og auka til-
trú almennings á löggæslu á svæð-
inu,“ segir í ályktun sem 
bæjarstjórnin samþykkti að til-
lögu Birgis Arnar Ólafssonar, for-
seta bæjarstjórnar.

Þá segist bæjarstjórnin taka 
undir með stjórn Sambands sveit-
arfélaga á Suðurnesjum og full-
trúum félaga lögreglu- og toll-

gæslumanna og lýsir þungum 
áhyggjum af óvissu um verkefni 
og stöðu embættis Lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum. „Sveitarfélag-
ið hefur lagt til húsnæði undir 
starfsemi forvarnarlögregluþjóns 
og stendur til að hann komi til 
starfa í Vogum í maí næstkom-
andi. Bæjarbúar í Vogum munu 
ekki sætta sig við að þau áform 
breytist,“ segir bæjarstjórnin og 
skorar á Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra að tryggja að gott 
samstarf sem verið hafi um lög-
gæslumál á Suðurnesjum raskist 
ekki og að stjórnvöld eyði þeirri 
óvissu sem lögreglan búi við.  

 - gar

Bæjaryfirvöld í Vogum lýsa áhyggjum af þróun löggæslumála á Suðurnesjum:

Sætta sig ekki við breytingar

JÓHANN R. BENEDIKTSSON Suðurnesja-
menn vilja ekki óvissu um störf Jóhanns 
R. Bendiktssonar lögreglustjóra og liðs 
hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Viðbrögð rektora við höfundarréttarmáli Hannesar Hólmsteins:

Háskólarektorar líta brot gegn 
höfundarrétti alvarlegum augum

ÁGÚST EINARSSON ÞORSTEINN GUNNARSSON

EFNAHAGSMÁL Þórólfur Matthías-
son, prófessor við Háskóla 
Íslands, leggur til í grein í norska 
viðskiptablaðinu Dagens Nær-
ingsliv að ríkisstjórnir Noregs og 
Íslands skipi sem fyrst nefndir til 
að kanna kosti þess og galla að 
hefja myntsamstarf. 

Þórólfur telur að það geti verið 
sterkur millileikur að taka upp 
gagnkvæma bindingu norsku og 
íslensku krónunnar í sex til tíu ár, 
eða þar til evruvæðing hafi átt 
sér stað. Hann bendir á að hags-
munir þjóðanna fari saman og 
þær hljóti að hafa samflot, hvort 
sem það sé fyrir utan eða innan 
ESB. Sú hætta sé fyrir hendi að 
íslenska banka- og fjármálakerf-
ið hverfi úr landi við núverandi 
ástand og spyr hvort Íslendingar 
geti beðið lengi eftir því að fá not-
hæfa mynt. „Við verðum að hafa 
einhvern millileik,“ segir hann.

Þórólfur telur að hægt sé að 
binda íslensku krónuna við þá 
norsku á skömmum tíma, aðeins 
þurfi samkomulag milli ríkjanna 
um það. Hann gerir ráð fyrir að 
bindingin yrði gagnkvæm, norski 
seðlabankinn myndi kaupa og 
selja krónur til að halda genginu í 
jafnvægi þar til nothæf mynt 
hefði verið tekin upp. 

„Norðmenn eiga geysilega 
stóra gjaldeyrisvarasjóði. Það er 
enginn sem reynir að gera áhlaup 
á þá til að fella gengið á norsku 
krónunni,“ segir hann. 

Þórólfur gerir ráð fyrir að 
Norðmenn myndu vilja „býsna 
náið samstarf á milli ríkjanna og 
jafnvel sameiningu bankaeftirlits 
og fjármálaeftirlits landanna 
vegna þess að þeir væru þá óbeint 

að tryggja heil-
brigði íslensku 
bankanna. Þeir 
myndu vilja fá 
á móti ein-
hvers konar 
aðkomu að eft-
irlitsstofnun-
um sem sjá til 
þess að heil-
brigði þessara 
stofnana hér 
sé í lagi.“

Árni Mathie-
sen fjármála-
ráðherra telur 
ólíklegt að 

myntsamstarf við Norðmenn geti 
hjálpað Íslendingum en útilokar 

ekkert fyrirfram. „Við værum 
áfram á litlu myntsvæði,“ segir 
hann. 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, vill skoða 
aukið samstarf á sviði gjaldeyris- 
og peningamála og telur að ekk-
ert eigi að vera undanskilið. 
Myntsamstarf við Norðmenn geti 
verið „framtíðarmúsík“.

Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, telur að 
myntsamstarf við Norðmenn 
komi til greina ásamt mörgu 
öðru. 

Gunnar Svavarsson, formaður 
fjárlaganefndar, telur það ekki 
koma til greina en fagnar umræð-
unni. ghs@frettabladid.is

Prófessor vill norska 
krónu sem millileik
Prófessor við Háskóla Íslands telur hættu á að bankarnir hverfi úr landi og 
leggur til að ríkisstjórnir Noregs og Íslands skipi nefndir til að kanna myntsam-
starf. Norðmenn vilji líklega sameina banka- og fjármálaeftirlit þjóðanna.

Hefur þú verið teppt(ur) í 
umferðinni vegna mótmælaað-
gerða atvinnubílstjóra?
Já 21,9%
Nei 78,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er kominn vorhugur í þig?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

ÞÓRÓLFUR MATTHÍ-
ASSON prófessor við 
viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla 
Íslands.

SAMKOMULAG MILLI LANDANNA Ríkisstjórnir Noregs og Íslands þurfa að gera sam-
komulag um að binda íslensku krónuna við þá norsku og yrði bindingin gagnkvæm 
ef hugmyndir Þórólfs Matthíassonar prófessors ganga eftir. Þessi mynd er úr norska 
stórþinginu.   FRÉTTABLAÐIÐ/NORDEN.ORG

IÐNAÐUR Uppbygging álvers 
Norðuráls í Helguvík mun ekki 
valda óeðlilegri þenslu í samfé-
laginu, segir í tilkynningu frá 
Norðuráli. Efnahagsleg áhrif 
verði lítil á yfirstandandi ári, en 
meiri á árunum 2009 og 2010.

Í tilkynningunni kemur fram að 
áætlaður kostnaður við fyrsta 
áfanga álversins verði 60 til 70 
milljarðar króna.

Ríflega helmingur sé vegna 
kaupa á búnaði og tækni. Kostn-
aður við hönnun, framkvæmda-
stýringu og eftirlit verði sex til 
sjö milljarðar, sem muni skila 
íslenskum þekkingariðnaði 
verulegum tekjum.  - bj

Uppbygging í Helguvík:

Segja tímasetn-
ingu heppilega

KJÖRKASSINN
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KÚBA, AP Undanfarna viku hefur 
ríkisstjórn Raúls Castro á Kúbu 
afnumið nokkrar hötuðustu höml-
urnar sem skortkerfi valdhafanna 
hefur gert íbúum landsins að una 
við. 

Þannig hefur banni við verslun 
með rafmagnstæki, örbylgjuofna 
og tölvur verið aflétt, óbreyttum 
borgurum er boðinn frjáls aðgang-
ur að ferðamannadvalarstöðum 
sem hingað til hafa verið aðeins 
opnir útvöldum og því hefur jafn-
vel verið lýst yfir að Kúbverjar 
geti nú eignast sinn eigin farsíma, 
löglega. 

Frekari tilslakanir kunna að 
vera í undirbúningi. Nú gengur sá 
orðrómur fjöllunum hærra að það 
kunni að verða slakað á ferðafrels-
istakmörkunum, og yfirvöld hygg-
ist jafnvel umbera einkarekstur í 
smáum stíl. Vonir um að breyting-
ar verði gerðar á hinu tvöfalda 
gjaldmiðilskerfi landsins, sem 
hefur gert venjulegu launafólki 
ógerlegt að nálgast innfluttar 
vörur, hefur orsakað mikið geng-
isfall kúbverska pesóins. 

„Við ætlum að fara og kaupa 
meira og meira,“ hefur AP eftir 
eftirlaunaþeganum Roberto Avila. 

„Það er framtíðin á Kúbu, og það 
er björt framtíð.“ 

Þó er Kúba langt frá því að vera 
gósenland til verslunar. Nærri 
allir eru í starfi hjá ríkinu og fá að 
jafnaði sem svarar tæplega 1.500 
íslenskum krónum í mánaðarlaun. 
Margir hafa hins vegar hliðartekj-
ur í Bandaríkjadölum með auka-
vinnu tengdri ferðaþjónustu eða 
frá ættingjum erlendis. Það tæki 
meðallaunamann á Kúbu fimm 
mánuði að spara sér fyrir ódýrum 
geislaspilara. 

Með afnámi hafta sem Kúbverj-
ar hafa ímugust á kann að vera að 
Raúl Castro takist að slá á kröfur 
um róttækari efnahagslegar og 
pólitískar umbætur. Hins vegar 
kunna hinar litlu breytingar sem 
stjórnin fær sig þó til að hrinda í 
framkvæmd að verða til þess að 
vekja lyst almennings í landinu á 
breytingum sem gengju lengra. 

„Þessar ráðstafanir til að heim-
ila Kúbverjum að kaupa DVD-
diska og annað dót eru bara til 
þess að hafa ofan af fyrir fólkinu,“ 
segir Maite Moll, 45 ára gamall 
verkfræðingur. „Þetta skiptir í 
raun litlu þar sem það leysir engan 
vanda.“  audunn@frettabladid.is

Kúbverskt 
glasnost
Kúbustjórn Raúls Castro hefur með nýjum tilskip-
unum gert tilslakanir sem ætlað er að gera kúb-
verskum almenningi daglegt líf bærilegra. Tilgang-
urinn er þó að tryggja kommúnistum völdin áfram.

RAÚL CASTRO Ríkisstjórn hans hefur afnumið ýmsar hömlur í landinu, svo sem bann 
við verslun með rafmagnstæki.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

RAFTÆKJAKAUP LEYFÐ Kúbverskum almenningi leyfist nú loks að kaupa raftæki. 
Skiptar skoðanir eru á því hve miklu máli tilslakanirnar skipta. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FINNLAND Utanríkisráðherra Finn-
lands, Ilkka Kanerva, hefur sagt af 
sér og situr nú sem óbreyttur þing-
maður á finnska þinginu. Kanerva 
var neyddur til að segja af sér eftir 
að finnska tímaritið Hymy birti 24 
af 200 smáskilaboðum sem Kan-
erva sendi nektardansmeynni 
Johönnu Tukiainen úr ráðherrasíma 
sínum í byrjun ársins, að sögn 
finnska dagblaðsins Helsingin 
Sanomat.

Kanerva og Tukiainen hittust í 
flugvél á leið til Lapplands í árs-
byrjun og áttu saman kvöldstund. 
Skömmu síðar fór Kanerva að senda 
Tukiainen tvíræð SMS-skilaboð sem 
nú hafa verið birt. Textaskilaboð á 

borð við „Heldur þú garðinum 
þínum í lagi?“ og „Hvernig ætli það 
sé að koma við þig með fingrunum í 
næturklúbbnum?“ hafa verið birt 
úti um allt á Norðurlöndum. 

Í byrjun mars hófst umfjöllun 
um símaskilaboðin í finnskum fjöl-
miðlum. Kanerva baðst opinberlega 
afsökunar og hélt áfram í starfi 

utanríkisráðherra en eftir að SMS-
in voru birt 1. apríl í Hymy tók 
Jyrki Katainen, formaður Hægri-
flokksins og fjármálaráðherra, 
ákvörðun um að Kanerva yrði að 
víkja. Stjórnmálaskýrendur segja 
að að baki þessari ákvörðun liggi 
fyrri axarsköft Kanervas en fyrir 
þremur árum sögðu nokkrar fyrir-
sætur frá því að þær hefðu fengið 
kynferðisleg skilaboð frá Kanerva 
sem bauð þeim í staðinn vinnu við 
heimsmeistarakeppnina í frjálsum 
íþróttum. 

Alexander Stubb, þingmaður á 
Evrópuþinginu, hefur tekið við 
embætti sem utanríkisráðherra 
Finnlands.  - ghs

Utanríkisráðherra Finnlands, Ilkka Kanerva, neyddur til að segja af sér:

Tvíræð skilaboð urðu ráðherra að falli

SENDI 200 SMS Tvíræð SMS urðu Ilkka 
Kanerva utanríkisráðherra að falli en 
hann sendi samtals 200 SMS-skilaboð 
úr embættissíma sínum til nektardans-
meyjarinnar Johönnu Tukiainen. 

VINNUMARKAÐUR Félagar í Banda-
lagi háskólamanna (BHM) vinna 
lengri vinnuviku fyrir minni laun 
en félagsmenn Verslunarmanna-
félags Reykjavíkur (VR) og Sam-
taka starfsmanna fjármálafyrir-
tækja (SSF). Þetta kemur í ljós 
þegar gerður er samanburður á 
nýrri kjarakönnun sem Capacent 
Gallup hefur gert fyrir BHM og 
sambærilegum kjarakönnunum 
fyrir VR og SSF. 

Heildarlaun háskólamenntaðra 
innan VR eru tíu prósentum 
hærri og heildarlaun háskóla-
menntaðra innan SSF heilum 22 
prósentum hærri en heildarlaun 
félagsmanna BHM. Einnig kemur 
fram að vinnuvikan er töluvert 

lengri hjá félagsmönnum BHM, 
eða 46,1 klukkustund á móti 43,8 
stundum hjá SSF og 45 stundum 
hjá VR. 

Könnunin sýnir að félagsmenn 
BHM telja að laun þeirra þyrftu 
að hækka um 26-28 prósent til að 
geta talist sanngjörn. Þeir telja 
sanngjörn heildarlaun fyrir 70-
100 prósent starf vera 518.936 
krónur á meðan háskólamenntað-
ir innan VR telja sanngjörn laun 
vera 510.870 krónur.  

Munur á meðallaunum karla og 
kvenna innan BHM er 13,3 pró-
sent, en þar af er kynbundinn 
launamunur 5,7 prósent, töluvert 
minni en hjá SSF eða 12,9 pró-
sent, og VR eða 11,6 prósent.  - kg

Félagar í BHM telja 500 þúsund sanngjörn laun:

Vinna meira 
fyrir minna kaup

EVRÓPUMÁL Á aðalfundi Evrópu-
samtakanna, sem haldinn var á 
fimmtudag í Þjóðmenningarhús-
inu við Hverfisgötu, var ánægju 
lýst með þá hreyfingu sem er á 
Evrópuumræðunni um þessar 
mundir. Árni Páll Árnason, 
varaformaður utanríkisnefndar 
Alþingis, flutti framsöguávarp.

Eiður Snorri Bjarnason, fimm 
ára sonarsonur Þorvalds Gylfa-
sonar prófessors, tók fyrir hönd 
afa síns við viðurkenningunni 
„Evrópumaður ársins 2006“. 

Við þetta tækifæri var boðað að 
viðurkenning fyrir „Evrópumann 
ársins 2007“ verði afhent á 
Evrópudaginn 9. maí.

Andrés Pétursson var endur-
kjörinn formaður samtakanna. 
Meðal gesta á hátíðinni var Jón 
Baldvin Hannibalsson, fyrrver-
andi utanríkisráðherra. - aa

Aðalfundur Evrópusamtakanna: 

Fagna efldri 
Evrópuumræðu

TILKYNNTI AFSÖGN-
INA Jyrki Katainen, for-
maður Hægriflokksins, 
tilkynnti að Kanerva 
hefði sagt af sér og að 
Alexander Stubb tæki 
við sem utanríkisráð-
herra.  NORDICPHOTOS/AFP

1 Málverk eftir hvaða íslenska 
listamann var boðið upp í París 
í gær?

2 Hverjir eru Íslandsmeistarar 
kvenna í körfuknattleik?

3 Hver leikstýrir leikritinu Sá 
ljóti í Þjóðleikhúsinu?
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www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

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.

Núna bjóðum við 12 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum
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Toyota RAV4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 34.000 km
Verð: 2.790.000 kr.  Skr.nr. LO-415

Toyota Avensis S/D
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 01.05 Ekinn: 46.000 km
Verð: 2.250.000 kr.  Skr.nr. BX-973

Mercedes Bens c 320 S/D
3200 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 12.000 km
Verð: 4.350.000 kr.  Skr.nr. DB-858

Toyota Corolla S/D SOL
1600 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 14.000 km
Verð: 2.190.000 kr.  Skr.nr. SM-448

Toyota Land Cruiser 120 GX
4000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.04 Ekinn: 48.000 km
Verð: 4.080.000 kr.  Skr.nr. VJ-671

Toyota Avensis W/G
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 09.06 Ekinn: 33.000 km
Verð: 2.890.000 kr.  Skr.nr. VO-197

Mercedes Bens ML-320 CDI 
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 03.07 Ekinn: 20.000 km
Verð: 6.800.000 kr.  Skr.nr. YO-313

Toyota RAV4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 26.000 km
Verð: 3.460.000 kr.  Skr.nr. KK-295

Toyota RAV4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 47.000 km
Verð: 3.370.000 kr.  Skr.nr. MZ-655

Toyota Land Cruiser 120 VX
3000 Dísel sjálfsk. 35” dekk
Á götuna: 11.05 Ekinn: 35.000 km 
Verð: 6.950.000 kr.  Skr.nr. RA-366

Toyota Yaris T SPORT
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.07 Ekinn: 21.000 km
Verð: 2.570.000 kr.  Skr.nr. RM-949

Toyota Avensis W/G
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 35.000 km
Verð: 2.550.000 kr.  Skr.nr. JF-700

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR 
ERU EINFALDLEGA
BETRI EN AÐRIR
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BITBEIN Illugi Gunnarsson spyr:

Þarf að breyta stjórnarskránni til að koma 
í veg fyrir framkvæmdir í Helguvík?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR

Hversu fagurt er 
fagra Ísland?
Margir náttúruverndarsinnar kusu Samfylk-

inguna í góðri trú í kosningunum 2007. 
Flokkurinn lagði fram fagra stefnu um fag-
urt Ísland þar sem nýjar og ákveðnari áherslur 
voru lagðar á náttúruverndarsjónarmið en áður 
hafði sést hjá þeim flokki. Allar götur síðan 
hafa ýmsar blikur verið á lofti með að stefnan 
væri meira í orði en á borði en nú tekur stein-
inn úr.

Úrskurður umhverfisráðherra, Þórunnar 
Sveinbjarnardóttur, sýnir að hin fögru fyrirheit 
stendur ekki til að efna. Með undanslætti kemur 
hún sér hjá því að taka efnislega afstöðu í mál-
inu, vísar kröfu um ógildingu frá og skýlir sér 
bak við meðalhófsreglu þegar hún hafnar því að 
umhverfisáhrif vegna álvers í Helguvík og fram-
kvæmdum tengdum því verði metin saman.

Gildandi lög hefðu dugað
Mat ráðherra á eigin umboði er aumt og viðbár-
ur hennar um nauðsyn stjórnarskrárbreytingar 
eru ótrúverðugar. Þótt umhverfisverndarákvæði 
í stjórnarskrá sé vissulega þarft, hefðu gildandi 
lög dugað ráðherra til að fylgja eftir hugsjónum 
sínum. Telji Þórunn Sveinbjarnardóttir skorta 
lög til verndar náttúrunni er rétt að benda á að 
hún sem umhverfisráðherra hefur haft tíu mán-
uði til að breyta því.

Þótt lögin kveði ekki á um að þættir skuli 
metnir saman er vissulega heimild til slíks. Í það 
hefði ráðherrann getað vísað, sem og umhverf-
isréttarins almennt og þróunar hans, varúðar-
reglunnar og fleiri ákvæða sem stjórnvöld hljóta 
að hafa til hliðsjónar. Ráðherra umhverfismála 
hefur að sjálfsögðu bæði umboð og stöðu til að 
úrskurða náttúrunni í hag.

Útfærslurnar gleymdust
Fagurt Ísland og stóriðjustopp virðist ekki vera 
á valdi Samfylkingarinnar, þrátt fyrir að hinn 
nýumhverfissinnaði flokkur hafi tögl og hagld-
ir í ráðuneyti umhverfismála. Samfylking í 
umhverfisráðuneyti hefur ekki tæki. Útfærsl-
urnar gleymdust í Fagra Íslandi.

Allt þar til sókn Vinstri grænna hófst á árun-
um 2005-2006 hafði Samfylkingin stutt stóriðju-
stefnuna með litlum sem engum fyrirvörum. 
Meðal annars Kárahnjúkavirkjun. Þegar flokk-
urinn um síðir skynjaði umhverfisvakninguna og 
sá þá sveiflu sem var í átt til umhverfissjónar-
miða hófst stefnumótun og Fagra Ísland varð til. 
En innistæðurnar voru of litlar og valdastólarnir 
mikilvægari en stefnufesta í umhverfismálum.

Vinstri græn hafa svörin
Vinstri græn hafa sett fram ítarlegar hugmynd-
ir um hvernig unnt er að beita leyfisveiting-
arvaldinu, eignarhaldi orkufyrirtækja, ríkis-
ábyrgðum á lánum og Kyoto-sáttmálanum til að 
stöðva frekari stóriðju. Þess utan hafa þingmenn 
Vinstri grænna lagt fram tillögur að lagaheimild-
um til að hafa hemil á, stýra eða tímasetja stór-
framkvæmdir í þágu umhverfisverndar og hag-
stjórnar. 

Umhverfisráðherra, Þórunni Sveinbjarnardótt-
ur, ber að láta náttúruna njóta vafans.

S
amkvæmt fréttum eru 37 þúsund fermetrar af íbúðar-
húsnæði til sölu á Austurlandi. Kaupendur fást ekki og 
verð fer að lækka aftur eftir þá þenslu sem varð þar 
um fárra missera skeið. Á suðvesturhorninu er það 
orðið sport að aka um ný og flestum ókunnug hverfi þar 

sem gefur að líta gríðarlegt flæmi af nýbyggingum, íbúða- og 
atvinnuhúsnæði sem enginn lítur við. 

Offramboð á íbúðarhúsnæði hefur kostað sitt: fjárfestar og 
lánastofnanir sitja uppi með dauð veð og fasteignafélögin taka 
brátt að stækka. Reikningurinn í bókhaldi fasteignafélaga lána-
stofnana tekur brátt að gildna og þá er skammt í að afskriftirnar 
færist í aukana.

Hið stutta og skarpa kaupæði sem hljóp í byggingariðnaðinn í 
landinu og átti um hríð góðu gengi að fagna meðal kaupenda er 
liðið hjá. Fjöldamargir stækkuðu við sig, það vantaði eitt her-
bergi til fyrir barnið. 

Sumir voru svo heppnir að selja eldri eignir, aðrir sem seldu 
og keyptu næst fallinu, sitja nú uppi með tvær eignir og verða að 
slá af þeirri eldri. Sumir munu tapa af höfuðstól sínum og bæta 
vel í skuldirnar. Margt af þessu fólki mun lenda í vandræðum. 
Líka þeir sem keyptu sína fyrstu og aðra eign á miklu lánshlut-
falli með lítið eigið fé. 

Það er auðvelt að vera vitur eftir á.

Margir munu streitast við, á aðþrengdum markaði, að halda í 
eignir sínar, fjölskyldur munu berjast í bökkum, álag mun taka 
sitt gjald í geði og gleði: enginn vandi gengur eins nærri fjöl-
skyldum og viðvarandi greiðsluvandi. Og þá eru lánastofnanir 
ekki eins tilkippilegar og þær voru með björtu fasi þess sem 
vildi gera allt fyrir þann sem lánið tók. Við blasir mannlegur 
harmleikur á stórum skala – og fátt við að gera.

Í kjölfar eignamissis rís upp leigumarkaður: hundruð eða 
þúsundir eigna verða á þeim markaði. Magn þeirra neyðir fast-
eignafélögin til að lækka ávöxtunarkröfur niður úr öllu valdi til 
að koma eignunum í nýtingu: þúsundir munu sætta sig við að 
leigja meðan safnað er í nýjan höfuðstól til íbúðakaupa. 

Og meðan þetta ástand varir mun byggingariðnaðurinn ganga 
í gegnum mikla erfiðleika með uppsögnum, samdrætti og gjald-
þrotum. Gangi þessi dökka framtíðarsýn eftir mun það taka 
hann nokkur ár, ef ekki áratug, að ná áttum og koma undir sig 
fótum á ný.

Allir þátttakendur og ábyrgðarmenn í þessu spili með fjár-
muni og líf geta af þessum darraðardansi lært eitt: Kapp er best 
með forsjá.

Lögmál framboðs og eftirspurnar herðast:

Herbergið 
fyrir barnið

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Gangi þessi dökka framtíðarsýn eftir mun það taka 
hann nokkur ár, ef ekki áratug, að ná áttum og koma 
undir sig fótum á ný.

Verndum umhverfið 
og stjórnarskrána
Niðurstaða Þórunnar Sveinbjarnardóttur 

umhverfisráðherra vegna kæru Landverndar 
virðist vera vel rökstudd og málefnaleg. Sú skoð-
un ráðherrans að hún hefði gjarnan viljað kom-
ast að annarri niðurstöðu hljómar kannski nokkuð 
sérkennilega, því vart verður því trúað að önnur 
sjónarmið hafi verið uppi hjá umhverfisráðherra 
en þau að komast að réttri niðurstöðu í samræmi 
við lög og rétt. Að vissu leyti má þó segja að þessi 
afstaða skjóti styrkari stoðum undir úrskurðinn 
sjálfan, því verður a.m.k. ekki haldið fram að nið-
urstaðan hafi verið þvinguð fram eða reynt með 
lagaklækjum að hafna kröfu Landverndar.

Enga ríkisstjóriðju
Niðurstaða Þórunnar festir í sessi þá aðferðar- og 
hugmyndafræði sem Framsóknarflokkurinn hafði 
meðal annars forystu um að innleiða í íslenska 
stjórnsýslu á síðasta kjörtímabili. Mikil og um 
margt réttmæt gagnrýni hafði komið fram á þá 
stefnu að ríkisvaldið beitti sér fyrir stóriðjufram-
kvæmdum og var einkum vísað til framkvæmd-
anna við Kárahnjúka í því sambandi. Til að mæta 
þeirri gagnrýni var málum þannig fyrir komið að 
sérhver framkvæmd þyrfti að uppfylla reglur um 
umhverfismat og önnur almenn viðmið, en síðan 
væri það viðskiptaleg ákvörðun hvort af fram-
kvæmdum yrði. Reyndar er það galli á þessu kerfi 
að orkufyrirtækin eru enn meira eða minna í eigu 
hins opinbera og því koma stjórnmálamenn að 
ákvörðunum eftir þeirri leiðinni. En þrátt fyrir 
þann galla er núverandi fyrirkomulag til mikilla 
bóta frá þeirri tíð er stjórnmálamenn voru að bisa 
við að draga hingað fyrirtæki til að reisa álver. 
Almennar leikreglur og  skýr umhverfismarkmið 
skapa traust bæði almennings og viðskiptalífsins. 
Slík nálgun hjálpar okkur að ná eðlilegu jafnvægi 
á milli nýtingarsjónarmiða og náttúruverndar og 
án efa er það eitt mikilvægasta langtímaverkefni 
okkar kynslóðar í stjórnmálum.

Útþynnum ekki stjórnarskrána
Stjórnarskráin skilgreinir grundvallarréttindi 
okkar og með henni er valdi ríksins yfir borg-
urunum takmörk sett. Stjórnarskráin verður að 
vera gagnorð, skilmerkileg og skýr, hennar hlut-
verk er að tiltaka meginreglur sem samfélagið er 
grundvallað á. Þess vegna má stjórnarskráin ekki 
verða einhverskonar óskalisti eða markmiðaskrá 
um það sem gott þykir eða æskilegt hverju sinni. 
Með því að blanda slíku saman við grundvallar-
réttindi okkar borgaranna er verið að grafa undan 
þeirri vernd sem stjórnarskráin veitir okkur.  Nú 
hef ég ekki séð neina útfærslu á hugmyndum 
umhverfisráðherra um ákvæði um náttúruvernd 
í stjórnarskrá. En hætt er við því að það muni 
verða þess eðlis að erfitt verði að henda reiður á 
merkingu þess og réttarfarslegum afleiðingum 
sem því muni fylgja.  Jafnframt tel ég varhuga-
vert að koma á einhverju kerfi sem byggir á því 
að ráðherra geti í krafti slíks stjórnarskrárákvæð-
is gripið inn í t.d. umhverfismat sem byggt er á 
lögum og reglu. Slík stjórnsýsla er geðþóttakennd 
og í andstöðu við þá hugsun að framkvæmda-
valdið vinni með gegnsæjum og fyrirsjáanlegum 
hætti. 

Sköpunarmiðbær
Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi 
vill að listnemar og skapandi fólk af 
öllum gerðum fái að nýta auð hús 
í miðborg Reykjavíkur. Húsin standi 
mörg hver á bestu stöðum borg-
arinnar, í miðbænum sem hún 
segir suðupott sköpunar og 
lista. En ungir listamenn hafi 
því miður varla ráð á að 
leigja sér aðstöðu til sköp-
unar, svo há sé húsaleigan. 
Á útliti margra húsanna 
má þó sjá að úðabrúsa-
listamenn eða veggjakrot-
arar hafa látið verkin tala 
í stað þess að skeggræða 
hvort þeir fái að nýta sér 
húsin í listsköpun sinni.

Allir eru að fljúga eitthvert
Fræg för Geirs, Ingibjargar og fylgd-
arliðs með einkaþotu til Rúmeníu 
á NATO-fund hefur mikið verið til 
umræðu. Á meðan sumum finnst 

það bruðl að leigja þotur undir 
íslenska ráðamenn finnst 

öðrum það hið besta mál 
enda sé með því hægt að 

spara tíma ráðherranna. 
Það var því ágætt hjá 
Geir að nýta umdeilda 
flugferðina til að lýsa 
yfir óánægju við Pútín 
Rússlandsforseta með 
flug rússneskra flugvéla 
í grend við Ísland. 

Þotuveikin
Björgólfur Thor Björgólfsson þurfti að 
leita til læknis í Búlgaríu vegna sýk-
ingar í miðeyra. Slíkar sýkingar koma 
til af miklum þrýstingsbreytingum í 

flugi eða fjallaklifri og 
má Björgólfur því 
ekki fljúga, nú eða 
klifra mjög hátt á 

næstunni. Hann 
gæti þá kannski 
lánað íslenskum 
ráðherrum þot-

una á meðan?
olav@frettabladid.is



Prófaðu nýjan, endurhannaðan Ford Focus
Láttu töfrana tala við þig í Brimborg í dag

Lokaðu augunum. Finndu hvernig 
töfrarnir tóna í Brimborg í dag. 
Töfraðu til þín söluráðgjafa. 
Töfraðu fram einn glæsilegasta bíl 
ársins. Töfraðu fram sérstakt 
kynningarverð á nýjum Ford Focus. 
Nýttu þér töfrana. Nýtt og töfrandi 
útlit, töfrandi tækni og búnaður 
eru örfá töfrandi dæmi sem mæla 
með nýjum, endurhönnuðum Ford 
Focus. Láttu töfrana tala. Prófaðu 
nýja tækni – nýjan fjölskyldubíll 
sem gaman er að eiga, gott að 
keyra og hagkvæmt að reka. Veldu 
umhverfishæfan bíl. Veldu núna 
Ford Focus.

Láttu töfrana tala. Spurðu um verð 
og gæði. Spurðu um fjármögnun. 
Ford. Keyrð’einn.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   www.ford.is 

FordFocus

frumsýning
í Brimborg

Akureyri,Reykjavík

ídagKomdu

frá kl.13til16.
Kaffi og 

kleinur

Töfrandi kynningarverð:  2.690.000 kr.*

Ford Focus Trend
1,6i 100 hö 150 Nm
5 dyra 5 gíra beinskiptur
CO2 losun 159 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 6,7 l/100 km

*Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Aukabúnaður á mynd eru álfelgur. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.



UMRÆÐAN
Samgöngumál

Undirritaður er einn af 
fjölmörgum efa-

semdamönnum um ágæti 
þess að treysta á sam-
göngur við Vestmanna-
eyjar um Bakkafjöru. 
Ekki er meiningin að gera 
lítið úr því að mögulegt er 
að byggja þar höfn sem 
gæti verið nothæf yfir 
hluta ársins, en með miklum frá-
töfum á öðrum tímum. Ekki ætla 
ég heldur að gera lítið úr vinnu 
þeirra „reiknistokksmanna“ er 
unnið hafa að hugsanlegri fram-
kvæmd í Bakkafjöru, en tel þó að 
gott væri að hlusta vel á rök efa-
semdamanna þegar horft er til 
hagsmuna og framtíðar Vest-
mannaeyja. Það er ekki óeðlilegt 
að mörgum finnist hugmyndin um 
Bakkafjöruhöfn spennandi kostur 
en einhvern veginn finnst mér að 
þar fari fremst fólk sem ekki þarf 
að ferðast nema þegar blíðast er 
og best og ræður sinni ferðaáætl-
un sjálft. 

Ekki hefur náðst meirihluti eða 
vilji í bæjarstjórn Vestmannaeyja 
til að gefa bæjarbúum tækifæri á 
að tjá hug sinn í kosningum varð-
andi möguleika í samgöngumálum 
hér, þrátt fyrir undirskriftasöfnun 
þar að lútandi. Það er ekki of seint 

að endurskoða þá ákvörð-
un.

Framtíð byggðar í Vest-
mannaeyjum byggist á 
góðum samgöngum. Það 
er krafa nútímans og 
framtíðarinnar, ekki ein-
ungis milli lands og Eyja 
heldur á öllu landinu. 
Þeim fjármunum sem 
veita á í Bakkafjöruhöfn 
og smíði smáferju til sigl-
inga milli Bakkafjöru og 
Vestmannaeyja væri mun 

betur varið til hafnargerðar norð-
an Eiðis og smíði eða kaupa á 
alvöruskipi til siglinga milli Vest-
mannaeyja og Þorlákshafnar. Einn-
ig mætti styrkja hafnaraðastöðu í 
Þorlákshöfn, t.d. með sjóvarnar-
garði við Hafnarnes. Það gerði alla 
aðkomu að Þorlákshöfn mun 
öruggari og kæmi öllum til góða. 
Skip (ca. 100 m langt) sem sigla á 
milli Þorlákshafnar og Vestmanna-
eyja þarf að sigla á tæpum tveim-
ur klukkustundum (miðað við eðli-
legar aðstæður). Það segir okkur 
að með góðu móti er hægt að sigla 
þrjár til fjórar ferðir á dag. Við 
skulum hafa það hugfast að um 
90% farþega og flutnings að og frá 
Eyjum eru til höfuðborgarsvæðis-
ins. Einnig mun Suðurstrandar-
vegur opna möguleika til aukins 
útflutnings sjávarafurða frá 
Eyjum með flugi um Keflavík.

Allir þeir sem starfa við sjó eða 

starfsemi er tengist hafnarsvæð-
inu hér í Eyjum sjá að höfnin er 
einfaldlega of lítil og þröng. Skip-
um hefur ekki fjölgað en stærð 
þeirra er önnur í dag en áður var. 
Því þarf að horfa fram á við og 
tryggja að Vestmannaeyjahöfn sé 
nútímaleg. Skipafélögin vantar 
stærra svæði fyrir sína starfsemi, 
s.s. gámavelli. Við skulum einnig 
athuga að Vestmannaeyjahöfn er 
síðasta viðkomuhöfn á Íslandi 
vegna siglinga flutningaskipa til 
Evrópuhafna bæði hjá Eimskipum 
og Samskipum. Það er staða sem 
við verðum að standa vörð um og 
því er nauðsyn að horfa á þróun 
hafnarmála í Vestmannaeyjum og 
samgöngur við land í samhengi. 
Nánast öll starfsemi sem hér er 
krefst góðrar hafnaraðstöðu. 
Möguleikar Vestmannaeyja felast 
í nýrri og rúmgóðri höfn er gæti 
tekið á móti verulega stórum skip-
um. Sá möguleiki er norðan við 
Eiði. 

Undirritaður er orðinn það full-
orðinn að hann man eftir því þegar 
Eyjamenn voru að berjast fyrir 
bættum samgöngum um daglegar 
ferðir milli lands og Eyja. Það er 
ekki sú staða sem ég vil sjá ungt 
fólk þurfa að fara að berjast fyrir 
á nýjan leik.

Höfundur er hafnarvörður í 
Vestmannaeyjum.

UMRÆÐAN 
Efnahagsmál

Íslenskt efnahagslíf 
stendur nú frammi 

fyrir meiri vanda en blas-
að hefur við um áratuga 
skeið. Ástæðurnar má að 
hluta rekja til alþjóðlegr-
ar fjármálakreppu en 
ekki síður ákvarðana-
tökufælni stjórnvalda 
hér heima. Því miður hefur ríkis-
stjórnin ekki tekið á vandanum af 
þeirri festu, skilningi og útsjónar-
semi sem nauðsynlegt er við slík-
ar aðstæður og ekkert sem bendir 
til þess að svo verði. Þvert á móti. 
Viðbrögð hennar, eða réttara sagt 
aðgerðaleysi, hefur ekki verið í 
neinu samræmi við horfur í efna-
hagsmálum og samspil við pen-
ingamálastjórn Seðlabankans 
hefur ekkert verið. Alþjóðleg 
matsfyrirtæki hafa nú þegar 
lækkað lánshæfismat ríkissjóðs á 
sömu rökum og við framsóknar-
menn höfum haldið fram til 
margra mánaða. Aðgerðaleysi rík-
isstjórnarinnar er sá þáttur sem 
þar vegur þyngst.

Framsóknarmenn hafa nú lagt 
fram skynsamar og hófsamar til-
lögur að nýrri þjóðarsátt og 
aðgerðum sem hægt er að grípa 
strax til og lágmarka skaðann.

Fjármálakerfið
Tillögur okkar sem snúa að fjár-
málakerfinu sjálfu eru í þremur 
liðum. Efla þarf gjaldeyrisforða 

Seðlabankans til að draga 
úr þeirri óvissu sem er 
uppi um greiðslugetu 
fjármálakerfis lands-
manna. Yfirtaka Íbúða-
lánasjóðs á fasteignalán-
um bankanna þarf að 
vera til reiðu á lánum 
sem eru undir tilteknum 
fjárhæðarmörkum og 
þannig verði með félags-
legum hætti komið að 
vanda tekjulægri hópa í 

samfélaginu. Í þriðja lagi þarf að 
endurskoða og íhuga breytingar á 
peningamálastefnu Seðlabankans 
þannig að vægi fjármálastöðug-
leika í markmiðssetningu bankans 
verði aukið, samhliða því sem 
horft verði til stöðugleika í verð-
lagsmálum.

Samdráttur í efnahagslífinu
Tillögur þær sem snúa að við-
brögðum hins opinbera ganga út á 
að ríkissjóður, í samvinnu við aðila 
vinnumarkaðarins, beiti sér fyrir 
sátt um aðgerðir til að draga úr 
verstu áhrifum efnahagskrepp-

unnar, dýpt hennar og lengd. Ný 
þjóðarsátt verði gerð um við-
spyrnu gegn verðbólgu. Endur-
skoða þarf forsendur fjárlaga taf-
arlaust, fella á brott sértæka 
neysluskatta s.s. álögur á elds-
neyti og virðisaukaskatt á mat-
væli auk stimpilgjalda á íbúðar-
húsnæði. Efla þarf verðlags- og 
verðmerkingareftirlit, Samkeppn-
iseftirlitið og Fjármálaeftirlitið. 
Áfram þarf að vinna að undirbún-
ingi stórframkvæmda þannig að 
hægt verði að ráðast í þær með 
skömmum fyrirvara þegar 
aðstæður leyfa í efnahagslífinu og 
hvetja þarf til almenns sparnaðar 
með skattalegum aðgerðum.

Ríkissjóður aflögufær
Þessar tillögur geta kostað ríkis-
sjóð allt að 18 milljarða króna 
þegar allt er talið en miðað við það 
hvernig við framsóknarmenn 
skildum við ríkissjóð eftir tólf ára 
uppbyggingarstarf ætti að vera 
borð fyrir báru. Verðhjöðnunar-
 áhrif þessara tillagna geta verið 
umtalsverð eða 3-5%.

Það er mat okkar framsóknar-
manna að með samstilltu átaki 
megi stýra efnahagsmálum þannig 
að bæði almenningur og atvinnulíf 
standi fyrirsjáanlega erfiðleika af 
sér og leggjum því til skynsama, 
hófsama og sanngjarna þjóðarsátt 
þar sem horft er til raunhæfra og 
markvissra aðgerða.

Höfundur er formaður Framsókn-
arflokksins.

UMRÆÐAN
Ólympíuleikar 

Það er engin ástæða til 
þess að láta margra ára 

vinnu íþróttamanna fara í 
súginn með því að neyða 
þá til að sniðganga Ólym-
píuleikana sem haldnir 
verða í Peking síðar á 
árinu. En það er heldur 
engin ástæða til að senda íslenska 
ráðamenn til að láta þá heiðra sér-
staklega kínversku alræðisstjórn-
ina í vandræðalegum kokteilboðum 
á sama tíma og hún gengur milli 
bols og höfuðs á eigin þegnum í 
Tíbet og víðar. 

Ólympíuleikarnir í Moskvu 1980 

voru að mestu sniðgengn-
ir af Vesturlöndum. Þar 
með urðu draumar fjöl-
margra íþróttamanna að 
engu. En lífið hélt samt 
áfram að öðru leyti. 
Stjórnmálaástandi við 
Sovétríkin var ekki slitið, 
viðskiptasambönd við 
Sovétríkin stóðu óbreytt, 
og raunar gátu vestrænir 
ferðamenn áfram ferðast 

eftir sömu leiðum og áður. Þær 
ástæður sem gefnar voru fyrir snið-
göngunni voru sem sagt ekki nægar 
til að nokkrir aðrir en hlauparar, 
sundgarpar eða kúluvarparar 
þyrftu að færa fórnir. 

Það sama ætti að eiga við nú. Það 
er fáranlegt að ætlast þess af mönn-

um að þeir færi eina mestu fórn sem 
íþróttamaður getur fært, á meðan 
viðskiptin blómstra, stjórnmála-
samband er á milli ríkjanna, ferðir 
til Kína heimilaðar, námsmanna-
skipti virk og sendiráð opin á báðum 
stöðum. Sama ætti að gilda um þátt-
töku íþróttamanna í opnunarhátíð 
leikanna, slíkt ætti að vera persónu-
leg ákvörðun hvers og eins. Það er 
auðvelt að vera táknrænn á kostnað 
drauma og metnaðs annarra. 

Hins vegar er hvorki nauðsynlegt 
né æskilegt að íslenskir ráðamenn 
veiti Kínastjórn siðferðislegan 
stuðning með því að setjast í heið-
ursstúku á opnunarhátíð leikanna 
og heiðra kínversk stjórnvöld á 
öðrum fundum sem jafnan fylgja 
slíkum samkomum. Þeir ættu að 

fara að fordæmi Donalds Tusk, Ang-
elu Merkel, Nicolas Sarkozy, Vac-
lavs Klaus og annarra evrópskra 
leiðtoga: sitja heima í sumar og 
styðja íslenska íþróttamenn til dáða. 
Fyrir framan sjónvarpið. 

Höfundur er háskólakennari og 
situr í stjórn SUS.
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Nýja þjóðarsátt strax 

PAWEL BARTOSZEK

Stjórnmálamenn sniðgangi Peking 
Hins vegar er hvorki nauðsyn-
legt né æskilegt að íslenskir 
ráðamenn veiti Kínastjórn 
siðferðislegan stuðning með 
því að setjast í heiðursstúku á 
opnunarhátíð leikanna ...

GUÐNI ÁGÚSTSSON

Áfram þarf að vinna að und-
irbúningi stórframkvæmda 
þannig að hægt verði að ráðast 
í þær með skömmum fyrir-
vara þegar aðstæður leyfa í 
efnahagslífinu og hvetja þarf 
til almenns sparnaðar með 
skattalegum aðgerðum.

KRISTJÁN 
GUNNARSSON 

Höfnum Bakkafjöruhöfn 

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Spennandi starf 
inni í blaðinu. 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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UNNUR ÖSP 
STEFÁNSDÓTTIR 
LEIKKONA ER 32 

ÁRA.

KÁRI 
STEFÁNSSON, 
FORSTJÓRI 
ÍSLENSKRAR 
ERFÐAGREIN-
INGAR, ER 59 
ÁRA.

VIGFÚS ÞÓR 
ÁRNASON 

SÓKNARPREST-
UR ER 62 ÁRA.

SVALA 
THORLACIUS 
LÖGFRÆÐING-
UR ER 66 ÁRA.

TAMMY WYNETTE KÁNTRÍSÖNG-
KONA LÉST ÞENNAN DAG 1998. 

„Stundum er erfitt að vera 
kona og gefa alla sína ást 

einum manni.“

Frægðarsól Tammy Wynette 
reis hæst á árunum 1966 til 

1980 en hennar frægasta lag 
er „Stand by your man“ sem 

kom út árið 1969. 

Árið 1991 var argen-
tínska fótboltasnill-
ingnum Diego Marad-
ona gert að víkja úr ít-
ölsku deildinni í fótbolta 
í fimmtán mánuði vegna 
fíkniefnamisnotkunar. 
Ferill Maradona hófst 
snemma. Hann var ekki 
nema ellefu ára þegar 
hæfileikar hans á vell-
inum voru uppgötvað-
ir og hann varð lykilleik-
maður í Argentinos Juniors. Styrkur Maradona 
sem leikmanns fólst í hversu lágvaxinn hann var 
og snöggur. Fyrsta atvinnumannaleik sinn spil-
aði hann tíu dögum fyrir sextán ára afmælið sitt. 
Eftir heimsmeistarakeppnina árið 1982 var Mar-
adona seldur til Barcelona og talið er að hann 

hafi ánetjast fíkniefn-
um þar. 
Í heimsmeistarakeppn-
inni 1986 sló hann 
boltann í mark Eng-
lendinga í stað þess að 
sparka honum. Sjálfur 
sagði hann að þar hefði 
„hönd guðs“ átt hlut 
að máli.
Heilsufar Maradona 
hefur farið hnignandi 
en hann hefur bar-

ist árum saman við eiturlyfjafíkn og offitu. Í apríl 
2004 fékk hann alvarlegt hjartaáfall og gekk 
undir magahjáveituaðgerð ári síðar. Í maí 2007 
kom Maradona fram opinberlega og lýsti því yfir 
að hann væri hættur að drekka og hefði ekki 
notað fíkniefni í tvö og hálft ár.

ÞETTA GERÐIST:  6. APRÍL 1991

Maradona rekinn vegna neyslu
MERKISATBURÐIR:
1746 Tveir bátar farast úti fyrir 

Ingólfshöfða. Eftir þetta 
leggjast sjóróðrar þaðan 
niður.

1925 Fyrsta kvikmyndasýning í 
flugvél hjá bresku flugfé-
lagi.

1944 Bandarísk herflugvél 
steypist í sjóinn út af 
Vatnsleysuströnd. Átta 
mönnum bjargað.

1979 Úthlutað úr kvikmynda-
sjóði í fyrsta sinn. Hæstu 
styrki hlutu Land og synir, 
Óðal feðranna og Veiði-
ferðin.

1980 „Post it“-minnismiðarnir 
koma á markaðinn.

1984 Ellefu manns saman-
komnir úti í geimnum í 
fyrsta skipti.

1992 Hersveitir Serba hefja yfir-
töku á Sarajevo.

Bókasafn Kópavogs á 55 ára afmæli 
í ár en það var stofnað 15. mars 1953. 
Skáldið Jón úr Vör var fyrsti bóka-
vörður safnsins og veitti því forstöðu 
til ársins 1976. Þá tók núverandi bæjar-
bókavörður, Hrafn Harðarson, við 
starfinu. Safnið flutti töluvert fyrstu 
árin en árið 2002 flutti það í Safnahús 
Kópavogs í Hamraborg og deilir húsa-
kynnum með Náttúrufræðistofu Kópa-
vogs. „Í dag erum við með fjölnotasal 
fyrir fundi, fræðsluerindi og aðrar 
uppákomur,“ útskýrir Inga Kristjáns-
dóttir, deildarstjóri á barnadeild. Hún 
segir safnið bjóða upp á reglulega fyr-
irlestra um ákveðið þema hvert ár. „Í 
ár ræddum við um ástina í fimm erind-
um vikulega í febrúar og mars. Síðan 
hefur rithringur fengið inni á safninu 
og heldur þar fundi tvisvar í mánuði. 
Einnig er starfandi bókmenntaklúbb-
ur sem heldur úti blómlegu starfi,“ 
segir Inga og nefnir líka sögustund-

ir fyrir yngstu börnin. „Barnastarfið 
hefur verið snar þáttur í starfi bóka-
safnsins í mörg ár. Þar eru sögustund-
ir fyrir litlu börnin fastur liður yfir 
vetrarmánuðina. Á sumrin er síðan  
lestrarhvetjandi verkefni fyrir stál-
puð börn og safnkynningar fyrir skóla-
börn. Síðan reynum við að fá eina til 
tvær brúðuleiksýningar á ári og fleira 
mætti tína til,“ segir Inga.

 Á aðventunni ár hvert taka bóka-
safnið og Náttúrufræðistofa höndum 
saman um barnadagskrá. Á vorin er 
dagskráin helguð fuglum og dýrum. 
Undanfarið hefur bókasafnið boðið 
fjögurra ára leikskólabörnum á nám-
skeið í meðferð bóka. Að námskeiði 
loknu fá börnin skírteini sem staðfesta 
að þau kunni að umgangast bækur.

Bókasafn Kópavogs er nú deilda-
skipt. Á fyrstu hæð er fræðsluefn-
ið geymt og á þeirri annarri er meg-
inefnið skáldrit, sagnfræði og landa-

fræði, myndbönd og -diskar. Einnig er 
þar forn- og dægurmenningardeild til 
húsa. „Unglingar og ungt fólk á öllum 
aldri á sérstakan stað hér á safninu. Þar 
eru til dæmis nýjustu teiknimyndasög-
urnar í bland við íslensk fornrit og við 
köllum staðinn Heita pottinn. Á efstu 
hæð er svo barnadeildin og Listvang-
ur, þar sem er að finna tónlist á geisla-
diskum, bækur um listir og handa-
vinnu- og föndurbækur,“ segir Inga.

Hún segir útlán á bókum hafa verið 
stöðugt um árin og nokkuð bundið við 
árstíðir. Hljóðbækur njóta mikilla vin-
sælda en einnig lánar safnið út mynd-
diska og tímarit. Hún segir bókasafn-
ið vinalegan vinnustað en á safninu 
vinna milli tuttugu og þrjátíu manns. 
„Ég er búin að vinna hér í átján ár og 
kann ákaflega vel við umhverfið, sam-
starfsfólkið og vinnuna með börnun-
um,“ segir Inga að lokum.

heida@frettabladid.is
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Blómlegt starf á bókasafninu

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð 
við andlát og útför föður míns og bróður 
okkar, 

Steindórs Zóphóníassonar,
fyrrum bónda, Ásbrekku í 
Gnúpverjahreppi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar- og 
dvalarheimilinu  Kumbaravogi fyrir góða umönnun.

Ingveldur Sigrún Steindórsdóttir og systkini hins látna. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Gísli Gunnarsson,
áður til heimilis að Bárustíg 4, 
Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks þriðjudaginn 
1. apríl. Jarðarförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 12. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Sigríður Gísladóttir   Björn Ottósson
Sveinn Gíslason   Jónína Þorvaldsdóttir
Pálmey Gísladóttir   Rúnar Ingólfsson
Haraldur Gíslason   Björg Guðmundsdóttir
               barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi  og 
bróðir,

Gunnar Ragnar 
Sveinbjörnsson,
frá Kothúsum, Garði, Eyrarholti 20, 
Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 3. 
apríl. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtu-
daginn 10. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsam-
legast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélag Íslands.

Ágústa Sigríður Gunnarsdóttir Halldór A. Þórarinsson
Valdís Þóra Gunnarsdóttir Vignir Már Guðjónsson
Sara Lind Gunnarsdóttir Páll Þórir Jónsson
barnabörn og systkini.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð, hlýju og vináttu 
við andlát og útför eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Björns Sigurðssonar,
Árskógum 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks dagdeildar á hjúkrun-
arheimilinu Eir og starfsfólks Heiðarbæjar á Skógarbæ 
fyrir einstaklega góða umönnun og hlýju, Guð blessi 
ykkur öll.

Ársól Margrét Árnadóttir
Margrét Björnsdóttir Brynjúlfur Erlingsson
Sigurður Björnsson
Ólafía Björnsdóttir
Sólveig Björnsdóttir Ólafur Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum af alhug fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Nílsínar Þ. Larsen
Garðvangi, Garði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Garðvangs og 
Heilbrigðistofnunar Suðurnesja fyrir hlýhug og kær-
leiksríka umönnun.

Þórdís Ólafsdóttir
Sigurbjörg Ólafsdóttir Einar S. Guðjónsson
Egill Ólafsson Jóna G. Bjarnadóttir
Bjarni Þór Ólafsson
Ragna Ólafs Lirot Henry R. Lirot
Ólafur Högni Ólafsson Gunnar Guðmundsson
Sóley Ólafsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og fjölskyldur.

ÚTLÁNIÐ STÖÐUGT Inga 
Kristjánsdóttir, deildarstjóri 
á barnadeild safnsins, hefur 
starfað þar í átján ár og líkar 
alltaf jafnvel.
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seljagamla

kaupanýjan
notaðan

Viðkaupumhvaðadruslusemer
á heilar 200.000 krónur,kaupir
þúbetri notaðan bílhjáBrimborg
ídag.Komdu bíldruslunni í verð.

Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri bíl. 
Það skiptir ekki máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. 
Komdu bara með bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn 
upp í betri notaðan bíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla 
upp í hvern betri bíl.
                       Nýttu nú tækifærið. Komdu í Brimborg í dag.

    Breyttu
druslunni

    ídjásnídag

Opið í dag frá kl. 13 til16

Komdu druslunni í verð í dag
Kaupum hvaða druslu sem er

Nú áttu 200.000 kr. útborgun upp í betri bíl

Nú áttu útborgun upp í betri bíl

200.000 krónur fyrir drusluna

Alveg satt. Við kaupum hvaða bíldruslu sem er á heilar 200.000 kr. kaupir þú betri 
notaðan í Brimborg. Líka þá sem eru á sérstöku tilboði í dag. Um leið og þú breytir 
druslunni í djásn tekurðu nokkur visthæf skref. Þú hreinsar til í borg og bæjum, 
dregur úr mengun. Sparar eldsneyti. Og ekki síst þú eykur öryggi þitt í umferðinni 
á nýrri bíl.

 Smelltu á www.notadir.brimborg.is og veldu þann nýja.

Komdu í kaffi og kleinur og seldu 
okkur drusluna fyrir betri notaðan
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      öðlast
 nýtt líf
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Reyndir menn í Natófræðum segja Búka-
restfundinn rata í sögubækur. Leggst þar 
margt á eitt. 

Stór skref voru stigin í átt að enn frekari 
stækkun Atlantshafsbandalagsins. Þar 
vegur ákvörðun um aðild Albaníu og Króa-
tíu þungt en ekki síður fyrirheitið sem gefið 
var Georgíu og Úkraínu um aðild í fyllingu 
tímans. Makedóníumenn voru svo upplýstir 
um að þeir geti orðið Natóþjóð, svo fremi að 
um semjist í nafnadeilunni við Grikki. Öfugt 
við leiðtoga Georgíumanna og Úkraínu-
manna, sem brostu breitt eftir samþykkt 
Natóleiðtoganna, reiddust Makedóníumenn 
svo mjög að þeir yfirgáfu Búkarest án þess 
að kveðja. Þeim finnst Grikkjum ekki koma 
við hvað þeir heita.

Í Höll alþýðunnar sammæltust líka full-
trúar nálega sextíu ríkja heims, auk Atl-
antshafsbandalagsins, Evrópusambandsins 
og Sameinuðu þjóðanna, að bæta og auka 
samstarf sitt í öryggis- og uppbyggingarað-
gerðum í Afganistan. 

Merkel miðlar málum 
Þessar stóru ákvarðanir, sem teknar voru í 
Búkarest, urðu ekki til af sjálfu sér. Að baki 
býr langur undirbúningur og málamiðlanir. 

Jafnan liggur fyrir við upphaf stórfunda 
hvað verður samþykkt á endanum en á mið-
vikudagskvöldið var enn óvíst hvernig farið 
yrði með ósk Georgíu og Úkraínu um að fá 
að hefja formlegar aðildarviðræður. Bush 
Bandaríkjaforseti var helsti bandamaður 
Sovétlýðveldanna fyrrverandi en Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, og Sarkozy, 
forseti Frakklands, töldu rétt að bíða. Þegar 
Merkel sá að málið var komið á hættulega 
braut tók hún til við að miðla málum. Sjálf 
gaf hún eftir og úr varð yfirlýsing um 
ótímasetta framtíðaraðild ríkjanna tveggja. 
Málið verður næst rætt á fundi utanríkis-
ráðherra Natóríkja í desember.

Pútín kom
Forseti Rússlands hafði boðað komu sína á 
fund Nató-Rússlandsráðsins á föstudag. 
Snemma á fimmtudag var enn óvíst hvort 
hann kæmi. Pútín er einkar illa við Natóað-
ildaráform nágranna sinna í Georgíu og 
Úkraínu en þegar ljóst var að þeim yrði 
ekki boðið að hefja aðildarferli lét hann 
ræsa þotuhreyflana í Moskvu. Þetta var í 
fyrsta sinn sem Pútín sækir Natófund. Um 

leið var þetta í síðasta sinn sem Bush sækir 
slíkan fund. Hann mun láta af embætti í 
janúar á næsta ári, nokkrum mánuðum áður 
en sextíu ára afmælis Nató verður minnst 
og fagnað í Strassborg og Kiel. 

Skrúfað fyrir bjórdælurnar
Lífið í miðborg Búkarest var með öðrum 
blæ en vanalega þá daga sem Natófundur-
inn stóð. Öryggisgæslan var gríðarleg og 
gangandi vegfarendur krafðir um skilríki 
ef einhverjum af þeim 35 þúsund lögreglu-
mönnum, hermönnum og öryggisvörðum 
sem gættu öryggis gestanna, sýndist svo. 
Varsla var á hverju götuhorni og almenn 
umferð stöðvuð ef fundarmenn þurftu að 
komast leiðar sinnar. Til að lágmarka hættu 
á hvers kyns vandræðum var áfengissala á 
krám og matsölustöðum bönnuð á meðan á 
fundinum stóð. Rúmenum fannst mikið á 
sig leggjandi til að láta fundinn ganga sem 
best enda kostaði fundahaldið þá á fjórða 
milljarð króna.

Búkarestfundurinn gekk vel og á honum 
voru teknar margháttaðar ákvarðanir um 
innri og ytri mál Atlantshafsbandalagsins. 
Fyrir það verður hans minnst. 

Einhverjir Íslendingar munu svo sjálf-
sagt minnast hans fyrir þær sakir að 
íslensku ráðherrarnir flugu til Búkarest í 
leiguflugvél.  

Sögulegur fundur í Búkarest
HÖLL ALÞÝÐUNNAR Í BÚKAREST Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins var haldinn í þessari 330 þúsund fermetra byggingu, sem er næststærsta skrifstofubygging heims á eftir Pentagon í Bandaríkjunum. Höllin var 
reist á árunum 1983-1989 að undirlagi einræðisherrans Ceausescus sem ætlaði hana undir alla stjórnsýslu Rúmeníu. Í dag er þar rúmenska þingið auk þess sem þar eru haldnar fjölmennar ráðstefnur.  FRÉTTABLAÐIÐ/NATÓ

Geir H. Haarde forsætisráðherra 
fagnar aðild Albaníu og Króatíu 
að Atlantshafsbandalaginu og 
segir hana mikilvæga fyrir stöð-
ugleika á Balkanskaga. „Það er 
alveg ljóst að eftir því sem fyrr-
verandi Júgóslavíulýðveldum í 
Nató fjölgar þeim mun betra er 
það fyrir þetta svæði,“ sagði Geir 
eftir Búkarestfundinn á föstu-
dag. 

Hann lýsti sérstakri ánægju 
með umbæturnar í Albaníu enda 

var ríkið eins konar Norður-Kórea 
Evrópu lengst af síðari hluta 20. 
aldarinnar. 

Á síðustu árum hefur komið 
fram ný kynslóð forystumanna í 
gömlu Varsjárbandalagsríkjun-
um. Vel menntað og víðsýnt fólk 
hefur haslað sér völl í stjórnmál-
unum. „Þetta er fólk sem er upp-
tekið af þessum breytingum og 
lýðræðisþróun og vill draga fleiri  
með sér.“

Um samskipti Rússlands og 

Atlantshafsbandalagsins sagði 
Geir ljóst að Rússar teldu Nató 
þrengja að sér með opnun banda-
lagsins til austurs. Slíkt væri hins 
vegar misskilningur af þeirra 
hálfu. „Það stafar engin ógn af 
Atlantshafsbandalaginu, inn-
ganga ríkja í Nató beinist ekki 
gegn neinum, hvorki Rússum né 
öðrum. Menn vilja komast í sam-
félag lýðræðisþjóða og friðelsk-
andi landa og telja að þeir séu 
með því að tryggja sér framtíðar-

öryggi.“ Geir benti á að sögulegar 
skýringar lægju að baki þessari 
afstöðu; margt fólk hefði alist upp 
við þá hugsun að Nató beindist 
gegn því. „Rússarnir eru stoltir 
og þeir skynja breytta stöðu. Það 
er mikilvægt að vera ekkert að 
ögra þeim að óþörfu,“ sagði hann.

Að mati Geirs eru það ekki bara 
formlegar viðræður og ræðuhöld 
sem skipta máli á leiðtogafundum 
Nató. Þar gefist mikilvæg tæki-
færi fyrir óformleg samtöl þar 

sem til verða tengsl sem geta 
komið sér vel síðar.

Natóaðild ríkja á Balkanskaga mikilvæg

Tímamótaákvarðanir voru teknar á fundi leiðtoga Atlants-
hafsbandalagsríkja í Búkarest. Mikilvæg skref voru stigin í átt 
að stækkun bandalagsins og sammælst um að þétta raðirnar 
í öryggis- og endurreisnarstarfinu í Afganistan. Björn Þór Sig-
björnsson fylgdist með Búkarestfundinum.

GEIR H. HAARDE 

„Það var bæði rætt um það sem 
vel hefur tekist til og það sem 
upp á vantar,“ sagði Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir eftir umræð-
ur Búkarestfundarins um 
aðgerðina í Afganistan. 

Að sögn Ingibjargar Sólrún-
ar var þrennt dregið fram sem 
betur má fara. Í fyrsta lagi 
spilling í stjórnkerfi Afganist-
ans sem gerð er krafa um að 
Afganar takist á við. Í öðru lagi 
skortur á samhæfingu alþjóða-
liðsins og í þriðja lagi skortur á 
tengslum milli alþjóðasamfé-
lagsins, stjórnvalda í Afganist-
an og almennings í Afganistan. 

Hún segir mikilvægt að miða 
alla aðstoð við þarfir Afganist-
ans. „Stundum miðast aðstoðin 
meira við pólitíska hagsmuni 
ríkjanna heldur en hagsmuni 
fólksins í Afganistan. Þetta var 
rætt opinskátt og gerðar kröf-
ur um að ákveðnum hlutum 
verði kippt í lag.“

Ingibjörg segir að vissulega 
hafi orðið framfarir í landinu 
hrjáða en öryggismálin séu erf-
iðust því árásir af hálfu tali-
bana hafi færst í aukana, líkt 
og þær geri gjarnan á vorin. 
„Það eykur á vanda manna við 
að verja heima fyrir veru sína í 

Afganistan. Bush sagði, þegar 
hann ávarpaði Karzai forseta 
Afganistans, þá sem þarna sátu 
hafa margir hverjir þurft að 

taka mikla pólitíska áhættu 
með því að halda því fram að 
það  væri á sig leggjandi að 
vera í Afganistan og sagði 
Karzai „þurfa að hlusta á það 
sem þetta fólk hefði að segja og 
taka tillit til þess sem það hefur 
fram að færa“.

Í Búkarest tilkynntu Frakk-
ar, Danir, Þjóðverjar og Evr-
ópusambandið aukinn stuðning 
við aðgerðirnar í Afganistan. 
Ingibjörg Sólrún upplýsti að 
þriggja ára áætlun um þátttöku 
í verkefnum væri í smíðum.

Forsendur aðstoðar stundum rangar 

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR

Eins og Geir H. Haarde 
lýsir hér að neðan fara ekki 
aðeins fram formlegir 
fundir á leiðtogafundum 
Atlantshafsbandalagsins 
heldur nota ráðamenn tæki-
færið og ræðast við eins-
lega um margvísleg mál-
efni. 

Geir spjallaði meðal ann-
ars við starfsbræður sína 
frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi 
og Aserbaídsjan og Ingi-
björg Sólrún talaði til 
dæmis við utanríkisráð-
herra Frakklands, Spánar 
og Póllands. 

Slík einkasamtöl geta 

ýmist snúist um tiltekin 
málefni eða verið almennt 
kurteisisspjall. Í samræð-
um Ingibjargar við franska 
og spænska starfsbræður 
hennar var talað um hugs-
anlegar heimsóknir þeirra 
til Íslands en þeir höfðu 
áður lýst áhuga á að koma.

Samtöl utan dagskrár 
STINGA SAMAN NEFJUM Ingibjörg Sólrún ræddi stuttlega við Bernard Kouchner, utanríkisráðherra Frakk-
lands.  FRÉTTABLAÐIÐ/NATÓ
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MARKÁÆTLUN Á SVIÐI VÍSINDA
OG TÆKNI 2009 TIL 2015

                                   Í ályktun Vísinda- og tækniráðs frá desember 2007 er bent á svið þar sem Íslendingar 
                   hafa burði til að ná sérstökum árangri á alþjóðlegum vettvangi og þar sem starfsemi fyrirtækja, 
         háskóla, rannsóknastofnana, opinberra aðila og einstakra þjóðfélagshópa getur fléttast saman og 
skilað þjóðinni enn meiri ávinningi. Nú er auglýst eftir hugmyndum að öndvegissetrum eða rannsókna-
klösum á þessum sviðum.

Markmiðið er að efla vísinda- og tæknirannsóknir, hvetja til árangursríkrar samvinnu milli ólíkra aðila 
innanlands og í alþjóðlegu samhengi og ýta undir verðmætasköpun og fjárfestingu í rannsóknum og 
nýsköpun í atvinnulífinu. Rannsóknaklasinn eða öndvegissetrið á að hafa möguleika til að verða framúr-
skarandi í alþjóðlegu samhengi.

Vísinda- og tækniráð sér sérstök tækifæri í að:

efla rannsóknir á menntun og kennslu til að þróa menntakerfið svo að það standi betur undir 
sívaxandi kröfum um þekkingu, virkni, sköpunarkraft, frumkvæði og sveigjanleika

gera nýsköpunarstarfsemi að álitlegum fjárfestingarkosti og hvetja innlenda og erlenda fjárfesta 
og samkeppnissjóði til að veita sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum öflugan stuðning

efla rannsóknir á íslenskum menningararfi, handrita- og bókmenningu, tungu og samtímamenningu 
samhliða þeirri áherslu sem nú er lögð á útrás og alþjóðlega ímynd landsins

efla rannsóknir sem beinast að árangursríkum forvörnum og heilsueflingu, bættri heilsuvernd, 
endurhæfingu og nýjungum í heilbrigðisþjónustu, lyfjatækni og þróun matvæla

efla rannsóknir á auðlindum lands og sjávar og hvernig nýta megi náttúrulegar auðlindir betur 
með sjálfbærum hætti

efla rannsóknir á líklegum og afdrifaríkum breytingum lofts, láðs og lagar með öflugri þátttöku 
atvinnulífsins og fræðimanna úr fjölmörgum greinum

efla rannsóknir sem snúa að innviðum íslensks samfélags, sérstöðu þess og séreinkennum

efla skapandi greinar þar sem nýsköpun, öflug upplýsingatækni, menningarstarfsemi, afþreying 
og fjárfestar mætast og ný starfsemi vex fram

Íslensku vísinda- og tæknisamfélagi er boðið að leggja fram hugmyndir að öndvegissetrum eða 
rannsóknaklösum sem taka mið af þeim áherslum sem koma fram í ályktun ráðsins og vinna að 
þeim tækifærum sem koma fram hér að ofan. Allt að 10 hugmyndir fá 1.000.000 kr. styrk til frekari 
þróunar og verður höfundum þeirra boðið að senda inn fullbúna umsókn í október 2008.

Í boði eru tveir til fjórir styrkir til rannsókna- og nýsköpunarsamstarfs frá og með árinu 2009.
Hámarksstyrkfjárhæð er 80 milljónir á ári til allt að sjö ára.

Frestur til að skila hugmyndum rennur út þriðjudaginn 13. maí klukkan 16:00.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Rannís (www.rannis.is) og á heimasíðu 
Vísinda- og tækniráðs (www.vt.is).

Auglýst er eftir hugmyndum að öndvegissetrum 
    og rannsóknaklösum

Rannsóknamiðstöð Íslands, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, www.rannis.is
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Byrjum á smákynningu. Ef þið 
væruð stödd í Gettu betur og 
ættuð að þylja upp allt sem þið 
vitið hvort um annað, hvað myndi 
það vera? 
Sigmar: Flestir landsmenn fá vatn 
í munninn þegar þeir heyra nafnið 
hennar. Hún er matgæðingur mik-
ill og hefur samið matreiðslubæk-
ur og þýtt. Ein af bókunum hennar 
er einhvers konar biblía í eldhús-
um. Hún hefur bloggað dálítið þar 
sem ég hef stundum rambað inn. 
Nanna hefur líka starfað sem 
blaðamaður. Meira veit ég ekki. 
Nanna: Ég veit nú ekkert voðalega 
mikið um Sigmar. Ég myndi örugg-
lega vita meira ef ég væri ekki 
hætt að fá Séð og heyrt á skrif-
borðið mitt. Ég veit að hann var 
útvarpsmaður á X-inu en hef ann-
ars bara séð hann í sjónvarpinu. 
Meira er það ekki. Jú – áttu kött?
Sigmar: Ég átti kött.
Nanna: Sko, vissi það.

Flottir fótboltastrákar
Nefnið þá þrjá hluti hvort um 
annað sem þið vitið ekki hvort eru 
sannir eður ei en gætuð engu að 
síður trúað að væru það.
Sigmar: Nanna þú verður að byrja 
núna.
Nanna: Ég hugsa að þú hafir ansi 
gaman af að horfa á fótbolta en 
sért ekki mjög góður þegar þú 
spilar hann sjálfur.
Sigmar: Rétt. 
Nanna: Ég held að þú sért litaglað-
ari en þú sýnir núna. 
Sigmar: Ekkert endilega að vísu, 
en jæja, ókei.
Nanna: Svo er sófinn líklega uppá-
haldshúsgagnið þitt. 
Sigmar: Neee …
Nanna: Í stofunni sko.
Sigmar: Já, ókei. Ég skal gefa þér 
rétt fyrir stofuna. Þá er komið að 
mér. Ertu vinstrisinnuð í skoðun-
um?
Nanna: Já.
Sigmar: Ég held líka að þú hafir 
gaman af fótbolta en gefir þig út 
fyrir að hafa það ekki.
Nanna: Ég hef gaman af flottum 
fótboltastrákum. 
Sigmar: Jæja, það er að hluta til 
rétt. Svo get ég ímyndað mér að 
þú sért miðbæjarmanneskja. 
Nanna: Rétt. Hef búið í 101 í þrjá-
tíu ár. 

Páll Óskar og Stefán Pálsson
Beint í mótmælin. Trukkabílstjór-
ar hafa tafið óbreytta og alþingis-
menn undanfarna daga í umferð-
inni. Ef þið ættuð að mótmæla 
einhverju á þann hátt að það hefði 
áhrif á daglegt líf í landinu, hvað 
mynduð þið gera? Hvaða Íslend-
ing mynduð þið kjósa til að leiða 
mótmælin þannig að þau myndu 
lukkast vel? Og hvað er helst í 
huga ykkar núna sem er mót-
mælavert? 
Nanna: Ég held að ég myndi mót-
mæla rafrænt. Þá gæti ég bara 
setið í mínum sófa og þyrfti ekki 
að hreyfa mig. Senda tölvupóst 
eða eitthvað. 
Sigmar: Gallinn er sá að mér 
finnst þessi friðsömu mótmæli 
ekki skila nógu miklu. En svo er 
ég heldur ekki hrifinn af mótmæl-
um sem skerða rétt þeirra sem 
ekki eru þátttakendur en svo eru 
það samt mótmælin sem vekja 
menn til umhugsunar svo þetta er 
pínu erfitt. Þannig að þótt maður 
hafi samúð með vörubílstjórum þá 
finnst manni þeir ganga of langt. 
Nanna: En Íslendingur til að leiða 
mótmælin segirðu. Ætli Valli Sport 
væri ekki fínn í það. Hann náði 
svo góðum árangri með Merzedes 
Club.
Sigmar: Ég myndi örugglega ráð-
færa mig við Stefán Pálsson og 
svo poppa þetta upp með því að fá 
Pál Óskar með honum. Það þarf að 
vera gleði í mótmælum – að 
minnsta kosti í mótmælum sem 
eru ekki þeim mun alvarlegri. Gay 

Pride-gangan byrjaði nú sem mót-
mæli. Ef ég ætti svo að velja eitt-
hvað eitt til að mótmæla núna 
væru það húsnæðislán bankanna. 
Maður horfir nánast í heimabank-
anum á lánið sitt hækka frá mín-
útu til mínútu. 
Nanna: Ég tek undir þetta. Ég vil 
líka mótmæla þessu. 

Gengið hefði mátt vera aprílgabb
Aprílgöbb vikunnar voru mörg og 
af margvíslegum toga. Hvaða 
gabb fannst ykkur best heppnað í 
ár og hvaða aprílgabb fyrr og 
síðar er eftirminnilegast? Hvaða 
tíðindi vikunnar hefðuð þið jafn-
vel haldið eða vonað að væru apr-
ílgabb? 
Nanna: Ég man nú varla eftir 
neinu aprílgabbi. Eða jú, jú, var 
það ekki niðurhal á bíómyndum og 
einhver með ódýrt bensín – eða 
var það kannski ekki aprílgabb?
Sigmar: Jú, það var gabb. En apr-
ílgöbbin í ár fannst mér óvenju-
slöpp. Þessi göbb þar sem fólk er 
látið hlaupa út í búð eftir ódýru 
kjöti eða ódýru bensíni finnst mér 
ekkert sérstaklega frumleg. Ég 
hafði gaman af gabbi Femínistafé-
lagsins þar sem þær sögðust ætla 
að fara berbrjósta í sund. 
Nanna: Svo var líka svo margt 
búið að gerast skrítið að maður 
vissi ekki hvað var gabb eða 
alvara. 
Sigmar: Best heppnaða aprílgabb 
fyrr og síðar finnst mér þegar til-
kynnt var að McDonalds hefði 
kært Kópavogsbæ þar sem Kópa-
vogskirkja þótti of lík McDonalds-
lógóinu.  Það var eitursnjallt. 
Nanna: Það aprílgabb sem ég man 
best eftir, enda orðin svo gömul, 
er þegar Mogginn sagði frá því að 
gervitennur væru settar upp í 
hesta. Það var mjög vel undirbúið. 
En af tíðindum vikunnar sem ég 
hefði vonað að væru gabb má 
nefna visa-reikninginn minn. Svo 
hefði ég gjarnan viljað að þessi 
rússibanaferð krónunnar væri 
aprílgabb.  
Sigmar: Ég hélt, þegar ég frétti af 
för Ingibjargar og Geirs með 
einkaþotunni, að það væri apríl-
gabb. Geir H. Haarde var svo í 
viðtali hjá mér þarna um kvöldið 
og ég talaði því við aðstoðarkonu 
hans fyrr um daginn og hún sann-
færði mig um að þetta væri ekki 
gabb. Svo spurði ég Geir út í ferð-
ina í viðtalinu og hann svaraði 
þannig að þetta gat ekki verið 

gabb. Ég fór svo að efast um í enn 
eitt skiptið um kvöldið að þetta 
væri alvara þegar ég las inni á ein-
hverri bloggsíðu að Geir hefði í 
þættinum verið þátttakandi í ein-
hverju leikriti. Vissulega dettur 
manni fyrst í hug aprílgabb þegar 
ráðamenn þjóðarinnar ferðast í 
fyrsta sinn í einkaþotu. 

Dr. Gunna sem sparnaðarráðherra
Það er ekki hjá því komist að bera 
upp eina kreppuspurningu í anda 
ársins 2008. Ef þið yrðuð að taka 
upp breyttan lífsstíl og neita 
ykkur um þrennt, hluti eða munað, 
til að vera með í aðhaldinu, hvað 
mynduð þið gera? Ef búa ætti til 
ráðuneyti sparnaðarráðherra, 
hvaða Íslending mynduð þið helst 
vilja fá í hlutverkið og hvern 
mynduð þið svo láta sjá um að 
spreða á góðæristímum? Og hver 
er ákjósanleg „kreppuafþreying“ 
á þessum síðustu og verstu? 
Nanna: Ég myndi láta frysta 
Amazon-reikninginn þar sem ég 
kaupi mér matreiðslubækur. 
Sigmar: Ég myndi fá mér ódýrari 
bíl sem eyðir minna, ég gæti losað 
um pening þar. Ég hugsa ég myndi 
spara heilmikið ef ég segði upp 
fótboltarásunum og færi frekar á 
pöbbinn að horfa yfir kaffibolla. 
Og ef ég hætti að kaupa allt nam-
mið sem ég ét um helgar myndi ég 
stórspara. En þá þyrfti ég líka að 
fara í langa meðferð áður því nam-
miátið er fíkn. 
Nanna: Ég auðvitað á ekki bíl og 
hef aldrei átt. 
Sigmar: Þú ert þá búin að taka út 
mesta sparnaðarráðið. 
Nanna: Mér finnst ég nú annars 
lifa frekar spart. Ég gæti kannski 
hætt við fjölvarpið og þess vegna 
alveg við sjónvarpið. En ég gæti 
ekki komist af án internetsins og 
myndi aldrei skera niður í því að 
kaupa góðan mat. Ég gæti kannski 
keypt ódýrari vín. 
Sigmar: Ég myndi svo ráða Dr. 
Gunna sem sparnaðarráðherra. 
Hann er ótrúlega naskur í því að 
benda fólki á verðlagið og það var 
æðislegt þegar hann benti okkur á 

það að einn sveppur kostar úti í 
búð heilar 40 krónur. Sem er auð-
vitað bara sturlun. 
Nanna: Mér finnst það mjög góð 
hugmynd reyndar. En það vantar 
varla sérstakan ráðherra í að 
spreða? Eru ekki allir góðir þar?
Sigmar: Ég myndi ráða Hannes 
Smárason í að spreða. Ég er svolít-
ið impóneraður yfir því hvað hann 
er duglegur á því sviði. Kannski 
myndi ég líka fá Alfreð Þorsteins-
son með honum í verkið. Þeir gætu 
orðið góðir saman. Kærastan mín, 
Þóra Tómasdóttir, væri góð í hlut-
verkinu líka, þótt hún sé að vísu 
líka sterk í aðhaldinu þegar þarf. 
Nanna: Ákjósanleg kreppuafþrey-
ing er svo að mínu mati, og hefur 
alltaf verið hjá mér, bóklestur.
Sigmar: Já, góð hugmynd. Það er 
kominn tími fyrir mig og fleiri að 
lesa loksins allar bækurnar sem 
eru ólesnar uppi í bókaskáp. Öll 
heimili eiga nóg af ólesnum bókum 
og það er engin afþreying betri og 
ódýrari. Og góðir göngutúrar. 

Sigmar má hringja í mig
Ef þið ættuð að skipta um hlut-
verk og þú Nanna yrðir allt í einu 
stödd í setti Kastljóssins og þú 
Sigmar með óskrifaða matreiðslu-
bók í höndunum, hvaða fólk mynd-
ir þú fá í Kastljósið, Nanna, og 
hvað mynduð þið tala um? Og 
hvað myndir þú elda upp úr mat-
reiðslubókinni, Sigmar?
Sigmar: Sko. Það er góð og gild 
ástæða fyrir því að ég gef ekki út 
matreiðslubækur. Það eina sem ég 
er ágætlega flinkur í að elda eru 
einfaldir pastaréttir sem útheimta 
bara það hráefni sem ég á til. Ég 
kann reyndar að gera óheyrilega 
gott túnfiskssalat þannig að ætli 
þetta yrði ekki Túnfiskssalatsbók 
Sigmars. Það yrði þá einn réttur í 
henni. 
Nanna: Í Kastljóssþátt myndi ég 
sennilega fá hjónin Ásu Aradóttur 
og Ólaf Arnalds til að tala um land-
eyðingu og landgræðslu og síðan 
myndi ég fá Ólaf Dýrmundsson til 
að tala um lífræna landbúnaðar-
framleiðslu. Ég myndi vilja sjá 

meira af þannig efni í Kastljós-
inu. 
Sigmar: Fínasta ábending. 

Að lokum. Ef þið mættuð bæta 
inn einni spurningu í viðtalið 
handa hvort öðru, hver yrði spurn-
ingin og hvert yrði svarið?
Nanna: Hefurðu einhvern tímann 
verið alveg kominn að því að gef-
ast upp á einhverjum viðmælanda 
eða verið svo pirraður að þú hefur 
átt bágt með þig?
Sigmar: Já, já, já. Það hefur alveg 
gerst. Maður þarf oft að sýna 
annað fas en er innra með manni. 
En þótt þú myndir reyna með 
töngum myndi ég ekki segja þér 
nöfnin. En maður verður bara að 
sýna stillingu. Ég spyr þig þá 
Nanna, viltu kenna mér að elda?
Nanna: Já, ég er alveg til í það. Og 
myndi þá byrja á fiski. Til dæmis 
ferskum steinbít, þú getur grillað 
hann í ofni með smá engifer og 
kryddi. Þarft ekki einu sinni að 
snúa honum. Sigmar getur byrjað 
á þessu í kvöld og já, hann má 
hringja í mig.  

Á RÖKSTÓLUM

Ég veit nú ekkert voðalega mikið um Sigmar. Ég myndi 
örugglega vita meira ef ég væri ekki hætt að fá Séð og 
heyrt á skrifborðið mitt.

Minna sælgæti og ódýrara vín
Nanna Rögnvaldardóttir hljóp ekki fyrsta apríl í ár en var hins vegar að vonast til þess að visa-reikningurinn sinn væri apr-
ílgabb. Sigmar Guðmundsson hélt fram eftir degi að einkaflug Geirs og Ingibjargar væri spaug. Júlía Margrét Alexandersdóttir 
ræddi um mótmæli, efnilega spreðara og sveppi við rökstólapar vikunnar.

TIL Í AÐ KENNA SIGMARI MEIRA Sigmar Guðmundsson kann að elda um það bil einn rétt í eldhúsinu - túnfiskssalat. Nanna væri til í að kenna honum frekari listir í eldhúsinu 
og hann má hringja í hana þegar hann byrjar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

…Sigmar og Nanna eru fædd í 

sama stjörnumerki: Hrútnum. 
…á milli þeirra eru tólf ár.
… þau höfðu aldrei hist áður og 

voru því á sínu fyrsta deiti í 
viðtalinu. 

…ef Sigmar ætti að kjósa einhvern 
eldri borgara til forseta myndi 
hann fá „ömmu Röggu“ í emb-
ættið. Hann treystir henni til að 
skandalísera ekki í embættinu. 

….ef Nanna nær háum aldri ætlar 
hún að sitja á bekk á grísku torgi 
og nöldra – á íslensku. 

…Sigmar segist hafa nöldrað nóg 
um ævina og vonast til að hann 
verði hættur að nöldra á gamals 
aldri. 

➜ VISSIR ÞÚ AÐ ...
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2 sport

A ron Pálmarsson er af flestum 
handboltaspekingum talinn eitt 
mesta efni sem fram hefur komið 

í handboltanum lengi. Aron, sem er 
aðeins 17 ára, er aðalmaðurinn í FH-lið-
inu sem er að vinna 1. deildina. Hann er 
einnig lykilmaður í U-20 ára landsliði 
Íslands og var markahæstur í liðinu í 
undankeppni HM sem fram fór í Þýska-
landi á dögunum.

Strákurinn fór í kjölfarið til reynslu 
hjá þýska stórliðinu Lemgo þar sem góð-
vinur Arons og fyrirmynd, Logi Geirs-
son, spilar. Þeim er oft líkt saman enda 
báðir stjörnur hjá FH og svo vinnur Aron 
sem húsvörður í Kaplakrika líkt og Logi 
gerði á sínum tíma.

„Það má segja að við séum að lifa svip-
uðu lífi. Ég er líka kominn með annan 
fótinn til Lemgo líkt og Logi var á sínum 
tíma. Við Logi erum góðir vinir. Hann er 
algjör toppmaður sem ég hef litið upp til 
síðan ég var lítill gutti. Hann og pabbi 
eru fyrirmyndir mínar. Hann hefur 
kennt mér margt bæði á vellinum sem 
og utan hans. Við höfum tekið aukaæf-
ingar saman og annað álíka. Hann gefur 
líka góð ráð utan vallar. Hvernig á að 
klæða sig, greiða sér og fleira. Einnig 
kennir hann mér að tala við dömurnar. 
Hann er á heimavelli þar enda gefast ráð 
hans vel. Ef ég læt hann skrifa fyrir mig 
á MSN er ég kominn með stefnumót dag-
inn eftir,“ sagði Aron léttur en hann á 
ekki langt að sækja íþróttahæfileikana 
en faðir hans er Pálmar Sigurðsson, einn 
besti körfuknattleiksmaður sem Ísland 
hefur átt.

„Logi hefur alltaf verið mikill krakki í 
sér og því urðum við vinir þegar ég var 
11 ára. Þá er hann svona 18 og kom með 
okkur strákunum í handbolta. Það var 
æðislegt. Við unnum alltaf enda með 
Loga Geirs í liði en hann stóð í markinu 
hjá okkur. Ekki hægt að skora hjá 
honum,“ sagði Aron en hann segir ýmis-
legt líkt með þeim sem leikmönnum. 
Báðir hafi mikið sjálfstraust, vilji taka 

úrslitaskotið og hafi mikla skot-
tækni. 

Eins og áður segir var Aron 
hjá Lemgo á dögunum en það 
segir hann hafa verið góða 
reynslu. 

„Það gekk mjög vel og það 
var svakalega gaman að æfa 
með þessum strákum. Ég var 
pínu stressaður á fyrstu æfing-
unni. Það var talsvert annað að 
sjá Mimi Kraus og Lasse Boe-
sen í kringum sig en Arnar 
Theodórs og Val Arnars. Það 
komu allir vel fram við mig. 
Lars Kaufmann fór reyndar 
framan í mig strax í fyrstu 
sókn en það er bara af því að 
hann er svo slakur og seinn,“ 
sagði Aron og hló dátt. „Þeim 
líst vel á mig og þeir vildu fá 
mig næsta sumar fyrir skít og 
kanil. Ég var ekki til í það. 
Þeir ætla að fylgjast vel með 
mér og við sjáum hvað setur,“ 
sagði Aron sem ætlar að spila 
með FH næsta vetur.

„Ég ætla að spila að 
minnsta kosti eitt ár í efstu 
deild áður en ég fer út. Ég 
hef skýr markmið fyrir 
næsta vetur. Að slá í gegn í 
úrvalsdeildinni og komast í 
A-landsliðið. Það er alveg 
klárt. Ég hef gríðarlega trú á 
sjálfum mér og tel þessi 
markmið ekkert óraunhæf,“ 
sagði Aron en hann telur sig 
ekki tilbúinn í atvinnu-
mennsku af mörgum ástæð-
um.

„Ég er náttúrulega bara 17 ára og 
ekki alveg til í að búa einn. Ég er samt 
góður kokkur og get vel eldað ofan í mig. 
Verð samt að játa að ég kann ekki á 
þvottavél. Ég vil heldur ekki vera vara-
skeifa úti. Vil toppa hér heima þannig að 
ég verði keyptur í lið til þess að spila.“

LOGI KENNIR MÉR AÐ 
 TALA VIÐ DÖMURNAR 

Miklar vonir eru bundnar við hinn 17 ára gamla Aron Pálmarsson. Hann hefur farið á kost-
um með FH í vetur og sá til þess að FH vann 1. deildina. Hann er fyrsta stjarnan sem kemur 
frá FH síðan Logi Geirsson gerði garðinn frægan í Krikanum. Aron er að mörgu leyti líkur 
Loga sem er góðvinur FH-ingsins unga.  EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

„Aron er okkar prímusmótor og 
við byggjum liðið í kringum 
hann. Aron hefur mikla íþrótta-
greind og les leikinn afburðavel. 
Hann sér hluti sem aðrir sjá ekki 
á skömmum tíma. Hann er einnig 
frábær varnarmaður. Hann var 
einnig góður í körfubolta og allar 
íþróttir liggja vel fyrir honum. 
Aron er líka duglegur að æfa og 
leggur hart að sér. Heilt yfir er 
hann heilsteyptur leikmaður og 

þroskaður miðað við aldur. 
Hann stendur undir öllum 
væntingum og rúmlega það,“ 
sagði Elvar Erlingsson, þjálfari 
FH, um lærsvein sinn, Aron 
Pálmarsson, sem hefur 
farið á kostum með FH-
liðinu hans Elvars í 
vetur.

„Aron vill taka af 
skarið og gerir hlutina 
þegar þarf. Hann þrífst 

á því og er til í að taka 
ábyrgð. Hausinn er rétt 
skrúfaður á strákinn. Eng-
inn gorgeir og ekkert kjaft-

æði. Hann setur sig ekki 
á háan hest gagnvart 
öðrum. Ber virðingu 
fyrir félögum sínum 
og öfugt. Það er ekki 
spurning hvort held-
ur hvenær hann fer 
í atvinnumennsku.“

HVAÐ SEGIR ELVAR UM ARON?

G
læsileg og stórskemmtileg úrslitakeppni í 
Iceland Express-deildinni er í fullum 
gangi þessa dagana. Úrslitakeppnin í 
körfunni vekur óskipta athygli á ári hverju 
og það ekki að ástæðulausu. 

Frábær umgjörð, mikil stemning og síðast en ekki 
síst magnaður körfubolti. Það er vel við hæfi að óska 
KKÍ til hamingju með að hafa komið körfuboltanum 
hér heima á þann stall sem hann er nú kominn á. 
Menn mega ekki gleyma að það gerðist ekki 
þrautalaust.  

Körfuboltahreyfingin hefur ræktað garð sinn vel 
síðustu ár og ekki síst félögin sem hafa verið að 
stórbæta umgjörðina ár frá ári. Það hefur margoft 
sýnt sig að slík vinna skilar sér í betri aðsókn.

Á sama tíma grætur ákveðinn hópur handbolta-
unnenda yfir því að ekki sé úrslitakeppni lengur í 
handboltanum. Skilur ekki hvernig hægt sé að 
sleppa slíkum stórviðburði sem skili sér í fullu húsi 
trekk í trekk. Þetta sama fólk virðist ekki búa yfir 
neinu langtímaminni. Sú ákvörðun að leggja 
úrslitakeppnina af var ekki tekin af góðu. Ákvörðun-
in var lífsnauðsynleg til þess að bjarga íþróttinni 
hér á landi. Aðsóknin á deildarleiki var orðin sama 
sem engin og úrslitakeppnin var hætt að trekkja að 
fólk. Áhorfendur voru ekkert að mæta í sama mæli á 
úrslitakeppnina og áður. Það er staðreynd. Deildin 
var að deyja drottni sínum. Fólk vissi ekki hvenær 
leikir væru, aðgengi að upplýsingum á netinu sama 
og ekkert, engir fastir leikdagar og leiktímar í tómu 
rugli.

Þessir hlutir ásamt mörgum öðrum stuðluðu að 
því að fólk var hætt að mæta á handboltaleiki. 
Úrslitakeppnin virtist einnig fara fram hjá fólki. 
Þegar svo var við komið varð hreyfingin að segja 
stopp og byrja upp á nýtt. Ekki bara til þess að vekja 
aftur áhuga fólks á deildinni heldur einnig til þess 
að fjölga samkeppnishæfum liðum sem var ekkert 
að ganga miðað við það kerfi sem lagt var af.

HSÍ ákvað einnig að auka kröfur til liðanna er 
varða umgjörð en umgjörð félaganna er grunnurinn 
að árangri á þessu sviði. Ef enginn er grunnurinn er 
ekkert til þess að byggja á. Handboltaáhugamenn 
verða að vera raunsæir og þolinmóðir. Það mun taka 
tíma að byggja deildina aftur upp hér á landi. Róm 
var ekki byggð á einum degi.

Undirritaður hefur tekið eftir því að þessar 
breytingar sem gerðar hafa verið á umgjörð og 
leikfyrirkomulagi eru smám saman að skila sér. Það 
er fleira fólk að koma á leikina og umgjörð er öll 
önnur á flestum stöðum en hún var. Þegar búið er að 
styrkja grunn deildarinnar almennilega er fyrst 
hægt að íhuga þann möguleika að taka aftur upp 
úrslitakeppni. Handboltahreyfingin má alls ekki 
sofa á verðinum næstu tímabil. Hún verður að halda 
því góða starfi sem byrjaði í vetur áfram og bæta 
um betur á mörgum sviðum.

Úrslitakeppni er engin töfralausn í dag eins og 
margir halda. Það sást skýrt síðast þegar það var 
úrslitakeppni í handboltanum. Fólk mætti einfald-
lega ekki og stemningin var langt frá því að vera 
álíka góð og í körfuboltanum í dag. Ástæðan er að 
karfan hefur ræktað sinn garð betur síðustu ár.

Úrslitakeppni eða 
ekki úrslitakeppni?

FRÁ RITSTJÓRA
Henry Birgir 
Gunnarsson

Úrslita-
keppni í 
handbolt-
anum er 
engin töfra-
lausn í dag. 
Það þarf 
margt að 
lagast hjá 
hreyfing-
unni áður 
en úrslita-
keppni 
í hand-
boltanum 
skilar álíka 
stemningu 
og er í 
úrslita-
keppninni í 
körfunni.

Forsíðumyndina tók Valli af Marthe 
Sördal og Baldvin Þorsteinssyni. 

Útgefandi: 365. 
Ritstjóri: Henry Birgir Gunnarsson 
henry@frettabladid.is.
Blaðamenn: Óskar Ófeigur Jónsson 
ooj@frettabladid.is, Ómar Þorgeirsson 
omar@frettabladid.is
Útlitshönnun: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is
Auglýsingar; Stefán P. Jones,
 spj@frettabladid.is

Sport

Aron Pálmarsson
Fæddur: 19. júlí 1990.
Hæð: 1,92 m.

Þyngd: 90 kg.

Staða: Miðju-
maður.

Fyrirmynd: 
Pálmar Sigurðsson og Logi 
Geirsson.

Helsti styrkleiki: Góður leik-
skilningur og góð skot. 
Helsti veikleiki: Að mæta 
ekki 100 prósent í alla leiki. 
Þarf að vera einbeittari.
Draumafélagið: Barcelona.
Besti leikmaður heims: 
Ivano Balic, Nikola Karabat-
ic og Logi Geirsson.
Hvernig er gelið hans Loga: 
Ótrúlegt efni. Það besta 
sem ég hef sett í hárið á 
mér.

Hamraborg 7, 200 Kópavogur, sími: 564 0035
gengið inn frá Hamrabrekku.  www.aquasport.is

Triumph sundbolir og bikini í úrvali. 
Stærðir frá 38 – 50 og skálastærðir B, C og D.
Útsölustaðir: Musik og Sport, Nana Hólagarði
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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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Það var fimmtán stiga gaddur 
sem tók á móti þeim félög-
um þegar þeir stigu út úr 

flugvélinni í febrúar síðastliðn-
um. „Ég var nokkuð lengi að venj-
ast þessum kulda,“ segir Bernal 
sem jafnan er kallaður Biro. 
„Fyrstu tvær vikurnar átti ég í 
verulegum vandræðum með þetta 
en nú kippi ég mér ekkert upp við 
það þó að kuldi bíti kinn.“ Ismael 
hafði hins vegar fengið nokkra 
aðlögun áður en hann komst í 
þessar aðstæður. „Ég hef verið í 
Sviss og þar er líka afar kalt svo 
ég tók þessu með stóískri ró,“ 
segir hann. Þeir segjast báðir vera 
á góðri leið með að aðlagast landi 
og þjóð þótt tungumálið reynist 
þeim erfiður ljár í þúfu. „Þetta er 
nú meira tungumálið,“ segir Isma-
el og brosir við. En þeir þurfa 
einnig að aðlagast íslenskri knatt-
spyrnu sem er ekki á alla lund 
eins og þeir eiga að venjast í Bras-
ilíu. „Hér er þjarmað meira að 
mönnum,“ segir Biro. „Það reynir 
mun meira á líkamlegan styrk 
hér. Í Brasilíu hafa menn meira 
svigrúm með boltann.“ Ismael 
hefur fengið sína aðlögun einnig 
hvað þetta varðar. „Það er ekkert 
mál að aðlagast knattspyrnunni 
hér. Í Portúgal, þar sem ég hef 
leikið, eru menn heldur ekki tekn-
ir neinum vettl ingatökum svo 
þetta eru engin viðbrigði fyrir 
mig.“

En hvernig stendur á því að þeir 
félagar sem eru fæddir í Mekka 
fótboltans ákváðu að koma hingað 
að sparka tuðru í norðangarran-
um? „Tilboðið frá Þrótti var betra 
en annarra liða svo ég bara ákvað 
að kýla á það,“ segir Biro og Isma-
el segir það sama hafa verið uppi 
á teningnum hjá honum.
Biro sleit takkaskónum hjá Santos 

FC í São Paulo en eins og flestir 
vita gerði Pelé garðinn frægan 
með sama liði. En liðið var líka 
stjörnum prýtt þegar Biro lék 
með því frá unga aldri til ársins 
1999. „Ég lék þarna með Robinho 
en við vorum einnig saman í skóla 
í tvö ár og vorum því ágætis kunn-
ingjar,“ segir hann. „Þótt hann sé 
stórstirni er þetta ósköp venjuleg-
ur maður; hress og skemmtilegur. 
Ég hef reyndar haft lítið af honum 
að segja í seinni tíð en við höfum 
ekkert verið í sambandi frá því 
hann fór til Real Madrid.“ Í 
spænska konungsliðinu atarna 
leikur svo einn fyrrverandi sam-
herji Ismaels en það er varnar-
maðurinn Pepe sem nú hefur tekið 
sér portúgalskt ríkisfang en var 
landi Ismaels þegar þeir léku 
saman með Marítimo í Portúgal. 
Ismael var einnig samherji Rafa-
els Sobis í liðinu Internacional Í 
Brasilíu. Sóknarmaðurinn sá leik-
ur nú með Real Betis á Spáni og 
hefur hann nokkrum sinnum 
klæðst landsliðsbúningi Brasilíu. 

En þeir Ismael og Biro hafa sótt 
að sama marki áður en þeir klædd-
ust Þróttaratreyjunni því þeir 
voru samherjar hjá brasilíska lið-
inu Londrina á árunum 2004 til 
2006. 

KYNÞÁTTAFORDÓMAR AF 
VERSTU SORT
Skömmu eftir komuna til Íslands 
gerðu tvímenningarnir sér glaðan 
dag á veitingastaðnum Vegamót-
um ásamt samherjum sínum í 
Þrótti. „Við skemmtum okkur hið 
besta en urðum þó óþægilega 
varir við það að dyravörður fylgd-
ist grannt með okkur og vissum 
við ekki hverju það sætti,“ segir 
Ismael. Þeir félagar ákváðu síðar 
að bregða undir sig betri fætinum 

ÞRÓTTARAR Í ÞRENGINGUM OG GLEÐI
Ýmislegt hefur gengið á hjá Brasilíumönnunum Ismael da Silva Fransisco og Carlos Alexandre Bernal síðan þeir gengu til 
liðs við Þrótt. Þeir voru meðal annars leiddir í handjárnum á lögreglustöð ranglega sakaðir um að hafa sett lyf í vínglös 
kvenna á skemmtistað í miðbænum. Eftir það var þeim skapi næst að halda heim en þeim snerist hugur og munu spila 
hér á landi í sumar. EFTIR JÓN SIGURÐ EYJÓLFSSON

„Mér líst mjög vel á þessa stráka og ég held 
að þeir eigi bara eftir að vera skarpari með 
tímanum. Þeir eru með fína knattspyrnu-
getu en komu náttúrulega bara beint á 
klakann og voru voru þannig séð mállausir 
í þokkabót þar sem þeir töluðu bara portú-
gölsku en eru nú búnir að vera í bæði 
íslensku- og enskukennslu. Þeir eru því 
að aðlagast vel og eru kátir og sprækir 
en það verður auðveldara fyrir þá þegar 
tungumálaörðugleikarnir verða úr sögunni,“ 
sagði Gunnar Oddsson, þjálfari Þróttar.

„Carlos Alexandre Bernal eða Biro er lágvaxinn og 
leikinn leikmaður sem getur spilað í flestum stöðum á 
vellinum. Við höfum verið að nota hann í bakverðin-
um þar sem hann virðist njóta sína mjög vel og tekur 
að sið brasilískra leikmanna virkan þátt í sóknarleikn-
um. Ismael da Silva Francisco spilar sem framherji 

og er tæplega 190 sm á hæð og 85 kíló þannig 
að það eru fáir líkamlega sterkari en hann í 

Landsbankadeildinni. Þeir eiga örugglega 
eftir að krydda leik okkar,“ sagði Gunnar 
að lokum.

KRYDDA UPP Á LEIK OKKAR

á Vegamótum en þá kárnaði gam-
anið. „Það var mikil biðröð fyrir 
utan,“ rifjar Biro upp. „Þar renn-
ur svo dyravörður að okkur og 
spyr um vegabréf og þegar inn 
var komið fundum við að fylgst 
var grannt með okkur. Síðan erum 
við sakaðir um að vera að setja 
einhverja ólyfjan í glös hjá stúlk-
unum en það var alveg úr lausu 
lofti gripið. Það fer þó svo að lög-
reglan er kölluð á svæðið og við 
erum leiddir á lögreglustöð í 
handjárnum þar sem við fengum 
að dúsa í fangaklefa eins og 
glæpamenn í tvær klukkustund-
ir.“ Eins og alþjóð veit hefur það 
komið fyrir í Reykjavík að menn 
hafa sett ólyfjan í glös hjá konum 
með það fyrir augum að nauðga 
þeim þegar ástand stúlknanna 
leyfir engar varnir. Málið var því 
litið grafalvarlegum augum. Fjall-
að var um málið í fjölmiðlum en 
síðar fékkst staðfest að ekkert 
var til í þessum ásökunum.

Nú verður Ismael mikið niðri 
fyrir. „Við höfðum ekkert af okkur 

gert annað en að vera af öðrum 
kynþætti og þjóðerni en dyraverð-
irnir sem var ekki hlýtt til okkar 
af þeim sökum. Þetta eru kyn-
þáttafordómar af verstu sort.“

KOM FYRIR FÓTBOLTANN, 
EKKI STELPURNAR
Það blés því ekki byrlega hjá þeim 
félögum sem flust höfðu frá Bras-
ilíu og Portúgal til fjarlægrar 
eyju í Norður-Atlantshafi þar sem 
þeir fengu svo að dúsa handjárn-
aðir í fangaklefa. „Það fyrsta sem 
kom upp í hugann var að pakka 
saman og halda rakleiðis heim,“ 
segir Ismael. „En þegar mesta 
bræðin rann af mér hugsaði ég til 
þess að héðan fæ ég tekjurnar og 
það eru fleiri en ég sem treysta á 
þær því ég sendi fjölskyldu minni 
í Brasilíu hluta af þeim.“

En þó að veröldin virtist hrunin 
eitt augnablik lögðu þeir tvímenn-
ingar ekki árar í bát og una þeir 
nú hag sínum nú hið besta. „Ég lifi 
hér þægilegu og góðu lífi, hef 
fengið bíl og allt,“ segir hann og 

hringlar lyklakippunni með bíl-
lyklinum.

En þótt samskipti þeirra við 
kvenþjóðina hér á landi séu ekki 
með þeim hætti sem þeir voru 
sakaðir um á Vegamótum hljóta 
þau að vera einhver, eða hvað? 
„Íslenskar konur eru fallegar en 
ég er hingað kominn til að spila 
fótbolta svo ég er ekki að gleyma 
mér yfir þeim,“ segir Biro. Isma-
el á hins vegar kærustu í Brasilíu 
sem reyndar var á landinu þegar 
viðtalið fór fram svo það mál 
þurfti ekki að ræða frekar.

Þeir segjast einnig vanir mikl-
um aga hvað skemmtanalíf varð-
ar. „Í Portúgal var ekkert útstá-
elsi leyft á keppnistímabilinu,“ 
segir Ismael. „Menn gátu kannski 
fengið sér bjórglas eftir leik en að 
öðru leyti urðu menn að sitja á 
strák sínum.“

Það er því ljóst að þeir félagar 
munu mæta einbeittir til leiks 
enda segjast þeir staðráðnir í að 
gefa Þrótti allan sinn þrótt í 
sumar.

Carlos Alex Bernal
Aldur: 24 ára 
Hæð: 1,72 metrar
Fyrirmynd í boltanum: Zico

Uppáhaldsleikmaður: Alex í 
Fenerbahce
Mesti ókostur við Ísland? 
Tungumálið

Uppáhaldsmatur: Lasagna

Ismael da Silva 
Francisco
Aldur: 23 ára 
Hæð: 1,90 metrar
Fyrirmynd í boltanum: 
Romario

Uppáhaldsleikmaður: Didier 
Drogba hjá Chelsea
Mesti ókostur við Ísland: 
Tungumálið er allt of flókið

Uppáhaldsmatur: Rifjasteik 
með hrísgrjónum

SAMBASTRÁKAR
Þeim Biro og Ismael var 
býsna kalt á sólar-
ströndinni í Naut-
hólsvík en brostu líkt 
og venjulega. MYND/STEFAN
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Í fyrsta sinn í mörg ár er Njarð-
víkingurinn Egill Jónasson 
ekki lengur hæsti leikmaður 

Iceland Express-deildarinnar. 
Hinn 216 sm hái og 17 ára gamli 
Hvergerðingur Ragnar Nathana-
elsson fékk nefnilega að stíga sín 
fyrstu spor með Hamri í deildinni 
í vetur. 

Ragnar kom inn á í sínum fyrsta 
leik þegar Hamar sótti Þórsara 
heim á Akureyri. Fyrsta karfan 
kom í óvæntum sigri Hamars á 
verðandi deildarmeisturum Kefla-
víkur og í lokaleiknum gegn ÍR 
var Ragnar með 6 stig og 7 
frá köst. 

Lárus Jónsson, fyrirliði Ham-
ars, hefur fylgst með Ragnari 
undanfarin ár og hann sá mikinn 
mun á honum á þessu tímabili. 

„Hann hefur alla möguleika og 
það er undir honum sjálfum komið 
að verða góður. Áhuginn er að 
aukast hjá honum og hann stóð sig 
bara ágætlega í þeim leikjum sem 
hann tók þátt í hjá okkur í vetur. 
Hann var aðeins með okkur í fyrra 
en í vetur er hann búinn að vera á 
fullu. Það er þvílík breyting á 
honum, hann náði að troða í fyrsta 
sinn í vetur og núna treður hann á 
hverri einustu æfingu,“ segir 
Lárus sem segir hugarfar Ragn-
ars geta hjálpað honum. 

„Hann hefur ágætis 
hugarfar og hann er 
frekar milli-nagli. Það 
á samt eftir að reyna 
almennilega á hann 
því hann er ungur og 
ekki búinn að spila 
mikið,“ segir Lárus 
en þrátt fyrir að vera 
þegar orðinn stór og mikill 
þá þarf strákurinn að styrkja sig. 
„Hann þarf að styrkja sig líkam-
lega og þá sérstaklega miðju lík-
amans því hann er svolítið valtur. 
Það gæti orðið auðvelt að ýta 
honum ef hann styrkir sig ekki. 
Það kemur því hann er svo ungur 
ennþá,“ segir Lárus.

Ragnar hefur gengið í gegnum 
ýmislegt þrátt fyrir ungan aldur 
og um tíma var eins og hann ætl-
aði ekki að enda í körfuboltanum 
en Ágúst Björgvinsson, þjálfari 
Hamars, hefur hjálpað stráknum 
mikið í vetur og kveikt áhuga hjá 
honum á að reyna að ná langt í 
körfuboltanum.

Ragnar hefur aldrei verið val-
inn í unglingalandslið sem mörg-
um finnst skrítið því ef það er eitt-
hvað sem íslenskan körfubolta 
vantar þá eru það fleiri stórir 
menn. Hans tími mun þó örugg-
lega koma haldi hann áfram á 
sömu braut.

RISINN ÚR HVERAGERÐI

1. Trúðu alltaf á sjálfan þig og 
vertu sjálfum þér trúr.  Þú munt 
alltaf vekja athygli vegna hæð-
arinnar og kemst ekki hjá því að 
vera í sviðsljósinu.  Vertu hógvær 
og mundu alltaf hvar þú byrjaðir.  
Þú kaust ekki að vera stór.  Það er 
bara bónus!  Þú ert ekki öðruvísi 
en aðrir þótt þú sért hærri en fólk 
mun alltaf halda það.  Hæðin getur 
hins vegar boðið þér upp á ýmsa 
möguleika en það er undir þér 
sjálfum komið hvernig þú vinnur 

úr þeim.
2. Mundu að menntun er máttur.  
Aldrei gleyma að körfubolti er leik-
ur en menntun undirbýr þig fyrir 
lífið.  Það á við hvort sem þú ert 220 
sm á hæð eða 120 sm.  Þú verður að 
finna rétt jafnvægi þar á milli.
3. Settu þér markmið og mundu að 
vera alltaf óhræddur við að reyna 
eitthvað nýtt.  Það er betra að 
reyna eitthvað og mistakast en að 
reyna ekki og vita aldrei hvort þú 
getur það!  Fólk mun hafa ákveðnar 

væntingar til þín vegna hæðarinnar 
en mundu að „fólk“ stjórnar ekki 
lífi þínu.  Treystu þeim 
sem hafa hjálpað þér 
hingað!
4. Þeir sem VILJA 
verða betri finna alltaf 
„aukatíma“ til að æfa 
sig.  Mundu að þú 
„spilar eins og þú æfir“.  
Æfðu rétt og þá spilar 
þú rétt!  Endurtekning, 
endurtekning... enginn 

verður meistari án þess að eyða 
miklum tíma í að æfa það sem hann 

er búinn að læra.  Þetta á 
ekki síst við um hávaxna 
leikmenn.
5. Mundu svo að lokum 
að svona stór líkami er vél 
sem þarf gott eldsneyti.  
Borðaðu rétt og hugsaðu 
vel um líkamann og þá 
eru þér allir vegir færir!  
  GANGI ÞÉR VEL!
 Þinn vinur,  Pétur.

5 RÁÐLEGGINGAR PÉTURS GUÐMUNDSSONAR TIL RAGNARS

Tíu næstu menn til 
að komast á listann 
yfi r 20 bestu knatt-

spyrnumenn Íslands 
frá 1946-2008:

BJARNI SIGURÐSSON
Varði mark Skaga-
manna þegar liðið 
varð tvöfaldur 
meistari tvö ár í 
röð frá 1983 og 
1984. Varð tvisvar 
sinnum bikar-

meistari þrjú ár í röð, fyrst 1982-84 
með ÍA og svo 1990-92 með Val. 

GUÐMUNDUR STEINSSON
Annar af aðeins tveimur leikmönn-
um sem hafa skorað 100 mörk í 
efstu deild. Varð fjórum sinnum 
Íslandsmeistari ogskoraði sex sinn-
um yfir tíu mörk á átta ára tímabili 
frá 1984 til 1991.

GUÐMUNDUR ÞORBJÖRNSSON

Er þriðji marka-
hæsti leikmaður 
Vals frá upphafi 
þrátt fyrir að leika 
sem miðjumaður. 
Varð fjórum sinn-
um Íslandsmeistari 
og kláraði ferilinn 
sem atvinnumaður í Sviss.

KARL ÞÓRÐARSON
Einn skemmtilegasti vængmaður 
Íslands frá upphafi. Varð fimm 
sinnum Íslandsmeistari með 
Skagamönnum og það liðu 20 
ár milli þess fyrsta 1974 og þess 
síðasta 1994.

MATTHÍAS HALLGRÍMSSON
Einn mesti markahrókur Íslands 
frá upphafi og sá eini sem hefur 
skorað yfir 90 mörk í efstu deild og 
yfir tíu mörk með A-landsliðinu.

ÓLAFUR ÞÓRÐARSON
Líklega baráttuglaðasti leikmaður 

sem Ísland hefur 
eignast. Vann sjö 
Íslandsmeist-
aratitla og fimm 
bikarmeistaratitla 
með Skagamönn-

um og spilaði 72 landsleiki.

RAGNAR MARGEIRSSON
Einn hæfileikaríkasti framherji 
sem Ísland hefur eignast. Skoraði 
83 mörk í efstu deild fyrir Keflavík, 
Fram og KR en tókst aldrei að 
verða Íslandsmeistari.

SIGURÐUR DAGSSON
Er þekktastur fyrir að halda hreinu 
á móti Eusebio og liði Benfica fyrir 
framan 18 þúsund manns á Evr-
ópuleik á Laugardalsvellinum. 

SÆVAR JÓNSSON
Einn traustasti varnarmaður 

Íslands frá upp-
hafi. Spilaði 201 
leik á ferlinum, 
alla fyrir Val, og 
varð fjórum sinn-
um Íslandsmeistari 
með Val.

ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON
Lykilmaður í fyrsta gullaldarliði 
Skagamanna, skoraði 103 mörk í 
139 leikjum með Skagamönnum, 
varð fjórum sinnum markakóngur 
deildarinnar og sex sinnum 
Íslandsmeistari. 

TUGURINN

Ragnar Ágúst Nathanaelsson
Aldur... 17 ára.Hæð... 216 sm.Þyngd... 125 kg.Skónúmer... 51/15 US.Lítur upp til... Pétur Guð-mundsson er sá eini sem ég þarf að líta upp til.Önnur áhugamál.. Hef mikinn áhuga á tónlist, bæði að spila og hlusta.

Hinn 17 ára Ragnar Nathanaelsson spilaði sína 
fyrstu leiki í úrvalsdeild í vetur og varð um leið 
hæsti leikmaður Iceland Express-deildarinnar. Hann 
nálgast óðum Pétur Guðmundsson og er enn að 
stækka. Pétur fylgist vel með þróuninni hjá strákn-
um sem hefur ekki enn fengið tækifæri með yngri 
landsliðum Íslands. 
 Eftir Óskar Ófeig Jónsson 

Pétur Guðmundsson er sá körfu-
boltamaður sem hefur náð lengst 
en hann spilaði meðal annars með 
Los Angeles Lakers, San Antonio 
Spurs og Portland Trailblazers. 
Pétur er sjálfur 218 sm á hæð og 
þeir Ragnar hafa hist, gerðu það 
um síðustu áramót og Pétur hefur 
sýnt mikinn áhuga á að hjálpa 
Ragnari í framhaldinu. Hann 
hefur sem dæmi boðið stráknum 
til sín þegar Ragnar fer í körfu-
boltabúðir í Duke í Bandaríkjun-
um í sumar. 

Pétur ráðleggur Ragnari hér 
neðar á síðunni. „Ég trúi því að 
hann geti náð langt.  Það er erfitt 
að fylgjast með úr svona mikilli 
fjarlægð en ég veit að Gústi er að 
gera góða hluti fyrir Ragnar og ég 
treysti honum,“ sagði Pétur um 
strákinn. 

Lárus segir það hafa verið fróð-

legt að fylgjast með þeim Pétri og 
Ragnari. „Það er gaman að segja 
frá því að Pétur kom á nokkrar 
æfingar milli jóla og nýárs. Hann  
sagði honum meðal annars að fara 
aldrei út úr íþróttahúsinu án þess 
að troða. Það kveikti tvímælalaust 
í honum því hann hefur náttúru-
lega ekki margar fyrirmyndir hér 
á Íslandi nema kannski Egil,“ 
segir Lárus.

Lárus vonast til þess að Ragnar 
haldi áfram á þeirri braut sem 
hann komst á í vetur.

„Það skiptir máli að halda 
honum að körfubolta því það er 
eins með hann og alla aðra að það 
er hægt að búa til áhuga. Ég er 
mjög bjartsýnn en það er undir 
honum komið hvað hann ætlar að 
ná langt. Hann getur farið 
nákvæmlega eins langt og hann 
vill.“

Pétur kom 
á nokkrar 
æfingar 
milli jóla 
og nýárs. 
Hann sagði 
honum 
meðal ann-
ars að fara 
aldrei út úr 
íþróttahús-
inu án þess 
að troða. 
Það kveikti 
tvímæla-
laust í 
honum. 
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

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.:

Iceprotein ehf. er sprotafyrirtæki á líftæknisviði sem var stofnað árið 
2005 og starfrækir tilraunaverksmiðju á Sauðárkróki. 

Iceprotein ehf. óskar eftir því að ráða nákvæman 
starfskraft í fullt starf til framleiðslustarfa í verksmiðju 
fyrirtækisins á Sauðárkróki. Ætlast er til að viðkomandi 
muni hafa umsjón með daglegri framleiðslu fyrirtæki-
sins.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla á sviði matvælaframleiðslu 
•  Menntun sem nýtist í starfi 
•  Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með að tileinka sér nýja     
   hluti og aðferðir 
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og metnaður í starfi 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Arnljótur Bjarki Bergs-
son, framkvæmdastjóri í síma 858-5013. Umsóknir með 
ferilskrám sendist á iceprotein@simnet.is 

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2008.
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Starfskraftur óskast
Matstofa Daníels er matvælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í einstaklingsbökkum og í 
stærri einingum. 

Starfslýsing:
Móttaka pantana á morgnanna ásamt því að halda 
utan um samantektir á bókhaldsgögnum fyrir endanlega 
bókhaldsvinnslu. Samantekt drykkjarvara með hádegis-
pöntunum og aðstoða í eldhúsi ef tími gefst.

Vinnutími er frá 8-13

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

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.

Verkstjóri rafmagnsverkstæðis
Verkstjóri óskast á rafmagnsverkstæði við Hringbraut. 
Starfshlutfall 100%.

Leitum að dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem er 
tilbúinn að axla ábyrgð og að takast á við krefjandi verkefni 
í spennandi tækniumhverfi . Verkstjóri heyrir undir deildar-
stjóra rafmagnsdeildar.

Starfssvið: Stýrir viðhaldi/framkvæmdum/úttektum/
prófunum og eftirliti með búnaði. Stýrir þjónustu við deildir 
spítalans. Hefur umsjón með innkaupum og lagerhaldi 
verkstæðis.

Hæfniskröfur: Rafvirkjameistari. Reynsla af verkstjórn. Góð 
tölvukunnátta nauðsynleg. Góð tungumálakunnátta æskileg. 
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Umsóknir berist fyrir 21. apríl nk. til Kristjáns Theodórssonar, 
deildarstjóra og veitir hann upplýsingar í síma 824 5883, 
netfang kristthe@landspitali.is.

Hjúkrunarritari 
Hjúkrunarritari óskast á smitsjúkdómadeild A-7 í Fossvogi frá 
1. ágúst 2008. Um er að ræða vaktavinnu þar sem er unnið 
er aðra hvora viku frá kl: 8-16 og hina frá kl: 14-22.

Starfssvið hjúkrunarritara felur í sér símavörslu, umsýslu 
gagna, skráningu í tölvukerfi  sjúkrahússins og almenna fyrir-
greiðslu við sjúklinga, aðstandendur og samstarfsfólk. Einnig 
er um að ræða sérverkefni í samvinnu við deildarstjóra.

Í krefjandi starfi  og starfsumhverfi  hjúkrunarritara eru eigin-
leikar eins og jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum og 
góðir skipulagshæfi leikar nauðsynlegir. Einnig þarf viðkom-
andi að geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði í starfi  og geta 
unnið undir álagi. Góð tölvukunnátta er æskileg.

Umsóknir berist fyrir 1. maí 2008 til Stefaníu Arnardóttur, 
deildarstjóra smitsjúkdómadeildar A-7 og veitir hún 
upplýsingar í síma 543 6770, netfang stefarn@landspitali.is.

Ert þú vanur 
dekkjamaður?

Rauðhellu 11 • 221 H.fj. • Sími 568 2035
Dugguvogi 10 • 104 R.vík • Sími 568 2020
Hjallahrauni 4 • 220 H.fj • Sími 565 2121

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
vana dekkjamenn til starfa strax.
Upplýsingar veitir Siggi Ævars 

í síma 898 3031 eða 568 2035

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

– þjónusta í fyrirrúmi.

Pitstop kappkostar að vera ætíð með á boðstólum gæðavöru 
á góðu verði. Vöruúrvalið er borið uppi af framleiðsluvörum 
frá Michelin fyrirtækinu en það eru vörumerkin Michelin, 
BFGoodrich og Kleber.  Auk þessa selur Pitstop dekk frá 
fl eiri framleiðendum, dekk í öllum verðfl okkum undir 
fólksbíla, jeppa, sendibíla, vörubíla og önnur farartæki. 
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Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu.  Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra.  

Starfssvið:
- Samskipti og innkaup frá 
  innlendum birgjum.  
- Vöruafgreiðsla. 
- Birgðaskráning. 
- Önnur tilfallandi verkefni.  

Vinnutími: 7:30 – 15:45, mán. til 
fi m. Föstudaga er unnið til kl. 15:00. 
Einnig er unnin ein helgi í mánuði; 
laugardaginn eins og virka daga og 
sunnudaginn til hádegis. 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Góð tölvukunnátta.
- Enskukunnátta. 
- Vera talnaglöggur.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Vilji til að ná árangri. 
- Stundvísi og samviskusemi. 

Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Jóhannes Jóhannesson, 
sviðsstjóri rekstrarsviðs. Sími 
892 7800, netfang: joi@straeto.is
Umsóknum skal skilað til Strætó 
bs., Pósthólf 9140, 129 Reykjavík 
eða með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 11. apríl.

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ STRÆTÓ BS. 
Vinnuaðstaða í nýju og glæsilegu húsnæði að Hesthálsi 14, Reykjavík.

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu.  Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra. 

Starfssvið:
- Að aka strætisvögnum Strætó bs  
  samkvæmt leiðakerfi   
- Að aðstoða og leiðbeina farþegum  
  við að komast leiðar sinnar um  
  höfuðborgarsvæðið
- Starfi ð er vaktavinna og býður upp  
  á sveigjanlegan vinnutíma
- Um er að ræða fullt starf, hluta- 
  starf, helgarvinnu og kvöldvinnu 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Meirapróf er kostur en ekki skilyrði
- Til greina kemur að kosta og     
  styrkja umsækjendur um      
  framtíðarstörf til meiraprófs
- Hlýlegt viðmót og þjónustulund 
- Þjónustulipurð og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Steindór Steinþórsson, 
deildarstjóri í akstursdeild, 
símar 540 2712 og 660 2343, 
netfang: steindor@straeto.is 
Einnig er hægt að sækja um 
starfi ð á heimasíðu Strætó bs: 
straeto.is

VAGNSTJÓRAR – KONUR JAFNT SEM KARLAR!
Strætó bs. vill ráða vagnstjóra; til framtíðarstarfa og sumarafl eysinga. 
Til greina kemur að kosta og styrkja umsækjendur til meiraprófs
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Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar 
    í bifreiðar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason,
í síma 535-9110.  Áhugasamir sæki um starfið á 
www.n1.is.

ÍSETNINGAR Á
RAFEINDABÚNAÐI

WWW.N1.IS  

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

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar 
í bifreiðar

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og 
dugmikinn starfs+mann til starfa á þjónustu-
verkstæði félagsins að Funahöfða, Reykjavík

Helstu verkefni:

Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Nákvæmni og stundvísi

Þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur:

Áhugaverð störf í boði

Laugavegi 170  •  105 Reykjavík  •  Sími 588 7700  •  www.radning.is

Dæmi um störf í boði:
•  Aðstoðarmaður skrifstofustjóra

•  Afgreiðslustörf

•  Bílabreytingar í Noregi

•  Forstöðumaður saumastofu

•  Starfsmenn á veitingastað

•  Starfsmenn í úthringiverkefni

•  Uppsetningar

•  Verslunarstjóri

Meðal þeirra sem leitað er að:
•  Bifvélavirkjar

•  Bókarar

•  Forritarar

•  Lagerstarfsmenn

•  Rafvirkjar

•  Sölumenn

•  Verkfræðingar

Vinsamlega athugið
Ráðningarþjónustan fær reglulega beiðnir um ýmis sérfræðistörf, en algengt er að fleiri störf 

séu í boði en auglýst eru á heimasíðunni. Einstaklingar í atvinnuleit eru því hvattir til að skrá sig.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn 
á www.radning.is og sækja þar sérstaklega 
um störfin.

Nánari upplýsingar veita ráðgjafar 
Ráðningarþjónustunnar.

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, 
www.virtus.is.
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Leikskólasvið

Leikskólinn Laufskálar er fjögurra deilda leikskóli við 
Laufrima 9 í Grafarvogi.  Um 80-90% stöðu er að ræða, á 
bilinu 8:00 - 16:00.

Leikskólinn Öldukot er tveggja deilda leikskóli 
staðsettur á Öldugötu 19.  Um 100% stöðu er að ræða, á 
bilinu 8:15 - 16:15. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og 
  áreiðanleiki í starfi 

Upplýsingar gefa Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í 
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818 og 
Svana Kristinsdóttir, leikskólastjóri í Öldukoti síma 
551 4882 eða 693 9817.

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Yfirmaður í eldhúsi í Laufskálum og Öldukoti

Lausar eru stöður yfi rmanna í eldhúsi í tveimur leikskólum Reykjavíkurborgar.
 

Leikskólasvið

Holtaborg er þriggja deilda leikskóli í Laugarneshverfi nu. 
Á Holtaborg er leikurinn í fyrirrúmi, einnig er unnið með 
könnunarleikinn og könnunaraðferðina.

Helstu verkefni:
•  Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í      
   fjarveru hans
•  Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
   leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun áskilin
•  Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Staðan er laus frá og með 1. júní, eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Elfa Dís Austmann leikskólastjóri 
s: 553-1440 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á 
Leikskólasviði í síma 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. 

Umsóknir skulu berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 
Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir.
leikskolasvid@leikskolar.is.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2008. 

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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Holtaborg

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Holtaborg, 
Sólheimum 21, 104 Reykjavík.
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Fræðslusetrið Starfsmennt • Grettisgötu 89, 105 Reykjavík • smennt@smennt.is • www.smennt.is

Símenntun varðar þig

Verkefnastjóri námsvefs

Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármálaráðuneytisins og 18 stéttarfélaga BSRB um símenntun, 
ráðgjöf og starfsþróun starfsmanna og stofnana ríkisins. Þjónusta setursins er sérsniðin að þörfum 
þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og nútíma upplýsingamiðlunar. Því er auglýst eftir 
fjölhæfum starfsmanni sem hefur mjög góða tölvuþekkingu og er í senn hugmyndaríkur og vandvirkur.

Starfssvið:
• Umsjón, skipulagning og eftirfylgd námsleiða
• Umsjón með vefkerfi setursins og rafrænni umsýslu náms
• Upplýsingagjöf og aðstoð við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfið
• Reynsla af vefmálum og vefumsjónarkerfum er kostur
• Mjög góð tölvufærni
• Áhugi á símenntun og starfsþróun
• Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku

Skriflegar umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá skulu berast Fræðslusetrinu Starfsmennt fyrir 25. 
apríl nk. á netfangið smennt@smennt.is. Upplýsingar um starfsemi og hlutverk má finna á heimasíðu 
Starfsmenntar www.smennt.is. Einnig veitir framkvæmdastjóri, Hulda A. Arnljótsdóttir nánari upplýs-

ingar í síma 525 8397.

Fræðslusetrið Starfsmennt óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að halda utan 
um námsleiðir setursins og hafa umsjón með vefkerfi og rafrænni umsýslu náms.

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi 
viðfangsefnum framtíðarinnar?

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt 
nám, kennt á Ísafirði við Háskólasetur Vestfjarða. 

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Í samstarfi við:

   
Lj

ós
m

yn
d:

 Á
gú

st
 G

. A
tl

as
on

Ljósþing ehf S: 588-0027 stapahrauni 7 220 HF www.ljosthing.is 

Ljósleiðaratengingar 
Ljósþing óskar eftir að ráð starfsmann.
Í starfi nu felst:
    •  Ljósleiðartengingar í dreifi stöðvum  
    •  Ljósleiðaratengingar í fyrirtækjum  
    •  Samvinna við hönnuði og aðra sem koma að verkinu. 

Leitað er að nákvæmum og ábyrgum einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt í stóru langtíma verkefni.
Reynsla æskileg en ekki skilyrði.

Áhugasamir hafi  samband í síma 840-6680 eða í netfangið 
maggi@ljosthing.is

Ljósþing ehf sérhæfi r sig í lagningu og tengingu á Ljósleiðurum. 
Og vinnur næstu árinn að stóru langtíma verkefni við ljósleiðaralagnir
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Véltækniskóli
Skipstjórnarskóli

Byggingartækniskóli

Raftækniskóli

Upplýsingatækniskóli

Hársnyrtiskóli

Hönnunar- og handverksskóli

Tæknimenntaskóli

Fjölmenningarskóli

Endurmenntunarskóli

Flugskóli Íslands

OKKUR VANTAR GÓ A LI SMENN

Hinn 1. Júlí 2008 tekur til starfa nýr sameinaður skóli Fjöltækniskóla 
Íslands og Iðnskólans í Reykjavík og verður með sameiningunni til 
stærsti framhaldsskóli landsins. Menntafélagið ehf. sem rekið 
hefur Fjöltækniskóla Íslands frá 2003 og  er í eigu LÍÚ, SI, Samorku, 
SÍK og iðnaðarmannafélags Reykjavíkur rekur hinn nýja skóla með 
þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið.

Nánari upplýsingar um störfin og móttaka umsókna er á www.hagvangur.is

Nýr skóli hefur ekki fengið nafn ennþá en fyrirhugað er að kynna 
nýtt nafn síðar í þessum mánuði.
Hugmyndafræðin að baki hinum nýja skóla er að efla samskiptin 
milli skóla og atvinnulífs og verður hinum nýja skóla skipt upp í 11 
undirskóla sem hver fyrir sig lýtur faglegri stjórn fagráða faggreina 
skólans sem skipuð eru fulltrúum atvinnulífs, launþega og skóla.

Nánari upplýsingar: 
Baldur Gíslason skólameistari,  sími 895 5877 -  bg@ir.is 
Jón B. Stefánsson skólameistari, sími 894 2269 -  jbs@fti.is

Við leitum að 5 stjórnendum til að bera ábyrgð á rekstrarþáttum og þjónustu við skólana

www.fti.is www.ir.is

Við viljum ráða 10 skólastjóra til að veita neðangreindum skólum faglega forystu

Skólastjóri Byggingatækniskóla
Tækniteiknun, húsasmíði, húsgagnasmíði, málun, 
múrsmíði, veggfóðrun og dúklagnir

Skólastjóri Véltækniskóla
Málmtækni - málmsmíði, véltækni - vélstjórn

Skólastjóri Fjölmenningarskóla
Janus endurhæfing, nýbúabraut, sérdeild

Skólastjóri Upplýsingatækniskóla
Grunnnám upplýsinga- og ölmiðlagreina, ljósmyndun, 
grafísk miðlun, prentun, tölvutækni

Skólastjóri Skipstjórnarskóla
Skipstjórn og flutningatækni

Skólastjóri Endurmenntunarskóla
Eftirmenntun, námskeið

Skólastjóri Hönnunar- og handverksskóla
Fataiðnir, klæðskurður, kjólasaumur, gull- og silfursmíði, 
keramik hönnun, almenn hönnun

Áfangastjóri
Tölfræði, töflugerð

Rekstrarsjóri / Fjármálastjóri
Gjaldkeri, skrifstofa, bókhald, launafulltrúi

Samskiptastjóri
Kynningamál, gæðamál, vefstjórnun, erl. samskipti

Kerfisstjóri
Tölvuþjónusta

Námsstjóri
Kennsluþróun, námsráðgjöf, forvarnir, nemendatengill

Skólastjóri Hársnyrtiskóla
Hársnyrting

Skólastjóri Flugskóla Íslands
Flugnám, flugstjórn, flugtækni

Skólastjóri Raftækniskóla
Grunnnám rafiðna, rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafvélavirkjun

Skólastjóri Tæknimenntaskóla
Almennt nám, kvöldnám, arnám, stúdentspróf, 
tæknistúdent, framhaldsskólapróf, starfsmenntapróf

NÝR SKÓLI
Fjöltækniskóli Íslands og Iðnskólinn í Reykjavík sameinast í einkarekinn skóla
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Leitum að ábyrgðarfullum einstaklingi til starfa í Kaffi Garði, 
kaffiteríu verslunar Húsasmiðjunnar og Blómavals í Skútuvogi.
Starfið felst í afgreiðslu og umsjón með kaffiteríunni .  
Unnið er aðra hverja helgi , á laugardögum frá 09 – 18 og á 
sunnudögum frá 10 – 17

Æskilegur aldur er 20 ára eða eldri.

Viljum einnig bæta við íhlaupafólki um helgar 
og til sumarafleysinga.

Sendið umsóknir til Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is

Kaffi Garður 
Helgarstarf

Þjónustumiðstöð Álftaness - framtíðarstarf
Þjónustumiðstöð Álftaness auglýsir eftirfarandi framtíðarstarf 
laust til umsóknar:

Starfsmaður í þjónustumiðstöð - framtíðarstarf.  Um-
sækjendur skulu hafa bílpróf og æskilegt er að þeir hafi  vin-
nuvélaréttindi.  Um er að ræða fjölbreytt starf.  Umsækjen-
dur skulu vera 20 ára eða eldri (fæddir 1988 eða fyrr).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og STH.  Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2008.

Þjónustumiðstöð Álftaness - sumarstörf

Verkstjóri fyrir sumarstörf,  umsækjendur þurfa að vera 20 
ára og eldri.  Æskilegt er að verkstjóri hafi  reynslu í verkstjórn 
og /eða garðyrkjustörfum. 

Vélamenn, nauðsynlegt er að umsækjendur séu með réttindi 
til að aka dráttarvél.

Starf sláttumanna, umsækjendur þurfa að vera 18 ára og 
eldri.

Almenn sumarstörf, fyrir ungmenni fædd 1991 eða fyrr.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
Álftaness í síma 565-8696 og 821-5010, netfang: brynjol-
fur@alftanes.is.  

Umsóknarfrestur um sumarstörf er til 15. maí 2008.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á þjónustumiðstöð 
Álftaness, íþróttamiðstöð Álftaness og á skrifstofu sveit-
arfélagsins að Bjarnastöðum.  Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á heimasíðu Álftaness: www.alftanes.is.  

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

SUMARVINNA
Faxafl óahafnir sf leita að rösku fólki 

til starfa sumarið 2008.

Um er að ræða störf við viðhald og hirðingu hafnarsvæðanna 
í Reykjavik.

Tímabil vinnu er frá 26. maí til 15. ágúst 2008.

Starfi ð felst í vinnu að hirðingu opinna svæða auk minni 
viðhalds- og þjónustuverkefna á vegum fyrirtækisins. Vinnu-
fl okkurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxafl óahafna að 
Fiskislóð 12 í Reykjavík.

Þeir sem hafa áhuga á að sækja um sumarvinnu hjá Fax-
afl óahöfnun sf., athugi eftirfarandi skilyrði fyrir ráðningu:
• Umsækjandi sé fæddur árið 1991 eða fyrr.
• Umsókn berist Faxafl óahöfnum sf. fyrir 1. maí 2008.

Nánari upplýsingar og skráning umsókna fer fram á vef 
Faxafl óahafna sf., www.faxafl oahafnir.is, Einungis er tekið við 
umsóknum á netinu. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf við skylduskil. Einingin 
skylduskil heyrir undir þjóðdeild á varðveislusviði safnsins og annast söfnun efnis sem gefið er út á Íslandi í 
prentuðu formi og á öðrum miðlum. Má þar nefna bækur, blöð og tímarit en einnig rafrænt efni, t.d. vefsíður. 

Helstu verkefni starfsmanns eru móttaka, innheimta og frágangur skilaskylds efnis, þ.m.t. söfnun efnis sem 
er útgefið á vefnum. 

Menntunar– og hæfniskröfur 
Háskólamenntun (t.d. bókasafnsfræði) eða reynsla sem nýtist í starfi 
Góð íslenskukunnátta 
Góð tölvukunnátta 
Sjálfstæði, drifkraftur og frumkvæði 
Lipurð í samskiptum 
Sveigjanleiki til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
Áhugi á þjóðmálum 

Starfsmaður í skylduskilum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorleifur Jónsson, forstöðumaður þjóðdeildar, s. 525-5631, thorljon@bok.hi.is.  

Umsóknir merktar „Skylduskil“ sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@bok.hi.is til og með 
20. apríl 2008.  Laun eru greidd skv. kjarasamningum.  Öllum umsóknum verður svarað. Við ráðningar er tekið mið af 
jafnréttisáætlun safnsins

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Arngrímsgötu 3 - 107 Reykjavík  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þekkingarveita í þágu íslensks vísinda- og fræðasamfélags.  Hjá Landsbókasafni starfa um 100 starfsmenn við margvísleg störf. 

FLOKKSTJÓRI, SUMARVINNA 
Faxafl óahafnir sf óska að ráða til 

starfa fl okkstjóra sumarvinnufl okks.

Starfi ð felst í umsjón með sumarvinnufl okknum sem 
vinnur að hirðingu opinna svæða auk minni viðhalds- 
og þjónustuverkefna á vegum hafnanna. 

Um tímabundið starf er að ræða. Æskilegt að viðko-
mandi hafi  reynslu af garðyrkjustörfum.

Vinnufl okkurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Fax-
afl óahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfi ð gefur Jón Guð-
mundsson í síma 5258951.

 

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
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970

Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

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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MATREIÐSLUMAÐUR
Matreiðslumaður óskast strax eða sem allra 

fyrst í Veisluna veitingaeldhús á Seltjarnarnesi 
í 100% starf, skemmtilegt og krefjandi starf

Allar nánari upplýsingar gefur Ísak í síma 
561-2031 eða 821-1030

Einnig hægt að senda póst á arny@veislan.is

Einnig óskum við eftir aðstoðarmann í fjöl-
breytt starf, 100 % starf, sem allra fyrst
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með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

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

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

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

Bifvélavirkjar/
Vélvirkjar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur 
Bifvélavirkja /Vélvirkja / Verkstæðismenn 

til starfa sem fyrst. 
Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 

515-2700 á skrifstofutíma.

Starfsstöðvar skólans eru á Hellissandi, 
í Ólafsvík og á Lýsuhólsskóla.
Meðal mögulegra kennslugreina er almenn kennsla 
og umsjón á yngsta- og miðstigi, textílmennt, smíðar, 
heimilisfræði og myndmennt, auk íslensku-, stærðfræði-, 
samfélagsfræði- og dönskukennslu á unglingastigi.  
Einnig stjórn Verkefnavers skólans.  
Aðrir möguleikar eru fyrir hendi!

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem 
nemendur fá kennslu miðað við þroska og getu, að efl a 
sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð, 
með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir 
sjálfum sér, öðru fólki og umhverfi  sínu.  Skólinn stefnir 
að fá Grænfána á allar starfsstöðvar í vor, unnið er skv. 
Olweusaráætlun og skólaárið 2008-2009 er stefnt að 
stórauknu námsvali á öllum skólastigum.  Skólinn er 
umvafi nn mörgum af fallegustu náttúruperlum Íslands 
sem býður upp á mikla möguleika í starfi .  

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs 
við metnaðarfullan hóp sem ætlar sér stöðugt að gera 
góðan skóla betri!  
Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
Magnús Þór Jónsson skólastjóra, í símum 
433-9900 og 894-9903, eða senda tölvupóst á 
maggi@gsnb.is eða gs@gsnb.is.  Öllum 
umsóknum verður svarað.  Hafðu samband, þú tapar 
engu en gætir grætt mikið!

Snæfellsbær er 1700 manna bæjarfélag á vestanverðu 
Snæfellsnesi.  Helstu þéttbýliskjarnar bæjarfélagsins eru 
Ólafsvík, Hellissandur og Rif.  Í Snæfellsbæ er gott að 
búa, öll helsta þjónusta er í bæjarfélaginu og félagslíf 
mjög öfl ugt.  Þá er sama hvort talað er um þjónustu 
sveitarfélagsins (heilsugæsla, leikskólar, tónskóli o.fl .) eða 
einkaaðila (verslanir, líkamsræktarstöð o.fl .).  Félagslífi ð er 
margbrotið, s.s. klúbbastarf, kórar og mikil gróska í 
íþróttalífi , hvort sem er hjá börnum eða fullorðnum.

S n æ f e l l s b æ r
Grunnskóli

Lausar eru  kennarastöður við Grunnskóla Snæfellsbæjar frá og með næsta skólaári.

K e n n a r a r  a t h u g i ð !

w w w . u m b o d s m a d u r a l t h i n g i s . i s

Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættis- eða meistarapróf í lögfræði auk þess sem æskilegt er að viðkomandi 
hafi  lagt sig eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi  starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð er áhersla á umsækjendur geti unnið sjálfstætt að greiningu 
og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi  gott vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga hafa á starfi nu eru hvattir til að senda inn umsókn, einnig 
nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og annað skal senda á netfangið 
postur@umb.althingi.is eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Álftamýri 7, 150 Reykjavík, merkt: 
Starfsumsókn - lögfræðingur. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk. Upplýsingar um starfi ð eru veittar hjá 
umboðsmanni Alþingis í síma 5106700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem 
hann tekur upp að eigin frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin ýmsu svið stjórnsýslunnar 
auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og mannréttindareglna. Embættið býr yfi r góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði 
og starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins: 
www.umbodsmaduralthingis.is

Lög f ræðingur 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

Sölumaður
Leitum að öflugum sölumanni fyrir verslun Flügger lita í Hafnarfirði.

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
· Almenn afgreiðsla í verslun

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Reynsla/þekking á málningu kostur en ekki skilyrði

· Reynsla af sölustörfum kostur en ekki skilyrði

Flügger á og rekur 8 málningarverslanir og er lögð áhersla á að veita viðskiptavinum
persónulega og faglega þjónustu.



Óskar að ráða 
skrifstofu / sölumann  til starfa.

 
 Starfsvið:
      ° Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
      ° Reikningsgerð
      ° Uppgjör viðskiptavina 
      ° Almenn skrifstofustörf 

Æskilegt er að starfsmaður hafi  góða tölvuþekkingu og 
þekking á  Navision er kostur.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur,hefur 
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigjanlegur,
skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum samskiptum.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í 
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir sendið inn 

skrifl egar umsóknir á netfangið steinar@matfugl.is 

Dalabyggð
Grunnskólinn Tjarnarlundi

Grunnskólinn Tjarnarlundi auglýsir eftir tveimur 
kennurum og þroskaþjálfa til starfa næsta haust. 
Okkur vantar kennara til þess að taka að sér 
almenna kennslu, heimilisfræði, smíði og textíl-
mennt.

Áhugasamir hafi  samband við Guðbjörgu 
Björnsdóttur skólastjóra í síma 4341545 eða 
4341444, netfang skólans er: tjarnarlundur@snerpa.
is. Upplýsingar um sveitarfélagið er að fi nna á 
vefsíðunni www.dalir.is. 
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Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið 
á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 5., 6. og 7. 
maí nk. 

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 13. maí. 

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og 
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í síma 
510 1100 og á heimasíðunni www.neytendastofa.is/
mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/námskeið 
vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 18. apríl nk.

Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum 
Reykjavíkur eru laus nú þegar

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Stærðfræðikennari, tímabundin staða

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Skólaliði, 50 - 100%, möguleiki á framtíðarstarfi 

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll 
laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.menntasvid.is. 
Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu 
og umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Störf í grunnskólum

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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Reynsla og geta sýnt fram á árangur á sviði sölustarfa
· Sjálfstæði og gott frumkvæði
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta
· Stúdentspróf eða viðskiptamenntun

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
· Öflun viðskiptasambanda
· Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
· Tilboðsgerð og samningar
· Skipulagning sölustarfsemi

Leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi til starfa
sem sölustjóri hjá Tanna auglýsingavörum.

Sölustjóri

Tanni er heildverslun og þjónustufyrirtæki á sviði auglýsingavara. Auglýsingavörur eru t.d. fatnaður
og aðrar vörur sem merktur er með logoum fyrirtækja og öðrum skilaboðum sem þarf að auglýsa. 
Við sjáum um allar merkingar fyrir viðskiptavini okkar. Við bjóðum gæðavörur og erum vel 
samkeppnishæf varðandi verð og gæði. Hjá fyrirtækinu starfa 11 manns.
Heimasíða Tanna er www.tanni.is.



Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

ÍSTAK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í 
EFTIRTALIN STÖRF:

FULLTRÚI Á STARFSMANNASVIÐ
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa á starfsmannasvið 

fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að vera hafa gott vald á íslensku og 

pólsku og grunnkunnáttu í excel og word. 

Meðal verkefna:

• Lausn daglegra verkefna er snúa að pólskum starfsmönnum

• Þýðingar og túlkun

• Önnur tilfallandi verkefni á starfsmannasviði

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu af sambærilegum 

störfum.

RÆSTINGAR OG AÐSTOÐ Í MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa við ræstingar og aðstoð 

í mötuneyti í nýrri þjónustumiðstöð fyrirtækisins í Mosfellsbæ. Einnig 

vantar starfsfólk í ræstingar á starfsmannabúðum ÍSTAKS á 

höfuðborgarsvæðinu.

ÍSTAK poszukuje osób do pracy przy sprzataniu  i pomocy w kuchni 

w nowym budynku Ístaka w Mosfellsbæ. Poszukuje równiez osób do 

sprzatania kawter na terenie Reykjaviku.

Wymaganie: srodnio zaawansowany jezyk angielski lub islandzki.

VEGNA VERKEFNA Á KÁRAHNJÚKUM:

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa vegna framkvæmda við 

Kárahnjúkastíflu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu við virkjanafram-

kvæmdir.

VÉLAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélamenn til starfa vegna framkvæmda við 

Kárahnjúkastíflu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu við virkjanafram-

kvæmdir.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur til og með: 16. apríl 2008. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Hjúkrunarfræðingar, 
hjúkrunarfræðinemar, sjúkraliðar

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa  í föst störf 
frá 1. maí eða síðar. Óskum einnig eftir hjúkrunar-
fræðingum og hjúkrunarfræðinemum til 
sumarafl eysinga. Um er að ræða dag og kvöldvaktir 
en einnig eru  bakvaktir. Starfshlutfall fer eftir 
samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
BHM og stofnanasamningi HSB.
Sjúkraliðar óskast í föst störf frá 1. maí eða síðar og 
til sumarafl eysinga. Starfshlutfall 80 -100%. Allar 
vaktir. Laun samkvæmt  kjarasamningi SLFÍ og 
stofnanasamningi HSB.

Útvegum húsnæði, leigan er hagstæð og aðstoðum 
við fl utning. 

Umsóknir með upplýsingum  um náms og starfsferil  
skulu berist til Sveinfríðar Sigurpálsdóttur
 framkvæmdastjóra hjúkrunar sem veitir  upplýsingar 
um starfi ð í síma  455 4128 og  891 9004.  
Netfang: sveinfr@hsb.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl. 
Umsóknareyðublað er á heimasíðu HSB. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi þjónar aðallega íbúum A-Húnavatnssýslu.

Að jafnaði eru um 80 manns á launaskrá hverju sinni. Lögð er áhersla á 

uppbyggingu,skipulag og þróun til móts við nýja tíma. Starfsemin skiptist í rekstur 

sjúkra-og hjúkrunarrýma samtals 36 rúm og 10 rýma dvalardeildar auk  heilsu-

gæslu með rekstri heilsugæslustöðva á Blönduósi og Skagaströnd.

Sjá nánar á www.hsb.is

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Flúðabakki 2  540 Blönduós
Sími 455 4100 -Fax 455 4136  
www.hsb.is

Okkur vantar frábæran leikmann í liðið okkar.
Um er að ræða fullt starf til framtíðar.

Starfsvið:
• Símvarsla
• Viðskiptamannabókhald
• Afstemmingar
• Aðstoð við fjárhagsbókhald
• Aðstoð við innkaup 
• Móttaka pantana 
• Önnur aðstoð við stjórnendur

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af skrifstofustörfum
• Góð tölvukunnátta skilyrði, þekking á DK kostur
• Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð
• Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi

Um er að ræða spennandi starf hjá framsæknu 
fyrirtæki.

Frekari upplýsingar veitir Margrét Hafsteinsdóttir 
fjármálastjóri í síma 512 3022 og 822 
4320.Umsóknir sendist á netfangið 
margret@voruhus.is.

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2008.

Mjöll-Frigg sérhæfir sig í framleiðslu á hreinlætisvörum.
Hjá fyrirtækinu starfa um 30 manns.
Skrifstofa fyrirtækisins er í Kópavoginum en 
verksmiðjan er á Akureyri.

Fjölbreytt skrifstofustarf

Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing í 1 ár

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Danskennari, hlutastarf
• Leiklistarkennari, möguleiki á hlutastarfi 

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Deildarstjóri sérkennslu
• Umsjónarkennarar

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennarar, 70% - 100%
• Íþróttakennari, 70% - 100%

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Sundkennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 557 3800
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi
• Heimilisfræðikennari
• Tónmenntakennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Deildarstjóri sérkennslu, 75%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 60%
• Enskukennari á unglingastigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari, möguleiki á hlutastarfi 

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 411 7120
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hagaskóli, Fornhaga 1, sími 535 6500
• Textílkennari
• Heimilisfræðikennari, 50%
• Umsjónarkennari; kennslugreinar íslenska, stærðfræði, 
  enska og lífsleikni
• Kennari í námsver

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, sími 530 4300
• Íþróttakennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi, kennslugrein náttúrufræði

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Heimilisfræðikennari
• Dönskukennari á unglingastigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina íslenska,     
  stærðfræði og samfélagsfræði
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Myndmenntakennari
• Kennari í hönnun og smíði

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Kennari á yngsta stigi

Hvassaleitisskóli, v/Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Íslenskukennari á yngsta stigi
• Náttúrufræðikennari á unglingastigi
• Kennari í upplýsingamennt
• Tónmenntakennari
• Námsráðgjafi 

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, 
   enska, danska, náttúrufræði og samfélagsfræði
• Kennari í hönnun og smíði, hlutastarf

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Danskennari, 50 - 60% 
• Þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir börn með einhverfu

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Íþróttakennari
• Náttúrufræðikennari
• Norskukennari í tungumálaver skólans

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Umsjónarkennari á miðstigi eða yngsta stigi
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi , 80%
• Stuðningsfulltrúi, 70%

Norðlingaskóli, v/Árvað, sími 411 7640
• Kennarar á yngsta stigi 
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina enska, 
  samfélagsfræði og stærðfræði
• List- og verkgreinakennarar, meðal kennslugreina smíði
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi 
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, 
  danska og stærðfræði
• Textílkennari
• Tónmenntakennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100% 
• Heimilisfræðikennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100%

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Námsráðgjafi , afl eysing í 1 ár
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Sérkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði, 75 - 100%
• Stuðningsfulltrúi, 75 - 100%

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Íþróttakennari, september - nóvember

Vogaskóli, v/Skeiðarvog, sími 411 7373
• Námsráðgjafi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 557 5522
• Enskukennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar 

í grunnskólum Reykjavíkur

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.  

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.menntasvid.is. 
Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélög.

Thorvaldsen Bar, 
Bistro og Grill
Starfsmenn vantar í eldhús á Thorvaldsen bar.  
Um sumarvinnu er að ræða með möguleika á áfranmhaldandi vinnu. 
Menntun ekki skilyrði en reynsla æskileg.

Áhugasamir hafi  samband við Friðrik í síma: 511-1413 
eða 866-0204. Góð laun í boði. 
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Íþróttafréttakona/maður óskast
Stöð 2 Sport óskar eftir íþróttafréttamanni í sumarafleysingar. í starfinu 
felast m.a. lýsingar á kappleikjum og vinna við almennar íþróttafréttir.

Umsækjandi þarf 
- að hafa góða þekkingu og brennandi áhuga á íþróttum
- að hafa gott vald á íslensku og örugga framkomu
- að vera fær í mannlegum samskiptum 
- að geta unnið undir álagi 

Reynsla af fréttamennsku er æskileg.

Sótt er um á vef 365 miðla - www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl.

Starfsmaður 
í tölvuþjónustu
Við leitum að metnaðarfullum og þjónustuliprum 

einstaklingi sem hefur áhuga á spennandi 

vinnuumhverfi og möguleika á starfsþróun. 

Starfið felst í almennri tölvuþjónustu, umsjón með 

daglegum uppfærslum, uppsetningu vélbúnaðar 

og aðstoð við sérhæfðan hugbúnað. Hjá KPMG 

vinna um 240 manns. Viðkomandi þarf að geta 

hafið störf sem fyrst.

Við metum mikils sjálfstæði í vinnubrögðum, 
sveigjanleika, frumkvæði og aðlögunarhæfni. 
Hæfileiki til að vinna með öðrum er mikilvægur.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Almenn góð menntun.
• Reynsla af tölvuþjónustu eða umsjón með tölvum 

er æskileg.
• Mjög góð þekking á notendahugbúnaðinum í 

Office.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Ef þú telur að eiginleikar þínir og þekking fari saman við 
óskir okkar hvetjum við þig til að senda okkur umsókn. 
Nánari upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson, 
starfsmannastjóri, agudmundsson@kpmg.is, 
sími 545 6077 og Davíð Pálsson, deildarstjóri 
tölvudeildar, dpalsson@kpmg.is, sími 545 6014.

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar umsóknir, 
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilsskrá með mynd sendist í 
tölvupósti á netfangið starf@kpmg.is. 
Umsóknarfrestur er til 11. apríl næstkomandi.

A U D I T   TA X   A D V I S O R Y

Rafvirkjar
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við 

almennar rafl agnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900 eða 660 6901 á 
skrifstofutíma 9 til 17

netfang: fagtaekni@fagtaekni.is
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Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Frábærar tekjur hjá frábæru fyrirtæki

365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við sölu á áskriftum að 
sjónvarpsstöðvum 365 miðla.

Vinnutími er frá 17:00 til 22:00, að lágmarki tvö kvöld í viku.

Boðið er upp á fast tímakaup auk sölubónusa en raunhæf laun, fyrir góða 
sölumenn, eru yfir 20.000 kr. á kvöldi.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, 
séu stundvísir, heiðarlegir, þjónustulundaðir og ekki síst metnaðargjarnir.

Umsóknir skulu sendar á Jóhann Kristinsson, vaktstjóra áskriftadeildar 365 
miðla, á netfangið johann.kristinsson@365.is.

www.marelfoodsystems.com

Innheimtufulltrúi
Marel óskar að ráða innheimtufulltrúa. Um er að ræða starf í fjármáladeild þar sem 
meginstarfssvið felst í innheimtu innlendra og erlendra krafna. Starfið krefst góðrar hæfni í 
samskiptum, nákvæmni og sjálfstæðra vinnubragða.

Starfssvið:

• innheimta innlendra og erlendra krafna
• dagleg samskipti við viðskiptavini, sölumenn og umboðsaðila um heim allan
• samskipti við innheimtufyrirtæki 
• yfirsýn bankaábyrgða 
• eftirfylgni með samningum
• bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita 
• önnur tilfallandi verkefni s.s. afleysingar fyrir aðalgjaldkera

Menntunar- og hæfniskröfur:

• góð reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er skilyrði
• góð bókhaldskunnátta er skilyrði
• góð kunnátta í bókhaldskerfi, s.s. Axapta eða sambærilegu er kostur
• góð enskukunnátta er skilyrði, önnur tungumálakunnátta er kostur
• reynsla af erlendum viðskiptasamskiptum er kostur

Frekari upplýsingar um starf innheimtufulltrúa veitir Snorri H. Þorkelsson, fjármálastjóri, snorri@marel.is 
í síma 563-8445.  

Sækja skal um störfin á heimasíðu Marel, www.marel.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2008. 
Fullum trúnaði er heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af um 370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

WE RECRUIT

VOOT
STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR

SÍMI 420 9500
 WWW.VOOT.IS

LANGAR ÞIG
AÐ STARFA
ERLENDIS?
Voot starfsmannamiðlun leitar að 
duglegum verkamönnum, smiðum og 
sjómönnum til að starfa erlendis. Góð 
laun eru í boði fyrir rétta aðila. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast skrái 
sig á heimasíðu okkar www.voot.is

Við ráðum í störfin 
vikuna 7 - 11. apríl.

www.voot.is

Leikskólakennari
Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Hlíð, Mosfellsbæ, 
sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi í fullt starf. Til greina 
kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun og reynslu.

Áherslur í leikskólastarfi  eru: Skapandi starf og listmenning.

Kjör leikskólakennara eru samkvæmt kjarasamningi
F.L. og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veita: Jóhanna S. Hermannsdóttir s: 566 7375 
/ 861  2957 og Ása Jakobsdóttir s: 566 7375

Við stöndum upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga
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meiri lestur en atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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       Getur þú tekið 
stöðugu hrósi?
Grillið á Hótel Sögu er einn rómaðasti og vinsælasti 
veitingastaður landsins.Við einbeitum okkur að því að 
gera gesti okkar ánægða og erum stolt af því hrósi sem 
við höfum fengið frá þeim í gegnum tíðina.

Grillið auglýsir nú stöðu yfirþjóns.
Óskað er eftir metnaðarfullum fagmanni sem verður 
fyrirmynd annarra þjóna og starfsfólks á staðnum.

Yfirþjónninn okkar þarf að búa yfir

    Fagmennsku

    Góðri þekkingu á víni og mat

    Reglusemi

    Snyrtimennsku

    Leiðtogahæfileikum

Umsóknarfrestur er til 15. apríl. 
Umsóknum skal skila til starfsmannastjóra í tölvupósti: 
asa.olafsdottir@radissonsas.com
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BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Starfsmenn í VIÐHALDSDEILD
BM Vallá hf. er að leita að starfsmönnum í viðhaldsdeild 
fyrirtækisins á Bíldshöfða í Reykjavík.

Við óskum eftir að ráða járnsmið eða mann vanan járnavinnu.

Einnig óskum við eftir að ráða menn í vinnu við viðgerðir á bílum 
og vinnuvélum ásamt viðhaldi á tækjum í verksmiðjum okkar.

Við erum að leita að mönnum í framtíðarstörf. 

Næg verkefni framundan. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir Gylfi Þór Helgason, í síma 412 5192.
Vinsamlegst sendið umsóknir á gylfi@bmvalla.is

RAFLEIT ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA RAFVIRKJA TIL STARFA

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur rafvirkja til starfa.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.  Um er að ræða framtíðarstarf.  
Góð laun í boði. Upplýsingar veitir Gunnar Örn í s. 895 9012 

eða á netfangi:  rafl eit@rafl eit.is
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Lokastígur 13
101 Reykjavík
Glæsileg eign í 101

Stærð: 130,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1924
Brunabótamat: 18.900.000

Bílskúr: Nei

Verð: 47.900.000

Frábær tveggja hæða íbúð ásamt upphituðu bílastæði á besta stað í 101. Eignin hefur verið endurnýjuð nokkuð í
gegnum tíðina og er t.a.m. búið að opna milli eldhúss og stofu og er nýleg eldhús innrétting með granít plötu og
gas-eldavél.  Á  aðalhæð  er  góð  forstofa  með  parketi  á  gólfi,  gott  baðherbergi  með  nýlegum  sturtuklefa  og
innréttingu og stór og björt stofa með parketi á gólfi, en inn af stofu er gott herbergi. Eldhúsið er á aðalhæð og er
sérlega  glæsilegt.  Á  efri  hæð  eru  hjónaherbergi,  sem  er  sérlega  stórt,  með  miklu  skápaplássi,  rúmgott
barnaherbergi  og  er  ágætis  hol  á  milli  herbergja.   Eigninni  fylgir  tvöfalt  upphitað  bílastæði  og  hlutdeild  í
einangruðum skúr sem er þar við. Á sameignarhluta úti við er einnig hellulögð verönd.  Eignin er á frábærum stað
sem er í hraðri endurnýjun, aðeins örfáa metra frá Hallgrímskirkju og steinsnar frá Laugaveginum og Lækjatorgi.
Kíkið til okkar í dag

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 17:00-17:30

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

8999-427

Básendi 8 
108 Reykjavík
Góðar leigutekjur

Stærð: 129,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 20.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.800.000

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 14:00 til 14:30 

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

869-8150

t og falleg sérhæð á þessum rólega stað í smáíbúðahverfinu.
ð endurnýjað s.s. þak, eldhús, bað og gólfefni.

Eyjatún við Meðalfellsvatn
Kjósahreppur
Glæsilegir bjálkabústaðir!

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Eignin er tilbúin til  innréttinga. Húsin skiptast í  eftirfarandi. Neðri hæð: geymsla, forstofa, hol,baðherbergi,
tvö  svefnherbergi,  eldhús,  sjónvarpsstofa.  Efrihæð:  hol,  tvö  svefnherbergi,  arinstofa,
tölvuafdrep/sjónvarpshol,  yfirbyggðar  svalir.  Náttúrusteinn  er  á  neðri  hæð  en  eikarparket  á  efrihæð.
Innihurðir  eru fulningarhurðir  úr  furu.  Loftaefni  er  furupanill  og einangrun í  loftum 8" steinull.   Öll  lýsing er
halogen úti og inni.  Sjón er sölu ríkari!!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

í dag frá kl: 16.00 - 18.00

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

4200800

693 2080

8440040

Gulaþing 10 - 12
203 Kópavogur
Glæsilegar sérhæðir

Stærð: 114-127 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

Mjög vandað staðsteypt  2ja  hæða parhús,  aðeins 4 íbúðir  í  húsinu.Verð 32.2-35.9  Geymsla og þvottahús eru
innan íbúðar.   Rúmgóð herbergi,  Eldhús opið inn í  stofu með eyju.   Fallegt  útsýni,  meðal  annars yfir  Elliðavatn,
Góðar  svalir  á  tvo  vegu  fylgja  efri  hæðum,sér  garður  á  tvo  vegu  fylgja  neðri  hæðum.  Sér  inngangur.Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna en möguleiki er að fá afhent tilbúið undir tréverk og gefst kaupendum þá kostur á að
velja innréttingar sjálfir.  Nánari  lýsing:Forstofa:  Með góðum fjórföldum skáp.Eldhús:  Eldhúsið er  opið með eyju.
Hvít  sprautulökkuð  innrétting.  Hvít  borðplata.   Eldhúsið  skilast  með  helluborði,  veggofni  og  eyjuháf  frá
Gorenje.Stofa:   Rúmgóð  stofa  með  glugga  með  miklu  útsýni,útgengt  á  svalir  eða  garð.Baðherbergi:  Verður
flísalagt í 2ja metra hæð, flísar á gólfi.  Hvít sprautulökkuð innrétting,  Salerni upphengt með innbyggðum kassa.
Baðkar  með  sturtu.  Hjónaherbergi:   Rúmgott  herbergi  með  háum  skápum  sem  ná  yfir  heilan
vegg.Barnaherbergi:með háum tvöföldum skápum. Þvottahús og geymsla:  Þvottahúsið er inn af eldhúsinu, það
skilast með vaski og blöndunartækjum.Rúmgóð geymsla er á herbergjaganginum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI KL.15 - 16.00

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

698 8080

699 5008

Strandvegur 15
210 Garðabær
Design útsýnisíbúð

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.620.000
Bílskúr: Nei

Verð: 45.900.000
Stórglæsileg Design og útsýnisíbúð. Íbúðin er öll sérhönnuð af Valgerði Matthíasdóttur arkitekt. Einstaklega
björt  íbúð á 3 hæð í  lyftuhúsi,  með bílastæði  í  bílakjallara.Anddyri:  Fataskápar með flottum glerhurðum á
stálbrautum.  Þvottaherbergi:  Sandsteinsflísar  á  gólfi  og  er  ljósnemi  í  gólfinu.  Eldhús:  Hálfopið  inní
borðstofuna og stofuna en sérsmíðað borð er í  kringum eyjuna. Borðstofa og stofa: Risastórir gluggar út
að sjónum með útsýni sem er engu líkt og útgengt á svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN 6. APRÍL KL.16:00 - 16:30

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

699 5008

824 4031

Víðimelur 21
107 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 36,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 5.890.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.900.000
Fallega tveggja herbergja ósamþykkt risíbúð.Íbúðin er nýmáluð og ný eldhúsinnrétting er í eldhúsi. Nýlegir
gluggar og gler eru í íbúðinni.  Stutt í háskólann, útivist og alla almenna þjónustu.Forstofa:Opin með  flísum
á gólfi.Eldhús:ný sprautulökkuð hvít innrétting, falleg dökk borðplata. Ný eldavél, vaskur og blöndunartæki.
Plastparket á gólfi.     Stofa:Rúmgóð með eikarparketi. Baðherbergi: Með baðkari, dúkur á gólfi. Gluggi á
baðherbergi. Hjónaherbergi:Rúmgott með fataskáp, plastparket á gólfi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl 14-14:30

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

699 5008

698 8080



Aratún 7
210 Garðabær
Fallegt einbýli á einni hæð

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.900.000
Einbýlishús við Aratún í Garðabæ, teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið var mikið endurnýjað fyrir tæpum
tveimur  árum  og  voru  þá  meðal  annars  öll  gólfefni  endurnýjuð,skipt  um  ofna  og  ofnalagnir,dregið  í  nýtt
rafmagn,baðherbergi  endurnýjuð  og  eldhús  endurnýjað  að  hluta.  Einnig  er  glerið  nýlegt  í  öllu  húsinu.
Garðurinn  sem  snýr  í  suður  er  verðlaunagarður.  Herbergin  í  húsinu  eru  3  auðvelt  er  að  breyta  í  4.
Baðherbergin eru 2,annað er gestasalerni staðsett í forstofu. Húsið var málað að utan 2007.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

699-4407

822 3702

Baugakór 32
203 Kópavogur
Glæsileg 5 herbergja sérhæð

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 44.967.400
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. 17:00 - 17:30

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

699-4407

822 3702

Breiðavík 3
112 Reykjavík
Jarðhæð, sérinngangur og sólpallur

Stærð: 87,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Forstofa með skáp og flísum á gólfi. Tvö svefnherbergi með skápum, dúkur á hjónaherbergi og plastparket
á  barnaherbergi.  Baðherbergi  með  innréttingu,  baðkari,  flísum  á  gólfi,  handklæðaofni  og  aðstöðu  fyrir
þvottavél  og  þurrkara.  Stofa  með  parketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  sérgarð  með  palli.  Eldhús  með  Beyki
innréttingu,  góðu  skápaplássi  og  parket  á  gólfi.  Borðkrókur  með  parketi  gólfi.  Geymsla  með  hillum  og
aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara er innan íbúðar. Sameiginleg hjólageymsla er í sameign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

699-4407

822 3702

Heiðarbær 7
110 Reykjavík
Einbýli á góðum stað

Stærð: 165,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 23.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Húsið er á einni hæð á mjög góðum stað neðst í Elliðaárdalnum. Það eru 4 svefnherbergi í  húsinu og fín
stofa með borðstofukrók.Eldhúsið er með upprunalegum en vel með förnum innréttingum.Baðherbergið er
flísalagt  með  baðkari  og  glugga  til  norðurs.Gestaklósett  í  forstofu.Stofan  er  björt  og  með  góðum
borðstofukrók.Þvottaherbergið er flísalagt og með handlaug.Bílskúrinn er með hita og rafmagni inngengi í
húsið.Garðurinn er stór og fínn.-Hér eru margir möguleikar fyrir hendi á hreint frábærum stað-

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

897 0798

822 3702

Hjallabraut 2
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 111,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 18.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Komið er inn í anddyri með skáp. Eldhúsið með parketflísum á gólfi. Nýleg hvít innrétting. Borðkrókur. Inn
af  eldhúsi  er  þvottaherbergi  með  glugga  og  nýlegri  innréttingu.  Björt  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  á
suðursvalir,  nýlegt  eikarparket  á  gólfi.  Svefnherbergisgangur  með góðum skáp.  Baðherbergi  er  flísalagt  í
hólf  og  gólf,  sturta,  innrétting  og  gluggi  á  baði.  Tvö  barnaherbergi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  og  með
góðum skápum, úr hjónaherbergi er útgengt á svalir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

699-4407

822 3702

Hjallabraut 86
220 Hafnarfjörður
Raðhús á góðum stað í Hafnarfirði

Stærð: 168,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 25.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.900.000
Forstofa  er  með flísum á  gólfi  og  með skápum.  Stofa  er  mjög  rúmgóð og  björt.  Eldhús  með hvítri  viðar
innréttingu og borðkrók. Inn af eldhúsi  er þvottahús.Stórt herbergi sem upprunalega voru tvö herbergi og
hægt  að  breyta  því  aftur.  Barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu
skápaplássi.  Baðherbergi  er  með  hvítri  innréttingu,  sturtu  og  baðkari.  Lítið  forstofuherbergi.  Parket  er  á
gólfum íbúðarinnar fyrir utan forstofu, baðherbergi og þvottahús. Bílskúr er 34,3 fm.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17.00 - 17.30

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

865 4039

822 3702

Hvammabraut 12
220 Hafnarfjörður
Skemmtileg íbúð

Stærð: 91,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin er á efstu hæð þessa huggulega fjölbýlis sem nýlega er búið að yfirfara. Íbúðin býður upp á marga
möguleika og er tilvalin fyrir þá sem vilja aðeins öðruvísi stemmningu. Hún er á tveimur hæðum með miklu
útsýni  til  suð-vesturs  bæði  frá  svölunum  og  frá  stofugluggum.  Alrýmið  er  bjart  og  rúmgott.  Eldhúsið  er
snyrtilegt  með keramik helluborði  og tengi  fyrir  uppþvottavél.  Baðherbergið er  með sturtuklefa,  tengi  fyrir
þvottavél og þurrkara. Hjónaherbergið er með góðum skápum. Verið velkomin í dag

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00

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

897 0798

822 3702

Lyngberg 51
220 Hafnarfjörður
Fallegt einbýli á einni hæð

Stærð: 185,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 31.490.000

Bílskúr: Já

Verð: 55.300.000
Eignin skiptist í 3 herbergi,baðherbergi,eldhús,stofu,þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Gólfefnin eru parket á
herbergjum,sjónvarpsholi  og  stofu.  Flísar  eru  á  forstofu,þvottahúsi  og  eldhúsi.  Eldhúsið  er  nýlegt  með
mahony  innréttingu,granít  borðplötu  og  spanhelluborði.  Baðherbergið  er  með  baðkari  og  sér  sturtu.
Bílskúrinn  er  tvöfaldur,afar  snyrtilegur  og  með  geymslu.  Útgengi  er  á  sólpall  frá  eldhúsi,stofu  og
hjónaherberginu. Einnig er útgangur frá þvottahúsi út á hellulagða innkeyrslu við bílskúr.

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 í dag kl. 17:00 - 17:30

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

899 5300

822 3702



LÆKJARSEL 9, 109 RVK.
Seljahverfi
EINSTAKT GLÆSIHÚS

Stærð: 363 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 49.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Sérstakt  og  smart  arkitektahannað  hús  eftir  Albínu  Thordarson  með  geysimikla  möguleika.  Stór  tvöfaldur
sérstæður  bílskúr  með geymslulofti.  Sérálma með sérinngangi  er  í  húsinu  -  frábært  sem sér  íbúð  eða  glæsileg
vinnuaðstaða. Hús og bílskúr er með steyptum loftum, einangrað að utanverðu og síðan klætt með timbri. Stór
timburverönd með heitum potti. Skemmtilega hönnuð 949 fm. lóð með miklum gróðri og hellulögn. AÐALHÚSIÐ,
2 HÆÐIR: Flísalögð forstofa. Opið og bjart stórt hol/borðstofa. Glæsileg stofa á hægri hönd með arni og útgengi
útá  pallinn.  Gluggar  á  3  vegu.  Mikil  lofthæð.  Eldhús  með  góðri  innréttingu  á  báðar  hliðar  opnast  ínn  í  fallegan
rúmgóðan  borðkrók  með  innréttingu,  glæsilegir  gluggar.  Fataskápar.  Aðalbaðherbergi:  steinflísar  á  gólfi,
marmaraflísar  upp alla  veggi.  baðkar,  innrétting.   Gott  hjónaherbergi  með skápavegg upp í  loft.  Breiður  tréstigi
niður  á  neðri  hæðina.  Komið  niður  í  stórt  opið  hobbý-rými  (sjónvarpsstofa).  3  mjög  stór  herbergi.  Baðherbergi
með  sturtu,  innrétting.  Stórt  óuppfyllt  rými  ca.  36  fm.  ekki  innifalið  í  fm.tölu   Sérgeymsla.   Rúmgott  þvottahús
m/glugga og útgengi. Glæsileg eign á góðum grónum stað.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@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

894 5401

NAUSTAHLEIN 12, 210 
f/60 ára og eldri
SANNKÖLLUÐ PERLA

Stærð: 77,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
YNDISLEGT,  BJART  77,5fm  ENDA-RAÐHÚS MEÐ SÉR  BÍLASTÆÐI,  VERÖND,  GARÐI  og  SÓLSKÁLA,
v/Hrafnistu í Hafnarfirði- hér má hreiðra vel um sig. Allt sérlega rúmgott og haganlegt: Stórt opið alrými sem
skiptist í stofu, borðstofu og hol, hátt til lofts.  Sólskáli úr stofu sem hægt er að ylja sér í á sólardögum með
kaffibolla og góða bók. Gott herbergi með skápum. Stórt baðherbergi með sturtu flísalagt hólf í gólf. Bjart
eldhús með borðkrók. Geymsla og þvottahús innaf góðri forstofu. ALGJÖR SÆLUREITUR

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@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

894 5401

Nýlendugata 39
101 Reykjavík
Einbýlishús

Stærð: 184,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 25.619.000
Bílskúr: Nei

Verð: 59.500.000
Frábær eign í hjarta borgarinnar. Rúmgott hús með sál sem er mikið endurnýjað. Forstofa er flísalögð með
góðu skápaplássi og mikilli lofthæð. Þrjú svefnherbergi,þvottahús og baðhergi á 1.hæð herbergin eru ýmist
með viðarparketi eða teppi. Baðherbergi er flísalagt með baðkari,sturtuklefa. Forstofan er viðbygging sem
var byggð árið 2000. Á 2. hæð eru tvær stofur með eikarparketi,  gestaklósett og eldhús. Eldhús er með
eyju og góðum AEG tækjum, m.a. gashelluborð.  Fallegur aflokaður suðugarður.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Björn Benedikts
Sölufulltrúi

brb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  6/4 kl.14:00 - 14:30

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

820 5520

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.

Björn Benedikts.
Sölufulltrúi

brb@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

8205520

Fossagata 13 
101 Reykjavík
Einbýlishús með útleiguíbúð 

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 stórt anddyri, forstofu, eldhús, borðstofu, hol, stofu og baðherbergi. Rishæð
55,1 fm. er 3ja herb. íbúð sem er í útleigu. Garður er í góðir rækt.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

698 87 33

Lækjarvað 15
110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.700.000
Verulega  vönduð  og  falleg  4ra  herbergja  neðri  sérhæð.  Forstofa  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa, hita í gólfi og
flísum í  hólf  og gólf.  Hol  með fataherbergi.  Eldhús,  stofa og borðstofa er  eitt  rými.  Eldhús er  með svartri
háglans  innréttingu  með  innbyggðum  ísskáp  og  uppþvottavél  sem  fylgja  með  í  kaupum.  Stofa  og
borðstofa með útgengi út í suður garð. Reykrör f. arinn/kamínu. Þvottahús með flísum. Geymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl 15:00 - 15:30

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

698 87 33

Grýtubakki 14
Reykjavík
Frábær fyrstu kaup!!!

Stærð: 72,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 10.993.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Falleg  2ja  herb.  íbúð  á  fyrstu  hæð  í  Bökkunum.  Hagstæð  lán  geta  fylgt.  Íbúðin  er  alls  72,3  fm.  Íbúðin
skiptist í  hol,  stofu, eldhús, herbergi,  snyrtingu og yfirbyggða verönd/sólskála sem gengið er í  úr eldhúsi.
Ljóst  parket  er  á  holi,  stofu  og  eldhúsi.  Öll  rými  mjög  rúmgóð  og  björt.  Svefnherbergi  með  fataskáp  og
eldra  parketi.  Ljóst  parket  er  á  holi,  stofu  og  eldhúsi.  Öll  rými  mjög  rúmgóð  og  björt.  Svefnherb.  með
fataskáp og eldra parketi. Snyrting með baðkar með sturtu og tengi fyrir þvottavél.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Benedikt Jón
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

benedikt@remax.is

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sighvatur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 og 16: 30

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

868-5331

864 4615



Steinagerði 18
108 Reykjavík
Glæsilegt hús, innst í botnlanga!

Stærð: 224,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 27.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

Nýtt í  sölu:  Óskað er eftir  tilboði!  Glæsilegt 6herb. einbýlishús með bílskúr og fallegum grónum garði  á þessum
eftirsótta stað miðsvæðis í borginni. Eignin er innst í lokuðum botnlanga í gróinni og fallegri götu.  Eigninni hefur
verið vel við haldið og er þó nokkuð mikið endurnýjuð m.a. nýir gluggar og innihurðir á neðri hæð.  Nýjar útihurðir
og  nýlega  endurnýjað  rafmagn.  Nýtt  þak  er  á  bílskúr   Innanhúshönnun  var  unnin  að  hluta  til  í  samráði  við  Rut
Káradóttur  og lýsing er  að hluta  frá  Lumex.   Allt  gólfefni  á  neðri  hæð er  nýlegt  eikarparket  og náttúrusteinn og
fallegir franskir gluggar eru í húsinu. Neðri hæð: Forstofa, tvö herbergi, gestasalerni, eldhús, tvær stofur þvottahús
og búr. Efri hæð: Sjónvarpshol, baðherbergi og  þrjú svefnherbergi. Garðurinn við húsið er gróinn og þar er falleg
ca 50fm timburverönd. Byggingarár hússins er skráð 1957 en árið 1969 er stofa stækkuð og 1989 er byggt ofan
á húsið og forstofu bætt við. Góð ávílandi lán geta fylgt með eigninni. Þetta er einstaklega vel staðsett hús innst í
lokuðum botnlanga í fallegri götu miðsvæðis í borginni þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

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

694-4000

895-6107

Fagraberg 48
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt hús í Setberginu!

Stærð: 187,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Óskað er eftir tilboði! Ýmis skipti koma til greina. Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett einbýlishús með
bílskúr innst í lokuðum botnlanga við Fagraberg í Hafnarfirði. Húsið stendur ofarlega í Setbergshlíðinni og
óbyggt svæði er fyrir ofan hús og glæsilegt útsýni. Öll loft eru upptekin og  ljós eru  innfelld.  Mjög hátt er til
lofts í gangi/miðju, stofu og borðstofu. Stórir gluggar og mikið útsýni. Lóðin er  mjög falleg, 819 fm og er
með pöllum, lýsingu, grjóti og trjám. Gott áhvílandi lán

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

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

694-4000

895-6107

Skólagerði 63
200 Kópavogur
4ra herb. íbúð og 45 fm bílskúr!

Stærð: 126,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 16.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
Íbúðin er með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi í vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er 81,1 fm og 4ra herbergja en
bílskúrinn  sem  fylgir  henni  er  mjög  stór  44,6  fm.  Húsið  er  mjög  viðhaldslítið  að  utan.  Örstutt  er  í
Kársnesskóla sem er  í  sömu götu og íbúðin.  Stofan í  íbúðinni  er  mjög rúmgóð.  Svefnherbergin eru þrjú.
Barnaherbergin eru með pl.parketi á gólfi en viðar parket er á hjónaherbergi. Nýlegir gluggar og gler eru í
herb. og á baðherberginu. Þakið er nýlega yfirfarið. Góð innkeyrsla er að bílskúrnum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

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

694-4000

895-6107

Klettás 15
210 Garðabær
Eign í sérflokki

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 31.900.000

Bílskúr: Já

Verð: 66.800.000
Afar glæsilegt raðhús í algjörum sérflokki á eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið er fullbúið, innanhússhönnun
eftir  Björn  Skaftason  arkitekt,  sérsmíðuðar  innréttingar,  granít  á  eldhúsinnréttingu,  baðinnréttingum  og
gluggakistum á efri hæð, húsgögn eru sérvalin í húsið og hægt að semja um að kaupa þau með.  Húsið er
allt flísalagt með náttúrsteinflísum á báðum hæðum fyrir utan bílskúr.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00 til 16:30

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

862 5999

Klettás 20
210 Garðabær
Mjög falleg eign með útsýni

Stærð: 156,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.800.000
Glæsilegt  raðhús  í  Ásahverfinu  í  Garðabæ.   Fallegar  sérsmiðaðar  innréttingar  frá  Axis  og  falleg  gólfefni
einkenna  þetta  glæsilega  fjölskylduhús  sem  nýtist  einstaklega  vel  og  er  með  glæsilegt  útsýni  til
suð/vesturs.  Húsið er á þremur pöllum og nýtist óvanalega vel.  Í húsinu er innfelld halogen lýsing hönnuð
af Lumex. Gólfefni  í  húsinu er mjög vel  valin annars vegar fallegt eikarplankaparket í  svefnherbergjum og
náttúrusteinflísar á öðrum rýmum fyrir utan bílskúr.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Lárus Halldórsso
Sölufulltrúi

larus@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00 til 15:30

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

862 5999

Álfhólsvegur 101
200 Kópavogur
Parhús með eintöku útsýni!

Stærð: 186,8 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 23.980

Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000

Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi,  einföldum  skáp  og  fatahengi.  Innaf  forstofu  er  þvottahús  og  góð
geymsla. Gestabaðherbergi er innaf forstofu. Nýjar eikarhurðir á neðri hæð. Gengið er inn á hol með rúmgóðum
eldhúskrók, eldhús þar innaf. Eikarinnrétting er í eldhúsi með hvítum tækjum, tengi fyrir uppþvottavél. Gengið er
niður þrep í stofu með stórum gluggum, arni og einstöku útsýni yfir borgina. Parket á gólfi. Útgengi út á verönd og
út  í  lítinn garð.  Rúmgóður  stigagangur,  með nýlegu plastparketi,  upp á eftri  hæð.  Öll  efri  hæðin er  með nýlegu
plastparketi.   Gengið er inn á stórt sjónvarpshol með útgengi út á svalir  með miklu útsýni yfir  borgina. Rúmgott
hjónaherbergi. Þrjú barnaherbergi þar sem búið er að opna á milli tveggja. Lausir fataskápar. Baðherbergi flísalagt
með ljósum flísum. Hvít innrétting, sturta og baðkar. Bílskúr er áfastur við húsið, útgengi úr honum út í garð.   Hús
og þak málað 2007. Búið er að skipta um mest allt gler í húsinu og setja nýja útidyrahurð. Þetta er eign á besta
stað í austurbæ Kópavogs þar sem stutt er í alla þjónustu og göngufæri er í grunnskóla og framhaldsskóla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16:00-16:30

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

898 3326



Baugakór 23
203 Kópavogur
Glæsileg 3 herb. á efstu hæð

Stærð: 87,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 17.580.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með góðu  skápaplássi.  Eldhús  er  á  hægri  hönd  og  er  mjög  glæsilegt,
dökk innrétting skápum sem ná upp í loft og granít borðplötu. Stofa er mjög björt og er útsýnið úr henni
alveg  frábært.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Í  baðherbergi  er  dökk  innrétting  með
granít  borðplötu  og  flísalagt  er  í  hólf  og  gólf.  Barnaherbergi  er  í  dag  notað  sem skrifstofa.  Þvottahús  er
einnig til staðar í íbúðinni. Íbúðin öll er parketlögð eikarparketi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

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

6150503

Brattakinn 5
220 Hafnarfjörður
Vel skipulagða 3ja herb. íbúð.

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 7.640.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Forstofa:  gengið er inn í  nýlega dúklagða forstofu.  Íbúð: um leið og gengið er inn í  íbúðina er komið inní
rúmgott  eldhús  með  eldri  innréttingu,  innaf  því  er  gengið  inn  í  herbergi  sem  er  í  dag  notað  sem
tölvuherbergi.  Frá  stofu  er  gengið  inn  í  herbergi  sem  er  með  skápaplássi.  Í  stofu  sem  og  báðum
herbergjum er plastparket. Baðherbergi er dúkalagt með sturtu. Töluverðar endurbætur hafa verið gerðar á
eigninni og liggja nánari upplýsingar um það hjá sölufulltrúa.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús æi dag kl 15:00-15:30

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

6150503

Miðdalur 6
190 Vogum
4 herb raðhús í Vogunum

Stærð: 155 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 26.390.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Gengið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  miklu  og  góðu  skápaplássi,  en  þar  á  hægri  hönd  er  rúmgott
þvottahús  og  fyrsta  herbergi  hússins.  Til  vinstri  er  svo  gengið  inní  stórt  og  bjart  rými  sem  er  eldhús,
borðstofa  og  stofa.  Í  eldhúsi  er  glæsileg  innrétting  úr  HTH  með  góðu  skápaplássi.  Í  stofu  eru  stórir  og
bjartir  gluggar  og  er  útgengt  þaðan  í  fallegan  garð  .  Innaf  stofu  er  svo  baðherbergi  með  flottri  eikar
innréttingu, sturtu og upphengdu klósetti.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Brynjar Ingólfsson
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun.

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

6150503

823 1990

Vörðuberg 18
221 Hafnarfjörður
Flott endaraðhús á tveimur hæðum.

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 28.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu , með gesta baðherbergi . Fyrsta hæðin er opin og mjög skemmtileg en
þar  er  Eldhús  og  stofa  .  Hvít  háglans  innrétting  með  dökkum  skápum  og  granít  er  í  eldhúsi  og  er
skápapláss mjög gott . Inn af eldhúsi er búr með góðum skápum og hillum. Ú t frá stofu er svo gengið út á
stóran og skjólgóðan sólpall . Á annarri hæðinni eru svo herbergin 3, bað og stórt sjónvarpsrými. Gengið
er inn í bílskúr úr forstofu. Eignin er öll parketlögð og er hún í topp standi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið hús í dag kl 17:00-18:00

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

6150503

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

Stærð: 140.4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Flísalögð  forstofa  með  fataskáp.  Hjónaherbergi  með  tvöföldum  fataskáp.  Tvö  svefnherbergi  með
fataskápum.  herbergi  eru  flísalögð.   Eldhús  með  flottri  innréttingu,  borðkrókur,flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Baðherbergi  með innréttingu,  baðkari  ,flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Úr  stofu  er  útgegnt  á  suður  svalir,glæsilegt
útsýni.  Allir skápar og innréttingar eru í stíl. Þvottaherbergi  innan íbuðar, með vinnubekk og vask, flísalagt í
hólf og gólf. Í sameign er stór geymsla.  Flísalagður 27,8 fm bílskur.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 06.04. KL: 14:00-14:30

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

692 9532

Stamphólsvegur 3
Grindavík
Nýbyggð blokk.

Stærð: 76,8-181,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 0
Glæný  blokk  í  Grindavík  á  besta  stað.  Íbúðirnar  eru  allt  frá  tveggja  herbergja  til  fimm  herbergja.  Tvær
penthaouse  íbúðir  eru  til  staðar.  Eldhús-  og  baðinnréttingar  fylgja.  Flottar  svalir  á  hverri  íbúð.  Útsýnið
stórkostlegt.  Bílskúr  fylgir  hverri  íbúð  (28,9-30,8  fm).  Allar  nánari  upplýsingar  um  verð  og  fleirra  fást  hjá
sölufulltrúa.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 06.04. KL. 17:00-18:00

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

692 9532

Víðiteigur 2e
270 Mosfellsbær
Fallegt raðhús í barnvænu hverfi.

Stærð: 99,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 15.700.000

Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Gengið er  inn í  flísalagða forstofu.   Eldhús með rúmgóðri  innréttingu ,flísum milli  skápa parket  er  á  gólfi.
Góð parketlögð stofa,  útgengt er í sér afgirtan garð.  Nýlega standsett baðherbergi með fínni innréttingu,
flísalagt er í hólf og gólf. Parketlagt  hjónaherbergi með góðu skápaplássi í föstum skáp. Svefnherbergið er
einnig parketlagt.  Efri hæðin er undir súð að hluta og er henni skipt í plastparketlagt herbergi og opið rými.
Þvottahúsið er nýstandsett með vask og góðum skápum.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hogni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 13:00-13:30.

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

692 9532

Djáknavegur 14
801 Selfoss
Nýtt sumarhús í Úthlíð

Stærð: 141,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 34.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
* MÖGULEIKI Á 90@  LÁNI* Stórglæsilegt heilsárshús í  Úthlíð. Húsið nýbyggt og glæsilegt. Nánari lýsing:
þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa og eldhús, gott baðherbergi, þvottahús, og síðan baðhús, góð verönd
og steypt plata með hita, heitur pottur, gufa. Húsið er um 116,7 fm og fylgir húsinu einnig 24,5 fm baðhús
með gufubaði.   Frábært útsýni er úr húsinu yfir  Laugarvatn og Heklu. ATH. Keyrt er upp afleggjarann að
bænum Úthlíð. Nánari uppl, Magnús s: 8980860 og Jón s: 8444695

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 6. apríl. Kl: 15.00-16.00.

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

865 6565



Austurströnd 2,Seltjarnarnes
Falleg 2ja herbergja íbúð með stæði
í bílageymslu og glæsilegu útsýni!

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 10.865.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Íbúðin  er  2ja  herbergja  55,6  fm  á  fjórðu  hæð  í  vinsælu  fjölbýlishúsi  auk  23,8  fm  stæði  í  bílageymslu,
samtals  79,4   Úr  íbúðinni  er  glæsilegt  útsýni  yfir  Faxaflóann,  Esjuna  og  Skarðsheiðina.  Nánari  lýsing:
Svefnherbergið er parketlagt með eikarskáp og góðum glugga. Stofan er parketlögð með góðum glugga,
fallegur sjónvarpsveggur með innfelldri lýsingu, úr stofu er útgengt á svalir. Eldhús er með eikarinnréttingu.
Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni.Stæði í bílageymslu. Sjón er sögu ríkari

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Sverrir Einar
Sölufulltrúi

sverrir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 14:00-14:30

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

8228283

4123307

Gefjunarbrunnur 10 
Glæsilegt 6 herberja einbýlishús
á útsýnisstað í Úlfarsfelli.

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 62.000.000
Sérlega  glæsilegt  300fm  einbýlishús,  á  tveimur  hæðum.  Húsið  sem  er  hannað  af  Guðmundi  Jónssyni
arkitekt er allt hið glæsilegasta í hönnun. Húsið skilast á fokheldisstigi en möguleiki að fá það lengra komið.
Jarðhæð;anddyri,  eldhús,  borðstofu,  stofu  með  mikilli  lofthæð,  sjónvarpsstofu,herbergi,   baðherbergi,
þvottahús  og  geymslu.  Gert  er  ráð  fyrir  stórri  verönverönd  sem  snýr  til  suðurs.Efri  hæð;  Þrjú  rúmgóð
barnaherbergi, baðherbergi,sjónvarpshol, stórt hjónaherbergi,sér bað og fataherbergi.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU

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

8228283

Ennishvarf 3, Kópavogi
Stórglæsilegt einbýli á frábærum
stað með útsýni yfir Elliðavatn.

Stærð: 316 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ ÓSKAS

Sérlega glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað við Ennishvarf í Kópavogi. Glæsilegt útsýni er frá
húsinu  út  á  vatnið  og  til  fjalla.  Stór  lóð  með  steyptum  vegggjum.   Húsið  er   staðsteypt.  Húsið  er  280  fm
samkvæmt  skráningu  FMR  ásamt  36fm  innbyggðum  bílskúr.  samtals  316  fm  samkvæmt  FMR.  Húsið  er  á
byggingarstigi, fullbúið að utan með ljósum salla en rúmlega fokhelt að innan. Kominn er hiti í húsið í plötu á neðri
hæð  en  ekki  búið  að  setja  gólfhita  á  efri  hæðina.  Mögulegt  er  fyrir  nýjan  eiganda  að  koma  að  innra  skipulagi
hússins á þessu stigi og skipuleggja það eftir sínum þörfum. Meðal annars væri  mögulegt að skipta húsinu í tvær
íbúðir og hafa sér inngang í  báðar. Gert er ráð fyrir stóru og góðu bílaplani við húsið. Bílskúrinn er rúmgóður og
innbyggður  í  húsið.  Innangengt  er  úr  húsinu  í  skúrinn  á  tveim  stöðum.   Stórkostlegt  úsýni  og  nálægð  við
útivistarparadís.  Húsið  er  tilbúið  til  afhendingar.  Byggingaraðili  húsins  er  tilbúinn  að  koma  að  frekari
framkvæmdum við húsið gegn tilboðum í þau verk. Mögulegt er að taka minni eign uppí. SJÓN ER SÖGU RÍKARI
- KÍKIÐ 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 frá kl 14:30- 15:00

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

8228283

692 3344

Skipalón 21
Glæsilegar 3ja,4ra og 5 herb. íbúðir
ALLT AÐ 90 PRÓSENT FJÁRMÖGNUN

Stærð: 100-134 fm
Fjöldi herbergja: 3-5

Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27.9 -37.9 millj

RE/MAX Þing kynnir 3ja,4ra og 5 herbergja 100-134 fm² íbúðir í fallegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Lyfta í
húsi og sér inngangur af svölum. Komið er inn í  snyrtilega sameign með lyftu. Í  forstofu eru rúmgóðir skápar úr
ljóstóna eik. Eldhús er með inngreyptum höldum og viðnámssleðum í skúffubrautum og hurðalokunum skápa, val
er um eikarinnréttingu eða sprautulakkaða innréttingu háglans. Borðplata er 70 cm á dýpt úr graníti. Eldhúsvaskur
er  felldur  í  borðplötu  ásamt  helluborði.  Öll  tæki  eru  frá  Miele,  Eirvík  (bakaraofn,  helluborð  og  uppþvottavél)  Í
barnaherbergjum  og  hjónaherbergi  eru  skápar  úr  ljóstónaðri  eik.  Þvottahús  er  með  plastlagðri  plötu  ásamt
skolvask,  tengingar  eru  klárar  fyrir  þvottavél.  Baðherbergi  flísalögð  með ljósum flísum.  Á  gólfum eru  30x60  cm
dökkar  flísar  og  innrétting  er  hvít  háglans,  með  spegli  og  lýsingu.  Öll  hreinlætistæki  og  blöndunartæki  eru  af
vandaðri  gerð  og  wc  kassar  innbyggðir  og  skál  vegghengd.  Sérlega  fallegar  og  vandaðar  íbúðir  sem  verða
fullbúnar  án  gólfefna,  fyrir  nýja  eigendur.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  hverri  íbúð.    MÖGULEIKI  Á  ALLT  AÐ  90
PRÓSENT FJÁRMÖGNUN.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Sverrir Einar
Sölufulltrúi

sverrir@remax.is

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

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

8228283

4123307

Fornaströnd 5
Seltjarnarnes
Stórglæsilegt einbýlishús

Stærð: 192,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 31.663.000
Bílskúr: Já

Verð: 157.000.000

Húsið  er  steinsteypt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  stórum tvöföldum bílskúr.  Húsið  er  í  mjög  góðu  ástandi,  og
nánast búið að taka það allt í gegn að utan sem innan.  Lóðin er sérstaklega glæsileg, öll afgirt með yfir 200 m2
timburverönd  og  heitum  potti.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  gesta  wc,  eldhús,  borðstofu,  stofu,  sjónvarpsstofu,  4
svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús  og  bílskúr.  Nánari  lýsing:  komið  er  inn  í  rúmgóða  forstofu  með
marmaraflísum á  gólfi  og  góðum skápum,  góð  gestasnyrting  er  á  vinstri  hönd  og  mjög  gott  forstofuherbergi  á
hægri hönd. Holið er opið inn í borðstofuna sem er tengd stofunni, nýlegt parket á öllum stofunum. Hægt er að
ganga þaðan beint út á frábæra 200m2 afgirta verönd með heitum potti. Glæsilegt eldhús með nýrri innréttingu
og  tækjum.  Bílskúrinn  sem  er  mjög  glæsilegur.  Úr  holi  er  gengið  inn  í  sjónvarpsstofu  með  innbyggðum  55"
Plasma skjá  og parketi  á gólfum. Gott  hjónaherbergi  með góðum skápum og marmara á gólfi  og er hitalögn í
gólfinu.  Á  svefnherbergisgangi  eru  2  góð  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfum  og  flísalagt  baðherbergi  með
baðkari og sturtu. Húsið er 40 m2 stærra en getið er í FMR.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Vilbergur
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

vilbergur@remax.is

Bókið skoðun í síma 659-9945

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

659 9945



Frostafold 24
112 Reykjavík
ÚTSÝNI + STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Stærð: 86,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 16.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.700.000
RE/MAX BORG kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  3ju  og  efstu  hæð í  fjölbýli.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir.
Mjög  skjólgóðar  suður-svalir  og  frábært  útsýni.  Eldhúsið  er  inn  af  sjónvarpsholinu  og  er  bjart  með  góðri
vinnuaðstöðu.  Þvottahús  innan  af  eldhúsi.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skápum.
Barnaherbergið er af góðri stærð. Baðherbergið er glæsilegt með nýlegum innréttingum og sturtubaðkari.
Stofan er rúmgóð og góðar suður-svalir með frábæruútsýni. Sérstæði í bílageymslu og sérgeymsla.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

MILLI KL. 17:00-17:30

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

522 2800

699 7372

844 8005

Hólagata 5
260 Reykjanesbær
Stór bílskúr

Stærð: 173,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 19.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.600.000
RE/MAX  BORG  kynnir  fallega  sérhæð  á  góðum  stað  í  Njarðvík  Reykjanesbæ(126,6  fm).  Íbúðin  er  með
þremur  svefnherbergjum,  stofu,  eldhúsi  og  baðherbergi.  Bílskúrinn(47  fm)  er  sérlega  stór  með  virkilega
góðri  vinnuaðstöðu.Svefnherbergi liggur beint inn af forstofu og er það af góðri  stærð. Við tekur stórt og
opið  hol  sem  tengir  íbúðina  saman.  Eldhúsið  er  rúmgott  með  góðu  borðplássi.  Þvottahús/búr  er  inn  af
eldhúsinu. Stofurýmið er stórt og bjart og gefur íbúðinni skemmtilegan svip.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

MILLI KL.16-18. EIGENDUR SÝNA

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

522 2800

699 7372

844 8005

Stararimi 57
112 Reykjavík
JARÐHÆÐ - PALLUR - RÚMGÓÐ

Stærð: 125,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
RE/MAX  Borg  kynnir  125,8  fm  neðri  sérhæð   í  Grafavogi.   Húsið  sjálft  er  fallegt  og  er  garðurinn  afar
fjölskylduvænn.  Í  honum er  pallur  sem útgengt  er  á  frá  þremur stöðum. Mikið og glæsilegt  útsýni  er  til
vesturs  frá  þessum  rólega  stað.  Stutt  er  í  alla  þjónustu  og  eru  göngustígar  við  hendina  sem  liggja  að
útivistarsvæðum. Rólegt hverfi og barna og leikskólar í göngufæri.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

MILLI KL.16:00-16:30

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

522 2800

699 7372

844 8005

Reykás 27
110 Reykjavík
3ja herb. Mikið útsýni!!!

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Snyrtileg íbúð á góðum stað í Árbænum með glæsilegu útsýni. Geymsla ekki inn í fermetra tölu. Flísalögð
forstofa með skápum.Rúmgott parketlagt svefnherbergi með skápum og útgengi á svalir.  Einnig rúmgott
herbergi  með  spóna  parketi  og  góðum  nýjum  skápum.  Baðherbergið  var  endurnýjað  fyrir  tveimur
árum.Snyrtilegt  eldhús  með  miklu  útsýni.Dúkalagt  þvottahús  og  búr.  Stofan  og  borðstofan  eru
samliggjandi með parket á gólfi og mjög bjartar. Úr stofu er útgengt á svalir með stórkostlegu útsýni.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

borg@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

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

522 2800

897 7744

Hlynsalir 5, 201 Kópavogur
falleg eign á fallegum stað
stutt í alla almenna þjónstu

Stærð: 90,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17.930.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
REMAX  FASTEIGNIR  KYNNA:  Falleg  og  vel  skipulögð  90,4  fm  3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  með
sérinngangi af svölum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í nýlegri lyftublokk við Hlynsali í Kópavogi. Íbúðin
skiptist  í  forstofu  með  fataskáp,  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari,  eldhús  með  fallegri  innréttingu,
rúmgóða stofu  og tvö  svefnherbergi  með góðum fataskápum.  Þvottahús er  innan íbúðar.   Stutt  er  í  alla
almenna þjónustu og er golfvöllur, líkamsræktarstöð og sundlaug í næsta nágrenni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bka@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

Sóltún 13, 105 Reykjavík
Mjög glæsileg eign
á jarðhæð, með góðum garði

Stærð: 109,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.600.000
lýsing:  anddyri  með fataskáp.   Á  hægri  hönd er  eldhús  með fallegum innréttingum,  vel  skipulagt.   Mikið
skápapláss og góð vinnuaðstaða.  Veggofn og keramik helluborð.  Granítborðplata.   Niðurtekið loft  með
halogen  ljósum.   Rými  fyrir  stofu  og  borðstofu  er  mjög  rúmgott  og  bjart.   Fallegt  eikarparket  á  gólfi  og
gengið  er  út  í  garð  útfrá  stofu.   Niðurtekið  loft  með halogen  lýsingu.   Mjög  góð  vinnuaðstaða  er  í  miðju
íbúðar.  Fallegt baðherb og 2 rúmgóð svefnherb.  Þvottahús með rúmgóðri innréttingu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bka@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 692 1065

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

692 1065

Brekadalur 5
Reykjanesbær
Tilboð óskast í þessa lóð

Stærð: 1468 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Stór  og góð lóð  að Brekadal  5  með teikningu af  mjög fallegu tvílyftu  einbýli  með bílskúr.  Frábært  útsýni
mun vera frá eigninni út á hafið. Um er að ræða 1.468 fermetra lóð sem var með þeim eftirsóttustu þegar
verið  var  að  úthluta.  Teikning  af  eigninni  miðast  við  að  nýta  útsýnið  sem best  og  að  útlitið  sé  nýmóðins
með flísaklæðningu að utan, möguleiki er á að kaupa flísar með á góðu verði.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Tilvalið fyrir þann sam vill byggja 

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

517 3629

866-9954

699 4431

Háteigsvegur 52
105 Reykjavík
KOMDU Í KAFFI

Stærð: 82,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 11.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Lítið niðurgrafin kjallaraíbúð á Háteigsvegi.  Íbúðin skiptist í  forstofu og gang, eldhús, stofu, 3 herbergi og
baðherbergi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Stofugólfið er parketlagt, stórum gluggum sem hleypa
inn  mikilli  birtu.  Hjónaherbergið  er  bjart  og  parketlagt.  Perlufylling  á  veggjum,  stór  gluggi  og  góður
innbyggður fataskápur. Eldhúsið  er flísalagt með upprunalegri innréttingu. Annað svefnherbergi er rúmgott
og bjart. Barnaherbergi er með parket á gólfum.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Skúli
Sölufulltrúi

tp@remax.is

skulih@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS kl. Í DAG 15:00-16:00

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

699 1214



Kaffi Krús
800 Selfoss
Topp rekstur í hjarta bæjarins!

Stærð: 241,1 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 0

Re/Max Heimili og Jarðir kynna traustann veitingarrekstur í hjarta bæjarinns til sölu!   Tekur c.a 70 í sæti eins og
staðan er núna, en hægt að hafa sæti fyrir 100. Húsið sem reksturinn er í er á 3 hæðum og telur sem hér segjir:
Jarðhæð: Fundarsalur, lager og salerni. Miðhæð: Veitingarstaður, eldhús, afgreiðsla og inngangur. Efri hæð: salur,
bar,  skrifstofa  og  salerni  Mjög  mikil  veltuaukning  síðustu  ár  *  10  ára  leigusamningur!   *  Stofnað  árið  92  *
Forkaupsréttur  af  húsnæðinu.    Áhugasamir  hafi  samband  við  Drífu  Björk  Kristjánsdóttir  á  skrifstofu  Re/Max
Heimili og Jarðir í síma 480 7600/ 8691078 eða með tölvupósti á drifa@remax.is!

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Góðir tekjumöguleikar!

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

8691078

Verslunin Íris
800 Selfoss
30 ára traustur rekstur!

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

Re/Max Heimili  og  Jarðir  kynna  í  einkasölu  glæsilega  verslun  í  Kjarnanum á  selfossi.    Núverandi  eigandi  hefur
rekið  verslunina  frá  upphafi  eða   í  rúm  30  ár,  og  hefur  því  byggt  upp   góðan  og  sterkann  rekstur  sem  og
fastakúnnahóp. Einnig hefur eigandi náð góðum samningum við heildsala á Íslandi og erlendis.   Verslunin sem er
gjafavöru/vefnaðarvöruverslun býður upp á margskonar gjafarvöru, vefnaðarvöfu, barnafatnað, sængurgjafir, ýmis
konar  smávöru  sem  og  allt  fyrir  heimilið.   Verslunin  er  staðsett  í  verslunarmiðstöðinni  Kjarnanum  sem  er
miðsvæðis á Selfossi.  Þetta er einstaklega gott tækifæri fyrir þá sem vilja taka við góðum og traustum rekstri, því
þessi verslun býður svo sannarlega uppá marga möguleika!  Láttu þetta ekki fram hjá þér fara því þessi stoppar
ekki lengi!  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX HEIMILI OG
JARÐIR í síma 480 7600/869 1078 eða drifa@remax.is.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Frábært tækifæri, margir möguleikar!

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

8691078

Kjarrhólar 7
Selfoss
Flott Parhús

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.300.000
Kjarrhólar 7 Glæsilegt parhús á mjög góðum stað á Selfossi.  Húsið er alls 163m2 að stærð og þar af er
bílskúrinn  34,7m2.Húsið  skilast  fullfrágengið  að  utan,  með  fullfrágenginni  lóð  og  mulningi  í  plani  en  að
innan skilast íbúðin tilbúin til innréttinga. Húsið er klætt með áli og harðvið að utan og eru gluggar og hurðir
einnig  klæddir  áli.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  3  svefnherbergi,  eitt  baðherbergi,  þvottahús,  eldhús,  stofu.
Rúmgóðan bílskúr og geymslu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Laxabakki 3
Selfoss
Gott einbýli á góðu verði

Stærð: 204,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 33.500.000
RE/MAX Heimili og Jarðir kynna, snyrtilegt 204,2m2 einbýlishús í Fosslandinu.    Gott einbýlishús á góðum
stað, Húsið er timburhús klætt  með múrsteini  og telur  3 svefnherbergi,  góða stofu,  eldhús, baðherbergi,
þvottahús og bílskúr. Hurðar og gluggar eru úr mahogany. Húsið skilast að innan fullmálað og með þiljum í
lofti en að öðru leiti tilbúið til  innréttinga samkvæmt ÍST 51 íslenskum byggingastaðli.  Nánari upplýsingar
veitir Snorri Sigurðarson gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Tröllhólar 39
Selfoss
Tilbúið til afhendingar gott verð!

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

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

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

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

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

8977027

Eyjahraun 36
815 Þorlákshöfn
Miklir möguleikar!

Stærð: 147,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 19.930.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.500.000
Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Einbýli ásamt bílskúr á  besta stað í Þorlákshöfn! Húsið sem er 147,4 m2
skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, búr, geymslu, 2 baðherbergi, 4 svefnherbergi og þvottarhús. Eignin er á
sérlega skemmtilegum stað en þarfnast endurbóta og er því á góðu verði. Þessi eign býður svo sannarlega
upp  á  mikla  möguleika!   Hringdu  og  bókaðu  skoðun  núna!   Nánari  upplýsingar  veitir  Drífa  Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi í síma 869-1078 eða drifa@remax.is

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Frábær staðsetning!

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

8691078



Iðunnarbrunnur 6
113 Reykjavík
Glæsilegt og mikið útsýni

Stærð: 402,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0

Stórglæsilegt, stórt hús á þremur hæðum ásamt bílskúr. Alls er húsið er 402 fm  þar af er 33,6 fm bílskúr. Komið
er inn á miðhæð. Hún skiptist í: Anddyri með innangengt í bílskúr. Eldhús og borðstofa eitt opið rými, setustofa
innaf, arin, útgengi á svalir, þaðan liggur stigi niður í garð. Salerni. bílskúr. Efsta hæð skiptist í 3 svefnherbergi, þar
af er eitt þeirra með útgengi á svalir, með fataherbergi og baðherbergi innaf. Fjölskylduherbergi eða sjónvarpsrými
á  hæðinni  og  þvottaherbergi.  Neðsta  hæð:  Tómstunda  eða  fjölskylduherbergi  með  útgengi  í  garð.  Stórt
baðherbergi.  Sauna,  bíoherbergi  og  geymsla.  Gert  ráð  fyrir  heitum  potti  í  garði.  Húsið  skilast  fullbúið  að  utan,
sléttmúrað og hvítmálað, dökk málmklæðning er á stöku stað, á útveggjum undir svölum, á bílskúrshurð og undir
gluggum  jarðhæðar  á  norð-austurhlið.  Gluggakarmar  eru  í  dökkum  lit.  Fokhelt  að  innan  en  hitalagnir  í  gólf
komnar. Lóð grófjöfnuð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Tilbúið til afhendigar flótlega

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

899 8811

Litlikriki 68-74
270 Mosfellsbær
Glæsileg raðhús

Stærð: 202-216 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Falleg 202-216fm raðhús á tveimur hæðum í Krikahverfi í Mosfellsbæ.  Eignirnar standa efst í hverfinu og
er ekkert byggt fyrir ofan húsin.  Eignirnar skiptast í: Efrihæð: Stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi og tvö
svefnherbergi  annað með fataherbergi.   Útgengt  er  í  garð bæði  úr  eldhúsi  og svefnherbergi.   Neðrihæð:
Herbergi,  sjónvarpshol,  baðherbergi,  þvottahús,  geymsla  og  bílskúr.   Eignirnar  skilast  fullbúnar  að  utan
með grófjafnaðri lóð. Að innan skilast þær tilbúnar til innréttinga.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Eignirnar eru nánast tilb. til afhend.

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

899 8811

Vesturhús
112 Reykjavík
Glæsilegt mikið endurnýjað hús

Stærð: 247,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 36.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000
Mikið  endurnýjað  og  fallegt  248 fm hús  með bílskúr  í  tvíbýli  með stórkostlegu  útsýni  yfir  borgina.  Andyri
með flísum og fataskáp. Gengið er upp á efri  pall,  eldhús og stofa er opið rými og mikil  lofthæð. Eldhús
með sprautulakkaðri innréttingu, granítplata, flísar og hiti  í  gólfi.  Stofa er með parketi á gólfi,  útg. á svalir.
Sjónvarpsrými er á neðri palli.  2 svefnherb. Baðherb m. flisum,  baðkar og sturtuklefi. Neðri hæð er stórt
herb. með parketi á gólfi. Salerni. Bílskur m. gryfju og geymslu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Frábært útsýni yfir borgina

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

899 8811

Ásbraut 17
200 Kópavogur
Góð kaup!

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið er inn í  flísalagða forstofu. Inn af  henni  er lítil  geymsla. Eldhúsið er með fallegri  nýlegri  innréttingu,
gott skápapláss. Eldhúsið er opið inn í stofu og borðstofu. Við hlið eldhúss er gott pláss fyrir borðstofuborð
og þaðan tekur svo stofrýmið við. Parket er á eldhúsi, borðstofu og stofu. Útgengt er úr stofu á svalir. Tvö
herbergi eru á herbergisgangi. Bæði rúmgóð og með parketi á gólfi. Baðherbergið er á milli herbergjanna,
það er flísalagt og með baðkari.  Geymsla í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

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

895 8525

823-5050

Skógarás 9
110 Reykjavík
Frábært verð!

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 16.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum.  Inn  af  forstofu  er  þvottahús  og  geymsla.  Úr
forstofunni  er komið inn í  hol  með parketi  á gólfi.  Stofan og borðstofan eru opin og rúmgóð. Úr stofu er
útgengt á flísalagðar svalir. Eldhúsið er með hvítir innréttingu og þar er borðkrókur. Þrjú góð herbergi eru í
íbúðinni.  Barnaherbergin  eru  bæði  með  skápum  og  korkflísum  á  gólfi.  Hjónaherbergið  er  með  góðum
skápum, korkur þar líka á gólfi. Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi og baðkar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050

Dalaþing 3
203 Kópavogur
Sjarmerandi einbýli !

Stærð: 98 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 17.863.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.400.000

Sjarmerandi  hús  í  einstöku  umhverfi  -  Frábært  útsýni.  Lán  frá  Glitni  getur  fylgt  með.   Um  er  að  ræða  fallegt
timburhús í  hverfi  í  mikilli  uppbyggingu.  Útsýni  frá  húsinu er  alveg einstakt.  Flísalögð forstofa.  Baðherbergi  með
baði, dúkur. Þvotthús. Eldhús með kirsuberja innréttingu, borðstofa, viðargólf. Stofa með viðargólfi, útgengi á pall.
Svefnhverbergi  með skápum.   Ris  sem er  lágt  til  lofts,  þar  eru  tvö  svernhverbergi,  einstaklega  kósý.   Að  sögn
eiganda er samþykki fyrir 12 hesta - hesthúsi.  Tvær hundageymslur eru á lóðinni og eru þær inn á fasteignamati
ríkisins en ekki er gefið upp fm. Í dag er stór hundagirðing á lóðinni og hentar afar vel fyrir hundarækt eða annað
slíkt. Eign í afar fallegu hverfi sem er í mikilli uppbyggingu og miklir möguleikar. Sjón er sögu ríkari

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18:00-18:30

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

663 3219



Eskivellir 7
221 Hafnarfjörður
Tvö bílastæði í geymslu

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000

Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  og  náttúruflísum  á  gólfi.  Eldhúsið  er  vel  skipulagt  með
fallegri eikarinnréttingu, span helluborði og eikarparketi á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með eikarparketi á gólfi,
útgengt  út  á  20  fm  svalir  sem  snúa  í  há  suður,búið  er  að  glerja  svalirnar.  Herbergin  4  eru  mjög  rúmgóð  með
góðum fataskápum sem ná upp í loft sem eru einnig úr eik og eikarparketi á gólfi. Baðherbergið er með flísum á
veggjum og gólfi,  baðkari  og veglegri  innréttingu,  hægt er  að bæta við sturtuklefa á baðinu.  Þvottahús er  inni  í
íbúðinni  með flísum á  gólfi.  Einnig  er  fínt  gestasalerni.  Góð geymsla  í  sameign hússins.  Íbúðinni  fylgir  2  stæði  í
bílageymslu og er þvottaaðstaða í bílastæðahúsinu. Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.  Allar upplýsingar
gefur  Rúnar  P.  í  síma  697-4881  eða  e-mail  runarp@remax.is  og  Sævar  Þór  í  síma  820-6116  eða  e-mail
saevarc@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í daga á milli kl.15.00 og 15.30

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

697 4881

Laugavegur 60
101 Reykjavík
Flott eign í hjarta Reykjavíkur

Stærð: 92 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 1.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.800.000

Mjög fallega og nánast algjörlega endurnýjaða íbúð á 2. hæð. Stærð íbúðar er 91,8 fm. Sameiginlegur inngangur
með rishæð.  Komið  inn  í  gang með parketi,  hjónaherbergi  með parketi.  Minna herbergi  við  hlið  hjónaherbergis
með  parketi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  sambyggðu  baðkari  og  sturtuklefa  og  snyrtilegri
innréttingu. Eldhús, stofa og borðstofa er eitt stórt opið rými, parket á gólfi, ný innrétting, góð tæki og háfur. Innaf
eldhúsi er flísalagt þvottahús. Eitt bílastæði á lóð fylgir þessari íbúð. Húsið er steinsteypt að hluta og að hluta til úr
timbri. Framhlið hússins er úr timbri og bakhliðin er steypt. Allar frekari upplýsingar veitir Rúnar P. í síma 697-4881
eða e-mail runarp@remax.is og Sævar Þór í síma 820-6116 eða e-mail saevarc@remax.is

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl.16.30 og 17.00

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

697 4881

Álfahraun 7(Grímsnesi)
801 Selfoss
Tilvalið fyrir sumarið

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

Efsti-dalur, Bláskógabyggð
Einstakt heilsárshús í nálægð Rvk
Einn með öllu - laus strax

Stærð: 50,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 8.820.000
Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Einstakt  heilsárshús  með  sérhönnuðum  innréttingum  á  besta  útsýnisstað  í  Efstadal  austan  Laugarvatns
801 Selfoss.Húsgögn og innréttingar eru sérsmíðaðar af listakonunni Þuríði Steinþórsd og fylgja þau með.
Húsið stendur afsíðis efst í  suðurhlíð Efstadalsfjalls og er útsýnið ótakmarkað. Húsið er 50 fm auk 15 fm
manngengi á efri hæð. Auk þess eru 2 ca 5 fm geymslur.Samtals ca 75 fm. 50 m2 verönd umlykur húsið á
3 vegu og er þar heitur pottur.Í húsinu er góð internet tenging. Hitaveita er nýlögð.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þegar þess er óskað skv.bókun

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

695 8905

Kleppsvegur 126, íbúð 201
Stór 3ja herb. í litlu fjölbýli
Góð yfirtakanl. lán geta fylgt

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

Brunabótamat: 14.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.700.000
Falleg og rúmgóð 3ja herb.Íbúð á 2 hæð í 3ja hæða fjölbýli.Snyrtilegt eldhús með innréttingu á einum vegg
annars vegar og borðkrók og kústaskáp hinsvegar.Björt stofa með útgengi á suðvestur svalir. Svefnherb.
eru  við  enda  gangsins  og  eru  rúmgóð  með  skápum  það  minna  og  það  stærra  með  fataherbergi  og
frönskum svölum.Nýlegt eikarparket er á herbergjum,stofu og gangi. Baðherb. er flísalagt með innréttingu
og baðkari, þar er einnig tengi f. þvottavél.Í sameign er þvotta-og þurrkaðstaða auk geymslu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud.kl.17 /mánud. kl.18.30

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

695 8905

Kríuhólar 4, íbúð 507-lyfta
Frábær fyrstu kaup með góðum
yfirtakanl. lánum.

Stærð: 46 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 7.010.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.800.000
OPIN  HÚS  SUNNUD  KL.16  og  MÁNUD  KL.17.30   Rúmgóð  2ja  herbergja  íbúð  á  5  hæð  með  lyftu,
glæsilegu  útsýni  og  þjónustukjarna  handan  hornsins.   Íbúðin  sjálf  er  40  fm  ,vel  skipulögð  þar  sem hver
fermeter  nýtist  til  fullnustu  –sjón  er  sögu  ríkari.  Eigninni  fylgir  6  fm  geymsla  í  sameign.   Þar  er  einnig
þvottahús með vélum til afnota f. eigendur ásamt þurrkaðstöðu.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opin hús sunnud kl.16 / mánud.kl.17.30

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

695 8905



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

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN KL 18:00 - 19:00

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

899-9493

Eskivellir 9 B
Hafnarfjörður
Góð 4 herbergja íbúð til sölu

Stærð: 102,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 19.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.400.000.
Glæsilega 4 herbergja íbúð á jarðhæð við Eskivelli. Sér inngangur er í íbúðina. Forstofa, gangur og eldhús
er  með  náttúrustein  á  gólfi.  Stofan  og  herbergin  eru  með  hvíttaða  eik  á  gólfi.   Baðherbergi  með
hornbaðkari, falleg innrétting og flísar í hólf og gólf. Inn af baðherbergi er þvottarhús. Opið og bjart eldhús
með  vandaðri  hnotuinnréttingu  og  stílhreinum  tækjum.  Stofan  er  með  útgengi  út  á  lokaðann  pall.
Innihurðarnar eru sérsmíðaðar úr Hnotu. Sér geymsla er innaf sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag. milli kl. 14 og 15 

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

8996753

Ásholt 40
104 Reykjavík
LÆKKAÐ VERÐ

Stærð: 84,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 13.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.500.000
Tveggja herbergja íbúð á annari  hæð ásamt stæði í  bílageymslu á góðum stað í  miðbænum. Ásholtið er
annarsvegar raðhús og hins vegar stórt lyftuhús, raðhúsin mynda lokaðan ferhyrning og inní honum er stór,
fallegur  og  sólríkur  garður  með  bekkjum  og  skemmtilegri  úti  aðstöðu,  Ekki  er  hægt  að  komast  að
garðinnum nema gegnum læstar dyr. Húsvörður er í húsinu

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Thelma Hrund
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

thelmahrund@remax.is

Opið
Hús

Í dag, Kl 16:00-16:30

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

862 9669 

Álfkonuhvarf 27
203 Kópavogur
Glæsilega hönnuð íbúð með útsýni

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: stæði
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Sérstaklega vönduð 4ra herbergja endaíbúð í  lyftuhúsi með stæði í  lokuðu bílahúsi.  Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar og mjög vönduð gólfefni.  Frábært útsýni er frá íbúðinni og mikið óbyggt svæði í kring sem er
frábært  fyrir  gönguferðir  og sem leiksvæði  fyrir  krakkana,  einnig eru leiktæki  á  lóð.  Leikskóli  og skóli  rétt
hjá.   Forstofa  með  flísum,  þvottahús  með  flísum,  eldhús  með  hvítum  innréttingum,  rúmgóð  stofa,  3
svefnherbergi og flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sun kl. 14:00-14:30

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

863 0402

698 1328

822 2123

Gnípuheiði 9
200 Kópavogur
Einbýli í suðurhlíðum Kópavogs

Stærð: 218,5 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 69.000.000
Einstakt útsýnishús í suðurhlíðum Kópavogs!  Um er að ræða 218 fm einbýlishús og stendur húsið á 1018
fm  lóð.  Húsið  er  teiknað  af  Kristni  Ragnarssyni  arkitekt.  Húsinu  er  skilað  tilbúnu  til  innréttinga  og  með
milliveggjum samkvæmt teikningu.   Efri  hæð:  anddyri,  gestasnyrting,  innangengur  tvöfaldur  bílskúr,stofa,
eldhús,  borðstofa  og  19  fm  yfirbyggjanlegar  svalir    Neðri  hæð:  4  svefnherbergi,sjónvarpsrými,
baðherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Beinn aðgangur er frá jarðhæðinni út á lóð

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnud. kl. 15:00-15:30

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

863 0402

698 1328

822 2123

Grundarhvarf 1
203 Kópavogur
Ýmis skipti möguleg...

Stærð: 171,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 31.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.500.000
Einstaklega  vandað  og  glæsilegt  parhús  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr  og  frábæru  útsýni.
Sérstaklega mikið er lagt í allan frágang hvort sem um er að ræða að innan eða utan, hér þarf ekkert að
gera  nema  flytja  inn.  Eigendur  skoða  ýmis  skipti,  þó  helst  eftirfarandi:  Lóð  fyrir  glæsilegt  einbýlishús  á
útsýnisstað,  helst  í  Garðabæ  eða  Kópavogi.  ca.  100  fm.  íbúð  í  miðbæ  Reykjavíkur,  Kópavogi  eða
Garðabæ. Lóð undir sumarhús nálægt Reykjavík, sérstaklega Þingvellir og nágrenni. Önnur skipti skoðuð.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

863 0402

698 1328

822 2123

Laufvangur 10
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð endaíbúð

Stærð: 93,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.500.000
Töluvert endurnýjuð og vel skipulögð endaíbúð á 3ju og efstu hæð.  Þar sem þetta er endaíbúð eru fleiri
gluggar sem gera hana mjög bjarta og skemmtilega.  Komið inn í hol með eikarparketi og opnu fatahengi.
Eldhús er endurnýjað, eikarinnrétting og hvítsprautulakkaðir skápar, innaf eldhúsi er þvottahús með glugga.
Stofa  við  hlið  eldhúss,  gengið  út  á  svalir.  2  svefnherbergi,  hjónaherbergi  með  skápum.   Rúmgott
baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, með góðum innréttingum og baðkari.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sun kl. 13:00-13:30

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

863 0402

698 1328

822 2123

Skógarás E
221 Hafnarfjörður
Viltu búa í sveit í bæ?

Stærð: 434 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Glæsilegt  2ja  hæða  einbýlishús  á  frábærum  útsýnisstað  í  nýju  hverfi  Hafnarfjarðar.   Staðsetningin  er
ótrúlega  miðsvæðis  og  ekki  nema  nokkurra  mínútna  akstur  í  miðbæ  Hafnarfjarðar  og  fá  eigendur  það
besta úr bæ og sveit.   Þar sem húsið er mjög stórt gætu 2 fjölskyldur auðveldlega búið saman í húsinu.
Húsið afhendist fokhelt, efri hæð rétt rúmlega fokheld.  Efri hæð: 3 herbergi, eldhús, stofa, 2 baðherbergi,
þvottahús, 50,4 fm. bílskúr, mikil lofthæð á hæðinni. Einstök eign á höfuðborgarsvæðinu

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sun kl. 16.00-16.30

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

863 0402

698 1328

822 2123



ATVINNA
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Jómfrúin
Óskum eftir þjónum og aðstoðarfólki í sal um helgar.

Upplýsingar á staðnum eða í síma næstu morgna.
Sími:  5510100

Jakob eða Guðrún
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Lágafellsskóli
Laus störf til umsóknar 
skólaárið 2008-2009. 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar 
sem einkunnarorðin  SAMVERA, OG SAMVINNA eru höfð að 
leiðarljósi

•  Umsjónarkennari á yngsta stigi
•  Umsjónarkennari á miðstigi
•  Umsjónarkennari á elsta stigi
•  Tungumálakennara á elsta stig
•  Tölvukennara
•  Sérkennara - umsjón með sérkennslu á miðstigi 
   -  afl eysing í eitt ár
•  Námsráðgjafa - afl eysing í eitt ár
•  Þroskaþjálfa
•  Stuðningsfulltrúa
•  Starfsmann í Frístundasel

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu skólans en einnig 
er hægt að sækja um á netföngin sigridur@lagafellsskoli.is og 
asta@lagafellsskoli.is

Upplýsingar veita : Ásta Steina Jónsdóttir skólastjóri í síma 
5259200 GSM 6920233 og Sigríður Johnsen skólastjóri í síma 
2529200 GSM 8968210

Við hvetjum karla jafnt sem konur til þess að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl

Vertu með!



ATVINNA
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Starfsmaður í 
Ábyrgðasjóð launa

Vinnumálastofnun leitar eftir starfsmanni til 
starfa á stjórnsýslusviði stofnunarinnar.  

Starfssvið
  • útreikningur og afgreiðsla lífeyrissjóðs-, launa- 
      og annarra krafna
  • þátttaka í mótun og þróun verkefna og verklags
  • dagleg afgreiðsla og upplýsingagjöf um málefni sjóðsins
  • önnur tilfallandi verkefni á skrifstofunni

Menntunar- og hæfnikröfur
 • stúdentspróf
 • góð tölvuþekking, þekking á Navision er kostur  
 • nákvæmni og færni við lestur tölulegra gagna
 • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
 • góð ritfærni á íslensku og ensku
 • æskileg er reynsla af skrifstofustörfum

Starfsmaður hjá Ábyrgðasjóði launa heyrir undir sviðsstjóra 
stjórnsýslusviðs og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 
Reykjavík fyrir 20. apríl 2008 merkt Hugrúnu B. Hafl iðadóttur, 
starfsmannastjóra eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@
vmst.is

Nánari upplýsingar veita:
Unnur Sverrisdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515-4800. 

Skrifstofustarf
Laust er til umsóknar starf á skrifstofu Neytend-
asamtakanna. Starfshlutfall er 100% og starfi ð felst 
í móttöku, símsvörun og almennum skrifstofustör-
fum.  Mikilvægt er að umsækjandi hafi  almenna 
tölvuþekkingu, góð tök á íslensku, ásamt góðri 
samskiptahæfni. Fjölbreytt starf á góðum vinnustað. 
Umsókn og ferilsskrá berist til Neytendasamtakanna, 
Hverfi sgötu 105, 101 Reykjavík eða á tölvutæku formi 
á netfangið th@ns.is eigi síðar en mánudaginn 14. 
apríl nk. Nánari upplýsingar gefur Þuríður Hjartardót-
tir framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna í síma 
545 1208.

Úrskurðarnefnd 
almannatrygginga

Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða 
lögfræðing til starfa í 80-100% starfshlutfall. 
Verkefnin felast aðallega í túlkun og beitingu rétta-
rreglna á sviði almannatrygginga, sjúklingatryggingar og 
stjórnsýslu við undirbúning úrskurða fyrir nefndina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  embættis- eða meistarapróf í lögfræði
•  gott vald á íslensku
•  færni í mannlegum samskiptum
•  sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
•  góð almenn tölvukunnátta

Vakin er athygli á því að starfi ð stendur opið jafnt 
konum og körlum. Um launakjör fer eftir kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf í júní nk.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast til úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
Vegmúla 3, Reykjavík, eigi síðar en 22. apríl 2008.

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

Nánari upplýsingar veitir Guðrún A. Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 551-8200.

Alcan ISAL. Century Aluminum Norðurál.

Alcoa Fjarðaál. Rusal’s KUBAL, Svíþjóð. www.hrv.is

HRV ehf. er framsækið 
þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn sem 
hefur sérhæft sig í uppbyggingu 
álvera frá því um miðjan síðasta 
áratug. HRV vinnur að undirbúningi, 
hönnun og stjórnun framkvæmda við 
stækkun, uppbyggingu eða breytingu 
álvera og fjárfestingarverkefnum 
sem þeim tengjast - bæði hérlendis 
og erlendis. Hjá HRV er horft til 
framtíðar og útrásin rétt að hefjast 
því eftirspurn eftir áli eykst með ári 
hverju.

Verkfræðingar - 
tæknifræðingar

Við leitum að fólki með verk- og tæknifræðimenntun á byggingar-, 
véla-, iðnaðar- og rafmagnssviði sem er tilbúið að vinna að stórum 
og krefjandi verkefnum á sviði áliðnaðar. 

Störfin geta bæði hentað nýútskrifuðum verk- og tæknifræðingum 
sem og fólki með frekari reynslu á sviði mannvirkjahönnunar og 
framkvæmda. Einnig tökum við á móti umsóknum frá verk- og 
tæknifræðinemum sem eru að leita að sumarstörfum. 

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Ketilsdóttir, 
mannauðsstjóri HRV, í síma 858-0550 eða með því 
að senda póst á netfangið steinunnk@hrv.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl nk. og skulu 
umsóknir sendar á netfangið: steinunnk@hrv.is.

HRV ehf. óskar eftir að ráða 
verk- og tæknifræðinga til 
að sinna fjölbreyttum 
verkefnum í tengslum við 
uppbyggingu álvera.

Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfs-

ráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu stofnunarinnar 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfssvið
 • náms- og starfsráðgjöf
 • skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
 • önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
 • háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennaramenntun 
   eða sambærilegt nám
 • góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
 • reynsla af ráðgjafastörfum er kostur
 • góð tungumálakunnátta, m.a. í ensku og einu 
    Norðurlandamáli
 • góð tölvukunnátta
 • mikil samskiptahæfni
 • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun höfuðborgarsvæðisins er staðsett í 
Reykjavík.  Ráðgjafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnu-
leitendur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi 
verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum 
samstarfshópi. 

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

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Hrafnhildar Tómasdóttur, deildarstjóra 
ráðgjafasviðs Vinnumálastofnunar höfuðborgarsvæðisins, 
Engjateig 11, 105 Reykjavík eða á netfangið hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is fyrir 20. apríl 2008. 

Nánari upplýsingar veita:
Hrafnhildur Tómasdóttir í síma 515 4850 og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðinemar

Óskum eftir ráða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema 
til starfa 

Í boði er m.a. starf aðstoðardeildarstjóra á deild 2 
Sólvangi, fastar næturvaktir og sumarafl eysingar.

Við sækjumst eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstak-
lingum, sem búa yfi r góðri þekkingu og reynslu og hafa 
áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að uppbyg-
gingu og þróun hjúkrunar.

Í boði er:
•  Einstaklingsmiðuð aðlögun, fræðsla, starfshlutfall 
   eftir samkomulagi og sveigjanlegur vinnutími. 
•  Góður  starfsandi og teymisvinna þar sem markmiðið 
   er að veita skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra bestu      
   heilbrigðisþjónustu sem völ er á.

St. Jósefsspítali Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu 
á umyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumh-
verfi  og að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í stafi . 

Nánari upplýsingar gefa:
Birna G. Flygenring framkvæmdastjóri hjúkrunar, bgf@stjo.is 
og  í síma 5906500 og  deildarstjóri lyfl ækningadeildar, Erla 
M. Helgadóttir hjúkrunarstjóri Sólvangi, erla@solvangur.is, í 
síma 5906500.
Umsóknir berist til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar fyrir 20. mars n.k. á Sólvangsveg 2, 220 Hafnarfi rði 
eða netfang: bgf@stjo.is 

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi 
viðkomandi stéttarfélags og fjármála. Umsóknareyðublöð 
fást skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði og á heimasíðu 

stofnunarinnar www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin.

Menntasvið

Laus er staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli með nemendur í 7. - 10. 
bekk. Nemendur í skólanum eru um 290 í 13 bekkjardeild-
um. Í Laugalækjarskóla hefur í mörg ár verið unnið mikið 
þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi með áherslu 
á námsmöppur. Lögð er áhersla á aukna ábyrgð nemenda á 
eigin námi, samvinnu nemenda og góðan vinnuanda. Lögð 
er mikil áhersla á þverfaglegt starf í upplýsingaveri skólans. Í 
Laugalækjaskóla er tungumálaver sem heldur m.a. utan um 
norsku- og sænskukennslu á landinu. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda, sterka sjálfsmynd 
þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á 
að styrkja tengsl skóla við grenndarsamfélagið og sjálfstæði 
skóla.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera leiðtogi skólans og veita faglega forystu á sviði 
  kennslu og þróunar í skólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.

Menntunar- og færnikröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,     
  uppeldis- eða kennslufræði

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og     
  unglingum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf og gögn er varða frumkvæði á sviði 
skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækjenda um fram-
kvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008. 

Sótt skal um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
eða senda umsókn á Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkju-
vegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefa Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is og Ragn-
ar Þorsteinsson fræðslustjóri, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.
is í síma 411 7000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Frekari upplýsingar um Laugalækjarskóla er að fi nna á heima-
síðu skólans http://www.laugalaekjarskoli.is  

Skólastjóri Laugalækjarskóla

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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SÍMI 440 1000
WWW.N1.ISN1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.

Áhugasamir  sæki um starfið á www.n1.is fyrir 15. apríl n.k.

STÖÐVARSTJÓRI

Hæfniskröfur:

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
 Rekstrarþekking
 Almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur 
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Innkaup og samskipti við birgja
 Birgðastýring og kostnaðareftirlit
 Önnur verkefni á stöðinni

N1 vill ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðvar N1 á höfuðborgarsvæðinu.

SUMARSTÖRF
       Í boði er : 
 •  vaktavinna og dagvinna í mismunandi  
                       starfshlutföllum
 •  öflugur stuðningur í starfi
 •  fjölbreytt og lærdómsrík störf
 •  námskeið og þjálfun

SMFR sem staðsett er á stórhöfuðborgarsvæðinu leitar eftir 
fólki til sumarstarfa á: 
 •  heimili fatlaðs fólks
 •  hæfingarstöðvar
 •  skammtímavistanir  
 •  meðferðarheimili

Nánari upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofutíma í síma 525 0900 eða á heimasíðu www.smfr.is

Iðjuþjálfi  á sviði 
atvinnulegrar endurhæfi ngar

Laus er staða sviðsstjóra í iðjuþjálfun í atvinnulegri 
endurhæfi ngu. Sviðsstjóri ber ábyrgð á skipulagi og 
framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu í samráði við 
forstöðuiðjuþjálfa.
Á Reykjalundi er öfl ugt þverfaglegt teymi í atvinnulegri 
endurhæfi ngu, þar sem lögð er áhersla á að auka andlega 
og líkamlega getu og úthald við vinnu. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum 
af Alheimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt 
starfsleyfi  og löggildingu. Æskilegt er að sviðstjóri hafi  að 
lágmarki 3 ára starfsreynslu, góða skipulagshæfi leika og 
færni í samskiptum. Launakjör samkvæmt kjarasamningi 
Iðjuþjálfafélags Íslands.

Á Reykjalundi fer fram endurhæfi ng á 9 sviðum.  Á iðjuþjál-
funardeildinni starfa 17 iðjuþjálfar og 3 aðstoðarmenn.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi  í 
síma 585-2153585-2153 og með tölvupósti, liljaing@reykjalundur.isliljaing@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18.4.2008

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is 

Skapandi sumarstörf 
fyrir ungt fólk 

í Kópavogi
Í sumar verður ungu fólki á aldrinum 18-
24 ára gefinn kostur að vinna að skapandi 
verkefnum í Kópavogi. Einstaklingar eða 
hópar geta sótt um að starfa í allt að 8 vikur 
á tímabilinu 02.06-25.07. Skapandi sum-
arstörf verða með aðstöðu í Menningar- og 
tómstundamiðstöð ungs fólks að Hábraut 2. 
Skila þarf inn umsókn þar sem fram koma 
eftirfarandi upplýsingar:

• Greinargóð lýsing á verkefninu, 

umfangi þess og markmiðum.

• Tíma- og fjárhagsáætlun verkefnisins.

• Upplýsingar um aðstandendur verk-

efnisins og tengilið verkefnisins.

Við val á umsækjendum verður meðal annars 
tekið tillit til raunhæfni og frumleika verkefn-
isins, reynslu umsækjenda, fjárhagsáætlun 
verkefnisins, fjölbreytni verkefna, kynjahlutfall 
umsækjenda og gæði umsókna.
Umsóknum skal skilað í seinasta lagi 25. apríl 
til Tómstunda- og menningarsviðs Kópavogs, 
Fannborg 2, 200 Kópavogi, merktum „skap-
andi sumarstörf.” Auk þess þarf að sækja um 
hjá Kópavogsbæ um sumarstarf á heimasíð-
unni www.kopavogur.is og þarf útprentuð 
staðfesting að fylgja umsókninni. Nánari upp-
lýsingar veitir Andri Lefever forstöðumaður 
Menningar- og tómstundamiðstöðvar ungs 
fólks í síma 840-2609, 570-1600 eða með tölvu-
pósti á andri@kopavogur.is.

Athugið að eingöngu er um laun til 

einstaklinga að ræða en ekki önnur 

fjármögnun á verkefninu.
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Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir man-
neskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og Sælkeraborðið í 
Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  mikinn áhuga á 
mat og matargerð eða séu fagmenntaðir.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf -  Fiskislóð 81a  - 101 Reykjavík

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Aðstoðarleikskólastjóri
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Sérkennslustjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýst er til umsóknar starf deildarfulltrúa á 
skrifstofu borgarstjórnar í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Meðal helstu verkefna eru:
 • Þjónusta við kjörna fulltrúa, þ.m.t. 
    formann borgarráðs.
 • Innsláttur, yfi rferð og birting umræðna úr 
    borgarstjórn.
 • Umsjón með styrkumsóknum sem berast 
    Reykjavíkurborg.
 • Prófarkalestur á íslensku og erlendum 
    tungumálum.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
 • BA próf í íslensku eða önnur 
    háskólamenntun æskileg.
 • Mikil færni í innslætti og ritvinnslu.
 • Mjög gott vald á íslenskri tungu.
 

 • Gott vald á ensku og a.m.k. einu 
    norðurlandamáli.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
 • Samstarfshæfi leikar og lipurð í mannlegum 
    samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Ólafur Kr. Hjörleifsson, skrifstofu-
stjóri borgarstjórnar,
sími 411-4700, netfang olafur.hjorleifsson@reykjavik.is,
og Árni Ragnar Stefánsson, starfsmannastjóri Ráðhúss,
sími 693-9327, netfang arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk. Umsóknum skal 
skilað á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, eða í 
Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.

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.

Skrifstofa borgarstjóra

Deildarfulltrúi í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Sumarstörf hjá Umhverfis- og samgöngusviði

 Umhverfi s- og samgöngusvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is. 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar  411 1111  fást allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi 
borgarinnar.

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar. 
Helstu verkefni Umhverfi s- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, 

náttúruvernd  og garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði umhverfi s- og samgöngumála. 

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
duglegu sumarfólki til starfa. Sviðið er góður vinnustaður þar sem 
starfsmenn hafa áhuga á tryggja borgarbúum fallegt og heilnæmt 
umhverfi. 

Umsækjendur fara inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar eða 
Umhverfis- og samgöngusviðs. Þar er hnappur sem á stendur: 
„Sumarstörf hjá Reykjavíkurborg“. Sótt er um störfin á netinu. 
Hjá Umhverfis- og samgöngusviði vantar í eftirfarandi störf sem 
auglýst eru með eftirfarandi hætti á netinu:

 • Sumarstarf við garðyrkju í Laugardal og nágrenni
 • Almenn garðyrkjustörf í Elliðaárdal
 • Garðyrkjustörf í Ræktunarstöðinni Fossvogi
 • Almenn garðyrkjustörf í Grasagarðinum í Laugardal
 • Sumarstarfsfólk í Skrúðgarða Reykjavíkur
 • Leiðbeinandi í Vinnnuskóla Reykjavíkur
 • Aðstoðarleiðbeinandi í Vinnuskóla Reykjavíkur
 • Sumarstarfsfólk vantar í sorphirðu
 • Leiðbeinandi í Skólagörðum Reykjavíkur
 • Aðstoðarleiðbeinandi við Skólagarða Reykjavíkur
 • Meindýravarnir

Sumarstörf hjá Garðyrkjunni eru á eftirtöldum stöðum:

Verkbækistöð 1: sér um svæði vestan Elliðaáa að undanskildum 
Laugardal.
Verkbækistöð 2: sér Breiðholt, Grafarvogur, Árbær og Kjalarnes.
Verkbækistöð 3: sér um Laugardal og nærliggjandi svæði.

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er til húsa í 
Borgartúni 10-12 merkt. Síminn er 411-8500. Kynntu þér málið á 
www. umhverfissvid.is og www.reykjavik.is
Helstu verkefni Umhverfis- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis og 
mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, samgöngu-
mál, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði 
umhverfis og samgöngumála.  

Metnaðarfullt og framsækið vefteymi leitar 
að snillingi með framtíðarsamband í huga
Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg verkefni. 

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og reynslu í
• forritun í .NET umhverfinu
• Web 2.0, css, html, xhtml, xml, javascript, ajax og fleiri skemmtilegum .net 
skammstöfunum
• gagnagrunnstengingum (SQL), álitlegur kostur en ekki skilyrði
Menntun í ofangreindu er æskileg en ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi.

Viðkomandi þarf einnig að:
• hafa til að bera brennandi áhuga á vefnum, framtíðinni og fjölmiðlum 
• vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, úrræðagóður og skemmtilegur

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu inn 
umsókn á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.



KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
 • Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
 • Sumarafleysingar 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngra stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Deildarstjóri á yngra stig
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Dönskukennari í 7. – 10. bekk
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Íslenskukennari á unglingastig
 • Textílkennari
 • Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Heimilisfræðikennari
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Námsráðgjafi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Vegna aukinna umsvifa leitar Valka ehf að 

sölustjóra til þess að njóta hins frábæra útsýnis 

sem blasir við í fyrirtækinu. Um er að ræða 

einstakt tækifæri til að byggja upp alþjóðlegt 

sölunet í ungu hátæknifyrirtæki.

Hæfniskröfur:
 Reynsla af sölustörfum á tæknisviði 
 og/eða til matvælavinnslufyrirtækja
 Frumkvæði og metnaður
 Góð tungumálakunnátta
 Menntun á tækni- eða viðskiptasviði.
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 Heiðarleiki og áreiðanleiki
Starfsvið:
 Sala, fagleg ráðgjöf og þjónusta
 Samskipti við umboðsaðila erlendis 
 Stækkun og frekari þróun sölunetsins
 Samninga- og tilboðsgerð
 Umsjón með sölu- og markaðsáætlunum

Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál og 
verður öllum umsóknum svarað. Tekið verður á móti  
umsóknum til  25. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjálmarsson í símum 
534-9300 og 660-9300 og á netfanginu helgi@valka.is. 

Láttu ekki einstakt tækifæri úr hendi sleppa og njóttu 
útsýnisins með Völku.

Valka sérhæfir sig í þróun og markaðssetningu á 
sjálfvirknilausnum fyrir matvælavinnslu sem hafa það 
að meginmarkmiði að auka gæði og bæta nýtingu 
hráefnisins og auka þannig virði afurðanna.

Frekari upplýsingar um vörur Völku má finna á heima-
síðu fyrirtækisins www.valka.is

Sölustjóri - frábært útsýni

VIÐSKIPTAFULLTRÚI - hlutastarf
ECONOMIC COMMERCIAL ASSISTANT – part time

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu viðskiptafulltrúa lausa til umsóknar.  
Um er ræða hálfa stöðu.

Umsóknarfrestur er til 20. April 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu 
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the part-time position of 
Economic Commercial Assistant. The closing date for this postion is April 20, 2008. 
Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 

page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Kælimenn - Málmsmiðir - Trésmiðir

Við óskum eftir að ráða fagfólk eða aðila sem hafa 
áhuga á smíði á tækjum og innréttingum í verslanir 
– veitingahús og stóreldhús.
Um er að ræða vélstjóra, vélvirkja eða rafvirkja með 
þekkingu á kæli- og raftækjum og áhuga á smíði.  
Einnig vélsmið, blikksmið eða trésmið með áhuga á 
smíði úr ryðfríu stáli og gleri.
Þá vantar okkur einnig mann á bíl með áhuga á lét-
tri smíðavinnu.  Við óskum eftir að viðkomandi hafi  
fullt vald á íslensku.  Góð vinnuaðstaða og góðar 
framtíðarhorfur fyrir rétta menn.

Þeir sem vilja kynna sér störfi n hafi  samband við 
verkstjóra  í síma 8929466 eða 5657799.

FROSTVERK ehf  •  Skeiðarás 8  •  210 Garðabæ

Bílaleigan Hertz leitar að ...

starfsmönnum í eftirtalin störf:
- sölufulltrúa á afgreiðslustað okkar í Reykjavík - 
framtíðarstarf
- starfsmann í bókunardeild - sumarstarf.

Starfssvið:
- Útleiga og móttaka bifreiða
- Uppgjör og frágangur reikninga
- Símsvörun
- Móttaka bókana 
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
- Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
- Góð tungumálakunnátta
- Samviskusemi
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð

Við leitum að einstaklingum sem eru metnaðar-
gjarnir, samviskusamir og jákvæðir, með ríka 
þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum. Í 
boði eru spennandi störf hjá framsæknu fyrirtæki 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu 
starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið umsoknir@hertz.is merkt viðkomandi 
starfi. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
www.hertz.is.  Umsóknarfrestur rennur út 21. apríl  
nk.
Nánari upplýsingar veitir Hugrún Högnadóttir í síma 
522 44 00

Metnaðargjörnum

Við stöndum
upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en 

atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Sandskipti 2008 og 2009, 
hverfi 2 og 3 -EES útboð.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

12110

Sandskipti 2008 og 2009, 

hverfi 4 og 5 - EES útboð
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 9. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur
12111

Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eigna-
sviðs Reykjavíkurborgar og 
Vegagerðarinnar :

Miklabraut - Strætóreinar.  

Skeiðarvogur - Kringlan.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með þriðjudeg-
inum 8. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 23. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12118
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Gönguleiðir og ræktun 2008, útboð I.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 8. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 22. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12122
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

KENNSLA

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
JARÐVINNA VEGNA FJÖLNOTA 

ÍÞRÓTTAHÚSS Í VESTMANNAEYJUM

Vestmannaeyjabær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna 
byggingar á nýju fjölnota íþróttahúsi í Vestmannaeyjum. 

Helstu magntölur eru:
Skering laust efni   5.000m³
Skering fast efni 22.000m³

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 25. júlí 2008. 
Útboðsgögn verða afhent á tölvutæku formi hjá Umhverfi s-
og framkvæmdasviði Vestmannaeyjabæjar Tangagötu 1. frá 
og með föstdeginum 11. april 2008.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn 
29 apríl 2008 og verða tilboð opnuð þar kl. 14:15 í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska

Umhverfi s-og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi 
viðfangsefnum framtíðarinnar?

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt 
nám, kennt á Ísafirði við Háskólasetur Vestfjarða. 

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Í samstarfi við:
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ÚTBOÐ

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við 
Reykjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um er að 
ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og viðbygg-
ingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa tónlistar-
skóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og 
ráðstefnuhús sem gengur undir nafninu “Hljómahöllin”.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti: 
1. Áfangi : Endurbætur á núv. húsnæði - Stapi: 1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði :   4016m².

Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt í 
útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :

• Útboð 801 : Pípulagnir
• Útboð 803 : Raforkuvirki

Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið í 
júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Atafl  sem fer með aðal-
verktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlutum og 
undirverktökum. Atafl  fer með stjórn á vinnustað og ber ábyrgð 
á verkinu í heild gagnvart verkkaupa. 

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda 
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxafeni 
9, frá og með 8. apríl  2008 kl. 14:00. Einnig er hægt að senda 
netpóst til magnus@thg.is með ósk um aðgang að útboðsgög-
num á verkefnavef verksins.

Frekari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnunum.  

Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en þann 30. 
apríl  2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ RAF- OG PÍPULAGNA

Námssjóður 
Sigríðar Jónsdóttur

Umsóknir um styrki
Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur
auglýsir hér með eftir umsóknum um
styrki úr sjóðnum.

Styrkir eru veittir til öryrkja til hagnýts náms,
bóklegs eða verklegs, svo og til náms í hvers
konar listgreinum.

Einnig er heimilt að styrkja þá sem vilja hæfa 
sig til starfa í þágu þroskaheftra.

Umsóknum skal skila til Öryrkjabandalags
Íslands, Hátúni 10, Reykjavík fyrir 11. maí nk.

Allar nánari upplýsingar gefur
Guðríður Ólafsdóttir í vinnusíma 530 6700 

Styrkjunum verður úthlutað 11. júní.

Stjórn Námssjóðs
Sigríðar Jónsdóttur.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Málþing um nýja sjónvarpstilskipun ESB
Menntamálaráðuneyti efnir til málþings um nýja tilskipun ESB um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu. 

Íslensk stjórnvöld þurfa að innleiða tilskipunina fyrir lok árs 2009. Á málþinginu verður fjallað um 
helstu þætti tilskipunarinnar, fyrirsjáanlegar breytingar á lögum auk þess sem hagsmunaaðilar munu 

ræða málin í pallborði. 

Málþingið verður haldið í Þjóðminjasafninu kl. 13.00 þann 10. apríl n.k. Aðgangur er ókeypis 
og eru allir velkomnir. 

DAGSKRÁ
13.00  Menntamálaráðherra fl ytur opnunarávarp.

13.15  Oliver Schenk frá framkvæmdastjórn ESB fjallar um tilskipun    
 2007/65/EBE og svarar spurningum.

14.15  Karl Axelsson, hrl. og dósent við lagadeild Háskóla Íslands fjallar um   
 fjölmiðlalöggjöf hér á landi.

14.30  Kaffi hlé.

14.50  Elfa Ýr Gylfadóttir, deildarstjóri í menntamálaráðuneyti fjallar um    
 ákvæði er varðar auglýsingar í tilskipuninni og kynnir niðurstöður   
 kannana á auglýsingum og viðhorfum til breytinga á auglýsinga-
 löggjöf í íslensku sjónvarpi.

15.30  Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna, fjallar um    
 verkefni, sem unnið hefur verið að, um að takmarka markaðssókn   
 gagnvart börnum. 

15.45  Pallborðsumræður þar sem fjallað er um nýja tilskipun ESB undir stjórn   
 Benedikts Bogasonar, formanns útvarpsréttarnefndar. Í pallborði verða 
 Ari Edwald, forstjóri 365, Páll Magnússon, útvarpsstjóri, Sigríður Margrét   
 Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Skjásins, Elfa Ýr Gylfadóttir, deildarstjóri í   
 menntamálaráðuneyti og Elva Björk Sverrisdóttir, stjórnarmaður í 
 Blaðamannafélagi Íslands og blaðamaður á Morgunblaðinu. 

Menntamálaráðuneyti, 6. apríl 2008.
menntamalaraduneyti.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

26
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Samstarfssjóður 
Nuuk-Reykjavíkur-Þórshafnar
 auglýsir eftir styrkumsóknum fyrir árið 2008

Reykjavíkurborg er aðili að sjóði höfuðstaða Færeyja, Grænlands 
og Íslands.  Sjóðurinn hefur að markmiði að efl a skilning og 
samstarf,  m.a. á sviði menningarmála, milli þessara borga íbúa 
þeirra, samtaka og stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til 
verkefna sem þjóna þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna sem 
tengjast samskiptum milli bæjanna og efl a tengsl þeirra með 
einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega, 
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavíkur-Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjórnar
Ráðhúsi Reykjavíkur
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en föstudaginn 9. maí n.k. og koma 
umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu.  Sérstök 
umsóknareyðublöð fást í upplýsingum í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjórnar, 
Ráðhúsi Reykjavíkur, s: (354) 411 4702.

Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í júní n.k.

Reykjavík,  3. apríl 2008
Borgarstjórinn í Reykjavík

Sendiráð - Húsnæði 
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu  íbúð eða hús, helst 
nálægt miðbænum.  Stærð 130 – 200  fm..  Leigutími frá 1. júlí, 
og í að minsta kosti 2 ár en með möguleika á framlengingu á 

leigutíma. Vinsamlegast hafi ð samband  á skrifstofutíma við Önnu 
Einarsdóttur í síma 562-9100, #2286, eða 693-9234 eða 

netfang einarsdottirax@state.gov. 

Málþing um landsskipulag    

Í Salnum, Kópavogi 
fi mmtudaginn 10. apríl 

kl. 14.00 - 18.00

Í fyrirliggjandi frumvarpi til skipulagslaga er 
ákvæði um gerð landsskipulagsáætlunar þar 
sem mörkuð er stefna stjórnvalda í skipul-
agsmálum sem varða almannahagsmuni.

Til umfjöllunar á málþinginu verður hvað slík 
áætlun getur falið í sér auk þess sem kynnt 
verður staða landsskipulags í nágrannalönd-
unum og Jim Mackinnon, skipulagsstjóri Sko-
tlands, mun kynna nýja landsskipulagsáætlun 
fyrir Skotland.

Dagskrá málþingsins

14:00  Ávarp Þórunnar Sveinbjarnardóttur, 
 umhverfi sráðherra

14:10  National Planning Framework 2 - Jim  
 MacKinnon, Scottish Government

15:00  Landsskipulag
 Ný sýn í skipuagsmálum - Sigríður 
 Auður Arnardóttir, skrifstofustjóri í   
 umhverfi sráðuneytinu

15:20  Kaffi 

15:40  Landsskipulag
 Hvað breytist? Halldór Halldórsson, 
 formaður Sambands íslenskra 
 sveitarfélaga

16:10  Landsskipulag
 lýðræði og sjálfbærni - Ásdís Hlökk  
 Theodórsdóttir,  skipulags  
 fræðingur og aðjúnkt við 
 Háskólann í Reykjavík

16:50 Pallborðsumræður

18:00  Málþingi lýkur

Fundarstjóri: Stefán Thors, skipulagsstjóri 
ríkisins

Allir velkomnir 
Skipulagsstofnun.

SELTJARNARNESBÆR
VERÐKÖNNUN

Seltjarnarnesbær hyggst kaupa sæti í 
áhorfendastúku og markatöflu á íþrótta-
svæði bæjarins við  Suðurströnd og óskar 
eftir  upplýsingum  um verð  og gæði frá
seljendum þessa búnaðar.

Gögn  verða  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf,
Borgartúni 20,  105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 8. apríl.    Hægt er að óska 
eftir gögnum á rafrænu formi hjá bergny@vso.is.

Bjóðendur skulu skila upplýsingum á sama
stað  eigi   síðar en föstudaginn  18. apríl
2008, fyrir kl: 16:00.

1958 – 200850 ÁRA

Alþjóðaheilbrigðisdagurinn 
7. apríl 2008 

Heilsuvernd á tímum 
loftslagsbreytinga

Alþjóðaheilbrigðisdagurinn er að venju haldinn 7. apríl ár hvert í 
aðildarríkjum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). 
Einkunnarorð dagsins í ár eru Heilsuvernd á tímum loftslags-
breytinga (Protecting Health from Climate Change). Markmiðið 
er að beina athyglinni að áhrifum loftslagsbreytinga á heilsufar í 
heiminum og búa aðildarríkin betur undir að mæta þeim ógnun-
um sem þær kunna að hafa í för með sér á komandi tímum.  Á 
þessari öld er því spáð að meðalhiti á jörðinni geti hækkað um 
1-3,5 °C vegna aukinna gróðurhúsaáhrifa. Þessi hitabreyting er 
mun meiri en 
náttúrulegar breytingar sem orðið hafa á loftslagi síðustu þúsund 
árin. Þessar breytingar og ýmislegt annað í umhverfi nu munu 
áreiðanlega hafa áhrif á heilsufar fólks víða um heim. Spádómar 
varðandi Ísland gera ráð fyrir að áhrifi n á heilsufar þjóðarinnar 
verði með minna móti. Ýmislegt bendir þó til þess að heilbrigðis-
kerfi ð verði að vera tilbúið að mæta aukningu ákveðinna heilsu-
farsvandamála á komandi áratugum, svo sem frjókorna-
ofnæmi og öðrum öndunarfærasjúkdómum.

Fundur mánudaginn 7. apríl í 
Norræna húsinu kl. 15:00 - 16:40

Fundarstjóri: Gunnar Alexander Ólafsson, 
stjórnsýslufræðingur.

15:00 - 15:10   Ávarp
     Guðlaugur Þór Þórðarson, 
   heilbrigðisráðherra.
15:10 - 15:30   Áhrif hlýnunar andrúmsloftsins á  
   heilsufar í heiminum.
      Haraldur Briem, sóttvarnalæknir

15:30 - 15:50   Veðurfarsbreytingar og lýðheilsa á  
   norðurslóðum.
      Níels Einarsson, forstöðumaður 
   Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar

15:50 - 16:10   “Loftsgæði og heilsa 
   - niðurstöður úr Evrópukönnuninni”
      Þórarinn Gíslason, prófessor og 
   yfi rlæknir

16:10 - 16:40  Umræður og fyrirspurnir. 
   Auk fyrirlesara: Sigurður Guðmunds 
   son, landlæknir, Kristín Erla 
   Harðardóttir, framkvæmdastjóri  
   Mannfræðistofnunar HÍ, og Eyþór  
   Hreinn Björnsson, sérfræðingur.

16:40   Dagskrárlok

Spennandi tækifæri  !
Veitingarekstur/aðstaða á Stjörnutorgi 
Kringlunnar til sölu. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

TIL SÖLU

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Durango 4WD Limited, árg. 
2004, ek.100þús.km, Sjálfsk. Vebasto 
Miðstöð, Verð 2950þús.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

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Yfirtaka á láni. 
Uppl. í s.822 8166.

Land Rover Discovery 3 HSE 4x4 . 
Árgerð 2005. Ekinn 53 þ.km Sjálfskiptur. 
7 manna. Aukasæti fellanleg ofan í gólf. 
Leðurinnrétting. 3 sóllúgur. Harmon 
Kardon hljómkerfi. Raddstýring. 
19“ álfelgur. Rafmagn, minni og hiti 
í fram og aftursætum. Hiti í fram-
rúðu og rúðusprautum. Bakkskynjari. 
Loftpúðafjöðrun sem má hækkka og 
lækka. Verð 5.4 milljónir. Ekkert áhvíl-
andi. Uppl. í síma 695 3822.

Til sölu MB Atego 1223 árg. 2002 ek. 
235 þús.km. (langkeyrsla) 12gíra. Kassi 
L7,20 B 2,45 H 2,38. Lyfta 1,5t. Góður 
bíll. Uppl. í s. 891 7993.

Ford Focus station árg. ‘99. Ek. 143 
þ.km Ný tímareim. 300 þ. Yfirtaka á 
vaxtalausu láni. Eftirstöðvar 226 þ. afb. 
13 þ. á mán. S. 699 5553.

Viltu yfirtaka 19 mán. 
rekstrarleigusamning 

á þessum Lexus RX400 
Hybrid?

Bíllinn er árg. 2007, ekinn um 16.000 
km, dökkgrár, sjálfskiptur, með ljósu 
leðri og ríkulegum aukabúnaði. 
Mánaðarlegar afborganir eru u.þ.b. 
113.000 kr. eða 1/3 lægri en af sam-
bærilegum samningi í dag. Nánari upp-
lýsingar í síma 895 9579.

Opel Corsa, árg 2002, eyðslugrannur, 
ek. 30.000 km. Hagstætt lán og lítið út. 
s:586 2290

Frábær kaup Ford Escape 09/’06 ek. 
20 þ. ssk. Ásett v. 3.1 v. aðeins 2.2. S. 
846 1919.

Toyota Yaris Sol 1300, árg. ‘04, ek. 33 
þús. Í toppstandi. V. 1100 þús. Uppl. í 
s. 825 2612.

Pajero árg. ‘88, dísel, ek. 189 þús. V. 150 
þús. Einnig 2 hesta kerra. Ekki fullkláruð. 
Uppl. í s. 847 5083.

Til sölu Renault Megané Opera ‘99 ek. 
145 þús. ssk. sk. ‘09. Lítur þokkalega út. 
Verð 150 þús. Uppl. í s. 898 8835.

Toyota Avensis árg. ‘06 ek. 40 þús. yfirt. 
lán. Uppl. í S. 866 6374.

BMW 318i ‘02 ekinn 75000 Vel útbúinn 
sjálfskiptur, Leður, þjónstubók ofl. Til 
sölu á 1.590.000 áhv um 740þ

Ford Econoline F-250 4x4 35“. Nýr bíll 
árg. ‘06 ek.6.000 km. Ferðabíll fyrir 
Ísland? Verð 5.4 millj. Möguleiki á 100% 
láni. Uppl. í síma 898 2102 og Bílasölu 
Íslands s. 510 4900.

Toyota CarinaE gli. 2,0 Árg.97 Ek. 179þ 
beinsk. 3 eig. V: 270þ S:6975363

Corolla 1,4 árg.06 bsk. ek. 41þ. 50 þús. 
út og yfirtaka á láni. Ákv. 1.620 þús. Afb. 
25þ. 6642666

Til leigu er lítið hús í Hnífsdal. Húsið er 
fullbúið húsbúnaði og húsgögnum og 
leigist ýmist viku eða helgarleigu. Þó 
kemur til greina að leigja mánaðarleigu 
fyrir apríl og maí. Uppl. gefur Erna 
Stefánsdóttir í s. 844 1259. Geymið 
auglýsinguna

Vel með farinn bíll WV golf comfort 1.6 
árg. ‘99 ek. 133 þ. Stgr. 450 þ. S. 847 
7551 Bjarni.

 0-250 þús.

Mömmubíll. Til sölu Renult Megane 
Senic árg. 2000, sjálfskiptur ekin 
113.000. Mjög vel með farin og sami eig-
andi frá upphafi. Tilboðsverð 300.000kr. 
uppl í síma 8632667.

Til sölu Massey Ferguson árg.’69. , 
Multipower. V. 199 þús. Nalli B414 árg 
‘62, ný dekk, v. 199 þús. Massey 205 
árg ‘62, v. 140 þús. Uppl. í s. 697 3217.

Nissan Primera ‘98. ek. 225 þ. Verð 100 
þ. S. 867 4570.

BMW 530 diesel eða 330 D árg. 2004-
05 óskast gegn yfirtöku á láni. Uppl. 
899-0820

Kia Pride kom á götuna 30.12.2002. 
Ekinn 68 þ. Einn eigandi, smábíll í topp-
standi. Upplýsingar í síma 845-0298.

 250-499 þús.

Corolla L/B árg ‘99, 5 dyra, rauður, ek. 
177 þús., abs, cd, bsk., get sent myndir 
hb2@hive.is Hannes 868 0820. Ásett 
verð 330 þús.

 500-999 þús.

Toyota Avensis 1800 árg.’98 ssk., ek. 
160 þ. Góður bíll. Verð 500 þ. S. 660 
3430.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

Skoda Fabia Comfort 1400. Nýskr. ‘03. 
Ekinn 76 þ. Verð 780 þ. Gott eintak 
S:896-3812

Fellihýsi. Lítið fellihýsi eða tjaldvagn 
óskast í skiptum fyrir Nissan Terrano 
II jeppabifreið árgerð 1998. Skoðaður 
2008. Verðmæti kr. 550-600 þús. Uppl. 
í síma 861 1154.

 1-2 milljónir

Gullmoli. Starex 4x4 2003 11.03 ek 
46000 lán áhv c.a.1400.000. Krókur 
og Filmur, þjbók, 2 eig. Uppl í síma 
8409917 eða 8991250

 2 milljónir +

Ford Explorer XLT, leður, sóllúga, 7 
manna, ek. 40 þ.km., áhv. 1400 þ. V. 
2990þ, engin skipti. S. 663 2282.

 Bílar óskast

VW Caravelle óskast árgerð ‘99- ‘03 
ca. Æskiegt að bíllinn sél útlítandi og 
í góðu standi en má vera mikið ekinn. 
Sími 663 7499.

 Jeppar

BMW X5 3.0 2001, ssk., ekinn 78 þús. 
km, ljóst leður, topplúga, rafmagn í öllu, 
minni í sætum, ofl. Tilboðsverð 2.990 
þús. Uppl. í s. 660 3430.

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ. 
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

BMW X5-Sport 2003 Ek. 85þ Sóllúga/
Leður/Samlitur/Tjónlaus/Yfirf.B&L Verð 
4.150þ.Áhv.3.150þ Pétur 896.3012

RANGE ROVER 4.0 Bensín, svartur, árg 
1998, ekinn 130þ. mílur. ABS heml-
ar - Armpúði - Álfelgur - Filmur - 
Geisladiskamagasín - Geislaspilari 
- Glertopplúga -Leðuráklæði 
- Loftpúðafjöðrun -Rafdrifin sæti - 
Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar 
- Dráttarbeisli -Ný heilsársdekk - Næsta 
skoðun 01/2009 - TILBOÐSVERÐ. Áhv. 
780.- þ. fæst gegn yfirt. S. 690-0005 
Gunnar

GCL 94 5,2L ssk ek 210.000 sk 09 Verðh 
400.000/tilb Uppl. 8689490.

Toyota Landcruiser VX 90 skr. 12/’98 
ekinn 199 þús., vel með farinn og lítur 
vel út, sjálfskiptur, diesel. Verð 1550þús. 
Uppl. í síma 821 2032.

 Sendibílar

Citroen Berlingo árg. 2001. VSK bíll í 
toppstandi, keyrður 77000 km. Verð 
500.000 kr. Uppl. á mánudag í síma 
664 1302.

Ford Transit 280S Árg. 2003 Nýskoðaður. 
Dráttarkúla, ABS ofl. Verð 1.190.000,- 
m/VSK. Áhvílandi 600.000,- Uppl. í 
síma 6637434

 Vörubílar

Varahlutir í vörubíla. Fjaðrir, hjólkoppar 
og ýmsir notaðir hlutir. Útvegum vinnu-
bíla og tæki. Heiði rekstrarfélag ehf. 
Sími 696 1051.

 Húsbílar

Til sölu Fiat Ducado Húsbíll árg. 1997. 
Heitt og kalt vatn, sturta, örbylgjuofn ofl. 
ofl. Verð 1500 þús. Uppl. í s. 821 8582.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha TZR 50 árg. 2006. Ek. 
5.300 km, 70 cc, kitt, flott hjól. Verð 
380.000 stgr. Uppl. í síma 848 6090.

Til sölu Honda VTX 1800N Árg. ‘04 V. 
1400 þ. Uppl. í s. 896 5658.

Flott Yamaha R6 ek. 8500 km, rautt 
á lit, árg. 05’ ótjónað. Verð 950 þ. S. 
869 4550.

Gizmo vespa óskast helst á nr. eða í 
góðu lagi. Uppl. í s. 869 5662.

 Kerrur

Vantar skráða kerru má vera illa farin. 
Verður að vera ódýr. Uppl. í s. 841 
8430.

Óska eftir kerru, þarf að geta tekið 1000 
kg. Uppl. í s. 822 3709.

 Hjólhýsi

Tabbert Puccini árg. 2006. Eitt með öllu. 
Lítið notað. S. 898 2811.

 Vinnuvélar

Nýr , ónotaður Brotfleygur á 2-6t. gröfu 
til sölu kostar um 700 þús án vsk nýr. 
Selst á gamla genginu! Uppl. Ólafur 
661-2005/Kletthamar ehf.

 Hjólbarðar

Til sölu fyrir Land Rover
4 stk. Álfelgur 10“ x 15“ með 35“ dekkj-
um (rúmlega hálfslitin). Uppl. í síma 
897 7917 .

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

Auglýsingasími
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SMÁAUGLÝSINGAR

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Röskar og vandvirkar. Getum bætt við 
okkur heimilisþrifum í fyrirtækjum, 
stigagöngum og fluttningsþrifum. Föst 
verð. S. 821 3474.

 Ræstingar

Tek að mér heimilisþrif. Vön og vand-
virk. Uppl. í s. 865 0085.

 Garðyrkja

Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklipping-
ar, fellum tré, þökulagnir, garðaúðun 
og allt annað sem viðkemur garðinum. 
Komum á staðinn og gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu. Garðlíf, s. 691 
9151.

Trjáklippingar - 
garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Niðurrif
Tökum að okkur allskyns 

innanhúss niðurrif ofl. Gerum 
föst verðtilboð og höfum góð 

meðmæli.
Uppl. í s. 847 7034, 

Guðmundur.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Sólpallasmíði. Föst verðtilboð eða tíma-
vinna. S. 696 5460.

Parketlagnir. Föst verðtilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 696 5460.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

 Snyrting

Snyrtistofan Þú um þig hefur flutt í 
Hraunberg 9, Breiðholti. Opið þriðju-
daga, miðvikudaga og skv. samkomu-
lagi. Tímapantanir í síma 

 587 8611 alla daga. Sigrún Konráðsdóttir 
snyrtifræðingur býður gamla og nýja 
viðskiptavini velkomna.

Glæsilegir táhringir með ósýnilegri 
gúmmíteygju. Snyrtiakademian 
Hjallabrekku 1 kópavogi s:553-7900.

 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

 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

Getum bætt við okkur verkefnum i úti 
sem inni smíðavinnu! Föst tilboð eða 
timavinna. Uppl. í s. 847 1430.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

2 flugmiðar. Vorið í Kroatiu 20 þ. miðinn 
RT út 19.04 innif. gisting þátt. í bílal.bil 
gegn aðstoð. S. 551 9801 & 860 9801.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar, 
ísskápar og TV. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

Til sölu 45 fm massíft stubbaparket. V. 
30 þ. S. 691 0105.

Nissan Micra 2000 60.000 / Barnarúm 
12.000 / Barnabílsstóll 4.000 / 
Babybjörn barnaberi 4.000 / TV-DVD 
14“ 5.000. s. 8440831

 Hljóðfæri

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2, móta-
timbur 1x6 og 2x4, 135 kr og 195 kr/m, 
H-20 I-bitar 1.135 kr/m, allt verð með 
vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-7273, 
Halldór.

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
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.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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.
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5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað 
með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S. 
6978928

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283. 

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómull-
arlök, gæði og gott verð. Uppl. í S: 
8916447

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti 
www.icelandyoga.com S. 435 1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@simnet.is Opið 09-11:30 & 
13:15-16:30 alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Enn eru laus pláss á ensku námskeiðið í 
Orlando. englishimmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu Amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar. Blíðir heimilishundar og miklar 
félagsverur. Uppl. í s. 661 9876 og á 
www.draumora.com

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

Dachshund hvolpar til sölu. Uppl. í s. 
863 0474 eða www.123.is/manaskin

Japanskur Chin fæst gefins vegna 
breyttra heimilisaðstæðna. Hann er 2 
1/2 árs líflegur og barngóður, yndis-
legur. Upplýsingar: email: gilsbakki@
internet.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Glæsileg íbúð til leigu í hjarta 
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá 
nánar http://www.evesta.is/Vacation-
Rentals/34716.aspx eða í síma: 
8440907

2 farmiðar til Króatíu í boði frá 19.apríl-
6.maí. Má breyta komudegi. Vantar 
hjálparmann, Uppl. í S. 551 9801 & 
860 9801.

 Gisting

Glæsileg heimagisting á Vestu Sjálandi 
með fitness og nuddaðstöðu. 

 Sendið mail og fáið nánari uppl. á 
gudanm@hotmail.com 

 S. 0045 40197519 & 0045 59208961.

 Hestamennska

8 hesta hús í Heimsenda. Fjórar 2ja 
hesta stíur. Góð kaffistofa og snyrt-
ing. Undir stíum er kjallari, (haughús) 
Gott og vel byggt hús í framtíðarhverfi. 
Uppl. í síma 695-9199. Verð aðeins 
11.900.000,-

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús 

úr heitgalvanseruðu járni. 
Margar útfærslur. Tilbúin úrvals 
eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönd-
uð vinna, 10 ára reynsla. 

Eikarstíur. Uppl. í s. 869 6690 
og 691 8842.

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Glæsileg 4 herb.106fm íb. í 112 til leigu, 
160 þ. á mán. m/húsgj. og hita. Laus 
strax. S. 897 7783.

Skuggahverfið - lúxusíbúð Til leigu 
100 fm, 3ja herb. íbúð í 4ra íbúða 
lúxusfjölbýli við Lindargötuna. glæsileg 
vöktuð sameign með lyftu og stæði í 
bílageymslu. Uppl. í síma 822 1212 & 
698 2472.

3 herb. íbúð í Árbæ. Mögul. 4 herb. V. 
150 þús. 3 mán. fyrirfr. S. 661 3344.

Til leigu 3 herb. íbúð í 112 Rvk með 
upphituðu stæði í bílageymsu. V. 145 
þús, innif. hússjóð + hiti. Laus 1. maí. 
Uppl. í s. 534 3250 e kl. 17.

UM 100 fm 4 herb. íbúð á 4 h. í 
200 Kóp. bílskúr getur fylgt. Eingöngu 
reglusamir og traustir leigendur 
koma til greina. V. 130-160 þ. Laus 
strax, áhugasamir sendi fyrirspurn á 
johannsson.johann@gmail.com

4-5 herb. falleg íbúð á sérhæð í 105 rvk. 
Parket. svalir. Húsgögn. Samningur í 6-
12 mán. Uppl. á baldur1@simnet.is.

EINBÝLISHÚS-Til leigu í 3 mánuði, 
4-5 herbergja einbýlishús í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Leiga 130.000.-á mánuði. 
Upplýsingar í síma 8982821

Húsnæðisskipti í New Jersey/New York í 
boði í júlí og ágúst fyrir samb. húsnæði í 
Reykjavík. 250 fm einbýlishús á góðum 
stað. Stutt í alla þjónustu og til New 
York. Uppl. bluebox3000@gmail.com

57 fm, 2 herb.íbúð i 111 Rvk. í 3 mán, 
95.000 kr á mán. Laus frá 15 apríl. 
S:8234089

2ja herb. 68 fm íbúð til leigu í Árbæ. 
Leiga 90.000 kr. Uppl í síma 8629082.

Mjög sérstakt lúxusherb. m. húsgögn-
um, svölum + úts. (40m2) & aðg. að 
öllu í 101. Aðeins f. topp einstakling. 
85.000+2 mán trygg. 821-8398.

 Húsnæði óskast

Fyrirtæki óskar eftir 1 -2 herb. íbúð á 
höfuðb.sv. Útv. ábyrgðir. S. 663 2130.

Ungt par með eitt barn óskar eftir 
2ja-3ja herb. íbúð. Helst í hfj eða kóp. 
Reglusöm og heitum skilvísum greiðsl-
um. S. 857 7913.

Dönsk kona (52) reglusöm , reyklaus 
óskar eftir að leigja litla íbúð með 
húsgögnum í Rvk í 3 mánuði ág., sept., 
okt. Getur borgað leiguna fyrirfram. 
Upplýsingar i netfangið: mig8722@hot-
mail.com

 Sumarbústaðir

Til sölu Sumarhús í landi Brjánstaða 
Grímsnesi (Minni Borg) Húsið er á rækt-
aðiri eignarlóð 1 hektari, húsið er byggt 
2002 Grunnflötur 54m2 ásamt 20m2 
svefnlofti. 7m2 útihúsi 60m2 verönd 
Ýmis skipti koma til greina. Uppl. í sima 
869 9540 eða e mail á pallij@hive.is

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði íbúð. Til leigu er 
150 fm atvinnuhúsnæði á efri hæð í 
Mosfellsbæ.Í húsnæðinu er ca. 40 fm 
íbúð. Uppl. í síma 897 0630.

Til leigu 110 fm iðnaðarbil við Stórhöfða. 
Bilið er með einni innkeyrsluhurð, 
salerni og kaffiaðstöðu. VSK húsnæði. 
Upplýsingar í síma 862 9222.

Til leigu 100 fm skrifstofuhúsnæði í 
Súðavogi. Laust. Nánari upplýsingar í 
síma 893 6120.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kvöld- og helgarþjón-
usta.

Óskum eftir starfsfólki til að 
sinna kvöld- og helgarþjónustu 

í félagslegri
heimaþjónustu í 

Laugardalshverfi. Unnið aðra 
hvora viku.

Nánari upplýsingar gefa María 
Þórarinsdóttir í síma 411 2500, 

netfang:
maria.thorarinsdottir@reykja-
vik.is og Guðbjörg Vignisdóttir 

í síma 422
2500, netfang: gudbjorg.vign-

isdottir@reykjavik.is

Serrano Hafnarfjörður 
- Mánaðarlaun 180-

190.000
Óskum eftir að ráða starfsfólk í 
fullt starf og hluta starf á nýjan 
veitingarstað okkar, Serrano í 
Hafnarfirði. Starfið felst aðal-

lega í því að afgreiða viðskipta-
vini Serrano um mat og svo í 

alls kyns störfum við áfyllingar, 
þrif og önnur störf á staðnum. 
Við erum að leita eftir duglegu, 
jákvæðu og lífsglöðu fólki til að 
vinna á skemmtilegum vinnu-

stað. Byrjunar-mánaðarlaun eru 
um 180-190.000 kr.

Hægt er að sækja um á www.
serrano.is/atvinna - eða með 

því að senda póst á stein-
gerdur@serrano.is. Nánari 

upplýsingar veitir Steingerður, 
rekstrarstjóri Serrano í síma 

899 8947.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorð-
ið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í 
verslunum okkar á höfuðborgarsvæð-
inu. Nánari upplýsingar í síma 864 
1593, Ella.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 
Vinnutími frá 13-19. Einnig 
einn dag aðra hvora helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Ýmsar vaktir í boði. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 
eða á staðnum.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Aktu Taktu Skúlagötu
Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna 
í boði. Skemmtileg vinna á skemmti-
legum vinnustað. Góð laun í boði fyrir 
gott fólk. Allir hvattir til að sækja um. 
Umsóknir á aktutaktu.is

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Nú hafa losnað fáein hlutastörf 
á Subway og því leitum við að 
jákvæðu og duglegu fólki með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða vaktavinnu um kvöld og 
helgar. Breytilegar vaktir í boði 
sem henta vel með skóla. Hægt 

er að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veit-
ir Anna í síma 530 7004. 
Aldurstakmark er 16 ár.

Búr ehf - Vaktstjóri
Búr ehf óskar eftir að ráða 

vaktstjóra með lyftararéttindi. 
Vaktavinna. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 25 ára. Góð 
Íslenskukunnátta skilyrði. 

Einnig leitum við af sumar-
starfsfólki.

Upplýsingar í síma 896 2836 
á skrifstofutíma. Umsóknir 

einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 
Grafarvogi.

Sjávarkjallarinn
Vorum að útskrifa úrvalslið af 
matreiðslumönnum og fram-
reiðslumönnum og hlökkum 
til að fá nýja nema í lið með 
okkur. Langar þig til þess að 

læra matreiðslu eða framreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
uppl. veitir Sigurður (867-4774) 

alla virka daga milli 10-17. 
Umsóknir berist á: valtyr@sja-

varkjallarinn.is

Kievownik
Firma budowlona poszukuje 
cicsli z doswiadaenie w syst-

emie hunebek. kandydaci 
musza posiadac papievy i miec 
doiwiauzenic w prowadieniu 

buolowy i znac jgzyk angiclski.
Tel 820 7062

Ísbar/Booztbar, 
Borgartúni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu frá kl. 10-16. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í 

s. 699 5978 Guðrún eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Pípulagnir
Faglagnir ehf. óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Meiraprófsbílstjórar 
Akureyri

Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða bílstjóra í sumarafleysingar 
á Akureyri. Umsækjendur þurfa 
að hafa meirapróf. Olíudreifing 
greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra 

sem ekki hafa ADR réttindi. 
Störfin standa báðum kynjum 

til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir: 
Jóhann í síma 461 4070 tölvu-

póstfang akureyri@odr.is

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðið 
í Hagkaupum kringlunni. 

Leitar eftir manneskju til að 
vera yfir og sjá um Osta- og 
Sælkeraborðið í Hagkaupum 

Kringlunni. Starfssvið: 

- Innkaup og pantanir - 
Starfsmannahald/mönnun 

vakta 

- Laga brauð ofl. sem lagað er 
á staðnum 

- Afgreiðsla úr Osta- og sæl-
keraborði 

Nauðsynlegt er að umsækjend-
ur hafi mikinn áhuga á mat og 
matargerð eða séu fagmennt-

aðir.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 
101 Reykjavík
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Matstofa Daníels
Matstofa Daníels er mat-

vælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í 
einstaklingsbökkum og í stærri 

einingum. Starfslýsing: 

Móttaka pantana á morgnanna 
ásamt því að halda utan um 

samantektir á bókhaldsgögnum 
fyrir endanlega bókhalds-

vinnslu. 

Samantekt drykkjarvara með 
hádegispöntunum og aðstoða í 

eldhúsi ef tími gefst. 

Vinnutími 8-13
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hring-
ið í síma 511-4466 milli kl 9 og 

17 á virkum dögum.

Eldhús - Vaktavinna
Leitum að aðstoðarmanni við 
kokkatörf, viljum ráða mann 

með reynslu af eldhússtörfum.
Umsóknir á www.kringlukrain.

is & í s. 893 2323.

Óskum eftir dugmiklu starfsfólki 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri, 
Egilsstöðum og í Reykjavík. Umsóknir 
skal senda á elin@dekkjahollin.is eða 
koma á staðinn. Dekkjahöllin, s. 462 
3002.

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Matráður óskast til starfa í eldhús okkar. 
Nánari upplýsingar í síma 864 1593, 
Ella.

- Vélamaður -
Vanur hjólaskóflum óskast. Stundvísi og 
sjálfstæði nauðsynlegt. Mikil og stöðug 
vinna framundan. Góð laun fyrir réttan 
mann. Uppl. í síma 824 1840.

Ert þú að leita að skemmtilegri vinnu! 
Við leitum að hressum og skemmti-
legum starfsmanni sem hefur gaman 
af að vinna með börnum. Vinnutími 
eftir hádegi og um helgar. Breytilegar 
vaktir í boði sem henta vel með skóla. 
stjornustelpur@stjornustelpur.is eða 
555 6565.

Óska eftir áreiðanlegum og duglegum 
starfsmönnum til að starfa á dráttarbíl 
og vörubíl með krana. Æskilegt að 
viðkomandi hafi vinnuvélaréttindi og 
reynslu. Uppl. í s. 698 2520.

Brasílisk kona tekur að sér hreingerning-
ar og að elda í heimahúsum. Hentar vel 
fyrir aldraða. S. 868 7975.

Thorvaldsen Bar
Við leitum að þjónum í sumar- og helg-
arvinnu, bæði fullt starf og auka vinnu. 
Áhugasamir hafið samband í síma 616 
3001 Kristín eða sendið E-mail á thor-
valdsen@thorvaldsen.is

Okkur vantar hresst starfsfólk í afgreiðslu-
störf í sumar á Geysi í Haukadal. 
Tungumálakunnátta skilyrði. Gisting á 
svæðinu möguleg. Skemmtileg vinna 
í skemmtilegu umhverfi. Ahugasamir 
sendi póst á elmar@geysirshops.is

Hjólagrafa
Óska eftir vönum manni á nýlega hjóla-
gröfu. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 824 
7565 & 696 6676.

Vörubílstjóri
Óska eftir vönum manni á nýlegann 4 
öxla vörubíl. Mikil vinna í boði. Uppl. í 
S. 824 7565 & 696 6676.

Starfskraftur óskast
Í verslunina Teigakjör, Laugateig 
Vinnutími frá kl. 12-17 S. 695 9685.

Gröfumaður óskast!!
Upplýsingar í síma 893 7300.

GG flutningar ehf óska eftir að ráða til 
starfa nú þegar vana meiraprófsbílstjóra. 
Mikil vinna. Uppl í síma 581-4410

MÖTUNE Y T I -Meðfe rða rhe imi l ið 
í Krýsuvík óskar að ráða starfskraft í 
mötuneyti.-Upplýsingar í síma 8970175

 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.

Sjálfstætt starfandi smiður getur bætt 
við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

TILKYNNINGAR

 Einkamál
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RE/MAX hefur náð sterkri fótfestu á Íslandi enda enginn sem selur 
fleiri fasteignir í heiminum.

Hverjir eru þínir möguleikar með RE/MAX ?
Hvað er rétt og hvað er rangt varðandi RE/MAX ?
Starf á fasteignasölu getur opnað möguleika fyrir löggildingarnámi 
fasteignasala.

Á 60 MÍNÚTUM með RE/MAX færðu innsýn í starfsemi RE/MAX 
hérlendis og um allan heim.
Fyrirlestur, spurningar og svör.  Reyndir sölufulltrúar og stjórnendur 
segja frá.

Sendu póst á 60minutur@remax.is með upplýsingum um 
nám, núverandi og fyrri störf.
Við höfum svo samband og látum þig vita hvar og hvenær 
kynningarfundur, 60 MÍNÚTUR með RE/MAX, verður 
haldinn.

NÝ TÆKIFÆRI MEÐ RE/MAX
Ert þú efni í framúrskarandi sölufulltrúa ?
Rétti tíminn – er núna !

Hörgsholt 9
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.859.000
Einstaklega  vel  staðsett  einbýlishús  með stórum tvöföldum bílskúr  og  frábæru  útsýni.  Eignin  stendur  við
enda  rúmgóðrar  botnlangagötu.  Flísalögð  forstofa  með  fataskápum.  Innangengt  í  bílskúr.  Gestasalerni.
Rúmgott eldhús, parketlagt og með U-laga innréttingu.Þvottahús innaf eldhúsi.  Stórar stofur og sólskáli.Í
dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í viðbót.Stórt flísalagt baðherbergi með innréttingu
og baðkari.Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er mikið rými. Hiti í gólfum.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Við stöndum
upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en 

atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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TIL LEIGU
Til leigu tvær 4ra herbergja nýar íbúðir með 
bílskúr í Norðlingaholti. 

ÓSKA EFTIR TIL LEIGU
Tveggja til þriggja herbergja íbúð í Hlíða- eða 
Háaleitishverfi fyrir einstakling sem er heyrn-
arskertur. Hann er reyklaus og reglusamur. 

Einnig vantar tvær 3ja herbergja íbúðir á 
svæði 101, 104, 105 eða 108 ca 75 til 80 fm til 
langtímaleigu.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Daniel G. Björnsson Lögg. Leigumiðlari 
í síma 897 2593 eða bokun@heimsnet.is
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u

m

Hörgsholt 9
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.859.000
Einstaklega  vel  staðsett  einbýlishús  með stórum tvöföldum bílskúr  og  frábæru  útsýni.  Eignin  stendur  við
enda  rúmgóðrar  botnlangagötu.  Flísalögð  forstofa  með  fataskápum.  Innangengt  í  bílskúr.  Gestasalerni.
Rúmgott eldhús, parketlagt og með U-laga innréttingu.Þvottahús innaf eldhúsi.  Stórar stofur og sólskáli.Í
dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í viðbót.Stórt flísalagt baðherbergi með innréttingu
og baðkari.Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er mikið rými. Hiti í gólfum.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Stórglæsileg 4ra herb. íbúð 191,5 fm., þar af 25,2 fm.
bílskúr, á efstu hæð með stórkostlegu útsýni við
Barðastaði í Reykjavík. Íbúðin er á tveimur hæðum
og er með mikilli lofthæð. Sérbílskúr og stæði í bíla-

geymslu fylgir. Falleg-
ar innréttingar og
hurðir. Fallegt parket,
glæsileg lýsing og tvö
baðherbergi. Tvennar
svalir. Sameign er fal-
leg og mjög snyrtileg.
Íbúðin er laus. Opið
hús í dag, sunnudag,
á milli 14 og 16.

Fr
um

Barðastaðir 9, íb. 0604 - Efsta hæð
Einstök eign, ótrúlegt útsýni.

Opið hús í dag á milli 14 og 16

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Fr
u

m

Góð 4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð í þessu reis-
ulega steinhúsi í Þingholtunum. Forstofa /gangur,
björt og rúmgóð stofa með fallegu útsýni yfir Tjörn-
ina, rúmgott eldhús með uppgerðum innréttingum
og góðri borðaðstöðu, búr/geymsla innaf eldhúsi 3
rúmgóð herbergi og nýlega endurnýjað baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Verð 29,9 millj.

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

Laufásvegur 19
4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Góð 79 fm endaíbúð á 3.hæð ásamt 9,6 fm herbergi
í risi með aðgengi að wc og 7,9 fm sér geymslu í
kjallara. Útgangur úr stofu á suðursvalir.Allt gler sem
snýr að Hringbraut og Furumel er nýtt og hljóðein-
angrandi. Sameign nýlega endurnýjuð og hús ný-
lega tekið í gegn að utan. Góð íbúð nálægt Há-
skólanum og Þjóðarbókhlöðu. Næg bílastæði.
Laus strax. Verð 26,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, 
frá kl. 13-16

ÍBÚÐ MERKT 0302
Verið velkomin.

Hringbraut 47
3ja herb. íbúð með aukaherbergi í risi

Opið hús í dag frá kl. 13-16

HVERFISGATA - HAFNARFJÖRÐUR

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali

Til sölu eða leigu. Snoturt 135,7 fm einbýlishús á frábærum
stað í miðbæ Hfj. 2-3 svefnherb., samliggjandi stofur og
rúmgott eldhús, tvö baðherb. og tv stofa. Stór lóð, þar er hús
með heitum potti, grillhús og sér geymsluskúr. Fallegt útsýni.

ÖGURHVARF - TIL LEIGU

Gott 520 fm verslunarrými með mikilli lofthæð. Rýmið er að
mestu einn salur og er steinteppi á gólfum. Húsið er vel
staðsett og mjög sýnilegt í vaxandi þjónustuhverfi og hefur
því mikið auglýsingagildi.

BÆJARLIND - TIL LEIGU

Vel innréttað 425 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í næsta
nágrenni við Smáralindina í Kópavogi. Húsnæðið getur
losnað fljótlega.

SKÚTUVOGUR - TIL LEIGU

Gott ca 160 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, skiptist í fjórar
skrifstofur, eldhús, og snyrtingu. Tölvulagnir í stokkum.
Dúkur á gólfi. Laust strax.

Fr
um

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Til sölu 21 fm. nýlegt og vandað 21 fm.  hús sem selst til
flutnings.  Verð kr. 2,8 millj. Staðsett í landi Þórustaða í
Grímsnesi. Til sýnis um hlegina. 

Uppl. veitir Pétur Gunnar sími 892 9191

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
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Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,5 millj.
4
87 fm
2005
Stutt í skóla og 
leikskóla

201 Kópavogur

Engjavellir 5A
Gullfalleg vel skipulögð íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum 
að Engjavöllum.  3 svefnherb. Allar innrétt úr hvíttaðri eik. Húsið 
klætt að utan.  Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði. Sundlaug 
og líkamsrækt í byggingu í næsta nágrenni.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00-16:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

69,9 millj.
6
194,1 fm
1998
Mikið og 
fallegt útsýni

201 Kópavogur

Geislalind
Glæsilegt parhús með innb. bílskúr á besta stað í Lindarhverfinu.  
Mikið og fallegt útsýni.  Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
eikarinnréttingar.  Hér er um að ræða vel skipulagða eign með 
30 fm. óskráðu  rými  Eign sem vert er að skoða. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Háalind 32 
Gullfallegt parhús  með innb. bílskúr og stórglæsilegu útsýn. 
Húsið er á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. Arin 
í stofu. Þrjú rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi. Stutt í alla almenna þjónustu. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

65 millj
5
207,2 fm
2000
Laus við 
kaupsamning

201 Kópavogur

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 13:30 – 14:00

Vættaborg 16 
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað í Grafarvogi. Húsið er 
á 2 hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir á efri hæð, stór og 
fallegur sólpallur framan við húsið. Spöngin verslunarmiðstöð 
Grafarvogs í göngufæri, stutt í skóla og leikskóla. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

49,9 millj
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Grafarvogur

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

71,9 millj.
7
87 fm
1998
Parhús

201 Kópavogur

Krossalind 3
Glæsilegt parhús með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr á besta 
stað. Húsið er á 2 hæðum og er allt hið vandaðasta. Náttúrusteinn 
og parket á gólfum. Stórt bílaplan með munstursteypu og sólpallur 
fyrir framan húsið með heitum potti í garðinum. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:15-15:45

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,9 millj.
3
81,9 fm
1948
Útgengi út í 
bakgarð

104 Reykjavík

Skipasund 9
Falleg íbúð á vinsælum stað við Skipasund í Reykjavík. Árið 
2004 var skipt um öll gólfefni. Nýlegt eldhús með fallegri 
innréttingu. Nýtt þak og rennur. Gengið út í góðan bakgarð út 
frá stofu. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00-14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,7 millj.
3
85,1 fm
2000
Flott 
staðsetning

221 Hafnarfjörður

Blikaás
Fallega neðri hæð í góðu fjölbýli við Blikaás í Hafnarfirði. Íbúðin 
er samtals 85,1 fm.  Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, og þvottahús sem er innan íbúðar. 
Sér inngangur. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

Tilboð
4
123,5 fm
1996
Frábær 
staðsetning

108 Reykjavík

Starmýri 2a
Falleg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær 
staðsetning, skólar og öll almenn þjónusta í göngufæri. Eignin 
skiptist í forstofu, 2 svefnh., rúmgott eldhús, stofu, sólstofu með 
kamínu, þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla á jarðhæð.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00-14:30

33
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

DREKAVELLIR 42-HF. 

Fr
u

m

Hraunhamar kynnir sérlega vandað fjögurra íbúða hús á þessum vinsæla stað í
Vallarhverfinu, íbúðirnar verða til afhendingar í maí næstkomandi. Tvær 109 fm
íbúðir á neðri hæð og þeim fylgir 40 fm sér lóð. Á efri hæð eru tvær 114 fm íbúðir
með góðum suður svölum. Íbúðirnar skiptast þannig: Forstofa, hol, sjónvarpshol, 2
svefnherbergi. stofa, eldhús m/borðkróki, baðherbergi, geymsla og þvottahús, auk
þess er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Allar innréttingar verða frá Axis og
innihurðir og flísar frá Agli Árnasyni. Tæki verða að gerðinni AEG frá Bræðrunum
Ormsson. Þvottahús, forstofa, baðherbergi verða flísalögð, en önnur gólf
grunnmáluð. Mjög góð staðsettning stutt í skóla og leikskóla. 

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars: Hilmar 892 9694 – Hlynur 698 2603 – Þorbjörn 896 0058

LLÆÆKKKKAAÐÐ VVEERRÐÐ
SSeell jjaannddii ggrreeiiððiirr ööll ll
sstt iimmppii llggjjöölldd..

Verð 
1. hæð 27,2 millj. 
2. hæð 28,5 millj. 

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

NORÐURHELLA - HF.

Fr
u

m

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu/ leigu mjög gott
830 fm verslunar-og þjónustu húsnæði á 2 hæðum vel staðstett við
Norðurhellu 17 . Húsnæðið skiptist í 4 bil, tvö 205 fm bil á neðri hæð
fyrir verslun eða heildsölu og tvö 210 fm bil á efri hæð fyrir veislu-
þjónnustu og skrifstofur. Húsið afhendist fullbúið að utan einangrað,
en að innan tilbúið til innr. Bílaplan verður malbikað. Vandaður frá-
gangur. Eignin getur einnig fengist leigð. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi sölumaður gsm. 8960058. Gott verð. Áhvílandi hagstætt lán.

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

VEGHÚS 13 - ÍBÚÐ 0106
OPIÐ HÚS MILLI 14:00 – 14:30 

Mjög falleg íbúð á 2 hæðum með bílskúr á
góðum stað í Grafarvogi. Nánari lýsing:
Forstofa með skápum. Eldhúsið er flísalagt
með fallegri eikar innréttingu og borðkrók.
Þvottahús er innan íbúðar. Baðherbergið er
flísalagt með hvítri innréttingu og sturtu-
klefa. Björt stofa með fallegu eikarparketi,
þaðan gengið út á svalir með frábæru útsýni. Á efri hæðinni eru 3
rúmgóð svefnherbergi. Rúmgott sjónvarpshol og baðherbergi með
innréttingu.

VIÐARÁS 25 A
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:30 – 16:00

LÁTTU ÞESSA EKKI FRAMHJÁ ÞÉR
FARA. Glæsilegt tveggja hæða parhús á
besta stað í Árbænum. Neðri hæð: Tvö
rúmgóð svefnherbergi með fataskápum.
Baðherbergi með glæsilegri innréttingu,
nuddhornbaðkari og steyptum sturtuklefa. Rúmgott þvottahús með
skápum. Innangengt inn í flísalagðan bílskúr. Efri hæð: Eldhús með
glæsilegri eldhúsinnrétting úr hlyn, tvöfaldur ískápur fylgir, náttúru-
flísar á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með fallegum arni. Gengið
út á suð/austur svalir með virkilega flottu útsýni. Húsið er steinað
og er því nánast viðhaldsfrítt. Glæsilegur pallur með flottri lýsingu.
Leikskóli og grunnskóli er í göngufæri. 

VIRKILEGA FLOTT EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:30 – 16:00

Falleg og vel frágengin 3ja herbergja 80 fm
íbúð á góðum stað við Gullsmára í Kópavogi.
Um er að ræða fallega íbúð á 1. hæð í fjölbýl-
ishúsi. Íbúðin er snyrtileg og vel skipulögð og
húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í leikskóla
og skóla. Góður þjónustukjarni er í hverfinu.
Nánari lýsing á íbúðinni 80,0 fm. Komið er
inn í forstofu með fataskáp og parket á gólfi. Úr fostofu er herberg-
ishol með rúmgóðu hjónaherbergi með góðum skápum og kork flís-
ar á gólfi. Barnaherbergið er rúmgott með fataskáp kork flísar á gólfi.
Eldhúsið er með viðar innréttingu og góðum borðkrók kork flísar á
gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með parket á gólfi. Útgengt er út á
sólpall frá stofu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari
og sturtuaðstöðu þvottaaðstaða er inn á baðherbergi. Sér geymsla
er í sameign og sameiginleg vagna og hjóla geymsla. Ásett verð
23,9 millj. 

Svavar Hrafn sölumaður tekur á móti fólki (696-1388) 

HÖRÐUKÓR 5 ÍBÚÐ 1002
OPIÐ HÚS MILLI 14:00 - 15:00

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR
STÓRGLÆSILEGA „PENTHOUSE“ ÍBÚÐ 
Um er að ræða 196 m² íbúð á tveimur hæð-
um með 3 svefnherbergjum, stofu, sjón-
varpsstofu, eldhúsi, tveimur baðherbergjum, þvottahúsi, geymslu
og stæði í bílageymslu. 
Um er að ræða stórglæsilega fullbúna íbúð sem skilast einnig
með eftirfarandi húsgögnum, lýsingu og húsbúnaði frá EXÓ
Neðri hæð: Í forstofu er svartur leðurbekkur og lýsing frá Exo.
Svefnherbergin skilast með glæsilegum fulluppábúnum rúmum og
lýsingu frá Exo. Eldhúsið skilast með ísskáp, örbylgjuofni, upp-
þvottavél, sjálfvirkri kaffivél og 15" Lcd sjónvarpstæki ásamt því að
skilast með glæsilegu borðstofuborði, stólum og lýsingu frá Exo.
Stofan skilast með Svörtu leðursófasetti, hvítum leðurstól, stofu-
borði, tveimur litlum borð um, skenk og lýsingu frá Exo ásamt
hljómflutningstækjum.
Efri hæð: Sjónvarpsstofan skilast með glæsilegum 5-7 manna leð-
ur sjónvarpssófa, tveimur leður skemlum, sólaborði, sjónvarps-
skenk, 50" plastma sjónvarpi með heimabíókerfi ásamt tveimur
stökum leðurstólum ásamt borði og lýsingu frá Exo. 
Í sjónvarpsstofu er Stjörnukíkir á þrífæti frá Ferrari. Hjónaherbergi
skilast með glæsilega uppábúnu hjónarúmi frá Exo ásamt 32" Lcd
sjónvarpstæki á vegg.

Svava Júlía Hólmarsdóttir
sölumaður s. 898 3023

Svava Júlía Hólmarsdóttir
sölumaður s. 898 3023

Svavar Hrafn Svavarsson 
sölumaður s. 696 1388

Svavar Hrafn Svavarsson 
sölumaður s. 696 1388

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HÖRGSLUNDUR 15 - GBÆ. RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00 TIL 18.00.

Fr
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m

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu mjög gott raðhús á 1
hæð ásamt tvöföldum bílskúr samtals um 179,4 fm þar af er bílskúr
43,4 fm. Húsið er mjög vel staðsett í á góðum útsýnisstað í neðri
Lundum í Gbæ. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, húsbóndah, eldhús, þvottahús, búr, gang, baðh, 2
barnah, hjónah, bílskúr og geymslu. Nýlegt eldhús. Fallegur garður,
frábær staðsetning. V. 45.5. millj.

Auður tekur á móti á áhugasömum væntanlegum kaupendum 
í dag kl.17-18.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu glæsileg 95 fm
endaíbúð á 3. hæð (efstu t.v.) í ný-
legu fjölbýli. Sérinngangur, sér
þvottaherb., s-svalir. Innréttingar
og hurðir úr Hlyn. Íbúðin er sérlega
vel staðsett í húsinu varðandi út-
sýni. Hagstæð lán. V. 22,9 millj.
Brynja býður ykkur velkomin.
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BIRKIHOLT 1 – ÁLFTANES 3JA HERB. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 16.00.

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 uðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

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

Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali, Ásmundur Skeggjason lögg. fast.sala

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

sunnudaginn 6. apríl

Til sýnis í dag sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2 hæð í
þessu rólega og barnvæna hverfi. Gott skipulag og fallegar innréttingar. Svalir
úr stofu m/útsýni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. 
Eign sem vert er að skoða. Gott verð 25,9 millj. 

Jón og Gyða sýna íbúðina í dag á milli kl. 14 og 15.

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

Til sýnis í dag falleg og vel skipulögð 3ja herb. 88,4 fm. íbúð á 3. hæði í fjöl-
býli. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgott svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur.
Suður svalir. Snyrtileg sameign. Göngufæri við Háskólann. 
Verð 23,9 millj. Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til 15. 

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00. 
Hjarðarhagi 56 - íbúð 303. 

Til sýnis í dag glæsilegt einbýlishús á einni hæð á einstakri sjávarlóð í Kópavogi. Húsið er alls 216,7 fm m/innbyggðum
bílskúr og skiptist m.a. í 4 svefnherbergi auk fataherbergis, rúmgott eldhús með fallegri, upprunalegri innréttingu,
borðstofu með rennihurð út í vel gróinn suður garð og stóra og mjög bjarta stofu með glæsilegu sjávarútsýni. Inn-
byggður bílskúr með gryfju. Í kjallara hússins er óskráð rými sem býður upp á ýmsa mögueika, auk bátaskýlis. Vel frá-
gengin lóð, hellulögð bílastæði og verandir með hitalögn. Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 14 og 16. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Pétursdóttir á Höfða í síma 824 1965.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00 
Sunnubraut 43 - Einbýli á sjávarlóð

Glæsilegt 343 fm fullbúið einbýlishús á einum besta stað á höfuðborgarsvæðinu. Fjögur stór
svefnherbergi, stórar stofur og glæsilegt eldhús. Tvöfaldur bílskúr. Fullbúin viðhaldslétt lóð.
Verð 159 millj. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason í síma 895 3000

Hjálmakur 3, Garðabæ

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Sólarsalir 6 - íbúð 202

Til sýnis í dag sérlega falleg 133 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2 hæð, ásamt inn-
byggðum, 23 fm bílskúr, í litlu viðhaldsléttu fjölbýli. Allar innréttingar frá Axis.
Plankaparket á stofum og holi. Þvottahús í íbúð. Frábær staðsetning, örstutt í
skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 
Verð 38,9 millj.  Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
á Höfða í síma 895 3000. 

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

NORÐURBAKKI - LAUST STRAX 
Vorum að fá nýja glæsilega 129 fm 4ra herb.
íbúð á besta stað í húsinu. Stæði í bíla-
geymslu. Glæsilegt útsýni. 7122

LÆKJARBERG
Einbýlishús á tveim hæðum í Setberginu í
Hafnarfirði, eignin er alls 265,8 fm þar af bíl-
skúr 38,8 fm ca 90-100 fm íbúð í kjallara með
sér inngangi. 7220

Fr
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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

ERLUÁS Glæsilegt 290 fm fullbúið einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir Ástjörn-
ina og víðar. 5 svefnherbergi. Glæsilegar innrétting-
ar og gólfefni. Góð verönd með skjólveggjum og
heitum pott. Laust við kaupsamning. Verð 89,9 millj.
6875

HOLTABYGGÐ - LAUS STRAX Sérlega falleg
97,6 fm íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli. Frábært
útsýni, og sérlega róleg staðsetning. Verð 24,4 millj.
7455

BYGGAKUR - GARÐABÆ Glæsileg raðhús í
suðurhlíðum Akralands í Garðabæ. Húsin eru fullbú-
in að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til
innréttinga að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

TIL LEIGU
STEINHELLA - HAFNARFIRÐI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Eigum eftir til leigu tvær einingar í nýju húsi á frábærum stað rétt við
Reykjanesbrautina í Hafnarfirði. Hvor eining um 330 fm. Lofthæð 8 metrar. Gott úti-
pláss. Mikið auglýsingagildi. Húsið er tilbúið til útleigu strax.

Allar frekari uppl. á Ás fasteignasölu í síma 520 2600.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

BRUNNSTÍGUR 4, GLÆSILEGT EINBÝLI

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16.00 TIL 17.00
Sérlega sjarmernandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ Hfj,
rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm. og hefur verið mikið endurnýj-
að og er allt hið glæsilegasta. Húsið er vel staðsett í litlum lokuðum
botnlanga. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a. annars stórglæsi-
legt eldhús og 5 fín svefnh., 2 stofur og 2 baðh. Fallegur garður með
góðum palli. Þetta er frábær eign sem hægt er að mæla með. Hægt
að yfirtaka hagstætt áhvílandi lán. V. 59,8 millj.

Anna Borg býður ykkur hjartanlega velkomin!
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

TI
L
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Til leigu 686,5 fm húsnæði á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu.
Nánari lýsing: Húsnæðið er með malbikuðu bílaplani
og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eldhús og
salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýtingar
möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og með 1. maí
2008 eða fyrr eftir samkomulagi. Einnig er möguleiki á
að leigja efri hæð sem er skrifstofuhúsnæði/heildsala
ca 300 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Mjög gott ca 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
Ármúla. Bak við Parket og Gólf. Gæti hentað vel fyrir
heildsölu eða skrifstofurými.
Nánari lýsing: Sérinngangur á 2.hæð, komið inn í
sal í dag heildsala, innaf eru skrifstofur, snyrting,
kaffistofa og geymslur. Mjög gott húsnæði í miðju
Reykjavíkur. Laust 1. maí nk.
Einnig er möguleiki á að leigja neðri hæð sem er
lagerhúsnæði 686,5 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Dúfnahólar 4 - 111 Reykjavík
Mjög falleg og endurnýjuð 3ja herbergja 71,4fm íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með nýjum innréttingum
og nýjum gólfefnum. Fataskápar úr eik og hvít
sprautulökkuð eldhúsinnrétting, eldhústæki ný. Inni-
hurðir úr eik. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Svalir
eru yfirbyggðar að hluta og snúa suðaustur. Sér-
geymsla í kjallara. Stutt í þjónustu og skóla. Íbúðin er
öll nýmáluð og laus við kaupsamn. Verð 21,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Reynir í síma 822 8452
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Dynsalir 14 - 201 Kópavogur
Opið hús milli kl. 15 og 16 í dag.

Falleg og björt 3ja herb. 110,6 fm íbúð á 2. hæð ásamt
25,2 fm bílskúr. Herb. með góðu skápaplássi. Eldhús
rúmg. með fallegri mahóní innrétt. Stofa er björt með
útgengi á stórar yfirb. svalir. Allar innihurðir úr mahóní.
Baðh. flísalagt. Sameiginleg vagna/hjólag. í kjallara.
Bílskúr er flísal. og upphitaður  Verð 33,8 millj.

Einar og Steinunn taka vel á móti ykkur. 
Símar 564 1903 og 699 1933

Stórt og glæsilegt tvílyft einbýlishús á besta stað í Hlíðunum. Á fyrstu hæð er 
ytra og innra anddyri, gestasalerni með sturtu, þrískipt stofa, vinnuherbergi, 
eldhús og þvottahús. Á annarri hæð eru 5 herbergi, fataherbergi og baðherbergi. 
Í útbyggingu er tvöfaldur bílskúr og geymsla. Afhendist tilbúið til innréttinga. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

158 millj.
9
496,8 fm
2008
Nýtt einbýli

Glæsilegt einbýli í Stigahlíð 105 Reykjavík

Aku rey r i I  Ak ranes  I  B l önduós  I  Bo rga r nes  I  Eg i l s s t að i r  I  Reyða r f j ö r ðu r  I  Reyk j av í k  I  Ves tmannaey j a r 

Domus Reykjavík  Laugavegi 97 - Sími 440 6000 www.domus.is Jón Eiríksson hdl. löggiltur fasteignasali

74.800.000
Glæsilegt 167 fm. 7 herb. einbýlishús ásamt 58,7 fm innbyggðum bílskúr samtals 225,7 fm. Eignin er 
í afar góðu ástandi, lóðin og sólpallur til fyrirmyndar. Þetta er falleg eign á frábærum stað í Hafnafirði. 
Áhvílandi lán geta fylgt (um 49.5 millj). 
Starfsmaður Draumahús tekur á móti gestum sími 898 9347.
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Opið hús í dag kl. 14:00-14:30
Kvistaberg 11 - 221 Hfj

33.900.000
Glæsileg 111,9 fm 4 herb. sérhæð með sérinngangi þar af 
9,1 fm geymsla í kjallara. Baðherb. var nýlega endurnýjað, 
flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta, ljós innrétting og 
skápar. Öll gólfefni voru endurnýjuð vor 2007, allt parket á 
íbúðinni er hvíttuð eik. Vönduð vinnubrögð.  
Markús og Elsa taka á móti gestum s. 661 8318.

Fr
u

m

Barmahlíð 47, 1. hæð - 105 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

39.900.000
Gott 4ra herbergja 130,2 fm. endaraðhús á 
tveimur hæðum með sólpalli og sérgarði við 
Fífurima. 
Sigurvaldi og Sigríður taka á móti gestum s. 897 1299.

Fr
u

m
Fífurimi 20 - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00
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HORNAMENNIRNIR 

BALDVIN 
ÞORSTEINSSON, 
VAL

EINAR INGI 
HRAFNSSON, 
FRAM

HJÖRTUR 
HINRIKSSON, FRAM

EINAR LOGI 
FRIÐJÓNSSON, 

AKUREYRI

PÁLMAR PÉTURSSON, 
VAL

PATREKUR 
JÓHANNESSON, 
STJARNAN

HornamennirnirHornamennirnir  BALDVIN ÞORSTEINSSONBALDVIN ÞORSTEINSSON  úr Val ogúr Val og  Marthe SördalMarthe Sördal  úr úr 
Fram eru kynþokkafyllstu leikmenn N1-deildanna að mati leikmanna. Fram eru kynþokkafyllstu leikmenn N1-deildanna að mati leikmanna. 
Marthe er á föstu en Baldvin er á lausu. Leikmenn N1-deildanna kusu Marthe er á föstu en Baldvin er á lausu. Leikmenn N1-deildanna kusu 
einnig kynþokkafyllsta leikmanninn í hverri stöðu fyrir sig. einnig kynþokkafyllsta leikmanninn í hverri stöðu fyrir sig. 

MARTHE SÖRDAL, 
FRAM

V
IN

ST

RA HORN

BERGLIND ÍRIS 
HANSDÓTTIR, 
VALUR

M
A

R
KVÖRÐUR

ANNA ÚRSULA
GUÐMUNDSDÓTTIR, 
GRÓTTA

LÍ
N

U
M

AÐUR:

ÞÓREY RÓSA 
STEFÁNSDÓTTIR, 

FRAM

H
Æ

G
RA HORN

SARA 
SIGURÐARDÓTTIR, 
FRAM

V
IN

ST

RI S
KYTTA

RAKEL DÖGG 
BRAGADÓTTIR, 
STJARNAN

M
IÐ

JU

MAÐUR

RUT JÓNS-
DÓTTIR, HK

H
Æ

G
RI S

KYTTA

V
IN

ST

RI S
KYTTA

HEIMIR ÖRN ÁRNASON, 
STJARNAN

M
IÐ

JU

MAÐUR

LÍ
N

U
M

AÐUR: H
Æ

G
RI S

KYTTA

H
Æ

G
RA HORN

M
A

R
KVÖRÐUR

V
IN

ST

RA HORN



8 sport

LONDON 2012 ER MÁLIÐ

Þ ráinn Hafsteinsson er einn 
reyndasti frjálsíþróttamað-
ur Íslands fyrr og síðar og 

hefur mikla þekkingu á öllum svið-
um frjálsíþrótta enda sjálfur fyrr-
verandi Íslandsmethafi í tugþraut. 

Umhverfi frjálsíþrótta á Íslandi 
hefur breyst mikið hin síðari ár og   
hefur tilkoma frjálsíþróttahallar-
innar í Laugardal, sem tekin var í 
notkun í lok október árið 2005, 
umbylt allri starfsemi frjáls -
íþróttahreyfingarinnar á Íslandi 
og skapað iðkendum tækifæri til 
þess að æfa og keppa af meiri 
krafti en áður var. 

HALLARBYLTING
„Það má sannarlega tala um bylt-
ingu í þessu samhengi og keppnis-

hald varð allt annað og betra og 
það er gríðarlega sterkt fyrir 
iðkendur hér á landi að hafa næg 
verkefni eins og raun ber vitni. 
Það er undirstaða þess að menn 
bæti sig og fyrir árangurinn. Við 
finnum það líka á Reykjavíkur-
svæðinu að iðkendum fjölgar. 
Yngsta kynslóðin er að koma í 
frjálsíþróttirnar og það er einnig 
algengara en áður var að ungling-
ar haldi áfram að æfa,“ sagði Þrá-
inn sem kvaðst strax vera farinn 
að finna fyrir áhrifum af breyttri 
aðstöðu í betri árangri.

„Við töldum að raunhæft væri að 
sjá betri árangur vegna tilkomu hall-
arinnar eftir um 5-10 ár en mér 
finnst áhrifin vera farin að koma í 
ljós núna strax og það er sér í lagi 
mikill kostur að geta kynnt allar 
greinar fyrir ungum iðkendum allan 
ársins hring. Sem stendur er hægt 
að æfa allar greinar í höllinni með 
góðu móti en í kastgreinum eins og 
kringlukasti, spjótkasti og sleggju-
kasti er kastað í net þannig að það er 
ekki hægt að keppa í þeim greinum 
innanhúss hér á landi. Keppnisgrein-
ar eins og hástökk og stangarstökk 
dafna hins vegar sem aldrei fyrr 
með breyttri aðstöðu. Sem dæmi má 
nefna í sambandi við stangarstökkið 
að það gat tekið rúmlega hálftíma að 
undirbúa fyrir hverja æfingu áður 
fyrr og annan hálftíma í að ganga 
frá, en nú er þetta bara klárt þegar 
maður mætir á æfinguna. Það hafa 
þar af leiðandi aldrei komið upp jafn 
margir stangarstökkvarar og nú,“ 
sagði Þráinn ánægður.

KYNSLÓÐASKIPTI
Frjálsíþróttahreyfingin á Íslandi 
varð fyrir miklu áfalli þegar Vala 
Flosadóttir, Jón Arnar Magnússon 
og Guðrún Arnardóttir hættu með 
skömmu millibili og útlitið til 
skamms tíma ekki bjart.

„Þetta var náttúrulega allt of 
stór pakki á einu bretti þegar 
þetta afreksfólk hætti og það má 
ef til vill segja að í dag eigum við 
fáa afreksmenn sem þessa í 
heimsklassa, en helst ber þar að 
nefna Þóreyju Eddu Elísdóttur úr 
FH. Við eigum hins vegar alveg 
rosalegan fjölda af efnilegu fólki 
sem er á aldrinum 16-20 ára og er 
ekki komið í heimsklassa ennþá 
en hefur sýnt það á heimsmeist-

aramótum 17 ára og yngri og í 
Evrópukeppnum að þau eru í 
fremstu röð í heiminum og taka 
stöðugt framförum og bæta sig. 
Þannig að hæfileikarnir eru til 
staðar og það verður að hlúa að 
þeim og Frjálsíþróttasambandið 
er með afrekshópa í gangi í þeim 
tilgangi. Einnig er starf félag-
anna alltaf að batna. Ég held að 
Ólympíuleikarnir í London árið 
2012 séu raunhæft markmið hjá 
mörgum af þessum krökkum og 
ég veit að mörg þeirra eru búin að 
setja stefnuna á að komast þang-
að. Það gætu jafnvel einhverjir 
dottið inn á Ólympíuleikana í Pek-
ing í lok sumars,“ sagði Þráinn 
bjartsýnn.

Hér sést ungur sleggjukastari við æfingar en sleggjunni er kastað í netið sem er í 
bakgrunni.

Fríður hópur Þráinn Hafsteinsson stendur hér fyrir framan efnilegan æfingahóp hjá 
frjálsíþróttadeild ÍR sem æfir í frjálsíþróttahöllinni. SPORTBLAÐIÐ/STEFÁN

Sport fékk Þráin Hafsteins-
son, íþróttafræðing og yfi r-
þjálfara frjálsíþróttadeildar 
ÍR, til þess að tjá sig um 
stöðu frjálsíþrótta á Íslandi 
í dag og hvaða framtíðarsýn 
hann hafi  fyrir hina nýju 
kynslóð frjálsíþróttafólks 
sem er að koma upp. Hann 
telur raunhæft að efnilegir 
frjálsíþróttamenn frá Íslandi 
stefni á að fara á Ólympíu-
leikana í London árið 2012.
 EFTIR ÓMAR ÞORGEIRSSON

Frjálsíþrótta-
höllin rúmar 
ekki  keppn-
isaðstöðu í 
spjótkasti.

Þráinn sést hér fylgjast með efnilegum stang-
ar stökkvara en þjálfarinn segir að aldrei hafi 
komið upp jafnmargir ungir stangarstökkvarar 
og nú.

Í frjálsíþróttahöllinni er lögleg 200 
metra löng keppnisbraut sem nýtist 

vel  til mótshalds sem og æfinga.



2007/2008 Ford Explorer frá Kr. 2.790.000 
2007/2008 Dodge Durango frá Kr. 2.790.000 
2007/2008 Jeep Grand Cherokee frá Kr. 2.590.000 
2007/2008 Toyota Highlander frá Kr. 3.100.000 
2007/2008 Landrover LR3 Discovery frá Kr. 5.690.000
2007/2008 Benz ML350 frá Kr. 5.350.000 
2007/2008 Audi Q7 frá Kr. 5.750.000 
2007/2008 VW Touareg frá Kr. 4.750.000 

2007/2008 Dodge Grand Caravan frá Kr. 2.050.000 
2007/2008 Dodge Caliber frá Kr. 1.790.000 
2007/2008 Ford Mustang frá Kr. 2.400.000 
2007/2008 Toyota Camry frá Kr. 2.650.000 
2007/2008 Volvo S60 frá Kr. 2.950.000 
2007/2008 Audi A4 Turbo frá Kr. 3.250.000 
2007/2008 Dodge Charger frá Kr. 2.390.000 
2007/2008 Benz C230 frá Kr. 3.700.000 

2007/2008 Ford CREW F150 frá Kr. 2.450.000 
2007/2008 Ford F350 DIESEL frá Kr. 3.390.000 
2007/2008 Dodge RAM 1500 frá Kr 2.300.000 
2007/2008 Dodge RAM DIESEL frá Kr. 3.290.000 
2007/2008 Toyota Tacoma frá Kr. 2.990.000 
2007/2008 Toyota Tundra frá Kr. 3.090.000 

Islandus.com is an independent multi-brand buying service and has no affiliation with any automobile manufacturer. Automobile marks or images are shown for the sole purpose of 
enabling customers to identify a particular product and its manufacturer. Trademarks remain the property of their registered trademark owner and islandus.com claims no right thereto. 
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ÚR BÚNINGS-
KLEFANUM
Með Pálínu Gunnlaugsdóttur - Íslands-
meistara í körfubolta með Keflavík.

Hver kemur alltaf síðust á æfing-
ar? Margrét Kara, mætir alltaf svona 
mínútu í æfingu.

Hver er best 
klædd? Ég 
sjálf.

Hver er verst 
klædd? Þjóð-
verjinn okkar 
er oft einkenni-
lega klæddur. 
Fylgir ekki alveg 
nýjustu tískustraumunum.

Hver á flott-
asta bílinn? 
Ingibjörg Elva. 
Hún á ógeðs-
lega flottan 
BMW.

Hver á ljót-
asta bílinn? 
Harpa Guð-
jónsdóttir. Er á 

gamalli, grænni Corollu.

Hver er lengst fyrir framan spegil-
inn? Marín Rós Karlsdóttir. Er ansi lengi 
að laga hárið á sér.

Hver er lengst í sturtu? Við leggjum 
það í vana okkar að fara ekki í sturtu 
eftir æfingar. Það fara venjulega ekki 
nema svona þrjár.

Hver er með 
bestu brúnkuna? 
Aftur Ingibjörg 
Elva. Hún er alltaf 
jafn brún og sælleg 
365 daga á ári.

Helsti veikleiki: Hvað ég er þrjóskur.
Helsti styrkleiki: Hvað ég er þrjóskur.
Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu hafa hangandi utan á 
þér? Ragnar Hermannsson, engin spurning.
Af hverju ertu að hætta? Þetta er orðið gott í bili. Er búinn að ná 
öllum mínum markmiðum með liðið.
Er þreytandi að þjálfa stelpur? Það getur verið gríðarlega skemmti-
legt, fer allt eftir einstaklingunum sem mynda hópinn.
Hvað er erfi ðast við að þjálfa stelpur? Sennilegast hvað þær eru 
miklar tilfi nningaverur. 
Hafa þær hent þér út úr klefanum? Ekki beint en margsinnis óbeint.
Er betra að þjálfa stelpur en stráka? Það er öðruvísi að vissu leyti, bæði 
kynin hafa sína veikleika og styrkleika.
Spilarðu á hjóðfæri? Er með öllu hæfi leikalaus á sviði tónlist-
ar.
Af hverju er þér svona illa við Einar Þorvarðarson? Pass.
Ætlarðu að bjóða þig fram í stjórn HSÍ? Það kemur 
kannski einhvern tímann að því. 
Er Ragnar Hermannsson verðugur arftaki þinn? 
Ragnar er gríðarlega hæfur þjálfari eins og hann hefur svo 
oft sýnt og sannað fyrir utan það að vera gull af manni.
Hver er háværasti þjálfarinn á hliðarlínunni? Þeir 
Nesbræður gera tilkall til þessa titils.
Áttu einhverja dómaravini? Ég á ágætiskunningja úr 
dómarastéttinni.
Áttu klappstýrubúning? Nei, hann á ég ekki til en 
hef augastað á einum rándýrum með öllu.
Hvernig tilfi nning er að hafa fengið lengsta bann 
fyrir ummæli í íþróttasögu Íslands? Af ótta við refsi-
aðgerðir þá ætla ég ekki að tjá mig um það mál. Það var 
ekki skemmtileg reynsla. Ég er enn sá þjálfari sem hlýtur 
hvað fæst spjöld í deildinni og hef aldrei fengið rautt 
spjald sem þjálfari í efstu deild. 
Hvernig var að vinna með Hlyni Sigmarssyni? 
Að vinna með Hlyni og öðrum Eyjamönnum var for-
rétttindi. Ég efast um að hægt sé að skapa manni 
mikið betri vinnuaðstæður en Hlynur bauð upp á 
í Vestmanneyjum á þeim tíma. Hlynur er draum-
óramaður sem lætur drauma sína rætast með 
ótrúlegum dugnaði og vinnusemi. Samstarf 
okkar var frábært í alla staði.
Hvernig bíl áttu? Ég ek um á Golf station.
Hvaða tónlist ertu að hlusta á? Það sem 
er í útvarpinu hverju sinni.
Besta ráðið? Sannleikurinn er sagna 
bestur.

LOKASVARIÐ 
AÐALSTEINN REYNIR EYJÓLFSSON



Undanúrslit í Iceland ExpressIceland Express
deild karla hefjast í kvöld...

Keflavík – ÍR   06.04 19:15                
ÍR   – Keflavík 09.04 19:15
Keflavík – ÍR   11.04 19:15 eða 20:00
#ÍR   – Keflavík 13.04 
#Keflavík – ÍR   16.04  

Grindavík – Snæfell  07.04 20:00
Snæfell  – Grindavík 10.04 19:15
Grindavík – Snæfell  12.04 16:00
#Snæfell – Grindavík 14.04   
#Grindavík – Snæfel  16.04 
# Ef til kemur

KÖRFUKÖRFUBOLTAPARTÝIÐBOLTAPARTÝIÐ
HELDURHELDUR ÁFRAMÁFRAM





Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband 
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

Fr
um



20  6. apríl 2008  SUNNUDAGUR

Í 
rúmlega þrjátíu ár hefur 
staðið styr um svæðið sem 
afmarkast af Prinsess-
egade í norðri, Baads-
mandsstræde í vestri, og 
Klövermarksvej í suðri og 

nefnist Kristjanía. 
Svæðið sem liggur að vatni og er 

miðsvæðis í Kaupmannahöfn var 
áður í eigu danska hersins sem 
hafði þar starfsemi allt fram á sjö-
unda áratug síðustu aldar. Þegar 
herinn fór stóð svæðið ónotað um 
nokkurra missera skeið áður en 
hópur ungmenna náði eftir ítrekað-
ar tilraunir að festa sig þar í sessi 
árið 1971 og stofna fríríkið Kristj-
aníu hinn 13. nóvember það ár. 

Umdeilt fríríki
Fríríkið hefur frá stofnun verið 
þyrnir í augum margra Dana, ekki 
síst fyrir þær sakir að þar var um 
árabil selt hass fyrir opnum tjöld-
um. Danski þjóðarflokkurinn hefur 
haft það á stefnuskrá sinni í mörg 
ár að loka Kristjaníu og uppræta 
hasssöluna sem fór fram fyrir 
opnum tjöldum og opna svæðið 
öllum Kaupmannahafnarbúum 
sem hafa áhuga á að búa þar. 

 Eitt af stefnumálum ríkisstjórn-
ar Anders Fogh, sem tók við völd-
um haustið 2001 og hefur þing-
meirihluta með stuðningi 
Þjóðarflokksins, var að ,,normalís-
era“ Kristjaníu; loka hasssölu-
stöndunum, rífa hús sem höfðu 
verið byggð í tímans rás og skipu-
leggja svæðið upp á nýtt. Á heima-
síðu Danska þjóðarflokksins má 
sjá harðorðar greinar gegn Kristj-
aníu og af þeirri lesningu er ljóst 
að Kristjanía er og hefur um árabil 
verið þyrnir í augum Piu Kjærsga-
ard, formanns flokksins. 

Vistvænar byggingar
Kristjaníubúar brugðust við og 
rifu niður hasssölustandana árið 
2004 til þess að koma til móts við 
stjórnmálamennina í von um að 
það yrði til þess að ,,Ríkið“ eins og 
fríríkið er kallað í daglegu tali 
fengi þar með að halda sérstöðu 
sinni áfram. Um miðjan febrúar í 
ár lauk vinnu við uppkast að nýju 
skipulagi fyrir Kristjaníu. Að 
vinnunni komu fulltrúar íbúasam-
taka Kristjaníu ásamt fulltrúum 
frá ,,Halla- og eignaráðinu“ (Slots-
og Ejendomsstyrelsen). Sam-
kvæmt lögmanni Kristjaníubúa, 
Knuds Foldschack, gengur þetta 
uppkast lengra en áður hefur verið 
gert í því að reisa vistvænar  bygg-
ingar sem á stundum eru á skjön 
við almennan byggingarstíl og 
halda í þá umhverfisvænu stefnu 
sem hefur einkennt Kristjaníu.

Tvö hundruð börn
Nú búa ríflega 900 manns í Kristj-
aníu, þar af um tvö hundruð börn. 
Íbúarnir sækja vinnu sína innan 
Kristjaníu og utan og borga skatt 

til danska ríkisins eins og aðrir 
þegnar í Danmörku. Í stað þess að 
borga eignaskatta af íbúðum 
sínum í Kristjaníu eða húsaleigu 
eins og hún þekkist víðast hvar 
annars staðar borga íbúarnir fyrir 
afnot af húsnæðinu. Upphæðin er 
borguð í sameiginlegan sjóð sem 
síðan stendur skil á raforku, hita-
veitu og vatnsgjöldum. Þetta fyr-
irkomulag  er í Kristjaníu kallað 
notendaréttur (brugsret) en ekki 
leiga og felst í því að þrátt fyrir 
viðbætur og viðhald á íbúðinni 
sem íbúarnir ráðast í úr eigin vasa 
þá fá íbúarnir ekkert með sér 
flytji þeir frá Kristjaníu. Talsmað-
ur Kristjaníu segir að það sé tekið 
hart á því ef fréttist að sé verið að 
borga undir borðið fyrir viðgerðir 
á húsum og eins ef einhver býður 
fram greiðslu til þess að komast í 
húsnæði í fríríkinu. 

Kristjaníu er skipt upp í átta 
svæði og íbúar hvers svæðis fyrir 
sig taka sameiginlega ákvörðun 
um það hvort veita eigi ,,nýbúum“ 
húsnæði. 

Framtíð fríríkisins
Framtíð Kristjaníu ræðst væntan-
lega í sumar þegar tekin verður 

ákvörðun um það á borgarafundi 
hvort fyrirliggjandi tillaga verður 
samþykkt eða ekki.

Hvað mun gerast ef íbúar Kristj-
aníu samþykkja ekki tillöguna er 
algerlega óráðið en þó má hugsan-
lega búast við því að ríkisstjórnin 
hefji aðgerðir með því markmiði 
að rífa niður hús sem byggð hafa 
verið án tilskilinna byggingar-
leyfa undanfarna áratugi og koma 
íbúum út úr þeim húsum sem her-
inn skildi eftir. 

Af ummælum viðmælenda 
Fréttablaðsins er þó ljóst að hass-
salan sem fór fram opinberlega 
um árabil og hefur núna færst inn 
í myrk skot og bak við veggi hefur 
áhrif á skoðanir fólks á fríríkinu. 
Sitt sýnist hverjum og sumir vilja 
gera hana opinbera en aðrir vilja 
taka hart á henni, en allir hafa eitt-
hvað um málið að segja. 

Það má vænta niðurstöðu borg-
arafundar Kristjaníu í sumar, hver 
hún verður er óljóst enn, og hvað 
verður um hassið er enn óljósara. 
Þangað til lifa Kristjaníubúar í 
óvissu um framtíð sína og híbýla 
sinna en þó með því hugarfari að 
lifa í eins mikilli sátt við umhverfi 
sitt og nágranna og kostur er. 

Hassnýlendan fyrir bí? 
Átök um fríríkið Kristjaníu í Kaupmannahöfn standa sem hæst um þessar mundir. Ingibjörg Björnsdóttir fór yfir sögu þess og 
talaði við þrjá Dani sem hafa ólíkar skoðanir á málinu. 

FRÁ KRISTJANÍU Styr hefur staðið um fríríkið í þrjátíu ár. Borgarafundur um framhald Kristjaníu verður haldinn í sumar en óljóst er hvað verður um fríríkið.

Pernille Welinder ólst upp á Norður-Sjá-
landi, sem gjarnan er kallað Viskíbeltið, 
og býr þar enn. Í Viskíbeltinu eru ríkustu 
sveitarfélög Danmerkur, eins Gentofte 
og Lyngby. 

Pernille segist hafa vanið komur sína 
í Kristjaníu sem barn þar sem vinkona 
hennar bjó í Kristjánshöfn og því hafi 
verið stutt að fara þegar hún var í heim-
sókn. Hún hefur ekki komið þangað í 
mörg ár, og er ekki viss um að hún yrði 
ánægð með að börnin hennar færu að 
venja komur sína þangað. 

,,Samfélagið var annað á áttunda ára-
tugnum en það er núna. Ekki eins hættu-
legt og foreldrarnir höfðu ekki eins ríka 

þörf fyrir að fylgjast með börnum sínum. Ég fór út að leika á morgnana og kom inn í kvöldmat 
klukkan sjö, mamma og pabbi vissu aldrei hvar ég var á daginn. Ég veit alltaf hvar dætur mínar 
eru, þær eru tíu og tólf ára, enda eru þær með farsíma svo ég geti alltaf náð í þær og þær í mig. 
Við höfum meiri þörf fyrir að hafa stjórn á ferðum og gjörðum heldur en foreldrar mínir höfðu. 

Þótt ég fari ekki í Kristjaníu og sé ekki hrifin af hugmyndinni um að dætur mínar venji komur 
sínar þangað þá er ég stolt af því að fríríkið skuli enn vera til og þætti það mikill missir ef það 
yrði lagt niður í núverandi mynd. Það sem ég set fyrir mig, eins og margir held ég, er eiturlyfjasa-
lan eða hasssalan öllu heldur sem fer fram þar. Mér þætti farsælast ef engin hasssala færi fram í 
Kristjaníu, það myndi gera mig öruggari með að ferðast þar. “

Ole Kristensen hefur búið í Kristjaníu undanfarin fjögur 
ár. 

Honum var boðið að flytja inn eftir að hafa tekið þátt 
í mánaðarlangri listahátíð í Gráu höllinni sumarið 2003. 
Hann þekktist boðið og hefur síðan búið með allt að 
þrettán manns í kommúnu sem kallast ,,Verksmiðjan“. 

Í dag búa fimm fullorðnir og sex börn saman í 
kommúnunni. Það eru sérherbergi fyrir alla, stór 
borðstofa, setustofa, baðherbergi og eitt klósett. Ole 
kann þessu fyrirkomulagi vel, á morgnana býður hans 
morgunmatur og á kvöldin er sameiginlegur kvöldmatur. 
,,Allir fullorðnir borga leigu, í matarkassa, þakviðgerðar-
kassa, og eins er hægt að borga sig frá vinnu við stærri 
verkefni. Kommúnan fjárfesti í miðstöð sem gengur fyrir 
matarolíu sl. haust og fær gamla djúpsteikingarolíu frá 
veitingastöðum í Kristjaníu til að kynda með. Við leggj-
um áherslu á að lifa eins umhverfisvænt og kostur er, 

og erum til að mynda í sambandi við bónda sem við kaupum frá lífrænt kjöt og grænmeti. Við 
endurnýtum byggingarefni og erum dugleg að safna hlutum á gámastöðvum sem við teljum að 
komi að notum.“ Ole skilur sjónarmið þeirra sem finna hasssölunni í Kristjaníu allt til foráttu en 
bendir jafnframt á að talið er að allt að eitt hundrað og þrjátíu þúsund Danir reyki hass daglega 
og þeir séu ekkert á leiðinni að hætta því. Hann telur því farsælla að hafa hasssöluna leyfilega 
með takmörkunum þannig að hægt sé að fylgjast með sölunni, og innheimta skatta af henni í 
stað þess að salan fari fram í ólöglegum hassklúbbum sem stjórnað er af glæpagengjum sem 
svífast einskis til þess að halda stöðu sinni á markaði sem ekki er opinber. 

➜ BURT MEÐ HASSSÖLUNA ➜ SÁTTUR Í KOMMÚNUNNI

➜ FALLEGASTI STAÐUR Í HEIMI
Henrik Michelsen hefur undanfar-
in ár búið ásamt fjölskyldu sinni í 
námunda við Kristjaníu. 

,,Ég var ekkert sérlega hrifinn af 
því að flytja svona nálægt Kristjaníu, 
hafði ákveðna fordóma um íbúa 
hennar og gesti. Í dag get ég ekki 
hugsað mér fallegri stað í Kaup-
mannahöfn. Arkitektúrinn, róin, 
gróðurinn, hestarnir og fólkið sem 
býr í Kristjaníu, allt sameinast þetta 
um að gera svæðið að sannkallaðri 
vin mitt í borginni.“ 

Henrik segist ekki verða var við 
ólæti eða fíkniefnasölu þrátt fyrir 
nábýlið við Kristjáníu. Hann talar 
þó um að rétt áður en opinber hass-
sala lagðist af í fríríkinu hafi verið 
mikið af lögreglumönnum á sveimi 
í nágrenninu og fyrstu vikurnar á 
eftir. Eins hafi ólætin sem brutust 
út þegar Ungmennahúsinu á Jagtvej 
69 var lokað í mars 2007 færst út 
í Kristjánshöfn og þau hafi haft 
nokkrar óþægilegar vökunætur í för 
með sér fyrir fjölskylduna. 

Áhangendur ,,69“ og Kristjan-
íu eru gjarnan þeir sömu. Oftast 

bráðungt fólk sem vantar sama-
stað. Unglingar sem finna sig ekki í 
félagsmiðstöðvum en áttu athvarf 
í Ungmennahúsinu og horfðu til 
Kristjaníu sem fyrirmyndar í því að 
skapa því sem næst sjálfbært sam-
félag sem einkennist af íbúalýðræði 
þar sem reynt er eftir megni að 
komast að samkomulagi um veiga-
mikil atriði.
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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

Hann sýnir mér 
bara ástúð á 
matartímum

Hjónabands-
ráðgjafi

Er einhvern 
boðskap að finna 
í tónlistinni þinni, 

Monique? Eitthvað 
sem þú vilt segja?

Eh... 
Sko...

Eeeeh... Nei! 
Eiginlega ekki!

HAH! 
Glatað!

En ekki 
AC/DC?

Halló! AC/DC sungu um kynlíf, 
partí og fyllerí! Í gegnum 

tónlistina sína láta þeir 
í ljós löngun til að lifa 

jafn ábyrgðarlausu lífi og 
hugsast getur!

Já! Það er 
reyndar 

satt!

Pabbi þinn og ég ætlum 
loksins að horfa á The 

Matrix, Palli.

Er þetta í 
fyrsta skipti 

sem þið 
sjáið hana?

Já, kannski 
getur þú 

útskýrt erf-
iðu kaflana 
fyrir okkur.

N-n-n-n-e-e-e-i-i...

Ég ætla bara að halla 
mér aftur á bak og fylgj-

ast með ruglingnum.

Þú vilt sem sagt 
frekar gagnrýna 

en hjálpa. Ég er 
bestur í 

því.

Ohhh... 

Hmm... Ég 
veit það ekki.

Er það 
ljótt orð? Mér finnst

 það  
gott.

Af hverju notar 
Lóa pappírs-

bleiur?

Það eru 
tvær 

ástæður

Þægindi og... ö... ...þægindi 
og....

Þægindi og 
hvað?

Þægindi og annað 
gott orð yfir 

þægindi.

Áhugavert starf 
á atvinnusíðu.

30. mars - uppselt
3. april
4. april
10. april 
11. april 

17. april 
18. april
23. april
24. april

Á Íslandi er ekki mikil 
hefð fyrir mótmælum. 
Jú, við höfum vissu-
lega Gúttóslaginn og 

örfá önnur dæmi, en 
yfirleitt erum við frekar 

slöpp í mótmælum. Það 
hefur sýnt sig margoft undanfarin 
ár. Mótmælendur eru málaðir eins 
og einhverjir asnar, en ekki bara 
fólk sem er að tjá skoðun sína og 
láta í ljósi óánægju – sem það hefur 
þó fullan rétt á að gera. Bæði þegar 
álverum og borgarstjórum var 
mótmælt var umræðan að mestu 
leyti neikvæð.

Það hefur lengi farið í taugarnar 
á mér hversu lítið Íslendingar láta 
sig varða hin ýmsu mál og hversu 
mikið við látum yfir okkur ganga. 

Hér fá alþingismenn og aðrir 
stjórnmálamenn til dæmis að halda 
áfram störfum nánast sama hvað 
þeir gera af sér. Þess vegna fagna 
ég yfirleitt alvörumótmælum þótt 
ég sé ekki endilega sammála því 
sem verið er að mótmæla. Það er 
bara jákvætt að fólk láti í sér 
heyra.

Nú eru hins vegar sprottin fram 
mótmæli sem ég get ekki skilið. 
Það eru mótmæli jeppaeigenda 
gegn háu bensínverði. Fyrstir voru 
atvinnubílstjórarnir, og ég get 
alveg skilið þá upp að vissu marki 
– þeir eru jú líka að mótmæla fleiru 
en bensínverðinu. En sama hvað ég 
reyni, þá get ég ekki haft mikla 
samúð með jeppaeigendum. Að 
minnsta kosti ekki þeim sem keyra 

þessi ferlíki sín eingöngu í þétt-
býli.

Mér finnst líka eitthvað svo dap-
ur legt að loksins þegar almennileg 
mótmæli fara fram á Íslandi skuli 
það ekki vera út af matvælaverði 
eða einhverju slíku. Svo get ég ekki 
annað en velt því fyrir mér hvers 
vegna engin hávær mótmæli urðu 
þegar olíufélögin voru í raun og 
veru að gera eitthvað af sér. Fólki 
dettur líka ekki í hug að minnka 
bara bílanotkunina, sem væri hag-
kvæmt og umhverfisvænt. Ó, nei, í 
stað þess er bensínverðinu bara 
mótmælt. Bensínverðið kemur jú 
illa niður á öllum bílaeigendum en 
mér finnst við samt vera ansi langt 
leidd ef þetta er það fyrsta sem 
okkur dettur í hug að mótmæla.

STUÐ MILLI STRÍÐA Mótmæli Íslendinga
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR VILL MÓTMÆLA ÖÐRU EN BENSÍNVERÐINU
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Yfirvofandi er stefnumót 25 
söngnemenda, 30 nemenda  
í hljóðfæraleik, lifandi 
afturgöngu Mozarts og hóps 
atvinnufólks úr íslensku 
tónlistar- og leikhúslífi við 
nokkuð hundruð aðdáend-
ur óperuformins. Così fan 
tutte − Allar eru þær eins 
– kemur upp í  Íslensku 
óperunni í kvöld. Leikstjór-
inn Ágústa Skúladóttir 
lofar  ævintýralegri og 
stórskemmtilegri uppfærslu 
á vegum Óperustúdíós Ís-
lensku óperunnar á einu af 
meistaraverkum óperubók-
menntanna.

Óperustúdíó Íslensku óperunnar 
er vettvangur innan Íslensku óper-
unnar þar sem langt komnir og 
hæfileikaríkir tónlistarnemendur 
fá tækifæri til að spreyta sig á 
fjölum Óperunnar í Ingólfsstræti. 
Í sviðsetningunni skipta átta söng-
nemendur með sér aðalhlutverk-
unum fjórum í óperunni, auk þess 

sem sautján manna kór og þrjátíu 
hljóðfæranemendur skipa hljóm-
sveitina. Listræn stjórn er hins 
vegar í höndum atvinnumanna og 
gefst nemendunum þannig kostur 
á að fá glögga innsýn í hið viða-
mikla verkefni sem full uppsetn-
ing óperu er. 

Ágústa Skúladóttir leikstjóri á 
að baki nokkrar vel heppnaðar 
leiksýningar hérlendis á síðustu 
árum: verðlaunabarnasýninguna 
Klaufa og kóngsdætur og Eldhús 
eftir máli, sem er ein best sótta 
leiksýning undangenginna ára hér 
á landi. Búast má við hverju sem 
er þegar Ágústa er annars vegar, 
allt frá dramatík af dekkstu gerð 
til óborganlegs húmors, og þannig 
er einnig haldið á spöðunum í 
þessari fyrstu óperuuppfærslu 
hennar, þar sem viðfangsefnið er 
hin leikandi létta og undurfagra 
Così fan tutte Mozarts. 

Í óperunni segir frá vélabrögð-
um Don Alfonsos, sem fær þá hug-
dettu að láta reyna á ást og trygg-

lyndi vina sinna. Í þessum 
hildarleik koma upp margvíslegar 
aðstæður, bæði sprenghlægilegar 
og sárar og erfiðar. Óperan veltir 
um leið upp spurningum um mann-
legt eðli, um grimmd, ást og loforð 
– og hvernig mannskepnan bregst 
við þegar á hana er reynt. 

Það er Guðrún Öyahals sem 
hannar leikmynd og Katrín Þor-
valdsdóttir sem hannar búninga, 
þar sem leikið er með möguleika 
formsins á ótal vegu. Lýsingu 
hannar Páll Ragnarsson, nýráðinn 
ljósameistari Íslensku óperunnar. 
Hljómsveitarstjóri og umsjónar-
maður Óperustúdíósins er sem 
fyrr Daníel Bjarnason. Glitnir er 
dyggur bakhjarl Óperustúdíósins. 

Frumsýning er sunnudaginn 6. 
apríl kl. 20. Aðrar sýningar eru 9., 
11. og 13. apríl og verða aðeins 
þessar fjórar sýningar. Miðaverði 
er stillt í hóf og mun vera ódýrasti 
óperumiði sem fáanlegur er við 
Atlantshafið þessi dægrin.

pbb@frettabladid.is

Allar eru þær eins

LEIKLIST Þorvaldur Þorvaldsson í hlutverki Don Alfonsos, Unnur Helga Möller í 
hlutverki Despinu og Steinunn Skjenstad í hlutverki Fiordiligi (fremst) í sviðsetningu 
Ágústu Skúladóttur á Cosi hjá Óperusmiðjunni.  MYND/ÍSLENSKA ÓPERAN/GÍSLI HRAFN EGILSSON

Þær Margrét Hrafnsdóttir sópran-
söngkona og Hrönn Þráinsdóttir 
píanóleikari flytja metnaðarfulla 
og spennandi efnisskrá í Tíbrá-tón-
leikaröð Salarins í kvöld. Á tónleik-
unum má heyra sjaldheyrð söng-
lög eftir pólska tónskáldið 
Szymanowski og hljómar sönglaga-
flokkurinn op. 17 frá árinu 1907 
sennilega í fyrsta sinn hér á landi í 
heild sinni. Á meðal annarra verka 
sem þær Margrét og Hrönn flytja 
eru ljóðaflokkur Schumanns op. 40 
frá árinu 1840 og sönglög Griegs, 
sem teljast án efa til krúnudjásna 
skandinavískrar ljóðatónlistar. 

Margrét og Hrönn hafa unnið 
saman sem ljóðatvíeyki frá árinu 

1998, en þær stunduðu meðal ann-
ars nám saman við ljóðasöngdeild 
tónlistarháskólans í Stuttgart á 
árunum 2004-2007. Þær hafa haldið 
fjölda tónleika, hér á landi og í Evr-
ópu. Margrét er búsett og starf-
andi í Stuttgart í Þýskalandi, en 
Hrönn býr á Íslandi og starfar við 
Söngskólann í Reykjavík og við 
Tónlistarskóla FÍH. Þess má til 
gamans geta að tónleikarnir í kvöld 
eru frumraun bæði Margrétar og 
Hrannar í Salnum.

Tónleikarnir hefjast kl. 20. Miða-
verð er 2.000 kr., en námsmenn, 
eldri borgarar og öryrkjar fá mið-
ann á 1600 kr. Miða má nálgast í 
miðasölu Salarins.  - vþ

Sjaldheyrð sönglög

FRUMSÝNING: Sunnudaginn 6. apríl kl. 20  – Uppselt
Miðvikudaginn 9. apríl kl. 20 – Uppselt

Föstudaginn 11. apríl kl. 20 – Örfá sæti laus
LOKASÝNING: Sunnudaginn 13. apríl kl. 20 

MIÐAVERÐ: 1.000 KR.

www.opera.is

Erum sífellt 
að bæta við 
nýjum vörum

LEIKLIST Ágústa Skúladóttir setur nú 
óperu á svið í fyrsta sinn. 
 MYND/FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LJÓÐATÓNLIST Þær Margrét Hrafnsdóttir og Hrönn Þráinsdóttir flytja sönglög í Saln-
um í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Ítalska tískuhúsið Salvatore 
Ferragamo fagnaði áttræð-
isafmæli sínu á dögunum 
í Shanghai. Blásið var til 
afmæliskvöldverðar, ball-
ettsýningar og að lokum 
veglegrar tískusýningar, 
þar sem fyrirsætur sýndu 
línu hússins fyrir komandi 
haust og vetur. 

> DEILA ÖLLU

Vinkonurnar Katie Holmes og Victor-
ia Beckham eru svo nánar að þær deila 
meira að segja máltíðum, að sögn 
veitingastaðar í LA. Þegar þær 
fara út að borða skipta þær 
iðulega með sér einu salati, án 
salatsósu, einu fiskstykki og 
gufusoðnu spínati. Skýring-
una á grönnu holdafari vin-
kvennanna tveggja gæti 
því verið að finna í þess-
um sameiginlegu máltíð-
um þeirra. 

Salvatore í Shanghai
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Bandaríski leikarinn Nicolas Cage 
hefur samþykkt opinbera afsökunar-
beiðni leikkonunnar Kathleen Turner 
vegna ummæla sem birtust í sjálfsævi-
sögu hennar. Cage kærði Turner fyrir 
ærumeiðingar í ævisögunni þar sem 
hún hélt því fram að hann hefði tvisvar 
verið handtekinn fyrir ölvunarakst-
ur á meðan á upptökum á Peggy 
Sue Got Married stóð, en þau léku 
saman í myndinni árið 1986. 

Hélt hún því einnig fram að 
Cage hefði verið handtekinn 
fyrir að stela Chihuahua-
hundi.

Cage sakaði Turner um að 

hafa logið upp á sig sök og höfðaði mál 
í Bretlandi eftir að útdráttur úr bókinni 
með upplýsingunum var birtur í dag-
blaðinu The Daily Mail og á heimasíðu 

blaðsins. Lögmaður Cage sagði 
leikarann vera afar 

ánægðan með 
útkomuna 

vegna 
þess að 
hann hafi 
„aldrei 
verið 

handtekinn fyrir ölvunarakstur, hunda-
þjófnað eða neitt annað“. „Sem leikari 
sem leikur í mörgum fjölskylduvænum 
myndum og á eitt lítið barn og annað á 
unglingsaldri, var hr. Cage eðlilega 
ósáttur þegar hann var sakaður um 
glæpsamlegt athæfi,“ sagði lögmaður-
inn.

Turner og The Daily Mail hafa ákveð-
ið að gefa umtalsverðan pening til góð-
gerðamála í kjölfar málsins, auk þess 
sem rituð verður afsökunarbeiðni í 
ævisögu Turner. 

Turner biður Cage afsökunar

NICOLAS CAGE Cage var afar 
ósáttur við ummæli Turner í 
sjálfsævisögu sinni.

KATHLEEN TURNER Leikkonan bað 
Cage opinberlega afsökunar á 

ummælum sínum.

Tvær leiksýningar sem sýndar 
voru á alþjóðlegu leiklistarhátíð-
inni Lókal hafa verið valdar af 
listrænum stjórnanda leiklistar-
hátíðarinnar í Tampere í Finnlandi 
til að taka þátt í hátíðinni sem 
verður haldin í ágúst á þessu ári. 
Leiksýningarnar eru L´Effet de 
Serge sem franski hópurinn 
Vivarium Studio sýndi í fyrsta 
sinn utan Frakklands á Lókal og 
svo hin umtalaða sýning Sokka-
bandsins á revíunni Hér og nú. 

Lókal fékk nýverið góða dóma 
hjá gagnrýnanda dagblaðsins New 
York Times. Hann segir að þótt 
Lókal hafi ekki verið umfangsmik-
il hátíð, hafi dagskráin reynst vera 
fjölbreytt og greinilegt samhengi 
á milli uppsetninganna. „Ég bíð 

spenntur eftir því sem verður á 
boðstólum að ári,“ segir í umsögn-
inni, sem birtist á gagnrýnenda-
vefnum www.theathermania.com. 
Á þýska gagnrýnendavefnum 
www.nachtkritik.de er blaðamað-
ur hrifnastur af leikritinu Ode to 
the Man Who Kneels sem leikhóp-
urinn New York City Players sýndi 
í Hafnarfjarðarleikhúsinu. 

Tvær til Tampere

LÓKAL Hluti af hópnum sem tók þátt í 
alþjóðlegu hátíðinni Lókal í mars.

Nýjustu fréttir frá Hollywodd 
herma að Ben Stiller hafi keypt 
kvikmyndaréttinn að óútgefinni 
myndasögu um Kaftein Doug. 
Flestir eru væntanlega engu 
nær um hver þessi Doug er en 
hann er persóna í myndasögu 
eftir Greg Erb og Jason Orem-
land. Höfundarnir eru sam-
kvæmt frétt Empire þegar byrj-
aðir að skrifa handrit eftir 
bókinni en hún segir frá títt-
nefndum Doug sem þarf að 
snúa aftur til ævintýraver-
aldar sinnar eftir sjálf-
skipaða þrjátíu ára útlegð. 

Eftir stanslausa velgengni 
á fyrri hluta þessa áratugar 
virðist Stiller þurfa á einhverju 
verulega bitastæðu að halda 
enda þótti Night at the 
Museum ekki heppnast neitt 
sérstaklega vel. Hvort blanda 
af Pétri Pan og The Neverend-
ing Story sé töfralausnin verð-
ur síðan að koma í ljós.

Ofurhetjan Stiller

Í OFURHETJU-
GALLA Ben 
Stiller hefur 
keypt kvik-
myndaréttinn 
að óútgefinni 
myndasögu.

Útvarpsmaðurinn fyrrverandi 
Þröstur Gestsson, eða Þröstur 3000, 
hefur verið ráðinn skemmtana-
stjóri Tunglsins sem verður opnað 
með pompi og prakt föstudaginn 
ellefta apríl. Upphaflega stóð til að 
opna staðinn 4. apríl en vegna viða-
mikilla breytinga var ákveðið að 
fresta opnuninni um eina viku.

„Þetta lítur allt saman gríðar-
lega vel út og það er mikil sveifla 
í gangi í þessum dansgeira. Það er 
kominn tími á að það opni klúbbur 
á Íslandi og það er ástæðan fyrir 
því að Tunglið er að opna,“ segir 
Þröstur, sem hefur áður starfað 
við skemmtanamál hjá Sólon, 
Café Victor og Kaffibrennslunni. 
Þröstur var á sínum tíma dag-
skrárstjóri FM 957 en síðast var 
hann bak við hljóðnemann á Kiss 

FM meðan sú stöð var og hét. 
Þröstur viðurkennir að hann 

sakni útvarpsmennskunnar og 

útilokar ekki að snúa aftur á öldur 
ljósvakans. Tunglið á aftur á móti 
hug hans allan þessa dagana og 
hefur hann mikla trú á nýja staðn-
um. „Þarna er góður hópur og 
þetta er verðugt verkefni. Þetta 
er stór og skemmtilegur staður 
og við verðum vonandi í sam-
starfi við þá helstu í þessum dans-
bransa,“ segir hann. 

Tunglið verður opnað kl. 21.59 
hinn 11. apríl og þá verður tekið á 
móti boðsgestum með látum. 
Ætlar einvala lið skífuknapa, bæði 
innlendir sem erlendir, að sjá um 
að halda stemningunni í hámarki. 
Fremstir í flokki verða Dj Marg-
eir, Grétar G, Kiddi Ghozt og 
Mikko frá Berlín, auk þess sem 
leynivopn frá Skotlandi mætir á 
staðinn. - fb

Frá útvarpinu til Tunglsins

folk@frettabladid.is

Ítalska tískuhúsið Salvatore Ferragamo hélt upp á áttræðisafmæli sitt í Kína 
á dögunum. Þó að Ferragamo sjálfur hafi hafið feril sinn sem skóhönnuður 
eru nú mörg ár síðan tískuhúsið færði út kvíarnar. Það framleiðir í dag skó 
og töskur, sólgleraugu og ilmvatn svo eitthvað sé nefnt, auk tískulínanna 
sem það sendir frá sér yfir árið. Haustlínan er með nokkuð klassísku sniði, 
með silkiblússum og klassískum kápum, þó að rokkaðri kjólar með keðjum 
hafi einnig ratað á sýningarpallana.

ÁTTRÆÐISAFMÆLI SALVATORE FERRAGAMO

ÞRÖSTUR GESTSSON Þröstur hefur verið 
ráðinn skemmtanastjóri Tunglsins við 
Tryggvagötu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



SUNNUDAGUR  6. apríl 2008 25

„Ég er búinn að spá í þetta í svolít-
inn tíma enda er ég forfallinn 
Bubba-aðdáandi,“ segir Trausti 
Már Ingason sem er að undirbúa 
spurningakeppni um Bubba Mort-
hens sem hann vonast til að halda í 
lok þessa mánaðar. 

Trausti hefur auglýst eftir þátt-
takendum á heimasíðunni Bubbi.is 
en hingað til hefur eingungis einn 
aðili skráð sig. „Þetta er náttúru-
lega bara gert í gamni en ég bjóst 
við að það væri aðeins meiri áhugi. 
Það eru mjög margir búnir að 
koma og segja „frábær hugmynd“ 
en svo vill enginn vera með. Það 
eru margir sem gefa sig út fyrir að 
vera Bubba-sérfræðingar og ég 
ætlaði að leyfa þeim að spreyta sig 
núna. Þeir eru kannski eitthvað 
hræddir en fólk getur alveg haft 

brennandi áhuga á einhverju þótt 
það viti ekki mikið um það. Það 
þarf ekkert að skammast sín fyrir 
það,“ segir hann og skorar á fólk 
að taka þátt í skemmtilegum leik.

Trausti segist ekki hafa lagt 
mikla vinnu í spurningarnar því 
flestar upplýsingarnar um Bubba 
séu þegar til í kollinum á honum. 
„Þegar maður er búinn að fylgjast 
með Bubba í yfir tuttugu ár þá er 
þetta fljótt að koma en ég leita mér 
upplýsinga til að vera alveg viss,“ 
segir hann.

Sigurvegarinn fær nafnbótina 
Bubbasérfræðingurinn 2008 og 
hugsanlega verðlaunaplatta og 
áritaða mynd af Bubba. Áhuga-
samir geta sent Trausta nafn sitt 
og símanúmer á blindsker@hive.
is.  - fb

Skorar á fólk í 
Bubba-keppni

TRAUSTI MÁR INGASON Einn harðasti Bubba-aðdáandi Íslands er að undirbúa spurn-
ingakeppni um goðið sitt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HRINGSJÁ 
Hringsjá veitir endurhæfi ngu til náms og starfa. Hringsjá er ætluð einstaklingum 
eldri en 18 ára, sem vegna heilsufarsvanda, fötlunar, áfallasögu og/eða félagslegra 
aðstæðna hafa ákveðið að endurmeta og styrkja stöðu sína og að efl a persónulega 
færni.

Fullt nám er 3 annir 
Inntaka í fullt nám fer fram tvisvar á ári

Umsóknarfrestur fyrir haustönn er til 16. maí 2008.

Kennd er tölvunotkun, bókfærsla, stærðfræði, íslenska, enska, félagsfræði, tjáning, 
myndlist og námstækni.
    
Veitt er náms- og starfsráðgjöf, kennd gerð starfsumsókna, þjálfuð atvinnuviðtöl og 
unnið að sjálfsstyrkingu.  Ráðgjöf og stuðningur vegna lestrarerfi ðleika, námserfi ðleika, 
prófkvíða og annarra persónulegra þátta.

Kennt er í litlum hópum, námið er einstaklingsmiðað og áhersla lögð á þægilegt 
náms-og starfsumhverfi .

Námskeið
Inntaka á námskeið fer fram allt skólaárið

•  Grunnnámskeið í tölvunotkun, 30 kennslustundir
•  Excelnámskeið, 30 kennslustundir
•  Bókhaldsnámskeið, 30 kennslustundir
•  Ýmis önnur námskeið

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Hringsjár www.hringsja.is eða í skólanum.
Frekari upplýsingar veita Helga Eysteinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi  helga@hringsja.is 
og Linda Skúladóttir, forstöðumaður, rlinda@hringjsa.is

HRINGSJÁ, Hátúni 10 d., s: 552-9380/562-2840, www.hringsja.is 
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SÍMI 462 3500SÍMI 551 9000

SÍMI 564 0000

7
16
7

12

THE EYE   kl. 8 - 10
VANTAGE POINT kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl.4 - 6 
HORTON   kl.4 - 6 ÍSLENSKT TAL

16
16
7

16
16
16

16

THE AIR I BREATHE kl.3 - 6 - 8 - 10
VANTAGE POINT kl.3 - 6 - 8 - 10
IN BRUGES kl.3 - 5.45 - 8 - 10.10
HORTON   kl.3 ENSKT TAL

THE ORPHANAGE kl. 6 - 8 - 10

DEFINITELY MABY kl.1 - 5.30 - 8 - 10.30
DEFINITELY MABY LÚXUS kl. 1 - 5.30 - 8 - 10.30
VANTAGE POINT kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE OTHER BOLEYN GIRL kl. 8 
SHUTTER kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl.1 - 3.30 - 5.45 
HORTON   kl.1 - 3.30 ENSKT TAL

HORTON   kl.1 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO   kl. 10.30

5%

5%5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

!óíbí.rk055
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk055
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk055
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 530 1919

16
10
16
7
7
12
7

DOOMSDAY kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE OTHER BOLEYN GIRL kl.3 - 5.30 - 8
THE EYE   kl. 10.30
THE SPIDERWICK CRONICLES kl.3.40 - 5.50
HEIÐIN   kl. 10
THE KITE RUNNER kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 4 - 6 - 8
HORTON   kl.3.40 ÍSLENSKT TAL

5%

„Fín Fjölskyldumynd”
- 24 Stundir

���

����
„Allt smellur saman
og allt gengur upp”
- A. S., 24 Stundir

MESTI FARALDUR SÖGUNNAR...
MILLJÓNIR SÝKTAR...

EINANGRUÐ...
YFIRGEFIN...

25 ÁRUM SÍÐAR
ER TÍMI MANNKYNSINS RUNNINN ÚT.

FRÁBÆR VÍSINDATRYLLIR Í ANDA
28 DAYS LATER FRÁ LEIKSTJÓRA

THE DESCENT!

!óíbí.rk055
Gildir á allar sýningar í 

   Smárabíói merktar með rauðu

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

3D-DIGITAL

DIGITAL

Þrælskemmtileg rómantísk gamanmynd.

FOOL´S GOLD kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30 7

FOOL´S GOLD kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30 VIP
STÓRA PLANIÐ kl. 4D - 6D - 8D - 10:10D 10

DOOMSDAY kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

HANNA MONTANA kl. 2 (3D) L

LARS AND THE REAL GIRL kl. 10:10 L

10.000 BC kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

THE BUCKET LIST kl. 6 - 8 7

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TALkl. 2 - 4 L

STEP UP 2 kl. 2 - 4 7

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

DIGITAL

3D-DIGITAL

FOOL´S GOLD kl. 6 - 8:20 - 10:40 7

STÓRA PLANIÐ kl. 2D - 4D - 6D - 8D - 10D 10

HANNA MONTANA kl. 2 (3D) - 4 (3D) L

JUNO kl. 6 - 8 - 10 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

STÓRA PLANIÐ kl. 6 - 8 - 10:10 10

LARS AND THE REAL GIRL kl. 8 L

SHUTTER kl. 10:10 7

HORTON M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 1:30 - 3:45 7

STÓRA PLANIÐ kl. 6 - 8 - 10 10

SEMI PRO kl. 8 L

JUNO kl. 10 L

HORTON M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 - 6 L

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

FOOL´S GOLD kl.  6 - 8 - 10 7

STÓRA PLANIÐ kl.  6 - 8 - 10 10

UNDERDOG M/ÍSL TALI kl. 4 L

INTO THE WILD kl.  3:40 7

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
DEFINITELY, MAYBE kl. 5.45, 8 og 10.15 L
THE EYE kl. 8 og 10 16
SPIDERWICK CRONICLES kl. 2, 4 og 6 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L
SEMI-PRO kl. 8 og 10 12
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 2 L

“Vel gerð ævintýra-og fjölskyldumynd.
Með betri slíkum undanfarin misseri.”

- VJV, Topp5.is/FBL

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
- H.J.  MBL

Tónleikamynd Martins 
Scorsese, Shine a Light 
með Rolling Stones, verður 
frumsýnd hérlendis ellefta 
apríl. Myndin fetar í fót-
spor fjölda vel heppnaðra 
tónleikamynda sem margar 
hverjar eru orðnar sígildar 
í rokksögunni.

Það sem einkennir vel heppnaðar 
tónleikamyndir er tvímælalaust 
sú stemning sem kvikmyndagerð-
armennirnir ná að fanga með 
myndavélum sínum. Oft þykja 
þær jafnframt góð heimild um 
ákveðin tímabil í tónlistarsögunni, 
enda er viðtölum við hljómsveit-
armeðlimi eða aðstandendur 
þeirra oft skeytt saman við tón-
leikaefni til að gera útkomuna 
safaríkari en ella.

Fréttablaðið tók saman stað-
reyndir um fjórar af helstu tón-
leikamyndum sögunnar, sem erf-
itt verður fyrir Stones að toppa.

U2 spilar á húsþaki
Rattle and 
Hum með 
írsku rokkur-
unum í U2 
var tekin upp 
á tónleika-
ferð hennar 
um Bandarík-
in í tilefni af 
útkomu plöt-
unnar The 
Joshua Tree. 
Sú plata kom 
út 1987 en myndin ári seinna, 
ásamt samnefndri tónleikaplötu.

Í myndinni, heimsækir U2 
Graceland, djammar með BB King 
og spilar uppi á húsþaki eins og 
Bítlarnir gerðu forðum daga. Tón-
leikamyndum er blandað saman 
við viðtöl við hljómsveitarmeð-
limi og útkoman er í meira lagi 
eftirminnileg og gefur góða mynd 
af U2 sem magnaðri tónleika-
sveit.

Síðasti valsinn
The Last Waltz, í leikstjórn Mart-
ins Scorsese, fjallar um lokatón-
leika The Band sem voru haldnir á 
þakkargjörðardaginn 25. nóvem-
ber 1976 í San Francisco.

Sveitin hafði verið í sextán ár á 

tónleikaferð og ákvað að binda 
endahnútinn á ferilinn með því að 
bjóða fjölda vina sinna að spila 
með sér í 
hinsta sinn. 
Á meðal 
þeirra voru 
Eric Clapton, 
Bob Dylan, 
Van Morri-
son, Ringo 
Starr, Neil 
Young, Ron 
Wood og 
Muddy 
Waters.

 The Last 
Waltz hefur 
verið sögð 
ein besta tón-
leikamynd sem gerð hefur verið 
og eru það orð að sönnu enda náði 
Scorsese að fanga stemninguna á 
tónleikunum og baksviðs einstak-
lega vel. 

Zeppelin á fremsta bekk
Tónleika-
mynd Led 
Zeppelin, The 
Song Rema-
ins the Same, 
hefur alla tíð 
notið mikillar 
hylli á meðal 
tónlistarunn-
enda. Myndin 
var tekin upp 
á þrennum 
tónleikum í 
Madison Squ-
are Garden 
sem voru hluti af tónleikaferð 

Zeppelin um Bandaríkin 1973. 
Myndin sjálf skilaði sér aftur á 
móti ekki í kvikmyndahús fyrr en 
þremur árum síðar. Með henni 
vildi Zeppelin gefa aðdáendum 
sínum tækifæri til að sjá sveitina 
á tónleikum á fremsta bekk, 
þannig að upplifunin yrði persónu-
leg og mikilfengleg. Það tókst því 
myndin hefur alla tíð verið talin 
frábær heimild um eina bestu 
rokksveit allra tíma.

Til styrktar Bangladesh
Myndin The Concert for Bangla-
desh var, rétt eins og The Song 
Remains the Same, tekin upp í 
Madison Square Garden á tvenn-
um tónleikum 
sem Bítillinn 
George Harri-
son og Ravi 
Shankar 
skipulögðu til 
styrktar flótta-
mönnum frá 
Bangladesh.

Alls sáu 
fjörutíu þús-
und manns 
tónleikana 
sem voru 
báðir haldnir 
1. ágúst 1971. Á meðal gesta, eins 
og í The Last Waltz, voru Eric Clap-
ton, Bob Dylan og Ringo Starr, auk 
þess sem Billy Preston og Leon 
Russell heiðruðu gesti með nær-
veru sinni.

Tónleikarnir voru á sínum tíma 
stærstu góðgerðatónleikarnir sem 
höfðu verið haldnir í heiminum og 
var upplifun áhorfenda eftir því.

Mögnuð stemning ofar öllu

ROLLING STONES Mick Jagger og Keith Richards eru í aðalhlutverki í heimildamynd-
inni Shine a Light.

RATTLE AND HUM 
Myndin var tekin upp 
á tónleikaferð U2 um 
Bandaríkin.

THE LAST WALTZ 
Margir af þekktustu 
rokkurunum komu við 
sögu í hinni sígildu 
The Last Waltz.

THE SONG REMAINS 
THE SAME Tónleika-
mynd Led Zeppelin 
hefur lengi verði talin 
ein sú besta í sögunni.

CONCERT FOR BANG-
LADESH George Har-
rison og Ravi Shankar 
skipulögðu tónleika til 
styrktar flóttamönnum 
í Bangladesh.

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

5. og 6. apríl

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSL. TALI 
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKAFOOLS GOLD

KL. 1:20 Í ÁLFABAKKA
UNDRAHUNDURINN M/ÍSL TALI KL. 2 Í ÁLFABAKKA, 
Í KRINGLUNNI, Í KEFLAVÍK OG SELFOSSI, OG KL. 4 Á AKUREYRI

STEP UP 2 KL. 2 Í ÁLFABAKKA

REYKJAVÍK AKUREYRI SELFOSS



Arctic Spas Faxafeni 9 Sími 554 7755   
www.arcticspas.is ath. Aðkoma í kjallara, bakhús. 

Opið 
Laugardag  9.00-18.00
Sunnudag  12.00-18.00

Kynnum um helgina Arctic Spas árgerð 2008

Fullt af nýjum breytingum
*Nýjir nuddstútar
*Nýtt Ozonkerfi 
*Hnakkanudd

Panasonic Nuddstólar
Alvöru Japanskir Nuddstólar
Mest seldu nuddstólar í heimi.

Útihúsgöng, Dönsk hönnun.
*Dönsk Hönnun
*Endurunnin úr gammalli bryggju í Danmörku.
*Eru úr Azobe tré, viðurinn er c.a. 400 ára gamall
*Þarf aldrei að bera olíu eða slíkt á húsgögnin
*Eru þung og fjúka ekki
*Henta sérstaklega vel íslensku aðstæðum

Billiardborð
Vorum að taka á móti heilum gám af billiardborðum
*Kjuðar, kúlur og dúkur fylgja öllum seldum 
 billardborðum  um helgina.

Arctic Spas er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu á 
heitum pottum í heiminum í dag. 25 ára gamalt fyrirtæki í 

Kanada.  Eitt af 50 best reknu fyrirtækjum í Kanada,  
Það segir meira en mörg orð.
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sport@frettabladid.is

Boltinn er hjá okkur

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting í 3 nætur á hóteli með 
morgunverði og miði á leikinn.

2.–5. maí

Barcelona – Valencia

79.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli
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18.–20. apríl

Fulham – Liverpool

39.900 kr.
Verð á mann 

Tilboð!Flug ogmiði á leikinn

Kylfingurinn Birgir Leifur Hafþórsson fann 
sig heldur betur vel í gær á þriðja hring 
Estoril-mótsins. Hann lék hringinn í gær á 66 
höggum eða fimm höggum undir pari. Hann 
er því samtals á átta höggum undir pari á 
mótinu. Hringur Birgis var næstbesti hringur 
allra keppenda í gær. Hann fékk sjö fugla og 
tvo skolla. Birgir Leifur er fyrir vikið í 21. sæti 
fyrir lokahringinn.

„Maður er bara kátur núna. Það er ekki 
annað hægt eftir svona góðan hring,“ sagði 
Birgir Leifur kátur við Fréttablaðið í gær en 
hann segir nauðsynlegt að fá svona góðan 
hring til þess að auka sjálfstraustið hjá sér.

„Því er ekki að neita að það hefur verið 
skortur á sjálfstrausti hjá mér. Það má rekja 
til ýmissa þátta eins og stutta spilsins sem 
hefur ekki verið nógu gott. Svo þegar púttin 
detta hjá manni eins og á þessum hring þá 

fær maður sjálfkrafa meira sjálfstraust. Þegar 
maður hefur trú á því að púttin detti ofan 
í er maður í betri málum. Þetta er vonandi 
það sem koma skal hjá mér.“

Birgir Leifur hefur tekið púttin mikið í gegn 
hjá sér og hann vonast til að það muni skila 
sér í betri árangri á næstu mótum.

„Ég hef verið að vinna í púttunum alveg 
síðasta árið. Púttin skipta svo svakalega 
miklu máli og þessi aukavinna er að skila sér 
hjá mér á margan hátt,“ sagði Birgir Leifur 
sem vonast eftir öðrum álíka góðum hring 
hjá sér í dag.

„Það er vonandi. Ég hef í það minnsta 
fulla trú á því að ég geti náð inn öðrum 
svona hring. Við sjáum hvað setur,“ sagði 
Birgir.

Fram undan hjá Birgi er síðan smáhlé 
en hann kemst ekki inn á næsta mót sem 

haldið er í Kína. „Maður 
verður bara að nýta fríið 
eins vel og maður 
getur og æfa sig. 
Svo verður 
maður 
að grípa 
gæsina 
á næsta 
móti sem 
ég fæ að 
keppa 
á,“ 
sagði 
Birgir 
Leif-
ur að 
lokum.

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON:  LÉK Á FIMM HÖGGUM UNDIR PARI Í GÆR

Hefur fengið sjálfstraustið á ný

FÓTBOLTI Brasilíumennirnir Isma-
el da Silva Francisco og Carlos 
Alexandre Bernal, sem spila með 
Þrótti, segja í viðtali við íþrótta-
blaðið Sport að þeir hafi lent í 
fangelsi vegna fordóma dyra-
varða á Vegamótum.

„Við höfðum ekkert gert af 
okkur annað en að vera af öðrum 
kynþætti og þjóðerni og dyra-
vörðunum var ekki hlýtt til okkar 
af þeim sökum. Þetta eru kyn-
þáttafordómar af verstu sort,“ 
segir Ismael við Sport.

Ítarlegt viðtal við þá félaga 
má finna í Sport sem er í miðju 
Fréttablaðsins í dag.

Þar eru einnig birtar niðurstöð-
ur í vali á kynþokkafyllstu leik-
mönnum N1-deildanna og viðtal 
við hæsta körfuboltamann lands-
ins sem ekki margir vita af. Svo 
má finna viðtal við efnilegasta 
handboltamann landsins í blaðinu 
og einnig er nýja frjáls -íþróttaað-
staðan í Laugardal skoðuð. - hbg

Brassarnir hjá Þrótti:

Fangelsaðir 
vegna fordóma

FRANCISCO OG BERNAL Una hag sínum 
ágætlega á Íslandi þrátt fyrir handtöku 
fljótlega eftir komuna til landsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enska úrvalsdeildin:
ARSENAL - LIVERPOOL 1-1
0-1 Peter Crouch (42.), 1-1 Nicklas Bendtner 
(54.).
ASTON VILLA - BOLTON WANDERERS 4-0
1-0 Gareth Barry (9.), 2-0 Gabriel Agbonlahor 
(56.), 3-0 Gareth Barry (60.), 4-0 Marlon Hare-
wood (85.).
BLACKBURN ROVERS - TOTTENHAM  1-1
0-1 Dimitar Berbatov (7.), 1-1 Morten Gamst 
Pedersen (30.).
FULHAM - SUNDERLAND 1-3
0-1 Danny Collins (45.), 0-2 Michael Chopra 
(54.), 1-2 David Healy (74.), 1-3 Kenwyne Jones 
(76.).
MANCHESTER CITY - CHELSEA 0-2
0-1 Richard Dunne sjálfsmark (6.), 0-2 Salomon 
Kalou (53.).
NEWCASTLE UNITED - READING 3-0
1-0 Obafemi Martins (18.), 2-0 Michael Owen 
(43.), 3-0 Mark Viduka (58.).
WIGAN ATHLETIC - BIRMINGHAM CITY 2-0
1-0 Ryan Taylor (15.), 2-0 Ryan Taylor (55.)

STAÐAN:
Man. United 32 24 4 4 68-15 76
Chelsea 33 22 8 3 58-23 74
Arsenal 33 20 11 2 63-27 71
Liverpool 33 17 12 4 57-25 63
Everton 32 17 6 9 48-27 57
Portsmouth 32 15 8 9 46-33 53
Aston Villa 33 14 10 9 56-44 52
Blackburn  33 13 12 8 43-39 51
Manchester  33 13 10 10 37-39 49
West Ham  32 12 8 12 35-39 44
Tottenham  33 10 10 13 62-56 40
Newcastle  33 10 8 15 40-58 38
Sunderland 33 10 6 17 32-50 36
Wigan Athletic 33 9 7 17 30-47 34
Middlesbrough 32 8 10 14 28-45 34
Reading 33 9 5 19 37-61 32
Birmingham  33 7 9 17 38-51 30
Bolton  33 6 8 19 30-52 26
Fulham 33 4 12 17 30-56 24
Derby County 32 1 8 23 16-67 11

Tveir leikir fara fram í 
ensku úrvalsdeildinni 
í dag. 
Manchester United 
sækir Middlesbrough 
heim klukkan 
13.30 og klukkan 
15 tekur Everton 
á móti botnliði 
Derby á 
Goodison 
Park.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Portsmouth, lið Her-
manns Hreiðarssonar, spilar til 
úrslita í ensku bikarkeppninni í ár 
eftir sigur á WBA, 1-0, í undanúr-
slitum á Wembley. Það var Nwank-
wo Kanu sem skoraði eina mark 
leiksins. Andstæðingurinn í úrslit-
unum verður 1. deildarlið en 
Barnsley og Cardiff mætast í síð-
ari undanúrslitaleiknum í dag. 
Þetta er í fyrsta sinn síðan 1939 
sem Portsmouth kemst í úrslit.

„Þetta var alveg meiriháttar. 
Þessi dagur er búinn að vera alveg 
ótrúlegur. Maður er ekkert búinn 
að ná sér niður enn þá,“ sagði Her-
mann við Fréttablaðið eftir leik í 
gær en hann sagði stemninguna 
hafa verið lyginni líkasta allan 
daginn.

Bjórdósum hent í rútuna
„Þegar við komum keyrandi að 

vellinum snemma voru þúsundir 
manna að taka á móti okkur. Annar 
helmingurinn var að fagna okkur 
og hinn helmingurinn kastaði bjór-
dósum í rútuna. Þetta var æðis-
legt,“ sagði Hermann léttur en 
hann segir ólíkt skemmtilegra að 
vera að keppa um titil en falla líkt 
og hann hefur lent í fjórum 
sinnum á ferlinum.

„Bikarinn er svakalega 
skemmtileg keppni og við 
ætlum okkur alla leið. Ef 
við spilum eins og menn í 
úrslitunum þá verður 
það góður dagur,“ 
sagði Hermann 
sem meiddist í 
síðasta leik 
liðsins en gat 
samt spilað.

„Meiðslin 
háðu mér ekkert í 
leiknum en ég er 
ekkert sérstakur 
núna eftir leikinn.“

Hermann og félagar 
segjast ekki vera búnir 

að segja sitt síðasta orð í 
deildinni en Hermann 

segir að þeir muni bíta frá 
sér í þeim leikjum sem 
eftir eru.
„Við ætlum að taka inn 

eins mörg stig og mögulegt er 
og svo sjáum við hverju það skil-
ar okkur. Það eru 18 stig í pottin-
um og við ætlum að taka lungann 

af þeim stig-
um,“ sagði Her-
mann að lokum 
en hann bjóst 
ekki við mikl-

um fagnaðarlátum um kvöldið 
enda leikur næsta þriðjudag. 
Harry Redknapp, stjóri Port-
smouth, var svo æstur á leiknum 
að hann steingleymdi að veðja á 
hesta í stórri keppni sem fór fram 
í gær en það klikkar aldrei hjá 
stjóranum. Nígeríumaðurinn 
Kanu var eðlilega kátur með mark-
ið og sigurinn.

„Þetta var auðvelt færi sem ég 
gat ekki klúðrað,“ sagði Kanu en 
hann lék áður með WBA. „Þeir 
byrjuðu leikinn betur en við en 
Sol, Sylvain, Glen og Hermann 
voru frábærir í öftustu línu.“

 henry@frettabladid.is

Alveg ótrúlegur dagur
Hermann Hreiðarsson og félagar í Portsmouth eru komnir í úrslit ensku bikar-
keppninnar eftir sigur á WBA, 1-0, í undanúrslitaleik sem spilaður var á Wemb-
ley. Hermann segir það hafa verið ótrúlega upplifun að spila á Wembley.

MARKI FAGNAÐ 
Kanu fagnar hér 
sigurmarki sínu í 
leiknum. NORDIC PHOT-

OS/GETTY IMAGES

Í BARÁTTUNNI Hermann Hreiðarsson átti fínan leik í gær og lætur hér einn leikmann 
WBA finna fyrir því á Wembley í gær.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Önnur orrustan í sjö daga stríði Arsenal 
og Liverpool fór fram á Emirates-vellinum í 
London í gær. Líkt og í Meistaradeildinni í 
vikunni lyktaði leiknum með jafntefli, 1-1. 
Peter Crouch kom Liverpool yfir en Nicklas 
Bendtner jafnaði metin fyrir heimamenn 
og þar við sat.

Arsenal varð þar með enn af dýrmætu 
stigunum og er að missa af lestinni í bar-
áttunni um enska meistaratitilinn þar 
sem Man. Utd. og Chelsea fara mik-
inn. Þrátt fyrir jafnteflið neitar 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
að játa sig sigraðan í baráttunni 
um titilinn.

„Stærðfræðin segir að bar-
áttan sé ekki töpuð og þess 
vegna gefst ég ekkert upp. 
Margt veltur á úrslitum hinna lið-
anna. Ég sagði að við þyrftum að minnsta 
kosti fimm sigra og jafntefli til þess að 
vinna titilinn. Annars er ég mjög pirrað-
ur því við fengum svo sannarlega færin 
til þess að klára leikinn,“ sagði Wenger en 

hann gerði fimm breytingar á liðinu frá leiknum í 
Meistaradeildinni gegn Liverpool. Félögin 

mætast þriðja sinni á sjö dögum á þriðjudag-
inn og í það skiptið á Anfield.

Chelsea-vélin heldur sinni siglingu og 
Man. City var lagt í gær, 2-0. „Við erum 
búnir að vinna um 80 prósent leikja okkar 
síðustu þrjá mánuði. Það er meistaralegur 
árangur og við erum sífellt að bæta okkur. 

United stendur sig líka vel en ég geri ekki 
ráð fyrir að liðið vinni alla þá leiki 

sem það á eftir. Við munum 
halda áfram að gera það sem 
við gerum best og svo sjáum 
við hverju það skilar okkur,“ 
sagði Avram Grant, stjóri 
Chelsea.

 - hbg

Aftur jafntefli hjá Arsenal og Liverpool þegar liðin mættust í ensku deildinni:

Arsenal er að missa af lestinni

VONBRIGÐI Mathieu Flamini og 
félagar í Arsenal voru hnípnir 

eftir jafnteflið á heimavelli gegn 
Liverpool. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

> Erla Dögg fer til Peking

Það fjölgaði í íslenska ólympíuhópnum í gær þegar sund-
konan Erla Dögg Haraldsdóttir tryggði sér þátt-
tökurétt á Ólympíuleikunum í Peking næsta 
sumar. Hún synti þá 200 metra fjórsund á 
tímanum 2:18,74 mínútum. Tíminn er einnig 
Íslandsmet hjá Erlu Dögg. Erla náði einnig 
Ólympíulágmarki í 100 metra bringusundi 
en þeim árangri náði hún á föstudaginn. 
Erla Dögg er þriðja sundmaðurinn sem 
nær að tryggja sér þátttökurétt á Ólym-
píuleikunum en áður höfðu Örn Arnarson 
og Ragnheiður Ragnarsdóttir tryggt sér 
farseðilinn til Peking.
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HLUNNINDI SEM FYRIRTÆKJASAMNINGUR VEITIR:

• Sérstakur ferðaráðgjafi hefur umsjón með hverju fyrirtæki

• Neyðarnúmer sem er opið allan sólarhringinn - alla daga ársins

• Afsláttur sem býðst á fargjöldum til áfangastaða Icelandair

• Nákvæmt viðskiptayfirlit á vefnum

+ Skráðu fyrirtækið þitt núna á www.icelandair.is

ÞJÓNUSTA SEM
SPARAR FYRIRTÆKJUM

TÍMA OG PENINGA
ER ÞITT FYRIRTÆKI MEÐ SAMNING?

M
AD

R
ID

BARCELO
NA

PARÍS

LONDON

MANCHESTER

GLASGOW

MÍLANÓ

AMSTERDAM
MÜNCHEN

FRANKFURT

BERLÍN

KAUPMANNAHÖFN

BERGEN
GAUTABORG

OSLÓ

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

HALIFAX
BOSTON

ORLANDO

MINNEAPOLIS – ST. PAUL

TORONTO

NEW YORK

REYKJAVÍK

AKUREYRI

N1-deild karla:
Valur-Stjarnan  20-20 (11-14)
Mörk Vals (skot): Baldvin Þorsteinsson 6/4 
(9/5), Fannar Friðgeirsson 3 (9), Elvar Friðriksson 
3 (11), Orri Freyr Gíslason 2 (2), Kristján Karlsson 
2 (5), Hjalti Pálmason 2 (7), Gunnar Harðarsson 
1 (1), Ingvar Árnason 1 (1), Sigfús Páll Sigfússon 
(5), Arnór Gunnarsson (5).
Varin skot: Ólafur Gíslason 15 (35/2) 43%.
Hraðaupphlaup: 5 (Baldvin 2, Orri, Kristján, 
Fannar).
Fiskuð víti: 4 (Sigfús, Baldvin, Ægir, Ingvar).
Utan vallar: 4 mínútur.
Mörk Stjörnunnar (skot): Björgvin Hólmgeirs-
son 5 (14), Heimir Árnason 4/2 (11/2), Hermann 
Björnsson 3 (8), Ólafur Ólafsson 3 (4), Ragnar 
Helgason 1 (1), Vilhjálmur Halldórsson 1 (2), 
Gunnar Jóhannsson 1 (1), Daníel Einarsson 1 (1), 
Guðmundur Guðmunds. (1), Volodimir Kysil (1).
Varin skot: Roland Valur Eradze 21 (40/3) 53 %.
Hraðaupphlaup: 2 (Gunnar, Björgvin).
Fiskuð víti: 2 (Kysil, Heimir).
Utan vallar: 4 mínútur.
Fram-Akureyri   29-27
Mörk Fram (skot): Andri Berg Haraldsson 7/2 
(14/4,) Rúnar Kárason 7 (22), Guðjón Drengsson 
4 (7/1), Halldór Jóhann Sigfússon 2 (7), Jón 
Björgvin Pétursson 2 (4) Haraldur Þorvarðarson 
2/1 (2/1) Filip Kliszczyk 1 (2), Stefán Stefánsson 
1 (4), Hjörtur Hinriksson 1 (3).
Varin skot: Björgvin Gústavsson 16 (16/34) 
47%, Magnús Erlendsson 8 (8/17) 47%
Hraðaupphlaup 2 (Guðjón, Haraldur)
Fiskuð víti: 6 (Halldór 3, Einar Ingi 3)
Utan Vallar 6 mín 
Mörk Akureyrar (skot): Einar Friðjónsson 6 (13), 
Jónatan Magnússon 5/3 (13/3), Magnús Stef-
ánsson 6 (13), Ásbjörn Friðriksson 3 (8), Oddur 
Grétarsson 3 (4), Goran Gusic 2 (4), Þorvaldur 
Þorvaldsson 1 (2), Hörður Fannar Sigþórs. 1 (4).
Varin skot: Sveinbjörn Péturs. 26 (26/55) 47%.
Hraðaupphlaup: 3 (Jónatan, Einar, Magnús)
Utan vallar: 6 mín
ÍBV-Haukar   24-28

N1-deild kvenna:
Stjarnan-Akureyri   36-18
Mörk Stjörnunnar: Ásta Agnarsdóttir 6, Sólveig 
Kjærnested 6, Kristín Clausen 5, Harpa Eyjólfs-
dóttir 5, Birgit Engl 3, Katrín Hallgrímsdóttir 3, 
Alina Petrache 2, Þorgerður Atladóttir 2, Soffía 
Gísla. 2, Þórhildur Gunnarsd. 1, Hildur Harðard. 1
Mörk Akureyrar: Inga Sigurðardóttir 5, Auður 
Ómarsdóttir 4, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, 
Anna Morales 2, Jóhann Tryggvadóttir 2, Unnur 
Ómarsdóttir 2, Arna Erlingsdóttir 1.
FH-Grótta   29-33
Mörk FH: Ragnhildur Guðmundsdóttir 11, Gunn-
ur Sveinsdóttir 7, Hildur Þorgeirsdóttir 4, Guðrún 
Tryggvadóttir 2, Arnheiður Guðmundsdóttir 2, 
Ingibjörg Pálmadóttir 2, Líney Guðmundsdóttir 1.
Mörk Gróttu: Ankse Vysniauskaite 9, Pavla 
Plaminkova 8, Karólína Gunnarsdóttir 6, Arndís 
Erlingsdóttir 4, Anna Úrsula Guðmundsdóttir 3, 
Eva Hlöðversdóttir 2, Ragna Sigurðardóttir 1.
Haukar-HK    33-29
Mörk Hauka: Hanna G. Stefánsdóttir 9, Nína 
K. Björnsdóttir 6, Inga Fríða Tryggvadóttir 6, 
Ramune Pekarskyte 5, Erna Þráinsdóttir 3, Hind 
Hannesdóttir 2, Hekla Hannesdóttir 1, Harpa 
Melsteð 1.
Mörk HK: Brynja Magnúsdóttir 6, Jóna Halldórs-
dóttir 6, Auður Jónsdóttir 6, Elín Baldursdóttir 
3, Elva Arnarsdóttir 3, Rut Jónsdóttir 2, Elísa 
Viðarsdóttir 2, Lilja Pálsdóttir 1.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Það leit út fyrir að Fram 
myndi valta yfir Akureyri í byrj-
un leiks. Norðanmenn voru hins 
vegar ekkert á því að láta það ger-
ast og börðust allan leikinn. Fram-
sigur engu að síður, 29-27

Fram var marki yfir í hálfleik, 
15-14. Andri Berg og Rúnar Kára-
son voru allt í öllu í Framliðinu í 
fyrri hálfleik, ásamt því að Björg-
vin var traustur í markinu. Norð-

anmegin voru það Sveinbjörn Pét-
ursson, Magnús Stefánsson og 
Einar Logi sem báru liðið uppi í 
fyrri hálfleik.

Allt annað Framlið kom til leiks 
í seinni hálfleik. Mun léttara var 
yfir liðinu og stemning komin í 
það. Augljóst að Magnús Jónsson 
hefur sagt við sína menn að það sé 
enginn heimsendir að gera mis-
tök.  

Magnús Stefánsson hélt upp-
teknum hætti hjá Akureyringum 
ásamt því að Ásbjörn steig upp. 
Sveinbjörn Pétursson varði einnig 
vel. 

Fram var hins vegar sterkara 
liðið og landaði sigri, 29-27. Magn-
ús Jónsson var ánægður með sig-
urinn eftir leikinn. 

„Allt annar andi yfir liðinu. 
Menn eru að bakka hver annan 

upp, eitthvað sem hefur vantað í 
síðustu leikjum hjá okkur. Stefnan 
er annars að fara taplausir í gegn-
um restina af mótinu,“ sagði 
Magnús.

Sveinbjörn Pétursson var hins 
vegar ekki eins kátur. „Hrikalega 
svekkjandi að tapa þessum leik, 
nú telja þessi 26 skot mín ekki 
neitt. Við höfðum allt að vinna,“ 
sagði Sveinbjörn. - kb

Það var hraustlega tekist á þegar Akureyri sótti Fram heim í Safamýrina en fór tómhent þaðan:

Markverðirnir stálu senunni í Safamýrinni

HANDBOLTI Valur og Stjarnan 
skiptu með sér stigunum í Voda-
fone-höllinni í gær í einhverjum 
leiðinlegasta leik síðari tíma. 
Lokatölur 20-20. Leikmenn beggja 
liða virtust lengstum einfaldlega 
ekki hafa nokkurn einasta áhuga á 
að spila leikinn. Eitt stig á lið en 
réttast hefði verið að gefa hvor-
ugu liðinu stig fyrir frammistöð-
una sem var hörmuleg.

Lágt skor segir nokkuð um gæði 
leiksins sem voru nákvæmlega  
engin. Ótrúlegir tæknifeilar litu 
dagsins ljós í leik þar sem bæði lið 
reyndu að hnoðast í gegnum varn-
ir hvort annars í stað þess að spila 
boltanum. Þetta var í raun eins og 
að horfa á beljur reyna að brjóta 
sér leið út úr fjósinu. Roland 
Eradze var góður en aðrir ömur-
legir.

Valsmenn voru æfir í leikslok 
og sökuðu Helgu Magnúsdóttur 
eftirlitsmann um afdrifarík mis-
tök þegar tíu sekúndur lifðu leiks. 
Þá sagði Helga að Valur hefði 
beðið um leikhlé sem heimamenn 
þvertóku fyrir enda var Stjarnan 
með sjö menn í sókn og engan 
markvörð. Valsmenn skoruðu því 
auðveldlega á sama tíma og leik-
hlésflautan gall. Fyrir vikið náði 
Stjarnan að setja markvörð inn á 
og Val mistókst að skora úr síð-
ustu sókninni.

„Maður tekur ekki leikhlé þegar 

það er enginn markvörður í hinu 
liðinu,“ sagði Óskar Bjarni Ósk-
arsson, þjálfari Vals, heitur. „Þetta 
voru mjög dýr mistök og sem 
betur fer hefur þetta ekki nein 
lokaáhrif á mótið. Það er mjög erf-
itt að koma mönnum í gírinn fyrir 
leiki núna en sú staða sem er 
komin upp er liðunum sjálfum að 
kenna.“

Kristján Halldórsson, þjálfari 
Stjörnunnar, var eins og flestir í 
húsinu feginn að þessum hræði-

lega leik væri lokið. 
„Þetta var merkilegur leikur. Ég 

hélt að þetta helvíti ætlaði aldrei 
að enda. Ég veit ekki hvað liðin 
voru að gera. Það vantaði gleði og 
vilja í bæði lið. Sóknarleikurinn 
slakur og það virtist álíka erfitt að 
skora og að fæða barn,“ sagði 
Kristján en hann missti Ólaf Víði 
Ólafsson af velli og hann er lík-
lega með slitið krossband. Ólafur 
leikur því ekki næstu mánuði ef 
það er rétt. henry@frettabladid.is

„Hélt að þetta helvíti 
ætlaði aldrei að enda“
Kristján Halldórsson, þjálfari Stjörnunnar, sagði það sem hinir örfáu áhorfendur 
í Vodafone-höllinni, á leik Vals og Stjörnunnar, voru að hugsa. Liðin buðu upp á 
grátlega lélegan leik sem endaði með jafntefli. Hvorugt liðið átti skilið stig.

HNOÐ Þessi mynd er táknræn fyrir leikinn. Sigfús Páll Sigfússon reynir að hnoðast í 
gegnum vörn Stjörnunnar. Sigfús klúðraði öllum skotum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Undanúrslit Iceland 
Express-deildar karla hefjast í 
kvöld klukkan 19.15 þegar 
Keflavík tekur á móti Íslands-
meistarabönunum í ÍR. Keflavík 
ruddi aftur á móti Þór úr vegi 
sínum á leiðinni í undanúrslitin.

Hin rimman á milli Grindavík-
ur og Snæfells hefst síðan á 
mánudagskvöldið í Röstinni.

Þrjá sigra þarf til þess að 
komast í úrslitarimmuna en tveir 
sigurleikir dugðu til í átta liða 
úrslitunum. 

Úrslitakeppnin í ár hefur verið 
stórskemmtileg og fátt sem 
bendir til annars en að leikirnir í 
undanúrslitunum verði sama 
skemmtun. - hbg

Iceland Express-deild karla:

Undanúrslitin 
hefjast í kvöld

HVAÐ GERIR ÍR? Hreggviður Magnússon 
og félagar í ÍR komu skemmtilega á 
óvart með því að leggja KR.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á Sunnudag.

STÖÐ 2

08.50 Blackburn - Tottenham
10.30 Premier League World  (Heim-
ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsótt-
ir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

11.00 4 4 2
12.20 Middlesbrough - Man. Utd. 

 (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik 
Middlesbrough og Man. Utd í ensku úrvals-
deildinni.

14.20 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

14.50 Arsenal - Liverpool
16.30 Everton - Derby
18.15 4 4 2
19.35 Newcastle - Reading
21.15 Man. City - Chelsea
22.55 Aston Villa - Bolton

07.00 Spænski boltinn  (Mallorca - Real 
Madrid)

08.40 Meistaradeild Evrópu  Útsending 
frá leik Roma og Man. Utd.

10.20 F1. Við rásmarkið  Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. 

11.00 Formula 1 - Barein  Bein útsend-
ing frá Formúlu 1 kappakstrinum í Barein.

13.50 Formula 3  (Oulton Park) Sýnt frá 
Formúlu 3 þar sem Íslendingar eiga sinn 
fulltrúa.

14.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu
14.50 FA Cup 2008  Bein útsending frá 
leik Barnsley og Cardiff í undanúrslitum 
ensku bikarkeppninnar.

16.50 Spænski boltinn  Bein útsending 
frá leik Sevilla og Villarreal.

19.00 PGA Tour 2008  Bein útsending frá 
lokadegi Shell Houston en þar hefur Adam 
Scott titil að verja.

22.00 F1. Við endamarkið
22.40 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Barcelona og Getafe.

00.20 Formula 1 - Barein
02.10 FA Cup 2008  (Barnsley - Cardiff)

11.00 Vörutorg
12.00 MotoGP - Hápunktar
13.00 Professional Poker Tour  (e)

14.25 Rachael Ray  (e)

15.10 Less Than Perfect  (e)

15.35 Fyrstu skrefin  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Lipstick Jungle  (e) Glæný þátta-
röð sem byggð er á metsölubók eftir Cand-
ace Bushnell, höfund Sex and the City. 

18.50 The Office  (e)

19.15 Snowcross - NÝTT  Íslenskir snjó-
sleðakappar í skemmtilegri keppni þar sem 
ekkert er gefið eftir. Keppendur þurfa að 
glíma við erfiðar brautir og keppnin hefur 
aldrei verið eins spennandi. Kraftur, úthald 
og glæsileg tilþrif frá upphafi til enda.

19.40 Top Gear  (8:17) Vinsælasti bíla-
þáttur Bretlands, enda með vandaða og 
óháða gagnrýni um allt tengt bílum og 
öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrár-
liði og áhugaverðar umfjallanir. 

20.40 Psych  (10:16) Shawn og Henry 
heimsækja Gus og foreldra hans yfir hátíð-
irnar. Þegar nágranni er myrtur benda öll 
sönnunargögnin til þess að foreldrar Gus 
séu sekir en Shawn og Gus eru staðráðnir í 
að sanna sakleysi þeirra.

21.30 Boston Legal  (10:20)

22.30 Dexter - Lokaþáttur  Banda-
rísk þáttaröð um dagfarsprúða morðingjann 
Dexter sem vinnur fyrir lögregluna í Miami. 
Hann er sjálfskipaður böðull sem myrð-
ir bara þá sem eiga það skilið. Það er komið 
að æsispennandi lokaþætti seríunnar. Lila 
veit leyndarmál Dexters og reynir að nota 
það gegn honum. Lundy telur sig vita hver 
morðinginn er og hringurinn þrengist um 
Dexter sem þarf á kraftaverki að halda.

23.30 Cane  (e)

00.20 C.S.I. Miami  (e)

01.10 Svalbarði  (e)

02.00 The Boondocks  (e)

02.25 Vörutorg
03.25 Óstöðvandi tónlist

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt, 
Disneystundin, Alvöru dreki, Nýi skólinn 
keisarans, Fræknir ferðalangar, Sigga ligga 
lá, Konráð og Baldur, Fæturnir á Fanney og 
Dalabræður.

11.35 Hálandahöfðinginn  (1:6)

12.30 Silfur Egils
13.45 Viðtalið
14.15 Meistarad. VÍS í hestaíþróttum
14.45 Badminton  Bein útsending frá 
meistaramóti Badmintonsambandsins sem 
fram fer í TBR-húsinu í Reykjavík.

16.45 Mannaveiðar  (2:4)

17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Folaldið mitt
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu

20.20 Mannaveiðar  (3:4) Spennu-
myndaflokkur í fjórum þáttum um elting-
arleik við íslenskan raðmorðingja. Hand-
rit Sveinbjörns I. Baldvinssonar er byggt á 
sögunni Aftureldingu eftir Viktor Arnar Ing-
ólfsson. 

21.10 Sunnudagsbíó - Mávahlátur 
 Meðal leikenda eru Ugla Egilsdóttir, Margrét 
Vilhjálmsdóttir, Heino Ferch, Hilmir Snær 
Guðnason og Kristbjörg Kjeld.

22.55 Silfur Egils
00.10 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÁLFSTÆTT FÓLK Í KVÖLD KL. 19:55

ÓLÖF PÉTURSDÓTTIR 1948-2008

Í OPINNI DAGSKRÁ

EINSTÖK SAGA
EINSTAKRAR KONU

Ólöf Pétursdóttir lamaðist þegar hestur hennar hnaut og hún féll af baki. 
Jón Ársæll fylgdist með ótrúlegum framförum hennar eftir slysið en hún 
hóf m.a. að mála með pensilinn í munninum, þar sem hún var lömuð frá 
hálsi. Ólöf lést þann 20. mars og fór útför hennar fram fyrir rúmri viku. 
Í kvöld verður heiðruð minning hennar. 

11.00 F1 - Barein  
 STÖÐ 2 SPORT

12.20 Middlesbrough-Man. 
Utd.   STÖÐ 2 SPORT 2

20.20 Mannaveiðar 
  SJÓNVARPIÐ

22.00 Big Shots   STÖÐ 2

22.30 Dexter - lokaþáttur 
  SKJÁREINN

06.00 Jersey Girl
08.00 Bride & Prejudice
10.00 The Family Stone
12.00 Longford
14.00 Jersey Girl
16.00 Bride & Prejudice
18.00 The Family Stone
20.00 Longford  Sigurvegari Golden 
Globe-verðlaunahátíðarinnar 2008, sérlega 
vönduð og áhrifarík kvikmynd frá HBO.

22.00 Date Movie
00.00 Die Hard II
02.00 Batman Begins
04.15 Date Movie

07.00 Barney og vinir
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Fífí
08.05 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annars teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo og marg-
ar fleiri.

12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.50 Neighbours
14.15 Bandið hans Bubba  (9:12)

15.35 Flight of the Conchords  (5:12)

16.05 Hæðin  (3:8)

16.55 60 minutes  (60 mínútur)

17.45 Oprah  (Secret Behind The Secret)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál 
19.55 Sjálfstætt fólk
20.30 Pushing Daisies  (8:9) Pushing 
Dasies er einn af þessum örfáu þáttum 
sem eru allt í senn einstaklega frumlegir, 
vandaðir, rómantískir, spennandi, fyndnir og 
umfram allt skemmtilegir. 

21.15 Cold Case  (11:23)

22.00 Big Shots  (5:11)  Ný og spenn-
andi þáttaröð sem lýsa mætti sem blöndu 
af Nip/Tuck og Desperate Housewives - 
nokkurs konar Aðþrengdir eiginmenn. Þætt-
irnir fjalla um fjóra félaga sem allir eru sann-
kallaðir stórlaxar, stjórnendur hjá stórfyrir-
tækjum. En þrátt fyrir að þeim gangi allt í 
haginn á framabrautinni þá gengur ekki allt-
af eins vel í einkalífinu, þar sem kröfurnar 
eru gjarnan óraunhæfar og öfgafullar, eins 
og allt annað í þeirra lífi.

22.45 Curb Your Enthusiasm  (1:10)  Í 
heimi þar sem leiðinlegt er nýja skemmti-
legt og óþolandi er nýja ómótstæðilegt, þar 
er Larry David ókrýndur konungur. 

23.15 Virgin School   Opinská og sérstök 
heimildamynd um 26 ára hreinan svein 
sem ákveður að losa sig við sveindóminn.

00.05 Mannamál
00.50 Crossing Jordan  (15:17)

01.35 Moon Over Parador  (e)

03.15 The Station Agent
04.45 Big Shots  (5:11)

05.30 Fréttir
06.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

▼

> Larry David
Stöð 2 hefur í kvöld sýningu 
á nýrri þáttaröð af Curb 
Your Enthusiasm þar sem 
sprellarinn Larry David fer 
á kostum. David sló fyrst í 
gegn sem meðhöfundur 
Seinfeld-þáttanna sem 
gerðu hann að einum af 
ríkustu mönnum Hollywood. 
Sjálfur er David fyrirmynd 
hinnar stórkostlegu persónu 
George Costanza í þáttun-
um.

Áhugann á sakamálum erfði ég frá foreldrum 
mínum sem vita fátt skemmtilegra en að horfa á 
vandaða breska sakamálaþætti og lesa góða reyf-
ara. Ég man eftir ófáum kvöldum þar sem við sátum 
saman og aðstoðuðum kappa á borð við Taggart 
og Morse við að leysa glæpi. Móðir mín nösk á að 
finna skúrkinn en við pabbi örlítið seinni að fatta 
plottið. 
Eins og gefur að skilja var ég ákaflega spennt þegar 
ég settist fyrir framan skjáinn og horfði á fyrsta þátt 
Mannaveiða. Ég varð líka alls ekki fyrir vonbrigðum. 
Alla vega ekki fyrr en þunglyndi sveitadurgurinn 
sem virðist ná að troða sér inn í allar íslenskar kvikmyndir og 
sjónvarpsefni skaut upp kollinum luralegur á svip að vanda og 
eitthvað að bisa við ryðgaða dráttarvél sem virtist ekki hafa farið 
í gang síðan í móðuharðindunum. Eins og aðrir sem aldir eru 
upp í sveit hef ég alltaf látið það fara í taugarnar á mér hvernig 
sveitafólk er sýnt í íslensku sjónvarpi. Einfeldningslegt og skítugt 

líkt og Gísli á Uppsölum og yfirleitt alveg laust við 
að hafa kynnst helstu tækniframförum.  

Úr sér gengnar klisjur um lífið til sveita dugðu þó 
ekki til að gera mig fráhverfa þættinum og þar sem 
foreldrar mínir í sveitinni eiga nýstárleg tæki á borð 
við sjónvarp ákvað ég að horfa á annan þáttinn 
með þeim. Kappið varð mér hins vegar að falli því 
þar sem ég flýtti mér í sveitina til að ná þættinum 
keyrði ég út af og sat pikkföst í snjóskafli. 

Það sem gerðist næst hljóta að vera meðmæli 
með þættinum því þar sem ég sat þarna alein í 
myrkrinu utan vegar (sem fáir fara um) fann ég 

hvernig tárin spruttu fram í augnkrókana. Það var ekki vegna 
áfallsins við að keyra út af heldur var það vitneskjan um það að 
ég væri búin að missa af þættinum sem grætti mig. 

Sem betur fer er sveit raunveruleikans komin í samband við 
nútímann svo ég tók upp gemsann og hringdi í bóndann hann 
föður minn sem kom og sótti mig. Þó ekki á ryðgaðri dráttarvél. 

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR GRÉT ÞEGAR HÚN MISSTI AF MANNAVEIÐUM

Af sveitalubbum og sakamálum

GÍSLI Á UPPSÖLUM Fyrir-
mynd flestra sveitavarga í 
íslensku sjónvarpsefni?



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
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SVT 1

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Tónlist á sunnudagsmorgni
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Söngvarnir frá Písa
11.00 Guðsþjónusta í Lindasókn í 
Kópavogi
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
14.55 Baldur og hafmeyjan: Seinni hluti

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

Kvikmynd eftir Ágúst Guðmundsson 
frá 2001 byggð á sögu eftir Kristínu 
Marju Baldursdóttur. Árið 1952 flyst 
ung íslensk ekkja heim frá Banda-
ríkjunum og sest að hjá ættingjum 
sínum í útgerðarbæ. Hún þykir bæði 
fögur og dularfull og vekur mikla 
forvitni ungrar frænku sinnar. Frábær 
íslensk fjölskyldusaga.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Mávahlátur
Sjónvarpið kl. 21.10

▼

Í kvöld mun Jón Ársæll heiðra 
minningu Ólafar Pétursdóttur en 
útför hennar fór fram síðastliðinn 
laugardag.  Jón Ársæll fylgdi Ólöfu 
eftir um nokkurn tíma áður en 
hún féll frá en hún lamaðist þegar 
hún datt af hestbaki. Meðal ann-
ars sjáum við hana taka gríðarleg-
um framförum í vatslitamálun en 
eftir slysið hóf hún að mála með 
pensilinn í munni sér þar sem hún 
var lömuð frá hálsi. 

STÖÐ 2 KL. 19.55

Sjálfstætt fólk - 
í opinni dagskrá

6.00 Bolibompahelg 6.01 Mina vänner Tiger och 
Nalle Puh 6.25 Alice visor 6.35 Noaks ö 7.00 
Unna Junná 7.15 Disneydags 8.10 Lilla sportspeg-
eln 8.35 Rebellen 10.25 Debatt 11.25 Niklas mat 
11.55 Mitt i naturen 12.25 Kosovodrömmar 13.25 
I love språk 14.25 Världen 15.25 Förändrarna 
15.55 Anslagstavlan 16.00 Fem myror är fler än 
fyra elefanter 16.30 Minnenas television 17.30 
Rapport 18.00 Andra Avenyn 18.30 Sportspegeln 
19.15 Agenda 20.10 En bro över Wadi 20.40 
Havets kraft 21.10 Rapport 21.20 Barnmorskorna 
21.50 Kobra 22.20 Svindlarna 4.00 Gomorron 
Sverige 

6.15 Pingu 6.20 Bravo Bibbi! 6.40 Disneytimen 
7.35 SvampeBob 8.00 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 
8.15 Bak kulissene i Zoo 8.45 Sydvendt 9.15 Jeg er 
ikke moderat - Dario Fo 10.10 Du pappa 11.35 På 
Herrens Mark 12.05 Kingdom 12.50 Verdensarven 
13.05 Opera i motvind 14.05 Musikk på søn-
dag: Venezuelan Brass Ensemble 15.30 Åpen 
himmel: Hverdagsengler i Afrika 16.00 Skrimmel 
Skrammel 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 
17.45 Sportsrevyen 18.15 Fantastiske reiser: På 
sporet av en villrein 18.55 Panic Room 20.45 
Ridderrennet 21.05 Kveldsnytt 21.25 Ung kvinne 
i en muslimsk verden 22.20 Juristane 23.00 Uka 
med Jon Stewart 23.25 Norsk på norsk jukeboks 
4.25 Frokost-tv 

6.00 Søndagsfandango 6.30 Lille Nørd 7.00 
Store Nørd 7.30 Robotboy 7.45 Krampe-tvillin-
gerne 8.10 Duedrengen 8.30 Hannah Montana 
8.55 Den lyserøde Panter 9.00 Kom igen - der 
er mere at lære 9.30 Godt arbejde 10.00 DR 
Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen 10.25 
OBS 10.30 SPAM 2008 11.00 SKUM TV 11.15 
Flemmings Helte De Luxe 11.35 Family Guy 12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 12.45 Album 13.45 
HåndboldSøndag 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00 
Pippi Langstrømpe 16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Album 19.00 
21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga 19.55 
Miss Marple: 16:50 fra Paddington 21.30 Höök 
22.30 Isoleret set 4.00 UMM 4.05 Rasmus Klump 
4.10 Gnotterne 4.35 Nasse 4.40 Kære Sebastian 
5.00 Den lille prinsesse 5.15 Byggemand Bob 
5.30 Kaj og Andrea får lopper 6.00 Palle Gris på 
eventyr

16.00 Hollyoaks
16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.45 George Lopez Show, The  (18:18)

19.15 American Dad  (6:23) Fjórða serían 
um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverk-
um. Frábærar teiknimyndir frá höfundum 
Family Guy þar sem aðalsöguhetjan er Stan 
Smith og fjölskylda hans. 

19.45 Extreme. Life Through a Lens 
 (9:13) Hér eru sagðar sögur stjarnanna í 
Hollywood í gegnum myndir sem hafa birst 
í stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

20.30 Special Unit 2  (15:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 X-Files  (17:24)

22.00 Bandið hans Bubba  (9:12) Rokk-
kóngurinn leggur allt undir í leit að sannri 
rokkstjörnu framtíðarinnar, einhverjum 
sem syngur á íslensku, fyrir íslenska rokk-
þjóð. Þátturinn verður í beinni útsendingu 
og einn keppandi fellur úr leik hverju sinni, 
þar til eftir stendur nýr söngvari fyrir Band-
ið hans Bubba.

23.20 Falcon Beach
00.05 Sjáðu
00.35 Skífulistinn
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV
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Inga Birna Dungal vill fá eina 
milljón í skaðabætur frá Séð og 
heyrt. Lögmaður Ingu Birnu, Vil-
hjálmur Hans Vilhjálmsson, telur í 
stefnunni að blaðið hafi brotið höf-
undarréttarlög þegar blaðamaður 
tímaritsins, Atli Már Gylfason, 
stal myndum af læstu vefsvæði 
hennar. Myndirnar sýndu vinkonu 
Ingu Birnu, Birgittu Ingu Birgis-
dóttur, og bandaríska leikstjórann 
Quentin Tarantino á skemmti-
staðnum Nasa undir fyrirsögninni 
„Í sleik á Nasa.“ 

Fréttablaðið greindi frá því fyrir 
skömmu að Inga Birna hygðist 
leita réttar síns. Hún viðhafði stór 
orð í garð blaðamannsins Atla Más 
Gylfasonar og sakaði hann um að 
hafa stolið myndunum af vefsvæði 
sínu. Forsvarsmenn blaðsins og 
útgáfufélagsins Birtíngs neituðu 
að greiða Ingu Birnu fyrir mynd-
irnar og sögðu þær ekki vera illa 
fengnar. 

Í stefnunni kemur fram að við 
mat á miskabótum eigi dómstóll að 
líta til „ófyrirleitinnar háttsemi“ 
eins og það er orðað í stefnunni. Í 

stefnunni er vísað til umfjöllunar 
blaðsins skömmu eftir að Inga 
Birna ákvað að leita réttar síns og 
er sagt skýrum stöfum að „óviðeig-
andi framkoma Atla og annarra 
starfsmanna Birtíngs hafi fengið á 
Ingu Birnu andlega, valdið henni 
óöryggi og stuðlað að því að virð-
ing hennar beið hnekki“. Jafnframt 
er vísað til símtals Atla og Lofts 
Atla Eiríkssonar til Ingu Birnu 
síðla sunnudagskvölds. Lögmaður 
Birtíngs hefur frest til 10. apríl til 
að skila greinargerð um málið. 
Loftur Atli Eiríksson, annar rit-
stjóra Séð og heyrt, sagðist vera 
furðulostinn yfir þessu máli. „Ég á 
bara erfitt með að tjá mig um það, 
þetta er algjör farsi.“ Hann harm-
ar þá stefnu sem þjóðfélagið virð-
ist vera að taka. „Ísland er að sigla 
í átt að hinu ameríska stefnuþjóð-
félagi; að hægt sé að stefna öllum 
fyrir allt til þess að verða sér úti 
um fé.“ Hann tekur fram að Inga 
Birna hafi aldrei sóst eftir neinni 
greiðslu fyrir myndirnar og að 
tímaritið hefði með glöðu geði 
greitt sanngjarnt verð fyrir þær.

HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? 
Ég frumsýndi í gær hlýlega gamanleikinn 
Gítarleikarana og er að fara að leika í 
sýningu tvö og Gosa í dag. 
Augnlitur:
Blár. 
Starf:
Leikkona.
Fjölskylduhagir:
Góðir. 
Hvaðan ertu?
Ég er Norður- og Suður-Þingeyingur.
Ertu hjátrúarfull?
Já, svakalega.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: 
Ég á ekki sjónvarp, en ég stelst til að 
horfa á Gossip Girl og Mannaveiðar þessa 
dagana. 

Uppáhaldsmatur:
Súkkulaði, sushi og allt sem mamma mín 
býr til. 
Fallegasti staðurinn:
Oddsstaðir á Melrakkasléttu.
iPod eða geislaspilari:
iPod.
Hvað er skemmtilegast?
Að vera með góðum vinum og borða 
góðan mat. 
Hvað er leiðinlegast?
Þegar maður er sakaður um eitthvað sem 
maður hefur ekki gert.
Helsti veikleiki:
Súkkulaði. 
Helsti kostur:
Ég kemst í splitt.
 

Helsta afrek:
Á það eftir. 
Mestu vonbrigðin:
Pass. 
Hver er draumurinn?
Núna er draumurinn að fólk 
elski sýninguna og komi á Gít-
arleikarana í Borgarleikhúsinu. 
Hver er fyndnastur/fyndn-
ust?
Það eru Kjartan og Árni Pétur 
Guðjónssynir og Dóri Gylfa. 
Hvað fer mest í taugarnar 
á þér?
Ástæðulaust nöldur. 
Hvað er mikilvægast?
Að koma fram við aðra eins og þú 
vilt að aðrir komi fram við þig. 

HIN HLIÐIN AÐALBJÖRG ÞÓRA ÁRNADÓTTIR LEIKKONA

Helsti kosturinn að komast í splitt

„Ég er óskaplega ánægð með 
hann. Hann er bara svo dugleg-
ur, vinnusamur og seigur. Hann 
hefur alltaf verið glaður, ljúfur 
og jákvæður en mjög duglegur. 
Það hefur nýst honum vel.“

Erla Gunnarsdóttir, móðir Eldars 
Ástþórssonar, framkvæmdastjóra hins 
nýstofnaða tónlistarsjóðs Kraums. 

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, tónskáld með 
meiru, hyggst flytjast til Flórens á Ítalíu í 
haust og semja þar tónlistarverk fyrir 
íslenskt leikhús. Þorvaldur hefur áður 
brugðið á það ráð að flýja land þegar 
sköpunargáfan á að taka öll völd en 
hann samdi tónlistina við Gosa í þykku 
sænsku skógarkjarri. Eins kaldhæðnis-
lega og það kann að hljóma.

Þorvaldur vildi ekki tjá 
sig um hvers konar verk 
væri í farvatninu og sagði 
það bara eiga eftir að skýr-
ast þegar út væri komið. 
Og andi Flórens væri 
búinn að ná tökum á 
honum. „Ítalía er nátt-
úrlega rétti staðurinn 
til að fá innblástur og 
þau eru ófá söngva-
skáldin sem hafa 
drukkið í sig forna 
og fræga menn-
ingu í Flórens,“ 
útskýrir tón-
skáldið sem 
tekur alla fjöl-
skylduna með 
sér og henni líst 
að sögn Þorvald-
ar vel á flutning-
ana.

Sviðsverkið 

verður frumsýnt næsta haust en Þorvaldur 
er nú á fullu við að undirbúa söngleikinn 
Ástin er diskó – lífið er pönk. Hann er því 
milli steins og sleggju þegar kemur að 
málefnum dansara Eurobandsins en eins 
og kom fram í fjölmiðlum voru þeir látn-
ir víkja fyrir bakraddasöngvurum. 
„Stelpurnar í sýningunni hjá mér eru 

náttúrulega snillingar og ég stend 
með þeim.“ Hann bætir því 
hins vegar við að yfirleitt 
komi það best út á sviði að 
hafa „þykkari“ tón sem 
styðji við bakið á aðal-
söngvurunum. „Svíar 
hafa gert þetta með 
góðum árangri undan-
farin ár og Eurobandið 
hefur lýst því yfir að 
það leggi allt í sölurn-
ar þannig að þetta er 
skiljanleg ákvörð-
un.“  - fgg

Þorvaldur Bjarni flytur til Flórens

MEÐ FJÖLSKYLD-
UNA TIL ÍTALÍU 
Þorvaldur ætlar að 
koma sér vel fyrir 
í Flórens og semja 
eitt stykki sviðsverk.

Vill fá milljón frá 
Séð og heyrt

„Ég get alveg fullvissað fólk um að 
það voru engir sokkar notaðir til 
að ýkja stærð ákveðinna líkams-
parta. Slíkar sokkasögusagnir eru 
uppdiktaðar hjá fólki sem vill 
koma höggi á okkur,“ segir Egill 
„Gillzenegger“ Einarsson. Nýtt 
myndband danshljómsveitarinnar 
Merzedes Club við lagið Meira 
frelsi fer í spilun eftir helgi. Það 
var Ágúst Jakobsson sem stjórn-
aði upptökum á myndbandinu, en 
leikstjórar voru þeir Gunnar Páll 
Ólafsson og Samúel Bjarki Péturs-
son.

Þeir sem séð hafa nýja mynd-
bandið hafa bent á að stærð ákveð-
inna líksamsparta hjá strákunum í 
bandinu eigi sér enga stoð í raun-
veruleikanum. Fréttablaðið hafði 
spurnir af því að gamalkunnu 
rokkráði hefði verið beitt til að ná 
fram þessum áhrifum, sokkum 
troðið ofan í nærfætnaðinn en 
Egill vísar því alfarið á bug. Segist 
vita það fyrir víst að slíkt myndu 
þeir aldrei gera. „Enda engin 
ástæða til.“ 

Merzedes Club sló eftirminni-
lega í gegn í Eurovision-forkeppni 
RÚV með laginu Ho ho ho we say 
hey hey hey. Síðan þá hefur hljóm-
sveitin verið á þönum um allar 
trissur og spilað á nánast hverju 
landshorni. Karlkyns sveitarmeð-
limirnir eru oftar en ekki hálfnakt-
ir uppi á sviðinu en litlum sögum 
hefur þó farið af ástamálum þeirra. 
Því allir eru þeir á lausu. Egill seg-
ist hafa orðið var við ákveðna for-
dóma í sinn garð hjá hinu kyninu. 
„Fólk virðist halda að við séum 

bara einhver tilfinningalaus vöðva-
búnt en það er alls ekki.“ Aðspurð-
ur hvort sá sem kæmist í tæri við 
sálina myndi ekki bara opna fyrir 

eitthvert táraflóð vísar Egill því á 
bug, þeir séu engar kerlingar. 
Hann er heldur ekki undrandi á 
því að þannig sé að hvorki gangi né 
reki með ástamálin, þeir séu ein-
faldlega uppteknir menn og hafi 
því lítinn tíma fyrir örvar Amors. 
Konur falli hins vegar í öngvit 
þegar þeir stíga á svið.

Egill beinir orðum sínum til ann-
arra tónlistarmanna og hvetur þá 
til að taka upp heilbrigðari lífsstíl. 
Og myndbandið sé liður í þeirri 
herferð. „Myndbandið sýnir það 
svart á hvítu að menn geta verið í 
þessum bransa og verið í formi en 
þurfa ekki að liggja niðri í bæ, 
dauðadrukknir.“  
 freyrgigja@frettabladid.is 

EGILL GILLZENEGGER: NÝTT MYNDBAND FRUMSÝNT EFTIR HELGI

Allir strákarnir í Merzedes 
Club lausir og liðugir

TILFINNINGARÍKIR Þeir Egill og Ceres 4 eru tilfinningaríkir en segjast mæta ákveðn-
um fordómum vegna vaxtarlags síns. Svona birtast þeir aðdáendum sínum í nýjasta 
myndbandi Merzedes Club.

Í GÓÐU FORMI Sveitarmeðlimir segjast 
sanna það fyrir fullt og allt að menn geti 
verið í góðu formi þrátt fyrir að tilheyra 
tónlistarbransanum. Í myndbandinu eru 
mjög innilegar senur milli Gillzeneggers 
og Rebekku söngkonu.

Ertu að leita þér 
að aukavinnu?

ÓSÁTTAR Inga Birna 
Dungal hefur stefnt 
Séð og heyrt fyrir 
myndastuld af vin-
konu sinni, Birgittu 
Ingu. Hún vill milljón í 
skaðabætur.

07.02.1980



Gerum hús að heimili

Nýtt frá Ethnicraft
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Vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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Í dag er sunnudagurinn 6. apríl, 
97. dagur ársins.
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Ertu útivinnandi?
Ferðu oft til útlanda í vinnunni? Iceland Express býður tíðar flugferðir til 
London og Kaupmannahafnar á hagkvæmu verði. Leggðu grunninn að vel 
heppnaðri viðskiptaferð og bókaðu flug á www.icelandexpress.is

London
11 sinnum

 í viku

Køben
10 sinnum

 í viku

BAKÞANKAR
Þorbjargar 
Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur

Eyjan birti frétt fyrir nokkru um 
hlut foreldra í sænskum bók-

menntum. Mömmur í sænskum bók-
menntum eru  hálfvonlausar, sjálf-
hverfar og taugaveiklaðar, eða 
látnar.  Ekkert var sagt um stöðu 
pabbanna,  en í sjálfu sér segir það 
heilmikið.

ÉG er alin upp við sænskar bók-
menntir þar sem foreldrar mínir 
voru báðir í háskólanámi  í Svíþjóð.  
Astrid Lindgren er  amma allra 
barna þar í landi og það er til marks 
um það hvað bækur hennar eru 
góðar að aðdáendur Ronju og Línu, 
bræðranna Ljónshjarta og Emils, 
njóta þess að kynnast persónunum 
aftur sem foreldrar. Dætur mínar 
eru jafnhrifnar og ég var á sínum 
tíma og heimiliskettirnir bera  nöfn-
in Ronja og Lína.

STÓRVINKONA fjölskyldunnar, 
hún Lína langsokkur, á enga mömmu 
og pabbinn er sjóræningi. Vinirnir 
Anna og Tommi eiga hins vegar for-
eldra sem nú birtast sem óhemju-
leiðinlegir og stífir Svíar, fólk sem 
fer á taugum við tilhugsunina um að 
annað fólk fari á svig við hefðir. 

ANNAR  vinsæll höfundur Svía er 
Gunilla Bergström sem skrifar bæk-
urnar um Alfons Åberg, sem á 
íslensku heitir Einar Áskell. Dreng-
urinn býr einn með pabba sínum en 
engin er mamman og fjarvera henn-
ar er ekki útskýrð sérstaklega.  Pabb-
inn virðist vænsti karl en er á köfl-
um latur, reykir pípu við öll tækifæri. 
Gunilla sýnir börnum þá virðingu að 
kynna þau fyrir fólki í stað þess að 
boða bara fyrirmyndir. 

ÞEGAR ég var lítil fannst mér tölu-
vert flottara að eiga sjóræningja 
fyrir pabba en guðfræðing, eins og 
pabbi minn er. Smekkurinn er annar 
í dag. Hvorki guðfræðingar né sjó-
ræningjar komust hins vegar nálægt 
þeim Bing og Benny, eldri frændum 
Einars Áskels. Bing og Benny eru 
byrjaðir í skóla, eru fluglæsir og 
kunna í ofanálag á klukku. Stundum 
vilja frændurnir ekki leika við Einar 
Áskel af því að hann þykir óttalegt 
smábarn. Frændurnir þóttu miklir 
töffarar enda nánast hoknir af 
reynslu í samanburði við Einar 
Áskel.  Ég hugsa að skólastrákarnir 
hafi jafnvel verið fyrsta ástin mín. 
Kannski að klukku-skotið hafi líka 
verið til marks um menntasnobb á 
upphafsstigum.

SÖGUSTUNDIRNAR á kvöldin 
eru foreldrum ekki alltaf til skemmt-
unar og barnabókmenntir uppfullar 
pólitískri rétthugsun geta verið 
mátulega spennandi. Þess vegna eru 
þær svo dýrmætar bækurnar sem 
færa börnum sniðugar, fallegar og 
fyndnar sögur sem höfða einnig til 
foreldranna, þó með öðrum hætti sé. 

Ný kynni af 
fyrstu ástinni


