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VEITINGAHÚS. „Já, staðurinn mun 
hugsanlega heita Gleðibankinn,“ 
segir Geiri á Goldfinger. Gengið 
hefur verið frá því að Geiri muni 
leigja húsnæði í Austurstræti 5, 
þar sem Kaupþing hefur verið 
með aðalútibú sitt, undir veitinga-
stað.  - jbg / sjá síðu 30

Geiri á Goldfinger:

Opnar banka

BARIST VIÐ ELDINN Það gekk á ýmsu á æfingu hjálparsveitanna í gær þegar þær sviðsettu flugslys á Vestmannaeyjaflugvelli. Um þrjú hundruð manns tóku þátt í æfing-
unni.  MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

SLYSAVARNIR Um þrjúhundruð 
manns í Vestmannaeyjum og 
víðar tóku þátt í sviðsetningu 
flugslyss á Vestmannaeyjaflug-
velli í gær. Hjálparsveitir æfðu 
viðbrögð við því þegar fjörutíu 
farþega flugvél hlekkist á í lend-
ingu með þeim afleiðingum að 

eldar kvikna og fjöldi fólks er í 
bráðri hættu.

„Þessi æfing nýtist ef hjálpa 
þarf fólki eftir hópslys,“ segir 
Hrafnhildur Brynja Stefánsdótt-
ir, upplýsingafulltrúi Flugstoða, 
sem stóðu að æfingunni ásamt 
Landhelgisgæslunni, Almanna-

vörnum, Neyðarlínunni, Rauða 
krossinum, björgunarsveitum, 
slökkviliðssveitum, heilbrigðis-
starfsfólki og fjölda annarra sem 
starfa við neyðarhjálp.

Æfingin tók um þrjár klukku-
stundir og þótti takast vel til. „Við 
verðum alltaf betur og betur 

undir slys búin,“ segir Hrafnhild-
ur. „Krakkar sem voru leikarar í 
síðustu æfingu sögðu að þessi 
æfing hefði gengið miklu hraðar 
en hin.“

Í dag fer fram rýnifundur þar 
sem farið verður yfir hvernig til 
tókst.  - sgj

Hjálparsveitir æfðu viðbrögð í flugslysaæfingu á Vestmannaeyjaflugvelli:

Þrjúhundruð manns sviðsettu flugslys

Áframhaldandi norðanátt  Það 
er ekki vorlegt um að litast á norð-
anverðu landinu í dag, hiti ofan og 
neðan við frostmarkið, slydda eða 
éljagangur og norðanátt, sunnan-
lands kólnar líka en verður þurrt að 
mestu. 
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BARIST UM FLUGVÖLL Í MIÐRI BORG
Tempelhof-flugvöllur var gerður árið 1923 og hefur 
þjónað Zeppelin-förum, nasistum og bandamönnum. 
Berlínarbúar kjósa í dag um þennan sögufræga völl.

STJÓRNSÝSLA Snurða er hlaupin á 
þráðinn varðandi fyrirhugaða sölu 
borgarinnar á lóð við hlið Íslenskr-
ar erfðagreiningar fyrir 260 millj-
ónir króna.

„Það er ágreiningur um túlkun 
og við leggjum áherslu á að ná friði 
um málið og sameiginlegri niður-
stöðu,“ segir Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri.

Sagt var frá því í Fréttablaðinu 
14. apríl að Reykjavíkurborg væri 
að semja við eiganda byggingar 
Íslenskrar erfðagreiningar (ÍE) 
um sölu á sjö þúsund fermetra lóð 
næst líftæknifyrirtækinu fyrir 260 
milljónir. Starfsmenn fram-
kvæmda- og eignasviðs borgarinn-
ar höfðu þá gengið frá samkomu-
lagi um viðskiptin. Þau voru sögð 
byggjast á samningi sem gerður 
var árið 2000 þegar ÍE var úthlutað 
lóð í Vatnsmýrinni á Sturlugötu 8. 
ÍE seldi fasteign sína seinna til 

félagsins S8 ehf. Sölunni á lóðinni 
hefur verið frestað. Í Fréttablað-
inu á föstudag var greint frá því að 
Kristín Ingólfsdóttir, rektor 

Háskóla Íslands, hefði gert alvar-
legar athugasemdir við sölu nýju 
lóðarinnar í bréfi til formanns 
borgarráðs, Vilhjálms Þ. Vilhjálms-
sonar. Sagði rektor skólann í þörf 
fyrir rými og að óviðunandi væri 
að úthluta umræddri lóð án sam-
þykkis háskólaráðs. Telur Háskól-
inn borgaryfirvöld hafa á sínum 
tíma lofað skólanum lóð á þessum 

stað. Þessu hafa embættismenn 
borgarinnar ekki verið sammála.

Borgarstjóri segir það vera sér 
mikið kappsmál að málið leysist í 
góðri sátt við Háskóla Íslands. „Það 
eru ágreiningsefni samkvæmt 
lagatúlkun og fleiru sem þarf að 
fara betur ofan í. Borgin ætlar að 
vanda sig svo það sé alveg skýrt að 
það sé ekki hægt að vefengja það 
sem hún gerir,“ segir Ólafur F. 
Magnússon.

Kaupandi lóðarinnar átti að vera 
S10 ehf., sem er nýtt félag í eigu 
sömu aðila og eiga S8. Í samkomu-
laginu sem unnið hefur verið 
kemur fram að ætlunin sé annars 
vegar að gera viðbyggingu við hús 
ÍE og hins vegar að byggja nýtt 
sjálfstætt hús. Samtals á bygging-
armagnið að vera 4.900 fermetrar 
ofanjarðar. Ekki náðist í Jóhann 
Halldórsson, forsvarsmann S8, í 
gær.  - gar

Fresta 260 milljóna 
sölu í Vatnsmýrinni
Borgarstjóri segir að 260 milljóna króna sölu nýrrar lóðar við hlið Íslenskrar 
erfðagreiningu sé frestað. Háskóli Íslands telur sig hafa rétt á lóðinni en emb-
ættismenn borgarinnar eru ósammála. Borgarstjóri vill sátt við Háskólann.
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Borgin ætlar að vanda sig 
svo það sé alveg skýrt að 

það sé ekki hægt að vefengja það 
sem hún gerir

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON 
BORGARSTJÓRI
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BALLIÐ ER EKKI BÚIÐ 
Chelsea vann drama-
tískan sigur á Man. Utd 
í gær og er nú jafnt 
United að stigum.

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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DÓMSMÁL „Það er ekki óvenjulegt 
að opinberir starfsmenn þurfi að 
sitja undir rógi og dylgjum en það 
er fátítt, að slíkt komi frá alþingis-
mönnum,“ segir í yfirlýsingu frá 
Gunnari Gunnarssyni aðstoðar-
vegamálastjóra sem vill að Árni 
Johnsen sæti opinberri ákæru 
vegna ummæla í Morgunblaðinu í 
gær.

Í Morgunblaðsgrein sinni fjall-
ar Árni um samgöngur við Vest-
mannaeyjar. Segir hann starf 
úttektarnefndar sem samgöngu-
ráðherra skipaði vegna sam-

gangna til Eyja 
hafa verið „fúsk 
eitt“ vegna þess 
að Gunnar hafi 
stjórnað þar 
gangi mála. Einn-
ig segir Árni að 
Gunnar hafi verið 
handbendi Sturlu 
Böðvarssonar, 
þáverandi sam-
gönguráðherra, 
sem hafi viljað 
höfn í Bakkafjöru 

og fyrirfram verið 
andsnúinn jarðgöngum. Þá segir 
Árni það hafa verið „furðu“ að 
Sturla skipaði Gunnar í embætti.

Gunnar segir í samtali við 
Fréttablaðið að í orðum Árna felist 
meðal annars aðdróttun um að 
hann hafi verið vanhæfur í starf 
aðstoðarvegamálastjóra. Í grein-
inni sé vegið að honum sem opin-
berum starfsmanni og lögfræð-
ingi. Gunnar kveðst munu eftir 
helgina kæra til lögreglu fyrir 
brot á 234. og 235. grein almennra 
hegningarlaga.

„Þar kemur fram, að hafi æru-
meiðandi móðgun eða aðdróttun 
verið beint að manni sem er opin-
ber starfsmaður og móðgunin eða 
aðdróttunin varðar að einhverju 
leyti starf hans, þá skal slíkt brot 
sæta opinberri ákæru eftir kröfu 
hans,“ segir í yfirlýsingu Gunnars 
sem telur Árna Johnsen ekki sam-
boðinn þeirri virðingarstöðu sem 
hann var kjörinn til. „Það er Sjálf-
stæðisflokknum og íslensku þjóð-
inni til skammar að þessi maður 
skuli geta skrifað undir greinar í 
fjölmiðlum sem alþingismaður.“

Árni Johnsen segir allt sem 
hann segir í grein sinni vera satt 
og rétt. „Ég ætla ekki vera að 
skattyrðast við Gunnar Gunnars-

son aðstoðarvegamálastjóra sem 
ugglaust er í sárum vegna þess að 
hann hlaut ekki embætti vega-
málastjóra, en það gengur ekki að 
maður í hans starfi sé að rugla 
saman samgöngumálum og lög-
fræðileikjum,“ segir Árni og 
útskýrir að hörð gagnrýni hans 
snúi að meðferð Vegagerðarinnar 
á því að gera úttekt á möguleikum 
nýs átaks í samgöngum milli lands 
og Eyja.

„Vegagerðin slugsaði með ólík-
indum í þessu máli. Það segir sög-
una að í úttektarnefndinni sjálfri 
var ekki forstöðumaður þróunar-
sviðs Vegagerðarinnar heldur lög-
fræðingurinn Gunnar Gunnars-
son.“    gar@frettabladid.is

Spænskir töfrar 
í Valencia

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, akstur til og frá flugvelli, 
gisting á 4* hóteli með morgunverði og 
íslensk fararstjórn.

Nánar á expressferdir.is
„Spænskir töfrar í Valencia“ 

73.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

4.-8. september
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Fararstjóri: Þórarinn Sigurbergsson

Kærir Árna Johnsen 
fyrir ærumeiðingar
Aðstoðarvegamálastjóri segir Árna Johnsen þjóðinni til skammar og krefst þess 
að hann sæti ákæru fyrir aðdróttun um opinberan starfsmann í blaðagrein. 
Allt satt í greinni svarar Árni, sem sakar Vegagerðina um slæleg vinnubrögð.

GUNNAR GUNNARSSON Aðstoðarvegamálastjóri vill að lögregla rannsaki hvort Árni 
Johnsen hafa brotið hegningarlög með meiðandi ummælum um opinberan starfs-
mann.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁRNI JOHNSEN

LÖGREGLUMÁL Sex ára gamall 
Bloomberg-ísskápur sprakk með 
látum í íbúð í Vesturborginni 
aðfaranótt laugardags.

Ragnar Eyþórsson, sem býr 
ásamt unnustu sinni í íbúðinni, 
var sofandi þegar atvikið átti sér 
stað. „Svo bara kom þvílíkur 
hvellur og það var eins og 
eitthvað væri að hrynja í næsta 
herbergi,“ segir Ragnar. „Ég 
æddi fram og þá hafði hurðin 
þrykkst af og brotið rúðuna í 
eldhúsglugganum.“ Innréttingar 
og veggir skemmdust einnig við 
sprenginguna.

Ragnar segir ekkert óvenjulegt 
hafa verið í ísskápnum. „Þarna 
var bara venjulegur matur, allt 
frá rauðkáli til sinneps.“ - sgj

Dularfullt atvik í Vesturbæ:

Ísskápur sprakk 
um miðja nótt

HURÐIN SPRAKK AF Aðkoman var 
óhugnanleg og matarleifar úti um allt 
eldhús. MYND/EYÞÓR ÓLAFSSON

Friðrik, hvenær er von á For-
eldrum náttúrunnar?

„Þegar við aðstandendur mynd-
arinnar erum gengnir í barndóm 
og unglingavandamálin verða úr 
sögunni“

Kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Börn 
náttúrunnar var kosin besta íslenska kvik-
myndin af álitsgjöfum Fréttablaðsins.

LÖGREGLUMÁL „Ég er hálf frosin 
eftir þetta,“ segir Theodóra 
Björgvinsdóttir, íbúi að Hraunbæ 
6. Kveikt var í blaðabunkum fyrir 
utan stigaganga húsa númer 4 og 
6 við Hraunbæ í Árbænum um 
fimmleytið aðfaranótt laugar-
dags.

„Það er alveg skelfilegt að 
kveikja í húsinu svona utan frá,“ 
segir Theodóra. „Útgangurinn 
lokaðist og svartur reykurinn fór 
inn um allt. Þetta var alveg skelfi-
leg lífsreynsla.“

Íbúð Theodóru á fyrstu hæð 
var sú eina sem reykurinn náði 
að smjúga inn í. „Þegar ég kom 
fram úr svefnherberginu var allt 

í þoku, það var svo mikill reyk-
ur.“

Eldurinn barst í stigaganginn 
svo að kviknaði í hurð og 
gúmmímottu. Stigagangurinn 
fylltist fljótt af reyk og sót barst 
upp um alla veggi. Minniháttar 
tjón varð í húsi númer 4, að sögn 
lögreglu.

„Ég heyrði mannamál og svo 
eitthvað vélarhljóð,“ segir Sig-
ríður Skarphéðinsdóttir, sem býr 
einnig í íbúð á fyrstu hæð. „Þegar 
ég opnaði fram mætti ég bara 
slökkviliðsmanni.“ 

Engan sakaði, en brennuvargs 
er leitað. Lögregla veit ekki hvort 
fleiri en einn voru að verki.  - sgj

Kveikt var í blaðabunkum fyrir utan hús í Hraunbænum og eldurinn barst inn:

Bruninn var skelfileg lífsreynsla

REYKURINN SMAUG INN Theodóra segir 
reykinn hafa smogið inn af stigagangin-
um þegar eldurinn var sem mestur.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fíkniefni fundust við húsleit
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fann töluvert af meintum fíkniefn-
um við húsleit í borginni aðfaranótt 
fimmtudagsins. Er talið að um sé 
að ræða tæplega fimmtíu grömm af 
kókaíni og lítilræði af maríjúana. Þá 
var einnig lagt hald á 150 þúsund 
krónur í peningum, sem grunur leikur 
á að séu tilkomnir vegna fíkniefna-
sölu. Karlmaður um þrítugt var hand-
tekinn vegna rannsóknar málsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR
HEILBRIGÐISMÁL Engin sátt er enn í 
sjónmáli í deilu geisla- og 
hjúkrunarfræðinga við Landspít-
ala − háskólasjúkrahús. Að öllu 
óbreyttu láta yfir hundrað 
hjúkrunarfræðingar og geisla-
fræðingar af störfum frá og með 
fimmtudeginum 1. maí.

Neyðaráætlun tekur gildi ef af 
uppsögnunum verður. Þá má enn 
sinna öllum bráðaaðgerðum og 
aðkallandi aðgerðum vegna 
krabbameins.  - sgj

Fjöldauppsagnir 1. maí:

Uppsagnir vofa 
enn yfir á LSH

KOSNINGAR Ástþór Magnússon 
mun ekki bjóða sig fram til 
forseta Íslands í sumar. Þetta 
kemur fram í auglýsingu sem 
Ástþór birtir í blaðinu í dag.

Í yfirlýsingunni segir Ástþór 
meðal annars að alvarlega hafi 
verið vegið að lýðræði á Íslandi 
að undanförnu. 

Hann segir ummæli oddvita 
yfirkjörstjórnar stærsta kjör-
dæmis landsins um framboð sitt í 
fjölmiðlum enn vera til umfjöll-
unar hjá lögreglustjóra, og áður 
en tekið hafi verið á því máli af 
hálfu stjórnvalda séu forseta-
kosningar í raun sviðsett lýðræði.

 - kg

Forsetakosningar í sumar:

Ástþór ekki í 
forsetaframboð

SJÓRÁN Áhöfn spænsks túnfisksveiðiskips, 26 manns, 
sem haldið hefur verið í gíslingu í rúma viku var 
sleppt í gær úr haldi sómölsku sjóræningjanna.

Túnfiskveiðiskipið Playa de Bakio var hertekið af 
sjóræningjum um 250 mílur undan ströndum 
Sómalíu fyrir rúmri viku. Áhöfninni, þrettán 
Spánverjum og þrettán Afríkumönnum, var sleppt í 
gær og er skipið nú á leið á alþjóðlegt hafsvæði, 
samkvæmt ráðherra í spænsku ríkisstjórninni. 

Ráðherrann segir að samningur hafi náðst um 
lausn áhafnarinnar en tjáði sig ekki um hvort 
lausnarfé hefði verið greitt. Sómalskur hafnar-
starfsmaður sagði í viðtali við BBC að sjóræn-
ingjarnir hefðu fengið greiddar um 80 milljónir 
íslenskra króna í lausnargjald.

Spænski ráðherrann sagði einnig að ríkistjórnin 
hefði þegar hafið aðgerðir til þess að tryggja að 
eitthvað þessu líkt kæmi ekki fyrir aftur, og að 
koma þyrfti í veg fyrir öll sjórán hér eftir.

Hafsvæðið út af Sómalíu er eitthvað það varhuga-
verðasta í heimi vegna tíðra sjórána.Yfir 25 skipum 
var rænt á þeim slóðum á síðasta ári.  - kg

Spænskri skipshöfn, sem rænt var undan ströndum Sómalíu, sleppt lausri:

Sjóræningjar slepptu gíslum

SJÓRÁN  Sómalskir sjóræningjar fengu 80 milljónir greiddar í 
lausnargjald.

LÖGREGLUMÁL Ágúst Fylkisson, 
maðurinn sem réðst á lögreglu-
mann við Kirkjusand á fimmtudag, 
biðst afsökunar á framferði sínu. 
Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
sem hann sendi frá sér í gær.

„Hegðun lögreglumanna á 
svæðinu fannst mér ögrandi og 
virðing í samskiptum engin,“ 
skrifar Ágúst. „Þarna sá ég rautt.“ 
Hann segist ekki mikill skapmað-
ur, en hafi blöskrað atburðir 
undanfarinna daga.

„Ég vil nota þetta tækifæri til að 
biðja lögregluþjóninn afsökunar, 
það var ekki ætlun mín að meiða 
hann og er ég þess fullviss að ef 
við hefðum hist við aðrar kringum-
stæður hefðum við getað sötrað 
saman bjór og rætt um boltann,“ 
skrifar Ágúst.  - sgj

Réðst á lögregluþjón:

Biðst afsökunar 
vegna árásar

SNÚINN NIÐUR Fjölda lögreglumanna 
þurfti til að halda Ágústi eftir árásina.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SPURNING DAGSINS
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GAZA Fjórtán ára stúlka dó og átta 
manns særðust í átökum sem 
brutust út milli hersveita 
Ísraelsmanna og Palestínumanna 
í gær. 

Átökin brutust út í borginni 
Beit Lahia nokkrum klukkustund-
um eftir að  Ísraelar höfnuðu boði 
Hamassamtakanna um vopnahlé. 
Hersveit Ísraelsmanna réðst inn í 
borgina fyrir dögun, en talið er að 
hún hafi ætlað að ráðast á leiðtoga 
Hamas á svæðinu, Hassan 
Marouf. 

Hersveit Hamassamtakanna og 
sveit heittrúaðra múslima mættu 
þeim með skothríð og heimagerð-
um sprengjum.  - rat 

Átök á Gazasvæðinu:

Fjórtán ára 
stúlka drepin 

SAMGÖNGUMÁL Félag Vinstri 
grænna í Stykkishólmi hefur sent 
Kristjáni Möller samgönguráð-
herra áskorun þess efnis að 
ganga nú þegar til samninga við 
Sæferðir, vegna ferða Breiða-
fjarðarferjunnar Baldurs yfir 
Breiðafjörð, milli Stykkishólms 
og Brjánslækjar.

Í tilkynningu segir að ferðirnar, 
sem að óbreyttu muni fækka á 
næstunni og falla líklega alveg 
niður árið 2009, séu gríðarlega 
mikilvæg samgönguleið fyrir 
vöru- og fólksflutninga milli 
Vestfjarða og Snæfellsness. 

Félagið hvetur ráðherra til að 
grípa strax til aðgerða til að 
tryggja óbreytta þjónustu.  - kg

Vinstri græn í Stykkishólmi:

Skora á sam-
gönguráðherra

Sprengt í Kólombó
Sprengja sem falin var í farangursneti 
í strætisvagni í úthverfi höfuðborgar 
Srí Lanka, Kólombó, varð í gær 24 
óbreyttum borgurum að bana og 
særði fjörutíu aðra. Talsmenn stjórn-
arhersins fullyrtu að uppreisnarmenn 
Tamíla bæru ábyrgð á tilræðinu.

SRI LANKA

Handtökur
Breska rannsóknarlögreglan Scotland 
Yard upplýsti í gær að hún hefði 
handtekið þrjá menn í Lundúnum í 
gærmorgun. Mennirnir væru á aldrin-
um 23-25 ára og grunaðir um að vera 
viðriðnir undirbúning hryðjuverka. 

BRETLAND

Í frétt af samningstilboði ríkisins til 
BSRB, BHM og Félags framhaldsskóla-
kennara í blaðinu í gær var ranglega 
hermt hver desemberuppbótin ætti 
að vera. Samkvæmt tilboðinu verður 
desemberuppbótin 44.100 krónur 
á þessu ári, 45.600 á því næsta og 
46.800 krónur á þarnæsta ári. 

LEIÐRÉTTING

FASTEIGNAMARKAÐUR „Þetta er orðið 
ófremdarástand fyrir fólk sem 
hefur minna milli handanna. Það er 
alvarlegt þegar fjölskyldur geta 
ekki keypt sér fasteign,“ segir Ingi-
björg Þórðardóttir, formaður 
Félags fasteignasala.

51 kaupsamningi var þinglýst á 
höfuðborgarsvæðinu í vikunni sem 
leið, þeirri næstrólegustu á fast-
eignamarkaði það sem af er ári. Á 
sama tímabili í fyrra voru viðskipti 
tæplega fjórum sinnum meiri.

„Frá áramótum hefur verið helm-
ings samdráttur eða rösklega það,“ 
segir Ingibjörg. „Þetta endurspegl-
ar lánatregðu bankanna, háa vexti 
og spá Seðlabankans um þrjátíu 

prósenta lækkun á húsnæðismark-
aðnum, sem er ekki nokkur fótur 
fyrir. Það er ekki óeðlilegt að í 
þessu andrúmslofti dragi úr við-
skiptum.“

Ingibjörg hvetur til afnáms 
stimpilgjalda og hækkunar lána 
Íbúðalánasjóðs. „Lán Íbúðalána-
sjóðs hafa staðið í stað í fjögur ár 
og hafa ekkert hækkað. Lánin mið-
ast við brunabótamat sem hefur 
dregist aftur úr söluverði fast-
eigna,“ segir Ingibjörg. „Ég kalla 
bara eftir einhverjum viðbrögðum 
frá yfirvöldum.“  - sgj

51 kaupsamningi þinglýst á höfuðborgarsvæðinu í vikunni sem leið:

Alvarlegt mál fyrir fjölskyldur

INGIBJÖRG ÞÓRÐARDÓTTIR
Hún segir að helmings samdráttur hafi 
orðið á fasteignamarkaði frá áramótum.
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ÁFRAMHALDANDI 
NORÐANÁTT  á öllu 
landinu í dag, kóln-
ar sunnanlands 
en hlýnar örlítið 
fyrir norðan þó hiti 
fari ekki mjög hátt 
upp fyrir frostmark.  
Úrkoma verður að 
mestu bundin við 
N- hluta landsins. 
Éljagangur eða 
slydda. 

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

SKIPULAGSMÁL Zimsenshúsið sem 
stóð í tæp 120 ár við Hafnarstræti 23 
fær nýjan samastað um mánaðamót-
in júní og júlí. Minjavernd mun ann-
ast endurbyggingu þess á lóð Vest-
urgötu 2a þar sem lengi hefur verið 
bílastæði. 

Minjavernd og Reykjavíkurborg 
gerðu með sér samkomulag um 
framtíð hússins og í samvinnu þeirra 
var nýr samastaður fundinn húsinu. 
Þorsteinn Bergsson, framkvæmda-
stjóri Minjaverndar, segir að að lok-
inni endurgerð hússins verði það selt 
og er ætlast til þess að kostnaður 
Minjaverndar og borgar skili sér þá 
til baka. Mikið verði lagt í endurupp-
byggingu hússins og séð til þess að 
saga þess og umhverfis skili sér sem 
best til þeirra sem það skoða um leið 
og það uppfylli kröfur samtímans 
um aðgengi og nýtingu. 

Burðarvirki hússins verði í höfuð-
atriðum óbreytt en það er með hefð-
bundnum hætti timburhúsa 19. 
aldar. Kjallari hússins verði endur-
hlaðinn úr sama grágrýti og í svip-
aðri mynd og var við Hafnarstræti 
en lofthæðin nokkuð aukin og því 
bætt við hleðslusteinum sem komið 
hafa upp á byggingarsvæðinu þar 
sem Tónlistar- og ráðstefnuhúsið 
kemur til með að rísa. Á kjallara-
hæðinni verður veitingarými, á 
fyrstu hæð verður fyrirkomulag 
sem á að nýtast verslunar- eða þjón-
ustufyrirtæki og á efstu hæð verður 
skrifstofurými. Við vesturhlið húss-
ins verður viðbygging með stiga og 
lyftu. Þorsteinn segir að fyrst hafi 
verið lagt upp með að viðbyggingin 
yrði úr timbri en við nánari skoðun 
hafi þótt réttara að byggja hana úr 
stálbitum og gleri og fyrirkomulag-
ið og hönnun þess svipað því sem 
Bretar og Bandaríkjamenn hafa not-
ast við í uppbyggingu verndaðra 
húsa. Göngubrú verður að Lista-
safni Reykjavíkur sem mun standa 
á móti Zimsenhúsinu þegar það 
verður flutt á nýjan samastað.

 karen@frettabladid.is

Zimsenshúsið á nýjan stað
Zimsenshús var reist við Hafnarstræti árið fyrir 120 árum og stóð þar til ársins 2006. Síðan þá hefur það 
staðið autt í Örfirisey. Stefnt er að því að það verði flutt í Grófina eða á horn Vesturgötu og Tryggvagötu.

NÝR STAÐUR Húsið verður vestast á lóðinni með lang-
hlið að Grófinni. Austast á lóðinni verður gangstígur 
milli Vesturgötu og Tryggvagötu. Nyrðri hlutinn verður 
um 45 sentimetrum hærri en gangstígurinn og verður 
þar komið fyrir tröppum úr tilhöggnu grágrýti sem var 
við húsið þegar það stóð við Hafnarstræti. Undir þeim 
hluta lóðarinnar verður eldhúsviðbygging. 

MYND/MINJAVERND

VIÐBYGGING ÚR GLERI OG STÁLI Við vesturhlið hússins verður ný 
viðbygging með stiga og lyftu. Gengið verður inn í stigahúsið frá 
gangstétt og fært verður fyrir hjólastóla á allar hæðir. Burðargrind 
stigahússins verður úr stáli en veggir úr gleri í stálrömmum sem 
unnir eru á sérstakan hátt í Bretlandi og hafa mikið verið notaðir 
við enduruppbyggingu verndaðra húsa í Bretlandi og Bandaríkjun-
um.  MYND/MINJAVERND

TENGING VIÐ FORTÍÐ OG FRAMTÍÐ Í syðri hlutanum 
verður steinsteypt þró sem nær niður að fjöruborðinu 
eins og það var um og fyrir aldamótin 1900. Opin ráðs 
verður úr gryfjunni út í sjó þannig að sjávarföll verða 
í henni. Þróin mun ná að lóðarmörkum að austan en 
þar kom í ljós gamall hafnarkantur við fornleyfaupp-
gröft í fyrra sem hlaðinn er úr grágrýti og verður hann 
látinn njóta sín við enduruppbyggingu Zimsenshússins.  

MYND/MYNJAVERND

VIÐ HAFNARSTRÆTI Zimsenshúsið hefur staðið autt úti í Örfrisey 
frá árinu 2006. Nú líður að því að það verði endurbyggt á móti 
Listasafni Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GENGIÐ 25.04.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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www.vox.is Borðapantanir: 444 5050 eða vox@vox.is 

Valdimar Einar Valdimarsson, 
þjónn á VOX, vill að þú njótir 
hverrar mínútu á staðnum þar 
sem hann hlaut sitt faglega 
uppeldi. Hann er stoltur af starfi 
sínu og uppfyllir óskir þínar með 
mestu ánægju.

VOX Bistro
11.30 - 22.30
Opið alla vikuna

VOX Restaurant
18.30 - 22.30
Opið þri. - lau.

Hilton Reykjavík Nordica
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 50 50

High Tea 
á Hilton

Farðu ekki á mis við yndislega breska 
hefð sem breiðst hefur út um heims-
byggðina og er nú loksins í boði á 
Íslandi, á VOX bar. 

Kampavín og gómsætar samlokur, 
kökur og ferskir ávextir, te eða kaffi, 
listilega borið fram í alþjóðlegu and-
rúmslofti. Bretar mæla með því að 
þú bjóðir góðum vini að njóta 
veitinganna með þér. 

High Tea er framreitt á VOX bar 
alla daga kl. 14-18.
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BANDARÍKIN, AP Tilraunir Baracks 
Obama til að beina athyglinni frá 
harðvítugum ummælum fyrrver-
andi prests síns hafa borið tak-
markaðan árangur. Á föstudaginn 
vakti presturinn sjálfur á ný 
athygli á þeim í viðtali þar sem 
hann sagði þau hafa verið slitin úr 
samhengi.

Obama þarf nú að ná yfirburða-
sigri í næstu prófkjörum Demó-
krataflokksins, sem verða í Indi-
ana og Norður-Karólínu 
þriðjudaginn 6. maí. Að öðrum 
kosti gætu ofurkjörmennirnir svo-
nefndu misst trúna á honum.

Hillary Clinton tókst að ná 
góðum sigri í Pennsylvaníu og 
tryggði sér þar með framhald sitt í 
prófkjörsbaráttunni eins lengi og 
hún sjálf telur sér stætt.

Ummæli prestsins Jeremiahs 

Wright spila þar nokkra rullu. 
Repúblikanar í Norður-Karólínu 
eru farnir að sýna auglýsingar 
með þessum illræmdu ummælum 
til að draga úr trúverðugleika 
frambjóðenda Demókrataflokks-
ins til ríkisstjóraembættis þar, en 
þeir hafa lýst yfir stuðningi við 
Obama sem forsetaefni flokksins. 
Í auglýsingunum er Obama sagður 
„of mikill öfgamaður fyrir Norður-
Karólínu“.

Wright segist sjálfur, í fyrsta 
viðtalinu sem hann gefur síðan 
málið komst í hámæli, vera vanur 
því að vera í andstöðu við kerfið, 
en nú hafi gömul ummæli úr stól-
ræðum verið tekin úr samhengi og 
notuð gegn sér: „Það er nýtt fyrir 
mig.“

Obama er engu að síður spáð 
nokkuð öruggum sigri í Norður-

Karólínu. Þar er kosið um 115 
landsfundarfulltrúa. Honum er 
einnig spáð öruggum sigri í Indi-
ana, þar sem kosið er um 72 full-
trúa.

Obama hefur nú þegar tryggt 
sér atkvæði 1.724 fulltrúa á lands-
fundi Demókrataflokksins í lok 
ágúst, en Clinton hefur vísan 
stuðning 1.593 fulltrúa, samkvæmt 
talningu fréttastofunnar Associat-
ed Press.

Til þess að hljóta útnefningu 
flokksins þarf atkvæði 2025 full-
trúa. Hvorugt þeirra getur tryggt 
sér nægan fjölda atkvæða í próf-
kjörum og þarf því að treysta á 
stuðning ofurfulltrúanna svo-
nefndu, nærri 800 þingmanna og 
forystumanna flokksins sem ganga 
óbundnir til atkvæða á landsfund-
inum. gudsteinn@frettabladid.is

Obama reynir að 
halda í atkvæðin
Nú er það Barack Obama sem þarf að sanna sig með því að vinna með miklum 
mun í næstu prófkjörum til að detta ekki út úr baráttunni gegn Hillary Clinton. 

BLAÐAMANNAFUNDUR Á BENSÍNSTÖÐ Barack Obama er nú á fleygiferð um Indiana að safna atkvæðum. Á föstudaginn hélt 
hann blaðamannafund á bensínstöð í Indianapolis.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Einn eða fleiri 
skemmdarvargar brutu átta 
rúður á Ísafirði laust eftir 
miðnætti aðfaranótt laugardags. 
Lögregla leitar nú vitna að 
skemmdarverkunum.

Fyrst voru tvær rúður brotnar í 
strætisvagnaskýli og því næst 
tvær rúður í verslunarmiðstöð-
inni á Skeiði. Tvær rúður voru 
brotnar í sendiferðabifreið á 
bílastæði verslunarmiðstöðarinn-
ar, hliðarspegill á bifreið sem stóð 
við Árholt og afturrúða á bifreið 
við Móholt.

Vitni eru beðin um að hafa 
samband við lögregluembættið á 
Vestfjörðum.  - sgj

Lögregla leitar vitna:

Glerbrjótur 
gengur laus

HEILBRIGÐISMÁL „Það er í raun ekki 
tekin ákvörðun um höfnun eða 
útgáfu á starfsleyfi heldur er 
ákveðið að auglýsa að nýju til tólf 
ára,“ segir Elsa Ingjaldsdóttir, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðis-
eftirlits Suðurlands um afgreiðslu 
heilbrigðisnefndar Suðurlands á 
starfsleyfisskilyrðum Lýsis vegna 
fiskþurrkunar í Þorlákshöfn.

Innsend erindi og starfsleyfi 
voru tekin fyrir í nefndinni síðast-
liðinn þriðjudag. Í bókun nefndar-
innar kemur fram að í ljósi þess að  
úrskurður umhverfisráðherra frá 
10. desember 2007 er einungis til 
12. júní næstkomandi samþykki 
nefndin að auglýsa starfsleyfið að 
nýju með gildistíma til 12 ára. Sé 
það í samræmi við samræmdan 
gildistíma starfsleyfa allra heil-

brigðiseftirlitssvæða á Íslandi.
Bókunin tiltekur einnig að þær 

innsendu athugasemdir sem 
þegar hafa borist vegna starfs-
leyfis Lýsis hf. muni nefndi fara 
yfir og meta eftir endurauglýs-
ingu. 

Starfsleyfisskilyrðin þurfa að 
liggja frammi til auglýsingar í 
fjórar vikur. Ákvörðun um hvort 
Lýsi fái starfsleyfi eftir að núver-
andi leyfi þeirra rennur út er því 
frestað um fjórar vikur. „Það var 
ákveðið að auglýsa starfsleyfið 
óbreytt en með gildistíma til tólf 
ára. Það var ákvörðunin.“

Í ákvörðun ráðherra segir að 
setja skuli upp þvottaturna enda 
fáist til þess leyfi þar til bærra 
yfirvalda. Í auglýstum starfsleyf-
isskilyrðum er uppsetning turn-
anna. Turnarnir eru mengunar-
búnaðurinn sem deilt hefur verið 
um. „Þetta þýðir að ef leyfið fæst 
ekki hjá sveitarfélaginu dettur 
þetta ákvæði um sjálft sig þannig 
að fyrirtækið er ekki að brjóta á 
starfsleyfisskilyrðum.“  - ovd

Heilbrigðisnefnd Suðurlands auglýsir starfsleyfi umdeildrar fiskþurrkunar til tólf ára:

Ákvörðun frestað um mánuð

HAUSAÞURRKUN MÓTMÆLT Fulltrúar 
íbúa í Þorlákshöfn afhenda Elsu Ingj-
aldsdóttur undirskriftir 523 íbúa þar sem 
starfsleyfi Lýsis er mótmælt. MYND/GKS

SAMTÖK „Hugsunin á bak við þetta 
framtak er að nýta mat sem er við 
það að renna út, og yrði annars 
hent, til að fæða þá sem á þurfa að 
halda,“ segir Snorri Páll Jónsson, 
einn aðstandenda samtakanna 
Matur ekki einkaþotur, sem í gær 
buðu gestum og gangandi upp á 
ókeypis mat á Lækjartorgi.

Að sögn Snorra eru samtökin 
stofnuð að fyrirmynd bandarískrar 
hreyfingar sem kallar sig Food not 
bombs, eða Matur ekki sprengjur. Í 
samtökunum er fólk sem er orðið 
þreytt á aðgerðarleysi ríkisstjórn-
arinnar í málefnum heimilislausra, 
og kýs að gera eitthvað í málunum. 
„Þetta eru beinar aðgerðir. Banda-

ríkin eyða allt of miklu fé í stríðs-
rekstur, og að sjálfsögðu er nafnið 
Matur ekki einkaþotur afar viðeig-
andi hér á landi í ljósi atburða síð-
ustu vikna,“ segir Snorri.

Samtökin fengu gefins mat frá 
hinum ýmsu verslunum, sem með-
limirnir elduðu síðan ofan í hvern 
þann sem vildi á Lækjartorgi. „Við 
fengum mun meiri mat en ég bjóst 
við og það er hreint til fyrirmyndar 
hjá verslunareigendum að taka þátt 
í þessu.“ 

Að sögn Snorra munu samtökin 
reyna að halda uppteknum hætti 
næstu laugardaga, svo framarlega 
sem verslanir halda áfram að 
útvega þeim fríar matvörur. - kg

Samtökin „Matur ekki einkaþotur“ buðu almenningi upp á ókeypis mat í gær:

Nýta mat sem ella yrði hent

ÓKEYPIS  Meðlimir samtakanna elduðu 
ofan í vegfarendur á Lækjartorgi.

Finnst þér rétt hjá Láru Ómars-
dóttur fréttamanni að segja 
upp starfi sínu?
Já  51,3%
Nei  48,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þarf að efla mannréttindaskrif-
stofu Reykjavíkur?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



TIL HAMINGJU
GLÆSILEG VERSLUN!

www.smaragardur.is

BYKO GRANDI

Óskum BYKO til hamingju 
með nýja og glæsilega 
verslun á Granda

Smáragarður er eitt af stærstu fasteignafélögum landsins. Það á og rekur um 100.000 m2 húsnæðis víða um land.  Starfsemi félagsins felst aðallega í 

þróun lóða, rekstri fasteigna og umsjón með byggingum og byggingaframkvæmdum.  Í dag er Smáragarður með í byggingu um 62.500 m2 af húsnæði.
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Rannís, Háskólinn í Reykjavík og Vinnova nýsköpunarmiðstöð í Svíþjóð bjóða til
kynningarfundar um markaðsþróun á vettvangi (Living lab) í Háskólanum í Reykjavík
þriðjudaginn 29. apríl kl. 8:00 til 9:00. Húsið opnar kl 7:45.

Fundurinn verður haldinn á 3. hæð Háskólans í Reykjavík við Ofanleiti

Léttur morgunverður

Setning fundar
Rögnvaldur Sæmundsson Háskólanum í Reykjavík

Reynsla Svía af markaðsþróun á vettvangi
Alexander Nilsson, Vinnova

Hvers vegna nota fyrirtæki markaðsþróun á vettvangi?
Pernilla Reydmark, Vinnova

Geta íslensk fyrirtæki nýtt sér markaðsþróun á vettvangi?
Anna María Pétursdóttir, Vífilfell

Umræður og fyrirspurnir

Markaðsþróun á vettvangi er samstarf framleiðanda við væntanlega kaupendur vöru eða
þjónustu. Framleiðandi leitar til fjölda einstaklinga á markaðssvæði sínu með ósk um
ábendingar og ráð varðandi hönnun og viðmót vöru eða þjónustu. Framleiðandinn þarf að
skilja skoðanir og skilaboð markaðarins til að auka líkurnar á að afurðin falli kaupendum í
geð. Margskonar fyrirtæki og stofnanir nota þessa aðferð og eru hugbúnaðarfyrirtæki þar í
sérflokki.
Fjöldi slíkra verkefna eru rekin á Norðurlöndum og í Evrópu.

Aðgangur er ókeypis og öllum opinn.
Vinsamlega tilkynnið komu á fundinn til Rannís í síma 515 5800 
eða með tölvupósti rannis@rannis.is

Markaðsþróun
á vettvangi opinn kynningarfundur

Rannís
Rannsóknamiðstöð Íslands
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
www.rannis.is

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Námið er einkum ætlað þeim sem hafa lokið BSc-prófi í verkfræði eða tæknifræði með góðum 
árangri. Nemendur sem hafa annan bakgrunn úr BSc-námi sínu geta útskrifast með meistara-
próf á tilteknum sérsviðum verkfræðinnar, s.s. meistarapróf í framkvæmdastjórnun, umferðar- 
og skipulagsfræðum, heilbrigðisvísindum o.fl. 

 TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
MEISTARANÁM VIÐ

Tækni- og verkfræðideild HR býður meistaranám í
• Byggingarverkfræði
 - Framkvæmdastjórnun
 - Umferðar- og skipulagsfræðum
 - Steinsteyputækni
 - Mannvirkjahönnun

• Fjármálaverkfræði
• Véla- og rafmagnsverkfræði
• Heilbrigðisverkfræði
• Líf- og heilbrigðisvísindum
• Ákvarðanaverkfræði

STARANÁM VIÐ

UMHVERFISMÁL Mengun er mest á 
gatnamótum Miklubrautar og 
Stakkahlíðar, samkvæmt mæling-
um sem gerðar voru á þessum 
stað á tímabilinu 7. desember 
2007 til 16. janúar 2008. Mengun-
in þar er meiri en í mælistöð 
Umhverfissviðs Reykjavíkur-
borgar við Grensásveg sem hefur 
verið talinn einn mengaðasti stað-
ur borgarinnar. Mengunin er svo 
mikil að mótvægisaðgerða er 

þörf. 
Styrkur köfn-

unarefnisdíoxíðs, 
útblásturs frá 
bílum, og svif-
ryks var mældur 
í farstöð sem 
komið var fyrir á 
gatnamótum 
Miklubrautar og 
Stakkahlíðar á 
tímabilinu 7. 
desember til 16. 
janúar. Mæling-
arnar leiddu í ljós 

að styrkur útblásturs á hverja 
klukkustund var átta sinnum yfir 
heilsuverndarmörkum og styrk-
ur svifryks var fimm sinnum yfir 
heilsuverndarmörkum á sólar-
hring. 

Anna Rósa Böðvarsdóttir heil-
brigðisfulltrúi segir að mengunin 
hafi komið á óvart, hún mælist 
meiri en við Grensásstöðina. 
„Þarna förum við oftar yfir 
heilsuverndarmörk heldur en við 
Grensásveginn,“ segir hún, „en 

við höfum áhuga á að mæla aftur, 
til dæmis í sumar og skoða hvern-
ig ástandið er þá.“

Umferðin er minni á mótum 
Miklubrautar og Stakkahlíðar en 
við Grensásveg. Um Miklubraut 
og Stakkahlíð fara um 47 þúsund 
bílar á sólarhring en um gatna-
mót Miklubrautar og Grensás-
vegar fara um 70 þúsund bílar. 
Samt mælist mengunin meiri. 

Í skýrslu sem lögð hefur verið 
fyrir heilbrigðisnefnd Reykjavík-
ur kemur fram að skýringin geti 
að hluta til verið sú að mengun 
berist lengra að, til dæmis frá 
gatnamótum Kringlumýrarbraut-
ar og Miklubrautar. Talið er að 
fleiri mælingar geti gefið skýrari 
mynd af menguninni auk þess 
sem mælingar á fleiri stöðum, til 
dæmis við gatnamót Lönguhlíðar 
og Miklubrautar, hjálpi til. 

Umhverfis- og samgöngusvið 
telur að mótvægisaðgerða sé þörf 
við Miklubraut og vill að frekari 
mælingar verði gerðar til að meta 
hvað henti best. Raunhæfar 
aðgerðir séu brýnar, til dæmis að 
draga úr umferðarhraða, minnka 
bílaumferð, loka götum tíma-
bundið, taka toll til að minnka 
umferð, takmarka þungaumferð 
og útiloka bíla sem menga mikið á 
ákveðnum stöðum. 

Lítið er vitað um áhrif mengun-
ar á heilsu almennings hér. Borg-
aryfirvöld eru því í samstarfi við 
LSH og Háskóla Íslands.

 ghs@frettabladid.is

Götum lokað 
vegna svifryks 
og útblásturs
Mengun vegna útblásturs og svifryks er meiri á 
gatnamótum Miklubrautar og Stakkahlíðar en á 
Grensásvegi. Umhverfisnefnd Reykjavíkur telur þörf 
á mótvægisaðgerðum. Til dæmis að loka götum.

ÞÖRF Á MÓTVÆGISAÐGERÐUM Mengun mælist oftar yfir heilsuverndarmörkum á 
gatnamótum Miklubrautar og Stakkahlíðar en við Grensásveg þar sem mengun hefur 
mælst einna mest í borginni.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

ANNA RÓSA 
BÖÐVARSDÓTTIR

BRETLAND, AP Bresk landamæra-
gæsluyfirvöld áforma að gera 
tilraunir með sjálfvirka andlits-
auðkenningartækni á flugvöllum í 
landinu í sumar. Markmiðið með 
tilraununum er að kanna hvort 
með þessari nýju tækni megi efla 
öryggi og draga úr örtröð við 
landamæraeftirlit. 

Í The Guardian var greint frá 
því að breskir og evrópskir ferða-
menn með vegabréf sem innihaldi 
lífkenni geti notað þetta nýja kerfi. 
Í því verða mannlaus hlið búin 
tölvubúnaði sem tekur myndir af 
andliti viðkomandi og ber saman 
við gagnagrunn. Sumir sérfræð-
ingar eru efins um að tæknin sé 

nægilega þróuð til að vera beitt í 
stórum stíl. - aa

Ný landamæragæslutækni í Bretlandi: 

Skanna ferðamenn

ÆTLAÐ AÐ FLÝTA FYRIR Við nýja kerfið 
eru bundnar vonir um aukið öryggi og 
minni örtröð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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StórtónleikarórtónleikarStórtónleikar

10% afsláttur af öllum viðburðum Concert ef greitt 
er með MasterCard á sérstökum MasterCard forsöludegi

Forsala aðgöngumiða á www.midi.is 
og öllum afgreiðslustöðum Miða.is 

26.MAÍ
LAUGARDALSHÖLLIN
NÝJA
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greinar@frettabladid.is
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MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

Þ
að er tilhneiging okkar að fara að stóla of mikið á hyggju-
vit stjórnmálamanna og frumkvæði ríkisvaldsins þegar 
erfiðleikar blasa við í efnahagslífi þjóðarinnar. Þegar allt 
er í blóma er rík krafa um að einstaklingar fái frið fyrir 
löggjafarvaldinu til orða og athafna. Í þrengingum vilja 

hins vegar sífellt fleiri að hið opinbera beiti sér með markvissum 
hætti, jafnvel með íþyngjandi aðgerðum fyrir allan almenning, til 
að draga úr afleiðingum niðursveiflunnar.

Þannig hefur það verið í gegnum hagsögu síðustu tveggja alda. 
Skattheimta, reglugerðagleði og vald ríkisins hefur aukist í kjölfar 
samdráttar í efnahagslífi þjóða og stríðsátaka. Einstaklingar virð-
ast missa sjálfstraustið þegar erfiðleikar blasa við og eru frekar 
tilbúnir til að fórna frelsinu fyrir ímyndað öryggi. 

Tilhneiging í þá átt birtist í ræðu formanns bankaráðs Lands-
bankans á miðvikudaginn. Björgólfur Guðmundsson sagði í ræðu 
sinni á aðalfundi bankans að Íslendingar ættu að koma sér upp 
þjóðarsjóði sem hefði tekjur af auðlindum lands og hugviti þjóð-
arinnar. „Þjóðarsjóði sem myndi verja efnahagslífið og hagstjórn-
ina fyrir svipuðum áföllum og þeim sem hafa dunið á okkur síð-
ustu mánuði. Að mínum dómi ættu stjórnvöld að huga að stofnun 
slíks sjóðs jafnhliða því sem þau kanna með hvaða hætti öðrum 
má stuðla að stöðugleika í íslensku efnahags- og atvinnulífi,“ sagði 
Björgólfur.

Það er vissulega virðingarvert að formaður bankastjórnar leggi 
fram hugmynd til að auka hér stöðugleika og horfi til framtíðar í 
þeim efnum. Hins vegar er hugmyndin ekki góð.

Í fyrsta lagi leggur Björgólfur til að auknar byrðar í formi skatt-
heimtu verði lagðar á einstaklinga í ákveðnum greinum. Sjávarút-
vegur virðist alltaf vera ein þeirra atvinnugreina sem menn horfa 
til þegar það vantar fleiri krónur í opinber verkefni. Ef svona sjóð-
ur á að hafa tekjur af hugviti þjóðarinna mega í raun allir aðrir 
eiga von á íþyngjandi gjaldtöku í þágu þjóðarsjóðs.

Í öðru lagi er óljóst hvernig nota eigi svona þjóðarsjóð til að 
verja efnahagslífið. Eiga stjórnendur hans að vera með inngrip 
á gjaldeyrismarkað? Eiga þeir að dæla peningum í opinber verk-
efni þegar hægist um í efnahagslífinu? Á sjóðurinn jafnvel að vera 
virkur þátttakandi á hlutabréfamarkaðnum?

Í þriðja lagi byggist forsenda sjóðsins á því að opinberir aðilar 
hafi hér ríkara hlutverk í þróun efnahagsmála en að skapa almenn-
ar leikreglur um efnahagsstjórnina. Menn verða að hafa mikla trú 
á getu stjórnmálamanna til að taka skynsamlegar ákvarðanir við 
erfiðar aðstæður til þess að það gangi upp. Einnig að þeir falli ekki 
í þá freistni að þjóna skammtímahagsmunum fyrir kjördag í stað 
langtímahagsmuna þjóðarinnar allrar.

Það tók mörg ár að vinda ofan af því sjóðakerfi sem íslensk 
stjórnmál byggðust á í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar. Efna-
hagsumgjörðin á Íslandi er í megindráttum í lagi þó mikið sé deilt 
um gagnsemi íslensku krónunnar. Stólum ekki aftur á hyggjuvit 
stjórnmálamanna og frumkvæði ríkisvaldsins til að leysa úr okkar 
málum. Frumkvæði einstaklinganna sjálfra er miklu líklegra til 
árangurs eins og Björgólfur Guðmundsson hefur sjálfur sannað.

Stólum á okkur sjálf í staðinn fyrir stjórnmálamenn:

Óþarfur 
þjóðarsjóður
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

Verkin tala

Bætt kjör aldraðra og öryrkja eru eitt af forgangs-
málum núverandi ríkisstjórnar. Á fáeinum mán-

uðum hafa verið teknar ákvarðanir sem munu skila 
öryrkjum og öldruðum umtalsverðum kjarabótum. 
Fyrstu stóru áfangarnir skiluðu sér til lífeyrisþega 
um síðustu mánaðamót en þegar kjarabæturnar verða 
að fullu komnar til framkvæmda nemur andvirði 
þeirra 9 milljörðum króna á ári. Og þetta er bara byrj-
unin.

Framsóknaráratugur glataðra tækifæra
Ríkisstjórnarseta Framsóknarflokksins 1995-2007 á 
mestu uppgangstímum í íslensku efnahagslífi 
einkenndist af stöðugri vanrækslu á þessu sviði. 
Samtök lífeyrisþega þurftu að standa í dómsmálum til 
að fá ráðherra Framsóknarflokksins til að virða 
grundvallarmannréttindi. Greiðslur frá Trygginga-
stofnun ríkisins sem hlutfall af lágmarkslaunum 
verkafólks lækkuðu stöðugt framan af framsóknar-
áratugnum. Þegar Framsókn hrökklaðist loks úr 
ríkisstjórn 2007 var þetta hlutfall ekki enn orðið 
jafnhátt og það var áður en Framsókn hóf ríkisstjórn-
arþátttöku sína 1995. Með öðrum orðum: Framsóknar-
flokkurinn náði ekki á uppgangstímum að verja hag 
aldraðra og öryrkja. Alþýðuflokknum tókst betur upp 
árið 1995 - eftir sjö samdráttarár. Fátt sýnir betur 
áhugaleysi Framsóknarflokksins í velferðarmálum.

Hækkun lífeyris um 7,4%
Um áramótin hækkaði lífeyrir aldraðra og öryrkja um 
3,3 prósent. Í framhaldi af samningum Alþýðusam-
bands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, þar sem 
lægstu laun voru hækkuð sérstaklega, var ákveðið að 
hækka bætur lífeyrisþega til samræmis við meðaltals-
hækkun lægstu launa, sem áætluð var um það bil 7 
prósent á árinu. Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga 
hafa því hækkað um 7,4 prósent á þessu ári eða um 
9.400 krónur til þeirra sem aðeins fá óskertar 
greiðslur úr almannatryggingum.

Lágmarksframfærsluviðmiði flýtt
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem gefin var út í 
tengslum við samningana var einnig kveðið á um 
mótun lágmarksframfærsluviðmiðs vegna lífeyris-
þega, sem á meðal annars að taka tillit til hækkunar 
lægstu launa í nýgerðum kjarasamningum. Félags-
málaráðherra hefur kallað eftir að þetta viðmið liggi 
fyrir eigi síðar en 1. júlí nk. Hagsmunasamtök 
lífeyrisþega hafa lengi barist fyrir því að lágmarks-
framfærsluviðmiðið verði viðurkennt.

Fjölþættar kjarabætur
Rétt er að minna á að 1. apríl komu einnig til fram-
kvæmda fyrstu aðgerðirnar sem ríkisstjórnin 
tilkynnti um við síðustu áramót og hafa verið í 
undirbúningi síðan. Þær fela í sér margvíslegar 
kjarabætur til handa öldruðum og öryrkjum, meðal 
annars um algjört afnám tekjutenginga við maka, 
umtalsverðar hækkanir frítekjumarka vegna 
atvinnutekna, sérstök frítekjumörk vegna fjármagns-
tekna og lífeyrissjóðstekna, beinar hækkanir bóta, 
hækkun vasapeninga á dvalar- og hjúkrunarheimilum 
og lækkun skerðingarhlutfalls ellilífeyris. Breytingar 
þessar öðlast gildi á árinu og afnám skerðingar vegna 
séreignarsparnaðar öðlast gildi um næstu áramót. Þá 
er unnið að útfærslu kjarabóta til öryrkja sem stefnt 
er að því að taki gildi 1. júlí nk.

Það mun taka langan tíma að bæta fyrir vanrækslu-
syndir Framsóknar úr síðustu ríkisstjórnum, en það 
verk er hafið.

Svik við elli- og 
örorkulífeyrisþega
Fyrrverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks gerði samkomulag árið 2006 
við ASÍ, ÖBÍ og aldraða um viðmið almannatrygg-
ingabóta. Þetta var gert eftir að svokölluð Ásmund-
arnefnd skilaði af sér tillögum til ríkisstjórnarinn-
ar. Í þeim var lagt upp með að hækka þá þrjá flokka 
tryggingabóta sem mynda lágmarksgrunnlífeyri og 
að setja viðmið við dagvinnutryggingu launafólks en 
ekki lægstu taxta, enda gefur það mun raunsannari 
mynd af raunverulegum launum á vinnumarkaði.

Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 
hefur breytt þessu viðmiði í það að miða við lægstu 
taxta sem finnast í launatöflum, sem veldur því að 
bætur almannatrygginga eru um 10 þúsund krónum 
lægri í dag en ef viðmiðið hefði verið óbreytt. Þar 
með er allur ávinningur af samkomulaginu síðan 
2006 tekinn til baka og gott betur. Fjárframlög til 
lífeyrisþega skerðast þannig um 3,6 milljarða króna 
á ársgrundvelli. Ofan á kjaraskerðingu ríkisstjórn-
arinnar mun svo vaxandi verðbólga éta snarlega upp 
þá hækkun sem þessum hópum var þó úthlutað, sem 
var 7,3 prósent.

Ekki kemur á óvart að ákvörðun ríkisstjórnarinn-
ar er tekin án umræðu og samráðs við fulltrúa 
þessara hópa.

 

Staðið verði við samkomulag fyrri ríkisstjórnar
Þessu hafa ASÍ, aldraðir og öryrkjar harðlega 
mótmælt ásamt okkur framsóknarmönnum, en 
þingflokkurinn sendi frá sér harðorða fréttatilkynn-
ingu miðvikudaginn 23. apríl þar sem skorað er á 
ríkisstjórnina að endurskoða afstöðu sína og 
ákvörðun.

Það má velta fyrir sér forgangsröðun ríkisstjórn-
arinnar því á sama tíma og þeir sem minnst hafa eru 
neyddir til að taka á sig þessa skerðingu, nýtir 
ríkisstjórnin svipaða fjármuni til að afnema 
tekjutengingar við atvinnutekjur og skerðingar 
vegna tekna maka.

Vissulega eru það einnig þjóðþrifamál, en þeir 
sem hafa allra minnst og eru mest þurfandi eru 
skildir eftir. Teknir eru peningar úr þeim vasa sem 
minnst er í og þeir færðir yfir í vasa þar sem meira 
er að finna.

 

Ríkisstjórn í afneitun
Forsætisráðherra svaraði óundirbúinni fyrirspurn 
formanns Framsóknarflokksins í þinginu um þessi 
mál þannig að ekkert hefði breyst í viðmiðun 
varðandi útreikninga á kjarabótum elli- og örorkulíf-
eyrisþega. Það er ekki rétt og auðvelt að sjá það 
svart á hvítu. Elli- og örorkulífeyrisþega vantar 
10.000 krónur mánaðarlega til að staðið sé við rétta 
viðmiðun. Þetta hefur verið staðfest á aukafundi í 
félags- og tryggingamálanefnd sem Birkir Jón 
Jónsson, þingmaður Framsóknarflokksins, bað um 
til að yfirfara þessi mál.

Hér er um að ræða stefnubreytingu sem ríkis-
stjórnin þarf að svara fyrir og sem við framsóknar-
menn hörmum. Við munum beita okkur fyrir því að 
staðið verði við samkomulagið.

BITBEIN Valgerður Sverrisdóttir spyr:

Ætlar ríkisstjórnin ekki að standa við 
niðurstöðu Ásmundarnefndarinnar?

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

Bjarnargreiði
Umburðarlyndi manna er misjafnt. 
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
fékk tölvubréf í kjölfar aðgerða lög-
reglunnar gegn mótmælendum við 
Rauðavatn þar sem hann var hvattur 
til að lina sársauka þjóðarinnar með 
því að skjóta sig. Einnig var honum 
óskað banvæns sjúkdóms sem hann 
mætti þjást lengi af. Björn birtir þetta 
á síðu sinni en lætur þar við sitja.

Að honum vegið
Árni Johnsen skrifaði grein 
í Morgunblaðið í gær um 
samgöngumál Eyjamanna 
og sagði þar meðal 
annars. „Aðaltengiliður 
fyrrverandi samgöngu-
ráðherra af hálfu 

Vegagerðarinnar var Gunnar Gunnars-
son, lögfræðingur og aðstoðarvega-
málstjóri, sem Sturla hafði skipað í 
embætti svo furðu sætti, enda stílbrot. 
Hann reyndist þægur.“

Gunnar líður þetta ekki og ætlar að 
kæra Árna. Enda kannski starf aðstoð-
arvegamálastjóra í eðli sínu þannig að 
þeim þyki oft að sér vegið.

Anarkí á Ísalandi
Birgir Ármannsson sagði í 

þættinum í Vikulokin á Rás 
eitt að mótmælendur hefðu 
ótal leiðir til að koma sjón-
armiðum sínum á framfæri 

án þess að brjóta lög. Er 
það ekki sú aðferð 
sem hópar 
sem 

þykir að sér vegið í þjóðfélaginu er 
sífellt að beita? Árangurinn er iðulega 
sá að þeir sem hafa það skítt halda því 
áfram. Nú er kannski tími til að taka 
sér unga fólkið á Miklubraut sér til 
fyrirmyndar og Jónas Kristjánsson sem 
var ánægður með aðgerðir þeirra, og 
segir á bloggsíðu sinni: ... Unga fólkið 
lýsti inn í eymd og volæði venjulegra 
íslenzkra borgara. Sem láta hvað sem 
er yfir sig ganga og endurkjósa bófana 

þar á ofan. Nú er kominn tími til 
að auka stjórnleysi í samfélaginu 
með meiri borgaralegri óhlýðni. 
Fátt fer meira í taugar kerfisfas-
ista en anarkí. Aðgerðir, sem 

raska ró manna, taka löggustjór-
ana alveg á taugum. Hér vantar 

meira stjórnleysi.
jse@frettabladid.is
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Opið frá
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í dag

Þægindi um land allt
Verið velkomin í Útilegumanninn, Fosshálsi 5-9 um 
helgina frá kl. 12-16. Við sýnum ykkur hjólhýsin, felli-
hýsin, pallhýsin og bátana okkar fyrir sumarið 2008. 

Á ferðalögum þínum um landið getur þú notið sams konar þæginda og 
heima hjá þér á öllum uppáhaldsstöðunum þínum. Uppbúið rúm og 
fyrirtaks aðstaða til að framreiða og njóta yndislegra máltíða fylgja þér 
hvert sem leið þín liggur - en útsýnið er aldrei eins.

Allt til ferðalagsins

Rockwood fellihýsin
Þessi fellihýsi eru glæsileg og sérstaklega löguð að íslenskum 
aðstæðum. Með evrópskum þrýstibremsum og galvaníseraðri grind.

Hýsin koma með einstaklega hljóðlátri Truma combi 4 miðstöð, breiðu 
nefhjóli og ísskáp. 

Öll fellihýsi frá Rockwood eru hlaðin staðalbúnaði.

Polar hjólhýsin
Sænsku Polar hjólhýsin eru sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. 
Í öllum hjólhýsunum er Alde 3010 lokað vatnshitakerfi, sem saman-
stendur af hita í gólfi og ofnum undir öllum gluggum. 

Hýsin koma með galvaníseraðri grind, 150w sólarrafhlöðu, bakkskynjara, 
útdraganlegum kojum yfir hjónarúmi og tempur dýnum. 

Engin hjólhýsi hérlendis eru jafn hlaðin staðalbúnaði.

Bátar í úrvali
Nú um helgina, 26. -27. apríl tekur Útilegumaðurinn í notkun 500 fermetra glæsilegan báta-
sýningarsal og mun bjóða upp á eftirtalda báta: 

Galeon skemmtibáta, Regal og ChrisCraft hraðbáta, Galía og Karnic sport- & veiðibáta. 

Einnig mun Útilegumaðurinn bjóða utanborðsmótora frá heimsþekktum framleiðendum og 
Tiki- Treiler bátavagna.  
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EDWARD R. MURROW LÉST 
ÞENNAN DAG 1965

„Sannleikurinn er yfirleitt 
svo nakinn að fólk kennir 
í brjósti um hann og hylur 
hann, alltaf eitthvað pínu-

lítið.“

Edward R. Murrow var banda-
rískur blaðamaður og tók við-

töl við margar af frægustu 
stjörnum Hollywood.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Guðrún Þorsteinsdóttir 
Hrafnistu, Hafnarfirði,

sem andaðist sunnudaginn 20. apríl sl. verður jarð-
sungin frá Áskirkju í Reykjavík mánudaginn 28. apríl 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Hrafnistu og Slysavarnarfélagið Landsbjörg.

Helga Henrysdóttir
Henry Þór Henrysson Gíslína Garðarsdóttir
Haraldur Henrysson Elísabet Kristinsdóttir
Hálfdan Henrysson Edda Þorvarðardóttir
Hjördís Henrysdóttir Gísli Þorsteinsson
Þorsteinn Á. Henrysson Lára Erlingsdóttir 
og ömmubörnin.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir 
og amma, 

Björg Rögnvaldsdóttir 
frá Miðfirði í V-Húnavatnssýslu, 

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 22. apríl sl. 
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 3. 
maí kl. 14.00.

Guðfinna Margrét Óskarsdóttir
Stefán Dan Óskarsson Rannveig Hestnes
Brynjólfur Óskarsson Selma Olsen
Rögnvaldur Þór Óskarsson Védís Geirsdóttir
Már Óskarsson Bryndís G. Friðgeirsdóttir
Arnar Óskarsson Anna Magnea Hreinsdóttir 
                         og ömmubörnin.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Björg Sveinbjörnsdóttir
sem lést miðvikudaginn 16. apríl, verður jarðsungin frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 30. apríl kl. 13.00.

Þórhallur Aðalsteinsson
Kristján Valur Jónsson Erla Óskarsdóttir
Steinvör Jónsdóttir Finnur Ingi Einarsson
Katla Kristjánsdóttir
Ylfa Björg Finnsdóttir Arngrímur Ari Finnsson

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

Sigríður Þyrí Pétursdóttir
Rauðhömrum 10, Reykjavík,

lést á heimili sínu sumardaginn fyrsta, 24. apríl. Útför 
hennar verður gerð frá Grafarvogskirkju mánudaginn 
5. maí kl. 15.00.

Ingi Ársælsson
Aðalbjörg Ingadóttir Bolli Árnason
Pétur Ingason Magna Jónmundsdóttir
Ársæll Ingi Ingason Vilborg Andrésdóttir
Soffía Ingadóttir 
barnabörn og barnabarnabarn. 

Auðmjúkar þakkir til allra sem sýndu 
samúð og vináttu við andlát móður okkar 
og tengdamóður,

Jónínu Sigríðar Gísladóttur
Miðleiti 5, Reykjavík.

Einnig vilja aðstandendur þakka starfsfólki 
St. Jósefsspítala fyrir góða aðhlynningu.

Sigurður Gísli Pálmason Guðmunda Helen Þórisdóttir
Jón Pálmason Elísabet Björnsdóttir
Ingibjörg Stefanía  Jón Ásgeir Jóhannesson
Pálmadóttir
Lilja Sigurlína Pálmadóttir  Baltasar Kormákur 
 Baltasarsson

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

Jóhannes Bjarnason
Hólmgarði 25, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 18. apríl sl. á hjúkrunar-
heimilinu Skógarbæ, verður jarðsunginn frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 28. apríl klukkan 13.00.

Dagbjört Guðmundsdóttir
Jóhanna Jóhannesdóttir
Þóra Björt Sveinsdóttir Andri Berg Haraldsson
Jóhannes Berg Andrason
Þorsteinn Jóhannesson Ólöf Erlingsdóttir
Ingibjörg Sigurðardóttir
Steinunn Kristjánsdóttir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og jarðarför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Sigríðar Ingibjargar 
Aradóttur
áður til heimilis að Öldugötu 33, 
Hafnarfirði,

sem lést föstudaginn 4. apríl. Sérstakar þakkir færum 
við starfsfólki hjúkrunardeildar 3b á Hrafnistu í 
Hafnarfirði fyrir kærleiksríka umhyggju og ástúð. 
Guð blessi ykkur öll.

Kristín Ingunn Jónsdóttir Baldur Sveinsson
Kristinn Friðrik Jónsson Edda Jóhannsdóttir
Ingibergur Gunnar Jónsson Júlía Magnúsdóttir
Lilja Björk Jónsdóttir Lárus Þór Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

 Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra 
er sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs föður okkar, 
tengdaföður, afa og bróður,

Gunnars Ragnars 
Sveinbjörnssonar 
frá Kothúsum Garði, Eyrarholti 20, 
Hafnarfirði. 

Guð blessi ykkur öll.

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

LEGSTEINAR 
OG FYLGIHLUTIR

Mikið úrval
Yfi r 40 ára reynsla

Sendum myndalista

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Þórey Þorbergsdóttir 
sjúkraliði 

sem lést á Landspítalanum 21. apríl, verður jarðsungin 
frá Langholtskirkju þriðjudaginn 29. apríl kl 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á að láta Rauða kross 
Íslands njóta þess.

Hrafnhildur, David og fjölskylda.

timamot@frettabladid.is

Kvenfélag Eyrarbakka var stofnað 25. apríl 1888 og stend-
ur því á tímamótum. Var 120 ára afmælinu fagnað á sum-
ardaginn fyrsta með kaffiveitingum og skemmtun. „Við 
buðum upp á gamaldags kaffi í tilefni afmælisins,“ segir 
Eygerður Þórisdóttir formaður félagsins, sem hefur sinnt 
formennsku undanfarið ár, en þrjátíu ár eru síðan hún gekk 
í það. „Ég kom inn í félagið 22 ára, þá gift, tveggja barna 
móðir. Konur eru í dag eldri þegar þær stofna heimili, en þá 
sækja þær í félagið. Við erum orðnar sjötíu en sjötugasta 
konan gekk í félagið á afmælisdaginn.“

Félagar eru á öllum aldri, frá tæplega 25 ára aldri og upp 
úr. Eygerður segir félagið samheldinn og skemmtilegan 
hóp og aldrei hafi komið lægð í starfsemina, en kvenfélag 
Eyrarbakka var stofnað upp úr stúkunni Eyrarrós. „Fólki 
fannst þörf á líknarfélagi í plássið og félagið er stofnað sem 
slíkt. Fyrstu árin vann það helst að líknarstörfum, hjálp-
aði sjúkum og styrkti fólk, meðal annars með matargjöfum. 
Þannig starfaði það til 1934, þegar því var breytt svo einnig 
mætti sinna félagskonum, með námskeiðahaldi og ferðalög-
um eins og kvenfélög eru í dag.“

Eygerður segir verkefni félagsins þó hafa lítið breyst 
gegnum árin því enn aðstoði félagið þá sem þurfa, meðal 
annars. „Við erum duglegar að afla peninga og styrkjum 
meðal annars sjúkrahúsið og dvalarheimili aldraðra á Eyr-
arbakka um tæki. Eins eigum við í samstarfi við skólana 
og leikskólann, og við höfum styrkt björgunarsveitina til 
tækjakaupa. Þegar við sjáum fram á einhver stór verkefni 
sem þarf að framkvæma hér stofnum við nefnd sem vinn-
ur að fjáröflun.“

Hún segir kvenfélagið helstu driffjöðrina í félagsstarfi 
sveitarinnar. „Við erum með fimm kaffinefndir og svo rúll-
ar það bara hvaða nefnd á að vinna næst. Við gerum líka 
ýmislegt fyrir okkur sjálfar fyrir utan rekstur félagsins. 
Það ber öllum saman um að félagið sé góður og  samheldinn 
hópur.“ - rat

KVENFÉLAGIÐ Á EYRARBAKKA:  
FAGNAR 120 ÁRA AFMÆLI

Fimm starfandi 
kaffinefndir

ALDREI LÆGÐ Í 120 ÁR Norma Einarsdóttir ritari og Eygerður Þóris-
dóttir, formaður Kvenfélags Eyrarbakka, segja kvenfélagið driffjöður í 
sveitarfélaginu. MYND/GUÐMUNDUR KARL

Richard Nixon fæddist árið 1913 
og var 37. forseti Bandaríkj-
anna. Hann sat á forsetastóli 
frá árinu 1969 til 1974, en sagði 
af sér embætti eftir Watergate-
hneykslið svokallaða. 

Nixon hlaut strangt upp-
eldi þar sem foreldrarnir voru 
kvekarar. Fjölskyldan var ekki 
efnuð og gekk Nixon í kvekara-
skóla í heimabyggð sinni. Hann 
var ötull í félagslífi skólans auk 
þess sem hann kenndi í sunnu-
dagaskóla. Nixon kynntist konu 
sinni, Thelmu Pat Ryan, árið 
1940 og bað hennar strax á 
fyrsta stefnumóti. Þau eignuð-
ust tvær dætur.

Ferill Nixons í forsetaembætti 
var umdeildur, en hann er eini 

forsetinn í sögu Bandaríkjana 
sem hefur sagt af sér embætti.

Hann lést 22. apríl 1994 og 
var lagður til hinstu hvílu fimm 
dögum síðar, við hlið konu 
sinnar, við bókasafn Richards 
Nixon í borginni Yorba Linda í 
Kaliforníu.

ÞETTA GERÐIST:  27 APRÍL 1994

Richard Nixon jarðsunginn
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Ég sá einn 
skóla um 
daginn í 
Mangochi 
sem í voru 
800 börn, 
tvær skóla-
stofur og 
tveir kenn-
arar. Börnin 
komu aðeins 
í skólann til 
að borða því 
Matvælaað-
stoð Sam-
einuðu þjóð-
anna er með 
skólamáltíð 
þarna.

Þ
egar sést svart á hvítu að 
árangurinn af starfi okkar 
er að skila sér getur maður 
ekki verið annað en ánægð-
ur,“ segir Stella Samúels-

dóttir, verkefnastjóri Þróunarsam-
vinnustofnunar Íslands í félagslegum 
verkefnum í Malaví. Staðfest er í nýrri 
skýrslu frá héraðsyfirvöldum í Mang-
ochi að samstarf ÞSSÍ við skólayfirvöld 
í héraðinu gefi góða raun. Samstarfið 
hefur skilað sér í betri menntun, auk-
inni skólasókn og fleiri kennurum á 
Monkey Bay-svæðinu, þar sem ÞSSÍ 
hefur látið mest að sér kveða, en á 
öðrum svæðum í héraðinu.

„Við höfum reynt að mæta óskum 
heimamanna um hvernig skólarnir eru 
byggðir. Þeim er skilað fullbúnum með 
öllu sem til þarf í þeirra hendur,“ segir 
Stella þegar hún er spurð um hvað búi 
að baki þessum góða árangri. Hún 
útskýrir að fullbúnum skólum fylgi 
kennarahúsnæði, sem laði að góða 
kennara. Einnig sé leitast við að mæta 
þörfum stúlkna við gerð hreinlætisað-
stöðu. „Það er algengt að stúlkur veigri 
sér við að sækja skóla þar sem salern-
isaðstaða er ekki sem skyldi. Við höfum 
lagt metnað okkar í að yfirvinna þá 
hindrun enda hallar talsvert á stúlkur í 
skólakerfinu. Það er keppikefli skóla-
yfirvalda að breyta því,2 segir Stella. 

Helmingsfjölgun nemenda
Mangochi-héraði við suðurenda 
Malavívatns er skipt upp í sautján 
svæði og þar eru 241 grunnskóli og 43 
framhaldsskólar. Íbúar héraðsins eru 
tæplega 800 þúsund. Skýrsla mennta-
yfirvalda í héraðinu felur bæði í sér 
mat á núverandi aðstæðum og mark-
mið í menntamálum fram til ársins 
2012. Nemendum í grunnskólum Mal-
aví fjölgaði um helming árið 2004 þegar 
stjórnvöld þarlendis ákváðu að grunn-
menntun yrði ókeypis. Síðan þá hafa 
stjórnvöld í samvinnu við margar þró-
unarsamvinnustofnanir og alþjóðleg 
samtök reynt að bregðast við þessari 
skyndilegu fjölgun nemenda með því 
að bæta við kennslustofum, reisa nýja 
skóla, fjölga kennurum og treysta kenn-
aramenntun í landinu. 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands 
hefur stutt héraðsstjórnina í Mangochi 
í þessu átaki og byggt nýja skóla og 
endurbætt aðra. Alls hafa sjö grunn-
skólar verið byggðir fyrir íslenskt fé á 
Monkey Bay-svæðinu.

„Skólasóknin er hvergi betri í hérað-
inu en í Monkey Bay og skýrslan sýnir 
að kennarar eru flestir starfandi á 
þessu svæði,“ segir Stella. „Kennarar 
berjast um að fá að kenna í skólum þar 
sem eru kennarabústaðir og krakkarn-
ir sækja skóla þegar vel er staðið að 
skólahaldi.“ 

Er einhver verulegur munur á verklagi 
ykkar og annarra sem styðja við skóla-
málin í Malaví?

„Við höfum unnið í Monkey Bay árum 
saman og samstarfið við yfirvöld hér-
aðsins er gott og stendur traustum 
fótum. Við hlustum á tillögur frá heima-
fólki og þær verða æ metnaðarfyllri, 
sem er bara ánægjulegt. Til dæmis 
erum við farin að taka tillit til þarfa 
fatlaðs fólks og aðgengis þeirra, sem er 
nýbreytni. Kannski liggur okkar styrk-
ur umfram ýmsa aðra í því að við þekkj-
um orðið þarfirnar og óskirnar og 
hlustum á,“ segir Stella. 

Hún bendir á að í þróunarsamvinnu 
sé sífellt verið að læra af reynslunni. 
Nú sé almennt viðurkennt að lítið stoði 
að byggja skóla þar sem allt er skorið 
við nögl. Það geri lítið gagn því þegar 
þröngt sé um börnin í skólunum og 
þegar aðstæður eru lélegar séu kennar-
ar illfáanlegir. Þar sem kennaraskortur 
sé viðvarandi fáist enginn til að kenna 
við skóla sem hafa ekki upp á neitt að 
bjóða, hvorki aðstöðu til kennslu né 
kennarahús. Það sem við höfum lært er 
að horfa á heildarmyndina. Annars 
kemur aðstoðin engum til góða.“

„Ég sá einn skóla um daginn í Mang-
ochi sem í voru 800 börn, tvær skóla-
stofur og tveir kennarar. Börnin komu 
aðeins í skólann til að borða því Mat-
vælaaðstoð Sameinuðu þjóðanna er 
með skólamáltíðir þarna. Svona úrræði 
skilar engu í menntun barnanna og ekki 
við miklu að búast við slík skilyrði. 
Bætt aðstaða hvetur fleiri til kennara-
náms og ekki veitir af. Í því sambandi 
ber að nefna að alnæmi er afar útbreitt 
í Malaví og það heggur einmitt stór 
skörð í menntastéttir landsins. Í Mang-
ochi-héraði einu falla frá þrír kennarar 
á mánuði, flestir á besta aldri.“

Áttundi grunnskólinn í byggingu
Þróunarsamvinnustofnun lét byggja 
fyrsta skólann í Monkey Bay árið 1995 
en undanfarin ár hefur fjármagn til 
málaflokksins aukist mikið. Að sögn 
Stellu eru nú hafnar byggingafram-
kvæmdir við áttunda grunnskólann. 
„Þetta eru allt fullbúnir skólar, yfirleitt 
með átta skólastofum, þ.e. einni stofu 
fyrir hvern árgang, stjórnunarbygg-
ingu og bókasafni, salernum, brunni, 
kennarahúsum og skólahúsgögnum. 
Einnig höfum við látið gera upp tólf 
grunnskóla, byggt við þá og keypt 
skólahúsgögn. Auk þess hefur verið 
byggður einn fullbúinn framhaldsskóli 
og annar gerður upp,“ segir Stella.

Stjórn Þróunarsamvinnustofnunar 
hefur að sögn Stellu sýnt þessum verk-
efnum mikinn áhuga og hún nefnir að í 
undirbúningi sé gerð nýrrar vinnuáætl-
unar fyrir grunnskólana. „Einnig erum 
við að vinna að því að leggja fyrir stjórn 
ÞSSÍ í fyrsta sinn vinnuskjal um bygg-
ingu framhaldsskóla og uppbyggingu 
þeirra, en aðeins 7,7 prósent nemenda 
fara í framhaldsskóla. Samkvæmt 
báðum þessum skjölum verða miklar 
breytingar og nýjar áherslur sem þarf 
að taka tillit til ef markmið héraðsins 
og Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóð-
anna eiga að nást.“

Fulltrúar Þróunarsamvinnustofnun-
ar í Malaví sjá um útboð á verkum 
þegar skólar eru byggðir eða endur-
bættir, þeir ráða verktaka og annast 
eftirlit með framkvæmdum. Einnig 
er af hálfu ÞSSÍ lögð mikil áhersla á 
stuðning við innra starf skólanna. 
Íslendingar hafa til dæmis styrkt 
þjálfun 300 leiðbeinenda sem kenna 
í skólunum og styrkja enn fremur 
verkefni á vegum menntamálayfir-
valda í héraðinu, sem hefur það mark-
mið að vekja athygli á mikilvægi 
skólagöngu og menntun, ekki síst með 
það fyrir augum að draga úr brottfalli 
nemenda.

Staðfesting á því að mennta-
stefna okkar skilar árangri
Íslensku skólarnir í Malaví koma vel út í nýrri skýrslu. Gunnar Salvarsson talaði við Stellu Samúelsdóttur, verkefnastjóra Þróun-
arsamvinnustofu Íslands í Malaví um þá sjö grunnskóla sem hafa verið byggðir fyrir íslenskt fé þar úti. 

Í MALAVÍ Grunnskólamenntun í Malaví er nú ókeypis.

ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA Í nýrri skýrslu frá skólayfirvöldum í Mangochi hefur skólastarfið skilað sér í betri menntun og 
aukinni skólasókn.  MYND/STEFÁN KRISTMANNSSON

Í SKÓLANUM Börnin í Monkey Bay eru duglegri að sækja skólann en börn í öðrum héruðum. 

STELLA SAMÚELSDÓTTIR Verkefnastjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Malaví.

MEÐ BYGGINGAMEISTARANAUM Stella sést hér ásamt Gondwe byggingameistara eins af 
skólum ÞSSÍ.
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U
m alla Berlínarborg 
hanga uppi auglýs-
ingar sem hvetja 
borgarbúa til að 
svara annaðhvort 
nei eða já við spurn-

ingunni hvort flugrekstri á hinum 
fornfræga Tempelhof-velli skuli 
haldið áfram. 

Borgarstjórnin ákvað fyrir 
margt löngu að honum skyldi 
lokað enda vill hún byggja nýjan 
risavaxinn flugvöll á grunni hins 
austur-þýska Schönefeld-vallar, 
sem er fyrir utan borgina. Ekki 
þykir henni heldur amalegt að fá 
eina 360 hektara í miðborginni til 
ráðstöfunar, þótt offramboð af 
landrými sé reyndar í borginni.

Klaus Wowereit borgarmeistari 
segir Tempelhof dýran í taprekstri 
sínum og hann taki spón úr aski 
hugsanlegra fjárfesta nýja vallar-
ins. Völlunum er þannig stillt upp 
hvorum á móti öðrum.

Berlínarbúar ákveða í dag hvort 
krefjast skuli að borgarstjórn end-
urskoði hug sinn, í sérstakri kosn-
ingu sem er haldin að kröfu þeirra 
sem vilja að hætt verði við allt 
saman og vellinum haldið opnum.

Grænt lunga eða gulrót?
Flugvallarsinnum má með mikilli 
einföldun lýsa sem íhaldsmönnum 
sem vilja halda stóru borgarsvæði 
fyrir afmarkaðan en afar mikil-
vægan hóp flugfarþega; fyrir 
stjórnendur fyrirtækja, stjórn-
málamenn og þá sem ferðast með 
einkaflugi.

Vinir vallarins telja ómetanlegt 
fyrir borg, sem missti mörg stór-
fyrirtæki til annarra borga í kalda 
stríðinu, að hafa slíka gulrót fyrir 
stjórnendurna. Þá sýni rannsóknir 
að mengun frá honum og hávaði sé 
hverfandi. Það sé og vilji flestra 
að völlurinn standi, líkt og skoð-
anakannanir gefa til kynna.

Hinir, sem vilja völlinn feigan, 
eru – aftur ofureinföldun – á 
vinstri kanti stjórnmálanna og 
umhverfisþenkjandi. Þeir eru 
sagðir blindir fyrir þeim tækifær-
um sem felast í flugvelli í hjarta 
borgarinnar. Þessir andstæðingar 
flugvallarins telja sig hafa ein-
stakt tækifæri til að búa til grænt 
borgarlunga á besta stað í bænum. 
Í stað mengandi flugvallar, sem er 
hálftómur alla daga, komi almenn-
ingsgarður, íbúðir og lítil fram-
sækin fyrirtæki.

Dýrmætar minningar
Deilan um Tempelhof nær alla leið 
upp í ríkisstjórn landsins. Angela 
Merkel kanslari – og pólitískur 
andstæðingur borgarstjórans – 
tjáði sig um málið fyrir stuttu og 
hvatti fólk til að treysta völlinn í 
sessi.

„Flugvöllurinn og loftbrúin eru 
minnismerki um sögu 

borgarinnar,“ sagði hún opinber-
lega og vísaði til þess þegar Sovét-
menn lokuðu vegum til Vestur-
Berlínar og læstu borgina inni í 
Austur-Þýskalandi um fimmtán 
mánaða skeið 1948 og 1949. 

Tempelhof-völlur var þá lífæð 
borgarinnar og gerði bandamönn-
um auðið að koma vistum til borg-
arbúa. Þeir lentu 277 þúsund sinn-
um á Tempelhof-velli, eða allt að 
tvisvar á mínútu, með matvæli og 
aðrar nauðsynjar. Þetta er ástæða 
þess að mörgum Berlínarbúum, 
sérstaklega eldri borgurum, þykir 
svo vænt um völlinn.

En þeir sem vilja flugrekstur-
inn burt benda á að völlurinn veki 
einnig upp slæmar minningar og 
sé afar óhagkvæmur. Adolf Hitler 
lét jú teikna bygginguna, sem ku 
vera stærsta hús Evrópu. Það er 
svo stórt að í kjallaranum var eitt 
sinn flugvélaverksmiðja. Það 
kostar sitt að halda slotinu við.

Meirihluti vill völlinn áfram
Það væri víst með góðum vilja 
hægt að koma fyrir rúmlega 500 
fótboltaleikvöngum á þessum 360 
hekturum sem fara undir völlinn. 
Eða einhverju öðru. Og nú til dags 
fengist aldrei leyfi til að byggja 
svona nokkuð í miðri borg, segir 
Tilmann Heuser, sem er yfirmað-
ur umhverfis- og náttúruverndar-
samtakanna BUND í Berlín. En 
þau standa að baki herferðinni 
gegn Tempelhof.

„Flugvöllur sem er svo nálægt 
íbúunum tilheyrir fortíðinni. Það 
þekkist vart á byggðu bóli að 
fimmtíu til hundrað metrar séu 
milli ytri marka flugvallar og íbú-
asvæða,“ segir hann.

Til að ákvörðun yfirvalda um að 
leggja völlinn niður verði endur-
skoðuð þurfa um 611.000 stuðn-
ingsmenn vallarins, fjórðungur 
þeirra 2,44 milljóna sem eru á 
kjörskrá, að mæta á kjörstað og 
greiða því atkvæði. Heuser vonast 
til þess að þetta gangi ekki eftir, 
en játar því aðspurður að skoðana-
kannanir gefi því miður til kynna 
að meirihluti Berlínarbúa vilji 
halda flugvellinum opnum.

„En mikilvægasta könnunin 
sýndi að 37 prósent íbúa vilja þó 
loka honum. Og við vonum að við 
náum að sannfæra fleiri fyrir 
sunnudaginn,“ sagði hann á 
fimmtudag.

Heuser segist undrast afskipti 
kanslarans. Erfitt sé að átta sig á 
því hvað ríkisstjórninni gangi til. 
Hún hafi hingað til látið eins og 
hún styddi að Tempelhof yrði 
lokað í þágu hins nýja Schönefeld-
vallar. 

„Þau virðast ekki hafa neina 
skýra sýn á framtíð vallarins. Ég 
skil ummæli kanslarans nú helst 
sem pólitíska stuðningsyfirlýs-
ingu hennar við flokkssystkini sín 

í CDU í Berlín, sem berjast fyrir 
því að völlurinn verði áfram,“ 
segir hann.

Borgarstjórnin nötrar
Malte Pereira, fjölmiðlafulltrúi 
ICAT, áhugahópsins sem berst 
fyrir áframhaldandi flugrekstri, 
er talsvert bjartsýnni á niðurstöðu 

kosninganna. En fyrir nokkrum 
árum þótti barátta hans vonlaus. 

Vellinum var hafnað út um allt 
stjórnkerfi ár eftir ár en flug-
vallarsinnar gáfust ekki upp og 
áfrýjuðu sífellt. ICAT var upphaf-
lega stofnað af litlum flugfélögum 
og viðskiptamönnum. Það hefur 
náð góðum árangri.

„Já, síðustu mánuði hafa skoð-
anakannanir sýnt ótvírætt að 
meirihlutinn vill halda vellinum á 
sínum stað. Þetta eru svona 65 og 
allt upp í 73 prósent aðspurða. 
Þannig að við höfum prýðilega 
möguleika,“ segir Pereira. 

Spurður hvort ekki sé á bratt-
ann að sækja, með borgarstjórn 

Barist um flugvöll í miðri borg
Tempelhof-flugvöllur var lagður árið 1923 og hefur þjónað Zeppelin-förum, nasistum og bandamönnum. Flugstöðina byggðu 
byggingameistarar Þriðja ríkisins en þekktastur er völlurinn fyrir loftbrúna, sem hélt Vestur-Berlín vestan járntjalds í kalda stríð-
inu. Berlínarbúar kjósa um þennan sögufræga völl í dag. Klemens Ólafur Þrastarson ræddi við talsmenn stríðandi fylkinga.

Það þekkist vart á byggðu bóli að 
fimmtíu til hundrað metrar séu milli 
ytri marka flugvallar og íbúasvæða.“ 
T. HEUSER
ANDSTÆÐINGUR FLUGVALLARINS

ÁRÓÐURINN ALLTUMLYKJANDI Höfðað er til lýðræðiskenndar almennings og honum uppálagt að láta ekki borgarstjórann vaða 
yfir sig eða að samþykkja ekki einhvern VIP-flugvöll á kostnað almenningsgarðs. Kostnaður við þessar herferðir var metinn á allt 
að 300 milljónir króna um miðjan mánuðinn og hefur hækkað síðan. NORDICPHOTOS/AFP

Stjórn-
málamenn 
Berlínar hafa 
velt vöngum 
yfir því hvað 
nýi Schöne-
feld-völlurinn, 
sem tekur við 
af Tempelhof 
og Tegel-velli, 
skuli heita. 
Verkheiti hans 
er BBI: Berlin-
Brandenburg 
International og hann er gjarnan 
kallaður BBI. Þó er talið líklegt að 
hann verði að lokum nefndur eftir 
einhverju mikilmenninu.

Umræðan hófst með því að 
einhverjum kom til hugar að minnast 
mannsins sem reyndi að ráða Adolf 
Hitler af dögum árið 1944. Sá hét 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. 
Þeir voru ekki margir Þjóðverjarnir 
sem slógust við Hitler og því um að 
gera að minnast herra C.S.G. von 
Stauffenbergs. En ekki ómþýðasta 

nafnið á flug-
velli.

Jafnaðar-
menn hafa 
síðan stungið 
upp á gömlu 
hetjunni 
sinni, honum 
Willy Brandt, 
en hann var 
borgarstjóri 
Vestur-Berl-
ínar og síðar 
kanslari Vest-

ur-Þýskalands. Upplagt að nefna 
völlinn eftir honum, segja kratar, en 
kristilegum demókrötum hugnast 
víst betur að heiðra vísindamanninn 
Albert Einstein, söngkonuna Marlene 
Dietrich, nú eða bara fyrrnefndan 
Stauffenberg.

Vinstri mönnum datt þá í hug að 
nefna völlinn eftir þekktasta leikskáldi 
borgarinnar og kalla hann Berthold 
Brecht International. Þá héldist líka 
núverandi skammstöfun: BBI.
 HEIMILD: DER SPIEGEL

CLAUS SCHENK GRAF VON STAUFFENBERG-AIRPORT?

MARLENE DIETRICH ALBERT EINSTEIN

Þetta hefur verið flugvöllur í áttatíu ár og 
þarna hefur verið athafnasvæði hersins. 
Jarðvegurinn er því án efa mengaður.
M. PREREIRA
FLUGVALLARSINNI
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D
anmörk er þekkt fyrir 
nútímahönnun og und-
anfarin ár hefur Kaup-
mannahöfn tekið tölu-

verðum breytingum og skartar 
nýjum og glæsilegum arkitektúr. 
Viljir þú sökkva þér í undraheim 
danskrar hönnunar má alls ekki 
missa af Copenhagen Architect-
ure + Design Days sem haldnir 
eru í þriðja sinn nú í maí, en þessir 
þrír dagar eru fyrir alla sem hafa 
gaman af fallegri hönnun, arki-
tektúr og borgarskipulagi. Dag-
ana 16.- 19. maí taka um 130 menn-
ingarstofnanir, einstaklingar og 
félög þátt í stórkostlegri hönnun-
arveislu þar sem almenningi gefst 
kostur á að heimsækja og fræðast 
um alls kyns byggingar og borgar-
svæði. Þar er eitthvað fyrir alla og 
þar má til dæmis nefna leiðsögn 
um Radisson SAS hótelið sem 
Arne Jacobsen hannaði, nýjan 
arkitektúr við hafnarsvæðið, báts-
ferðir og hjólaferðir um ný hverfi, 
arkitektúr fyrir börn, kvikmyndir, 
sýningar og fyrirlestra. Einnig 
verður hægt að heimsækja hið 
nýja borgarleikhús Kaupmanna-
hafnar og nýja óperuhúsið, en 
hvor tveggja þykja sérlega vel 
heppnaðar byggingar. Allir við-
burðir eru gestum að kostnaðar-
lausu og dagskrána í heild sinni 
má finna á www.cphadd.com  - amb
Copenhagen Architecture + Design Days 

16.-19. maí 2008 

HÖNNUNARVEISLA Í KÖBEN
Þrír dagar tileinkaðir danskri hönnun og arkitektúr í maí

Dönsk hönnun  Hringstigi í danska verkfræðingahúsinu.

Í hjarta miðborgarinnar  Svarti demanturinn státar meðal annars af 
frábærum veitingastað.

Hafnarkúltúr  Svarti demanturinn heitir nýi vængurinn á konunglega 
bókasafninu og er ein mest spennandi bygging Kaupmannahafnar 
um þessar mundir. 

Nýr danskur arkitektúr  Kaupmannahöfn státar nú af fjölda nútímalegra skrifstofubygginga sem leika sér að einfald-
leika, ljósi og léttleika.

GLÆSILEG HEIMASÍÐA FYRIR ÞÝSKA-
LANDSFARA
Það er vert að minnast á frábært framtak Þýska 
ferðamálaráðsins sem nú nýverið opnaði mjög 
aðgengilega og efnismikla heimasíðu, sem 
meðal annars má lesa á íslensku, um Þýskaland 
og allt er viðkemur ferðalögum þangað. Þar er 
að finna frábæra lista yfir allt frá dýragörðum, 
tónlistarviðburðum, reiðhjólaleigum, bílaleigum 
og yfir í hvar gott er að versla og finna fallegar 
gönguleiðir. Slóðin er www.tyskalandsferdir.
travel og hægt er að eyða drjúgum hluta úr degi í 
að skoða og skipuleggja komandi frí hvar sem er 
í Þýskalandi. 

 Á heimasíðunni er að finna ótrúlegustu hluti, meðal annars lista yfir 
skemmtilegar hallir að skoða í Þýskalandi. Þessi er vafalaust sú 
frægasta: Höllin í Neuschwanstein. 

Þ
að er óneitanlega vor í lofti. En maímánuð-
ur boðar sumar í flestum öðrum hlutum 
Evrópu, dásamlegur mánuður þar sem 
ekki er orðið of heitt í veðri en sólin oftast 

komin hátt á heiðskíran himinn. Maí er tilvalinn til 
að skella sér í langa helgarferð og njóta blíðunnar í 
erlendum borgum, spóka sig og njóta þess að skoða 
söfn, byggingar og aðra túristastaði áður en 
ferðamannastraumurinn flæðir um. Borgir eins og 
París, London og Barcelona iða af mannlífi í maí, og 
þá getur verið yndislegt að setjast á kaffihús eða 
njóta lystigarðanna áður en þetta heitasta sumar 
Evrópu á að skella á. Í þessu tölublaði skoðum við 
meðal annars byggingarlist nútímans en það er 
alltaf afskaplega skemmtilegt að uppgötva tíðaranda 
og stemningu borga í gegnum arkitektúr hennar. 
Menningarstofnanir ýmiss konar hafa oft verið 
leikvöllur arkitekta og ein frægasta bygging heims 
er til dæmis Óperuhúsið í Sidney. Bæði Ósló og 
Kaupmannahöfn skarta nú einkar vel heppnuðum 
óperuhúsum og það verður gaman að sjá hvernig 
okkar eigið tónlistarhús í hjarta Reykjavíkur mun 
koma til með að lukkast. Forvitnir ættu því endilega 
að kíkja til Köben nú í maí (sjá annars staðar á 
þessari síðu) til þess að upplifa sérstaka daga 
tileinkaða arkitektúr nútímans þar í borg. Nú er líka 
síðasti séns að fara að panta sumarleyfið ef maður 
ætlar ekki að eyða björtustu mánuðunum hér heima. 

FORSKOT Á SUMAR-
IÐ
Anna Margrét Björnsson skrifar

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
MAÍ 2008

FRAMTÍÐAR-

GOLF OG MATUR Á NOVA SCOTIA, FRUMLEGT GISTIHEIMILI Í SLÓVENÍU, NEW YORK-BORG 
EDDU PÉTURSDÓTTUR FYRIRSÆTU OG SÓL OG SUMAR Á STRÖNDUM MIÐJARÐARHAFS

BORGIR
NÚTÍMALEGUR ARKITEKTÚR UM ALLA VERÖLD

DRAUMAHELGI DRAUMAHELGI 
Í BARCELONAÍ BARCELONA
BORGIN MATREIDD AÐ BORGIN MATREIDD AÐ 
HÆTTI AUÐAR JÓNSDÓTTURHÆTTI AUÐAR JÓNSDÓTTUR

VEISLA FYRIRVEISLA FYRIR
AUGUN Í KÖBENAUGUN Í KÖBEN
ÞRÍR DAGAR TILEINKAÐIR ÞRÍR DAGAR TILEINKAÐIR 
ARKITEKTÚR OG HÖNNUN Í MAÍARKITEKTÚR OG HÖNNUN Í MAÍ
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Gautab

með ánægju

Bókaðu
núna!

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.
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9 Frankfurt Hahn, Berlín, Friedrichshafen, London, París, 
Billund, Kaupmannahöfn, Gautaborg, Stokkhólmur, 
Eindhoven, Basel, Barcelona, Alicante og Varsjá

Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

Frankfurt Hahn

Berlín

 Billund

Basel

Friedrichshafen

Gautaborg

Barcelona

 Alicante

Eindhoven

Varsjá
Stokkhólmur

París

 London

    Køben

Gleðilegt ferðasumar



ÞAÐ NÝJASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

H
in nýja Evrópa er 
skemmtilegur og 
áhugaverður kostur til 
ferðalaga, og það er 

sannkallað ævintýri að uppgötva 
sjarma Eystrasaltslandanna sem 
virtust svo fjarri fyrir áratug. 
Hostel Celica er frægt gistiheimili 
í höfuðborg Slóveníu en það er 
fyrrverandi fangelsi sem breytt 
var í hippakommúnu á síðasta ára-
tug. Fyrir örfáum árum var ákveð-
ið að breyta byggingunni í gisti-
heimili, listamenn fengu allir einn 
klefa til þess að hanna eða skreyta 
eftir smekk og er því útkoman 
harla óvenjuleg. Sum herbergin 
eru enn eins og fangaklefar og 
önnur skarta skærum litum og 
málverkum. Nótt á gistiheimilinu 
veitir líka innsýn inn í hvernig það 
er að vera í raunverulegum fanga-
klefa því það eru enn rimlar fyrir 
gluggunum. Herbergin, eða klef-
arnir, eru fyrir tvo til fimm og 
eins og á farfuglaheimilum er 
sameiginlegt baðherbergi, eldhús 
og sjónvarpsherbergi. Hostel 
Celica er miðsvæðis í borginni og 
auðvelt að ganga þaðan í miðborg-
ina eða á næstu lestarstöð.  - amb

HVAÐ? HOSTEL CELICA, METELKOVA 8 SÍMI: +386 (1) 2309700
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UPPÁHALDS VERSLUNAR-
GATA/ HVERFIÐ?  Mér finnst rosa 
gaman að rölta um Soho! Fullt af 
skemmtilegum búðum þar. Svo 
finnst mér oft gaman að versla i 
Williamsburg/ Brooklyn þar sem 
ég bý núna. 

SKEMMTILEGASTA KAFFIHÚSIÐ 
TIL AÐ STOPPA Á?  Gimme Coffee 
er sætur staður í Nolita! Hann er 
á Mott Street og selur bara kaffi, 
ekkert annað!

SVALASTI BARINN?  Beatric er 
skemmtilegur. Hann er í West 
Village. Svo mæli ég líka með 
stað sem heitir Rose Bar en hann 
er í Gramercy Park Hotel.

HVERJU MÁ MAÐUR EKKI MISSA 
AF?   Á sumrin er sko mikið um að 
vera í New York! en Ps1/Warm Up 
stendur alveg upp úr. Þetta eru 
viðburðir í samstarfi við MOMA-
listasafnið sem er í Long Island 
City. Þarna spila hljómsveitir 
og plötusnúðar úti í garðinum 
frá kl 15-21 alla laugardaga og 
svo er auðvitað hægt að skoða 
skemmtileg listaverk innandyra.  

BESTU VEITINGASTAÐIRNIR Í 
BORGINNI?  Það eru að sjálf-
sögðu margir frábærir veitinga-
staðir hér en í uppáhaldi hjá 
mér eru Cafe Mogador, sem er 
fransk-marókkóskur veitingastur 
þar sem allt er lífrænt og gott. 

Hann er líka verulega kósý. Hinn 
staðurinn heitir Casamire en þar 
er mjög góður matur og hægt að 
sitja úti í garði á sumrin. Þessir 
staðir eru báðir í East Village þar 
sem ég bjó í nokkurn tíma.  

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN? 
 Ég er nýbúin að uppgötva 
skemmtilegan stað til að fá 
sér kokteil á! The Metropolitan 
Museum of Art, betur þekkt sem 
MET, er með skemmtilegan þak-
garð og þaðan er magnað útsýni 
yfir Central Park. 

BESTI STAÐURINN FYRIR BÖRN? 
 Hayden Planetarium er alltaf 
spennandi fyrir börn en þar er 
hægt að fræðast um himingeim-
inn. Svo er oft gaman að taka 
krakkana í Central Park, hann 
hefur upp á svo margt að bjóða, 
dýragarð og margt fleira. 

HVAÐ HEFUR KOMIÐ ÞÉR MEST 
Á ÓVART VIÐ NEW YORK?  New 
York er alltaf að koma mér á 
óvart. Ég fæ aldrei nóg af því að 
búa hérna og samt er ég búin að 
vera hérna í fimm ár. 

SKEMMTILEGASTA DAGSFERÐ-
IN?  Mér finnst rosa gaman að 
leigja mér bíl um helgar og skella 
mér á ströndina. Jones Beach er 
góð. Annars er gaman að rölta 
um bæinn, skella sér á listasöfn 
og flóamarkaði og svo framvegis. 

HEIMAMAÐURINN
 New York

EDDA PÉTURSDÓTTIR, FYRIRSÆTA

NÓTT Í FANGELSI
Hostel Celica í Ljubljana er ódýr og listræn reynsla

Í maí er sólin komin hátt á loft í London og borgarbúar 
þyrpast að bökkum Thames-ár þar sem hægt er að njóta 
gönguferða, setjast á krá, skoða söfn eða slappa af í sólinni. 
Enn sniðugra er að skreppa í bátsferð og skoða sögufrægar 
byggingar, allt frá þinghúsinu upp í London Eye séð frá ánni. 
Fyrirtækið Get Afloat býður upp á allar bátsferðir á hálfvirði 
í maímánuði og hægt er að hoppa upp í hvar sem er á þeim 
346 kílómetrum sem Thames-á spannar. Til dæmis er rakið 
að sigla upp til Windsor-kastala og sjá ögn af breskri sveita-
sælu í leiðinni. 

SIGLDU UPP ÁNA THAMES

Kynntu þér nýjustu straumana í dönskum og alþjóðlegum 
arkitektúr og hönnun – og njóttu danska vorsins! 

Arkitektúr- og hönnunardagar 
í Kaupmannahöfn 

www.icelandexpress.is

með ánægju

Wonderful Copenhagen stendur fyrir arkitektúr- og hönnunardögum 
í Kaupmannahöfn, dagana 16.–18. maí. Í boði eru um 50 viðburðir, 
m.a. innlit á frægar arkitektastofur, partý í metró-hjólageymslunni, 
kynning á götumenningarhúsinu StreetMekka og kynnisferð um nýja 
Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn. Ókeypis er inn á viðburðina.  
Dagskrá er að finna á www.cphadd.com

m

r- og hönnunardögum

Bókaðu
núna!



Ferðaskrifstofa

Netverð á mann miðað við 2, 3 eða 4 í stúdíó, íbúð eða hótelherbergi.

Enginn barnaafsláttur. Innifalið er fl ug, gisting í 7 nætur, fl ugvallarskattar 

og íslensk fararstjórn.



www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim
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FÖSTUDAGUR
Um ellefuleytið á virkum dögum 
dríf ég mig með manninum mínum 
yfir götuna í líkamsrækt. Á föstu-
dögum er jóga en það er mjög vin-
sælt í Barcelona svo á hverju horni 
í gamla verkamanna-innflytjenda-
hverfinu Raval, þar sem ég bý, 
hanga auglýsingar um jógakúrsa 
og hugleiðslunámskeið. 

Í Efra-Raval er jafnframt mikið 
af náttúrubúðum og matsölustöð-
um á þeirri línu og gaman að kaupa 
í matinn þar – en þaðan eru aðeins 
nokkur skref í fræga matarmark-
aðinn Boqueria sem byrjar við 
Römbluna. 

Á föstudagseftirmiðdögum 
kaupum við stundum í matinn á 
Boqueria-markaðnum eða á öðrum 
minni útimörkuðum – og þykjumst 
þá vera miklir fagurkerar meðan 
við veljum kjöt og tómata. Á Boqu-
eria er stórgaman að kaupa í mat-
inn og tilvalið fyrir fólk að gera 
svo ef það hefur eldunaraðstöðu í 
borginni. 

Föstudagskvöld eru yfirleitt 
rólegheitakvöld hjá okkur, stund-
um laumumst við jafnvel til að 
vinna eftir matinn, sérstaklega í 
sumarhitunum. 

LAUGARDAGUR
Á laugardögum vöknum við 
snemma og förum í spinning hjá 
snarbrjáluðum Suður-Ameríku-
manni sem pískar fólk áfram svo 
eftir tímann neyðist það hreinlega 
til að skjögra á ströndina og kæla 
sig í sjónum. 

Léttmeti í eftirrétt. 
Það er vinsæll siður hjá borgar-

búum, ungum sem öldnum, að 
borða menú en bestu menú-

staðirnir eru fyrir utan helstu 
ferðamannasvæðin. Til að ramba á 
þá borgar sig að yfirgefa hring-
iðuna í miðbænum og kíkja frekar 
í útjaðra frægu, „trendí“-hverf-
anna (Gotneska hverfisins og El 
Born) eða ráfa um í Raval, sem 
lumar ennþá á gamalgrónum 
alþýðustöðum. Verðið hríðlækkar 
um leið og stigið er út úr mesta 
ferðamannakraðakinu.

Við borðum reyndar oft á menú-
stað í ræktinni okkar og það er 
dæmigert fyrir andstæðurnar á 
Spáni að bæði þjónninn og kokkur-
inn keðjureykja og hafa sennilega 
bara séð líkamsræktarsali í bíó.

Eftir menúinn förum við inn að 
vinna í nokkra klukkutíma eða 
tökum ákvörðun um að gefa skít í 
allt, helst hætta við að skrifa 
bækur og fara í verkfræði. Til að 
jafna mig á þeirri hugmynd dreg 
ég manninn minn stundum með 
mér niður í Paralel-neðanjarðar-

stöðina sem er úti á næsta horni. 
Á þessari stöð er hægt að taka 

toglest beint upp í fjall á nokkrum 
mínútum og stíga út beint fyrir 
framan Míró-safnið. Það er frá-
bært safn og svo er líka rosalega 
gaman að ganga inn í garðinn við 
hliðina á því og krækja fyrir bak-
hliðina, en þar eru miklir skrúð-
garðar sem hafa einhvern veginn 
ratað út úr kastljósi ferðamanna. 
Skyndilega blasir við göngugörp-
um mikil glæsihöll sem hýsir í dag 
þjóðlistasafn Katalana. 

Eitt það skemmtilegasta sem ég 
geri í Barcelona er einmitt að 
standa uppi á fjalli – annað hvort 
við Míró-safnið eða hinum megin 
við borgina í fjallshlíðinni, sem 
skartar Park Güell, og horfa á borg-
ina glitra í sólinni og skipin mjak-
ast áfram á tærbláum sjónum.

Gott er að fá kaffisopa við höllina 
áður en við göngum niður tröpp-
urnar að Plaza de España og ráfum 
svo í áttina heim, fyrst eftir breið-
götum með litríkar verslanir en 
síðan taka við öngstræti gamla bæj-
arins.

Ef við erum í ham eða gestir í 
heimsókn er gjarnan farið út að 
borða á spænskum tíma á laugar-
dagskvöldum, þ.e.a.s. eftir klukkan 
tíu á kvöldin. Úr æði mörgum stöð-
um er að velja í Barcelona. 

Þegar margir fara saman út að 
borða hittist fólk fyrst á bar og fær 
sér tapas og drykk til að hita sig 
upp. Það gæti til dæmis verið á 
„Silfrinu” (La Plata) í Mercè-götu 

númer 28. Þar skolum við niður 
grilluðum sardínum með víni húss-
ins, yfirleitt standandi úti á götu 
því staðurinn er oft troðfullur.

En við gætum alveg eins farið á 
fótboltatapasstaðinn Ramon við 
hliðina á Sant Antoni-markaðnum 
þar sem ölið er kneifað úr bæversk-
um krúsum og gömul amma býr til 
heimsins bestu kjötbollur.

Guð má vita hvar við endum í 
mat. Stundum er þjarkað um það 
nokkra stund en ef rándýrseðlið 
kemur upp í fólki endar það á El 
Paraguayo í Carrer del Parc þar 
sem eru suður-amerískar stórsteik-
ur á boðstólum. Svo má líka fara í 
Hús snigilsins (Can Cargolet) á 
Comte Urgel en þar er boðið upp á 
ekta katalónskan mat. Á vel heppn-
uðu kvöldi er gjarnan fótboltaleik-
ur í sjónvarpinu og drjúgur hluti 
gesta í Barca-bolum, tilbúinn að 
öskra í hvert skipti sem boltinn 
nálgast markið.

SUNNUDAGUR
Fullkominn sunnudagur hefst á 

bókamarkaðnum í kringum Sant 
Antoni-markaðinn. 

Það þýðir ekkert að sofa frameft-
ir, mesta púðrið fer af bókamark-
aðnum um tvöleytið.

Hér er hægt að fá margt af því 
sem hefur verið skrifað á spænskri 
og katalónskri tungu síðastliðin 
hundrað ár eða svo. Hvort sem það 
er glæný skáldsaga eftir höfund 
Skugga vindanna eða klámmynda-
sögur um tvítóla leðurmenn frá 
tímabilum rétt eftir dauða einræð-
isherrans Franco.

Ef við höfum ekki nennt að fara 
út að borða kvöldið áður og þykj-
umst verðskulda dagamun, þá er 
tilvalið að borða spænskan dags-
menú eftir hádegi niðri á Barcel-
oneta, gamla strandhverfinu með 
sína sjóræningjalegu innviði. Nú 
nálgumst við hjarta ferðamanniðn-
aðarins og verðum að fara varlega 
meðan skimað er eftir stað sem 
lætur lítið yfir sér. 

Borðum loks þríréttað fyrir sex-
tán evrur samanlagt áður en við 
dröttumst niður á strönd og leggj-
umst í sandinn.

UPPSKRIFT RITHÖFUNDARINS 

AÐ BARCELONA-HELGI

Borg full af möguleikum  Barcelona er orðinn einn vinsælasti áfangastaður Íslendinga og 
helgarferðirnar þá sérstaklega vinsælar.

Spinning á laugardögum  Á laugardagsmorgnum fara þau hjón, Auður Jónsdóttir og Þórarinn 
Leifsson, í spinning og láta snarbrjálaðan Suður-Ameríkumann þræla sér út. 

Markaðir á markaðir ofan  í borginni er vart þverfótað fyrir skemmtilegum mörkuðum og á 
föstudögum fer fjölskyldan gjarnan á matarmarkaði og elda heima í rólegheitum. 

Auður Jónsdóttir rithöfundur hefur um nokkurra ára skeið búið og unnið í talsvert hlýrra loftslagi en við landar hennar eigum að venjast 
en í Barcelona hefur hún, ásamt fjölskyldu sinni, borðað Menú del Día, farið í jógatíma og keypt sér í matinn á dásamlegustu matarmörk-
uðum Evrópu. Ferðablaðið fékk Auði til að gera uppskrift að helgi í borginni. 



Nýr og glæsilegur bar í Leifsstöð, Panaroma Bar, með útsýni yfir flugbrautirnar.
Fátt er notalegra en að hefja ferðina með ljúfri hressingu í fallegu umhverfi.

ÞJÓNUSTA VIÐ HÓPA 
Byrjaðu ferðina eftirminnilega og smalaðu hópnum saman fyrir flug.
Veitingar tilbúnar þegar þið mætið í flugstöðina. 

+ Nánari upplýsingar á www.igsveitingar.is

ÞÆGILEG STUND
FYRIR FLUGTAK
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Shanghai  Jin Mao byggingin er ein hæsta bygging heims, hönnuð af arkitektunum Skirmore 
Owings & Merrill. Hún er teiknuð eins og tölustafurinn átta. 

Valencia  Óperan El Paulau de les Arts Reina Sofia eftir arkitektinn Santiago Calatrav.  Marsbúarnir lentir?  Þrífætlingar við Guggenheim-safnið í Bilbao eftir arkitektinn Frank Gehry..

Valencia  Bakhlið óperuhúss Sofiu drottningar í Valencia..

FRAMTÍÐARBORGIR
Ferðalög um tímann hafa 
verið mörgum skáldum og 
kvikmyndagerðarmönnum 
yrkisefni og er skáldsaga 
H. G. Wells um Tímavélina 
sjálfsagt frægasta dæmið. 
Ef Wells, sem skrifaði bók-
ina í lok 19. aldar, hefði 
farið fram til ársins 2008 
hefði hann ekki orðið fyrir 
vonbrigðum, því margar 
borgir samtímans skarta 
stórfenglegri og framtíð-
arlegri hönnun sem ætti 
vel heima í hvaða vísinda-
skáldsögu sem er. Ferðalög 
skoðaði nokkrar frægar 
byggingar. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

Vélgreinamenntaðir
    starfsmenn
Vegna aukinna umsvifa leitar öflugt og rótgróið fyrirtæki á sviði vélaþjónustu að
vélgreinamenntuðum starfsmönnum.

Fyrirtækið sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði vélahönnunar og smíði ásamt
þjónustu- og viðhaldsverkefnum innanlands og erlendis.

Um er að ræða störf við nýsmíði, almennt viðhald og viðgerðir.

· Menntun á sviði vélvirkjunar, vélstjórnunar, bifvélavirkjunar eða rennismíði

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

Meiraprófsbílstjóri
Eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins óskar eftir að ráða
meiraprófsbílstjóra í full starf.
Starfið felst í akstri á vörum til viðskiptavina á höfuðborgarsvæðinu.

Vinnutími er frá kl. 07.30 - 17.00 mánudaga til föstudaga.

· Góð þjónustulund

· Stundvisi og metnaður

· Viðkomandi þarf að hafa meirapróf eða gamla ökuprófið sem veitir réttindi
  á allt að 5 tonna farm

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.:
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www.alcoa.is

Framtíðarstörf hjá Fjarðaáli

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

eða Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 

sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu 

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

Sérfræðingur í fjármálateymi
Ábyrgðarsvið:
Alcoa Fjarðaál leitar að viðskiptamenntuðum sérfræðingi í fjármálateymi 
fyrirtækisins. Verkefnin verða fjölbreytt og starfið krefst sveigjanleika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Viðskiptamenntun á háskólastigi
•Reynsla af afstemmingum
•Skipulagshæfileikar og nákvæmni
•Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•Metnaður og útsjónarsemi
•Lipurð í samskiptum
•Góð tölvukunnátta
•Gott vald á íslensku og ensku

Framleiðslustörf
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál 

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslu-

starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri. Verkefnin eru 

margs konar og mikið er lagt upp úr þjálfun og starfsþróun. 

Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfsmönnum margvíslega 

þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði og akstur til og frá vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí fyrir öll störfin.

Kynntu þér Austurland 
tækifæranna á austurat.is
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Skjala- og 
upplýsingastjóri
Tryggingastofnun óskar að ráða sem fyrst bókasafns- og 
upplýsingafræðing. Starfi ð felst einkum til að byrja með í 
mótun skjala- og upplýsingastjórnunarkerfi s í fjölbreyttu 
umhverfi  með áhersla á rafræna stjórnsýslu.
Leitað er að liprum og áhugasömum starfsmanni í 
spennandi og krefjandi verkefni.

Starfssvið
  • Skipulag og mótun upplýsingakerfi s
  • Yfi rumsjón með áætlunum um varðveislu gagna 
     og skjalavistun 
  • Þátttaka í áætlunum um rafræna skjalavistun 
     og þróun hennar  
  • Þjónusta jafnt innávið sem útávið um skjölun 
     og upplýsingar
  • Ráðgjöf og aðstoð við starfsfólk varðandi stjórn 
     og meðferð skjala
  • Umsjón með bókasafni

Menntunar- og hæfniskröfur
  • Háskólamenntun eða starfsreynsla í bókasafns- og
      upplýsingafræðumeða önnur sambærileg menntun
  • Góð reynsla og kunnátta á upplýsingakerfum 
  • Skipulögð,  nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
  • Frumkvæði og vandvirkni í störfum
  • Jákvætt viðmót og samskiptahæfi leikar
Nánari upplýsingar veitir Ragnar M. Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
(ragnarmg@tr.is) og Guðjón Skúlason, starfsmannastjóri 
(gudjonsk@tr.is).

Vinsamlegast sendið umsóknir og starfsferilsskrár 
rafrænt (starf@tr.is) eða í pósti til starfsmannaþjónustu 
Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Reykjavík. 
Umsóknar-frestur er til 12. maí 2008. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust 
stofnun, ákvarða og inna af hendi réttar greiðslur, veita 
gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og 
annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin 
samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og 
hagkvæman hátt.
 

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. TM leggur 
áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og hefur ánægja meðal viðskiptavina tryggingafélaga mælst 
mest hjá TM þrjú undanfarin ár. 
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Ábyrgðar- og eignatjón
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Yfirferð tjónstilkynninga og áætlana 
// Ákvörðun bótaskyldu og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Reynsla af vinnumarkaði áskilin
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Um er að ræða nýtt starf innan ábyrgðar- og eignatjóna.  Viðkomandi starfsmaður þarf að 
hafa ríka þjónustulund,  vera skipulagður og geta unnið sjálfstætt. Þá þarf starfsmaður að 
hafa frumkvæði sem nýtist við mótun starfs. 

Líkams- og ferðatjón
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Uppgjör ferðatjóna og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða grunnnám í háskóla)
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa framúrskarandi þjónustulund og vera skipulagður. 
Hann þarf að sýna sjálfstæði í starfi og geta unnið undir álagi. Ráðið verður í eina stöðu 
strax og aðra stöðu frá og með 1. ágúst n.k.

Móttaka / skrifstofuþjónusta
Starfssvið:
// Símsvörun
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Umsjón með boðsendingum og önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa ríka þjónustulund, vera jákvæður og skipulagður. 
Starfsmenn móttöku eru þrír og sinna símsvörun í tvær vikur í senn en öðrum verkefnum 
innan skrifstofuþjónustu þriðju hverja viku.

Símaþjónusta
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Sala vátrygginga og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða grunnnám í háskóla)
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta 

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa ríka þjónustulund, vera góður í mannlegum 
samskiptum, jákvæður og skipulagður. Ráðið verður í stöðuna frá og með 
1. ágúst n.k.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tm.is /  www.tm.is

Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2008. 

Eflum góða liðsheild

Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun

Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi á vettvangi frítímans?

Umsjónarmaður

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir umsjónarmanni 
frístundaheimilis fyrir 6 ára börn í Selinu Melaskóla

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
 fyrir 6 ára börn í samvinnu við umsjónarmann 
 fyrir 7-9 ára börn í Selinu
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 
 aðra samstarfsaðila innan hverfisins 
• Umsjón með starfsmannamálum
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Selsins 
 og Frostaskjóls

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði 
 eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af því að vinna í hópi
• Áhugi á frístundastarfi
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
• Almenn tölvukunnátta

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir, deildarstjóri barnasviðs 
Frostaskjóls, í síma 411-5700, netfang steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 11. maí  2008.
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst, og eigi síðar en 1. ágúst nk.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Selið”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

4
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Fjölbreytt og skemmtileg störf 
í boði á www.reykjavik.is
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Gleðilegt sumar!

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

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur strax á skrá:
forritara, rafvirkja, rafeindavirkja, verkfræðinga, burðaþolshönnuði 
og bókhaldsfólk.

Skrifstofustarf 
Umdæmisskrifstofa Matvælastofnunar 

í Reykjavík - fullt starf

Helstu verkefni:
• Almenn ritarastörf 
• Móttaka og afgreiðsla vottorða
• Skráninga og úrvinnsla gagna  
• Almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af ritara- og skrifstofustörfum æskileg
• Góð tungumálakunnátta 
• Haldgóð þekking og reynsla af tölvuvinnslu 
• Nákvæm og öguð vinnubrögð 
• Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Hafsteinn 
Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) og Þor-
valdur H. Þórðarson (thorvaldur.thordarson@mast.is) í 
síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum 
upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austur-
vegi 64, 800 Selfoss, merktum “Skrifstofustarf” eða 
með tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er 
til og með 2. maí 2008. Æskilegt er að starfsmaðurinn 
geti hafi ð störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Upplýsingar um 
Matvælastofnun er að fi nna á vefsíðu stofnunarinnar, 
www.mast.is 

Lífl and óskar eftir starfsmanni 
í lager og verslunarstörf í verslun sinni að Lynghálsi 
3. Leitað er eftir samviskusömum og sjálfstæðum 
starfsmanni sem hefur reynslu af hestamennsku, 
þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Fyrir frekari 
upplýsingar hafi ð samband við verslunarstjóra 
Lífl ands, Óskar í síma: 5401125 eða á póstinn 
oskar@lifl and.is.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI 
Á VETTVANGI FRÍTÍMANS?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Yfirumsjón með barnastarfi á vegum 
frístundamiðstöðvar Tónabæjar
Skipulagning starfsins í samráði við 
umsjónarmenn frístundaheimilanna
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn 
Samskipti og samstarf við stjórnendur skóla 
og aðra samstarfsaðila
Umsjón með starfsmannamálum

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
Skipulagning starfsins í samráði 
við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, 
starfsfólk skóla
Umsjón með starfsmannamálum

TÓNABÆR FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
LAUGARDALS- OG HÁALEITIS

Deildarstjóri barnastarfs óskast til að taka þátt í mótun faglegs uppeldisstarfs við 
Tónabæ frístundamiðstöð Laugardals- og Háaleitis og umsjónarmaður við frístunda-
heimilið Neðstaland í Fossvogsskóla.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði 
eða sambærileg menntun
Stjórnunarreynsla 
Færni í mannlegum samskiptum
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Reynsla af starfi með börnum
Almenn tölvukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði 
eða sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

HELSTA STARFSSVIÐ DEILDARSTJÓRA BARNASTARFS ER YFIRUMSJÓN SJÖ FRÍSTUNDAHEIMILA FYRIR BÖRN 
Á ALDRINUM 6-9 ÁRA. UNDIR DEILDARSTJÓRA BARNASTARFS HEYRA UMSJÓNARMENN FRÍSTUNDAHEIMILA AUK 
HLUTASTARFSMANNA ALLT AÐ 100 MANNS. Á HVERJUM DEGI NOTA UM 550 BÖRN ÞJÓNUSTU HEIMILANNA.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2008

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Tónabæjar, í síma 411-5400, 
netfang, haraldur.sigurds@reykjavik.is. 

DEILDARSTJÓRI BARNASTARFS

UMSJÓNARMAÐUR
UMSJÓNARMAÐUR ÓSKAST Á FRÍSTUNDAHEIMILIÐ NEÐSTALAND Í FOSSVOGSSKÓLA
HELSTA STARFSSVIÐ UMSJÓNARMANNS ER UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á DAGLEGUM REKSTRI NEÐSTALANDS

Staða umsjónarmanns er tímabundin vegna afleysinga til 31. ágúst 2009. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Rudolfsdóttir, deildarstjóri barnasviðs Tónabæjar, í síma 411-5400, 
netfang, hildur.rudolfsdóttir@reykjavik.is.

Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Tónabæjar,
s.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2008

Við stöndum upp úr
Markaðurinn, viðskiptablað Fréttablaðsins, 

er með 55% meiri lestur en Viðskiptablað 
Morgunblaðsins miðað við 20–45 ára en
46% meiri lestur miðað við 25–49 ára.sk
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Menntasvið

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um 
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í 
einstöku umhverfi  Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborg-
arsvæðisins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til 
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og 
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti 
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái 
hámarks árangri í starfi  sínu og eru einkunnarorð skólans í há-
vegum höfð.  Samvinna einstaklinga og starfsandi  er góður.  

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru: 
 Ánægja - Áhugi  - Ábyrgð - Árangur

Lausar eru eftirtaldar stöður við Árbæjarskóla skólaárið 
2008 - 2009:
• Enskukennari, fullt starf
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Kennari í samfélagsfræði og lífsleikni, fullt starf
• Bókasafnsfræðingur á skólasafn, fullt starf
• Íslenskukennari, full starf

Mikilvægt er að umsækjendur hafi  skipulagshæfi leika, sam-
starfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.  Forsenda 
er að umsækjendur hafi  áhuga á að vinna með börnum og 
fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem frumkvæði og 
metnaður er nauðsynlegur.

Ráðið er í ofangreind störf frá 1. ágúst 2008.  

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2008. Umsóknum fylgi yfi rlit 
yfi r nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Um-
sækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heima-
síðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn 
til Árbæjarskóla, Rofabæ 34, 110 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, í síma 411 
7700 eða netfang sberg@arbaejarskoli.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Árbæjarskóli
Skólaárið 2008 - 2009

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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SKÓLASTEFNASKÓLASTEFNA
AKUREYRARBÆJARAKUREYRARBÆJAR

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum, og hefur vilja til að leiða skóla-
starf, þar sem áhersla er lögð á vellíðan, árangur nemenda og, teymisvinnu starfsmanna. 

Starfsemin einkennist af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi 
þarfa, áhuga og getu nemenda.

Naustaskóli er nýr grunnskóli í Naustahverfi  á Akureyri. Skólinn verður byggður í tveimur 
áföngum og verður sá fyrri tilbúinn haustið 2009, þegar skólinn 
tekur til starfa. Gert er ráð fyrir því að í skólanum geti verið allt að 
500 nemendur þegar hann er fullbyggður árið 2012. Að undirbún-
ingsvinnu við hönnun Naustaskóla kom stór hópur fólks með 

mismunandi bakgrunn. Byggingin samanstendur af nokkrum sjálfstæðum einingum eða 
klösum, með sveigjanlegu kennslurými, þar sem gert er ráð fyrir að samkennsla árganga 
sé möguleg og æskileg. Skólinn á að vera miðstöð fyrir alla íbúa hverfi sins og mikil áhersla 
lögð á samstarf við leikskóla og vinnu með umhverfi ð og náttúruna. Áhersla á samstarf við 
foreldra og þátttöku þeirra er mikil og er gert ráð fyrir sérstakri aðstöðu fyrir þá í skólanum.
Nánari upplýsingar og teikningar af byggingunni má fi nna á vefslóðinni: http://skoladeild.akureyri.is/naustaskoli.htm

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar 
stefnu.  

Menntunarkröfur:
Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
Framhaldsmenntun í stjórnun.
Menntun á sviði reksturs æskileg.

Hæfniskröfur:
Frumkvæði og samstarfsvilji.
Góðir skipulagshæfi leikar.
Hæfni í mannlegum samskiptum
Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi .
Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
Reynsla af kennslu.
Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, 
stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi  
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfi ð og hvernig hann sér 
starfsemina í Naustaskóla þróast undir sinni stjórn.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst n.k.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 892 1453.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við  ráðningu í starfi ð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008

Skólastjóri Naustaskóla
Nýr skóli – nýir tímar - ögrandi og einstakt verkefni

óskar eftir að ráða aðstoðarfólk
 í eldhús og nema í matreiðslu.  

Upplýsingar gefur 
Gunnar Örn í síma 8999250

Veitingahúsið 
við Tjörnina

8
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Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Rimaskóla.
Rimaskóli er heildstæður grunnskóli með rúmlega 700 nem-
endur. Í Rimaskóla starfar kröftugt starfsfólk. Mörg verkefni 
skólans hafa vakið mikla athygli og unnið til hvatningarverð-
launa Menntaráðs Reykjavíkurborgar fyrir að vera framúrskar-
andi og árangursrík. Einkunnarorð skólans eru regla, metnað-
ur og sköpun. Rimaskóli fylgir stefnu Reykjavíkurborgar í átt 
að einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun 
• Stjórnunarhæfi leikar
• Metnaður í starfi  og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af kennslu og stjórnun

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 13. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Umsækj-
endur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn til 
Rimaskóla, Rósarima 11, 112 Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Helgi Árnason skólastjóri Rima-
skóla, sími 411 7720, helgi@rimaskoli.is og Valgerður Janus-
dóttir starfsmannastjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 
411 7000, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Aðstoðarskólastjóri Rimaskóla

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.  

Leikskólasvið

Staða aðstoðarleikskólastjóra á Sjónarhóli var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 16. mars 
með umsóknarfresti til 16. apríl 2008.

Staða aðstoðarleikskólastjóra í Holtaborg var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 6. apríl 
með umsóknarfresti til 21. apríl 2008.

Staða aðstoðarleikskólastjóra í Grænuborg var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 13. apríl  
með umsóknarfresti til 28. apríl 2008.

Í öllum þessum auglýsingum var gefi ð upp rangt netfang og 
því hafa umsóknir ekki borist á réttan stað. Því er óskað eftir 
að umsækjendur um stöðurnar sendi umsóknir sínar aftur 
á netfangið: ingunn.gisladottir@reykjavik.is fyrir 5. maí 
2008. Einnig má senda umsóknir í pósti til Leikskólasviðs 
Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Bergljót Jóhannsdóttir, leikskólastjóri 
á Sjónarhóli í síma 693 9813, Elfa Dís Austmann, leikskóla-
stjóri í Holtaborg í síma 693 9860 og Gerður Sif Hauksdóttir, 
leikskólastjóri í Grænuborg í síma 693 9842.

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.

Lausar stöður aðstoðarleikskólastjóra

Endurbirting auglýsinga um lausar stöður aðstoðarleikskólastjóra
í leikskólunum Sjónarhóli, Holtaborg og Grænuborg

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki í framtíðarstarf. 
Við bjóðum upp á gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: 562-0200 / perlan@perlan.is.

Vaktstjóri á  Pizza Hut: 
Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjórum á Pizza Hut 

Sprengisandi og í Smáralind. Starfið felst í stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra.
Hæfinskröfur: Þjónustlund, samviskusemi og hæfni í 

mannlegum samskiptum.
Reynsla af þjónustu og stjórnun æskileg.

Lágmarksaldur er 22 ár. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.pizzahut.is.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

framkvæmdastóri í síma 863-1136
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Síðumúla 5  108 Reykjavík

Sími 511 1225   Fax 511 1126

intellecta@intellecta.is

www.intellecta.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Háskólapróf á sviði mannauðsmála og góður 
     fjármálalegur bakgrunnur
•   Góð kunnátta í íslensku og ensku
•   Gott vald á úrvinnslu talna og gagna
•   Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
•   Greiningarhæfni og metnaður til að ná árangri
•   Hæfileikar til að vinna í hópi og innleiða og stjórna
     breytingum
•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða einstakt  tækifæri til að vera með í 
spennandi fyrirtæki  á sviði flugfjarskipta. Um krefjandi 
verkefni er að ræða frá fyrsta degi og miklir möguleikar á 
að hafa áhrif á þróun starfsins.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar og verður öllum umsóknum 
svarað.

Flugfjarskipti leita að rekstrar- og mannauðsstjóra
Rekstrar- og mannauðsstjóri fer með stjórn og umsjón mannauðs-mála. 
Hann veitir stjórnendum stuðning og leggur til sérþekkingu og ferla sem 
styðja innleiðingu á starfsmannastefnu ásamt því að hafa umsjón með 
fjármálaferlum sem eru að mestu útvistaðir.
Um er að ræða starf í  spennandi starfsumhverfi sem býður upp á mikla 
möguleika. Leitað er að einstaklingi sem hefur orku og drifkraft til að vera 
öflugur liðsmaður í  framtíðarþróun fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru:
•   Tekur þátt í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
•   Heldur utan um  útgáfu og innihald starfsmannahandbókar
•   Heldur utan um kjarasamninga og kjarasamningagerð
•   Umsjón með gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
•   Heldur utan um launavinnslu og er í samskiptum við þjónustuaðila
     sem því sinna.
•   Heldur utan um ferðamál starfsmanna og tryggir skilvirkni ferla 
     því tengdu
•   Hefur umsjón  með fjármálaferlum sem eru að mestu útvistaðir 
     og er í samskiptum við þjónustuaðila sem því sinna.
•   Umsjón með fjárhagsáætlanagerð
•   Hefur umsjón með skýrslugerð vegna uppgjörs við viðskiptavini
•   Tekur þátt í uppgjöri árangursmælikvarða í samvinnu við aðra 
     stjórnendur 
•   Ber ábyrgð á framkvæmd innkaupa á skrifstofuvörum

Rekstrar og mannauðsstjóri

Sigrún H. Kristjánsdóttir hjá intellecta veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 511 1225.
Umsóknir sendist til intellecta eða á sigrun@intellecta til og með 7. maí 2008.
Umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem umsækjendur hafa tekist á við á 
undanförnum árum og sem þeir telja að koma muni að gagni í því starfi sem sótt er um.

Flugfjarskipti ehf.

Flugfjarskipti ehf. er að fullu í eigu 

Flugstoða ohf.

Flugfjarskipti ehf. sinna tal- og gagna-

viðskiptum við alþjóðaflug í íslenska 

flugstjórnarsvæðinu.

Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50 

og er starfsemin á Íslandi, í Færeyjum 

og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf. 

leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.

Verkstjóri
Vantar vanan verkstjóra við 

jarðvinnuframkvæmdir
til starfa strax .

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 
660-6100
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Bleika
slaufan
ÁRVEKNISÁTAK UM 
BRJÓSTAKRABBAMEIN

Skemmtilegt og gefandi verkefni fyrir hugmyndaríka!Skemmtilegt og gefandi verkefni fyrir hugmyndaríka!
Hefur þú áhuga á hönnun og vilt láta ljós þitt skína til styrktar góðu málefni?
NTC og Krabbameinsfélagið leita eftir hugmyndaríkum einstaklingi til þess að hanna myndir á boli, tileinkuðum 
Bleiku slaufunni þar sem bleika slaufan er í fyrirrúmi. Hugmyndin er að vera með til sölu tvær mismunandi 
útfærslur af bolum fyrir  dömur og herra, annars vegar fyrir yngri kynslóðina og hins vegar þá eldri. 

Allur ágóði af sölu bolanna rennur óskiptur til Krabbameinsfélagsins.  
Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst á 

netfangið inga@ntc.is fyrir föstudaginn 12. maí.
NTC laugavegi 91 s. 512-1700 www.ntc.is

Skólastjóri Gerðaskóla í Garði

Staða skólastjóra Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar.  Nemendur Gerðaskóla 
eru 245 í 1. – 10. bekk. Gott samstarf er við leikskóla og framhaldsskóla og 
aðgangur greiður að góðri sérfræðiþjónustu.

Í skólastefnu Sveitarfélagsins Garðs eru eftirfarandi áherslur lagðar í skóla- og 
æskulýðsstarfi bæjarins:

• Öll samskipti einkennist af gagnkvæmri virðingu.
• Fjölbreyttir hæfileikar barna séu viðurkenndir og sjálfsmynd þeirra styrkt.
• Aðstæður til náms séu góðar og hvetjandi.
• Samvinna heimila, skóla og æskulýðsstarfsemi sé góð og 
 samskiptaleiðir greiðar.
• Tengsl við umhverfi, fyrirtæki og stofnanir bæjarins séu virk.
• Gleði, metnaður og umhyggja einkenni allt starf með börnum og
 ungmennum.

Leitað er að kraftmikilum og drífandi stjórnanda sem er tilbúinn til að starfa að 
öflugri skólaþróun.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kennarapróf og kennslureynsla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg og reynsla af skólastjórnun.
• Frumkvæði, samstarfsvilji og góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hafi áhuga á að leiða þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir menntun og störf umsækjanda og hver þau 
verkefni sem varpað geta ljósi á færni til að sinna skólastjórastarfi.  Við ráðningu 
í starfið verður tekið tillit til menntunar, kennsluferils, stjórnunarreynslu og 
umsagna um starfshæfni umsækjanda.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2008.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ.  

Umsóknarfrestur er til 9. maí og skal skila umsókn á bæjarskrifstofu Sveitar-
félagsins Garðs að Sunnubraut 4, 250 Garður. 

Nánari upplýsingar veitir Oddný Harðardóttir bæjarstjóri 
í síma 4227150, netfang oddny@svgardur.is.
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www.svgardur.is

Menntasvið

Aðstoðarskjólastjórar
Skólaárið 2008 - 2009

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.  

Lausar eru tvær stöður aðstoðarskólastjóra við Árbæjar-
skóla - annars vegar á yngra stigi og hinsvegar á unglinga-
stigi.

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um 
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í 
einstöku umhverfi  Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborg-
arsvæðisins.  Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til 
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og 
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti 
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái 
hámarks árangri í starfi  sínu og eru einkunnarorð skólans í há-
vegum höfð.  Samvinna einstaklinga og starfsandi  er góður.
  

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru:  
Ánægja - Áhugi  - Ábyrgð - Árangur

Mikilvægt er að umsækjendur hafi  skipulagshæfi leika, 
samstarfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund. Forsenda 
er að umsækjendur hafi  áhuga á að vinna með börnum og 
fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem frumkvæði og 
metnaður er nauðsynlegur.

Leitað er eftir einstaklingum með:
• Leiðtogahæfi leika
• Stjórnunarreynslu í skólastarfi  eða framhaldsmenntun á 
  sviði stjórnunar
• Yfi rgripsmikla þekkingu á skólastarfi 
• Metnað til að veita faglega forystu á sviði kennslu og 
  þróunar í skólastarfi 
• Kennaramenntun

Ráðið er í ofangreindar stöður frá 1. ágúst 2008.  

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. 
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda 
umsókn til Árbæjarskóla, Rofabæ 34, 110 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða netfang sberg@arbaejarskoli.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Skógarbær er hjúkrunarheimili 
fyrir eldri og yngri einstaklinga 

sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn.

Starfsmenn óskast til sumarafl eysinga við umönnun
Við leitum að traustu og hressu fólki til að vinna 
með okkur í sumar. Um er að ræða fjölbreytt og 

áhugaverð störf með skemmtilegu fólki.  
Sveigjanlegur vinnutími. 

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri Jónbjörg 
Sigurjónsdóttir í síma 510-2101 jonbjorg@skogar.is 

Einstakt tækifæri
TVÆR STÖÐUR VIÐ MENNTASKÓLA
BORGARFJARÐAR ERU LAUSAR TIL UMSÓKNAR

// UMSJÓN MEÐ SÉRDEILD 100% STAÐA
// UPPLÝSINGATÆKNI OG UMSJÓN MEÐ 
     DREIFNÁMI 100% STAÐA

Menntaskóli Borgarfjarðar er nýr framhaldsskóli sem 
tók til starfa haustið 2007 í Borgarnesi. Skólinn er í 
eigu einkahlutafélags sem er að mestu í eigu heima-
manna í Borgarfi rði. Öll aðstaða til náms og kennslu er 
til fyrirmyndar. Skólinn er í samstarfi  við Menntamála-
ráðuneytið og Sveitarfélagið Borgarbyggð um breytta 
kennsluhætti og skipulag skólastarfs á grunn- og fram-
haldsskólastigi. Áhersla er m.a. lögð á notkun upplýs-
ingatækni í staðbundnu námi og dreifnámi, heildræns 
námsmats og hópa- og verkefnavinnu.
Við erum að leita að öfl ugum einstaklingum, sem eru 
tilbúnir til að taka þátt í að
móta nýjan framhaldsskóla og öfl ugu þróunarstarfi . 
Viðkomandi þurfa að vera frjóir í hugsun, tilbúnir til 
þátttöku í skapandi þróunarstarfi , hafa gaman af vinnu 
með ungu fólki og vera liprir í samskiptum. Kennslu-
réttindi á framhaldsskólastigi eru nauðsynleg.

Ráðið verður í stöðurnar frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu
hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara, 
Borgarbraut 54, 310 Borgarnes,
eða á netfangið: arsaell@menntaborg.is fyrir 
laugardaginn 11. maí 2008.  

Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari í síma 895 2256.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár eru laus
til umsóknar eftirfarandi störf
Þroskaþjálfi 100% starf.

Sérkennari á unglingastig.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Danskennsla  1.- 6. bekkur.

Tæknimennt  (smíði) 1.- 10. bekkur.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri,
olina@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Heimilisfræði  á unglingastigi.

Val á unglingastigi  2 - 6 kennslust. á viku.
Franska
Spænska
Félagsmálafræði
Bókfærsla

Kennsla í íþróttum

Kennsla í náttúrufræði á unglingastigi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,

baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Skólaliðar
Upplýsingar/umsókn:

Hafsteinn Jónsson umsjónamaður fasteigna,
hafsteinn@seltjarnarnes.is, sími 5959200

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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arkitektar
innanhússarkitektar
byggingafræðingar

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á

sviði arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun

eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða,

hönnunarstjórn o.fl.

Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.

Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 27 talsins.

Við leitum að góðu fólki til að sinna
fjölbreyttum verkefnum

Umsóknir sendist á pall@ask.is fyrir 1. maí.
Fullum trúnaði heitið.

Leitum að
góðu fólki

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
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810. Staðan er laus í haust.

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Yfi rmaður í eldhús
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140.  
Um er að ræða 90% stöðu.
Staðan er laus 1. maí n.k.

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

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hlíðaskóla. 
Hlíðaskóli er heildstæður grunnskóli með um 550 nemend-
ur auk þess sem þar er starfrækt táknmálssvið sem þjónar 
heyrnarskertum og heyrnarlausum nemendum. Einkunnar-
orð skólans eru ábyrgð, virðing og vinsemd. Hlíðaskóli fylgir 
stefnu Reykjavíkurborgar og leggur áherslu á þróun skóla í 
átt til einstaklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda og skóla 
án aðgreiningar. Skólinn hefur verið móðurskóli í verk- og 
listgreinakennslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
• Reynsla af þróunarstarfi  í skólum
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfi leikar
• Metnaður í starfi 

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 13. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit um 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Umsækj-
endur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn til 
Hlíðaskóla, Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Kristrún G. Guðmundsdóttir 
skólastjóri Hlíðaskóla í síma 552 5080 eða 664 8225, 
kgg@hlidaskoli.is og Valgerður Janusdóttir starfsmannastjóri 
Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 411 7000, 
valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. 

Aðstoðarskólastjóri Hlíðaskóla

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.  

Auglýsingasími

– Mest lesið
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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.
Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja- vélvirkja- 

og verkstæðismenn til starfa sem fyrst.

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

Bílstjóri í vörudreifi ngu 
MS Reykjavík óskar eftir að ráða bílstjóra í vöru-

dreifi ngu.  Um framtíðarstarf er að ræða. 

Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um. 

Meiraprófsréttindi eru áskilin og viðkomandi þarf að 
geta byrjað sem fyrst.     

Nánari upplýsingar veitir Þórður Jóhannsson í síma 
569-2320.  Umsóknarfrestur er til 3. maí nk.  

og skulu umsóknir berast til starfsmannastjóra MS, 
Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík  eða á netfangið  

starfsmannasvid@ms.is 

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

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Aðalfundarboð
Aðalfundur Mjólkurfélags Reykjavíkur verður haldinn á Grand 
Hótel Reykjavík, Sigtúni 38,  mánudaginn 5 maí kl, 14:00 

Almenn aðalfundarstörf

Velferðasvið

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.

Velferðarsvið óskar eftir starfsmönnum til starfa í fast 
starf og til sumarafl eysinga á heimili fyrir heimilislausa 
karlmenn í Reykjavík.  Um er að ræða heimili fyrir átta 
heimilislausa karlmenn.

Helstu verkefni:
• Stuðningur við heimilismenn varðandi samskipti við 
  samfélag/aðila innan og utan heimilisins. 
• Aðstoð við heimilismenn í daglegum störfum heimilisins     
  s.s. þrif, matseld og þess háttar.
• Aðstoð við persónulega umhirðu.
• Ábyrgð á þrifum heimilisins og matseld.
• Þátttaka í teymisvinnu starfsmanna.
• Þátttaka í húsfundum heimilismanna.
• Þátttaka í hópastarfi  heimilismanna.
• Önnur þau störf sem starfsmanni kunna að verða falin 
  af forstöðumanni.

Hæfniskröfur:
• Skilningur og þekking á vanda einstaklinga með langvarandi  
  félagslegan vanda vegna neyslu áfengis og annarra vímu-      
  efna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi fyrir málefnum     
  íbúa heimilisins.
• Félagsliðamenntun er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Erla Björg Sigurðardóttir í síma 
562-0100, netfang: erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is og 
ebs1@hi.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir 9. maí 
2008.

Starfsmaður í  Búsetuþjónustu

Deildarstjóri í Búsetu- og stuðningsþjónustu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða deildarstjóra í Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir 
geðfatlaða, Gunnarsbraut 51.

Helstu verkefni:
• Daglega stjórnun, skipulagning og umsjón með framkvæmd  
  stuðningsþjónustu og endurhæfi ngu íbúa skv. 
  einstaklingsáætlun. 
• Umsjón með daglegum störfum annarra starfsmanna, í     
  samráði við forstöðumann
• Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd stuðningsþjón-       
  ustu og tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda.

Búsetu- og stuðningsþjónusta fyrir geðfatlaða starfar eftir 
VSL aðferðafræðinni; virkjum, styðjum og leysum.  Hjá okkur 
fer fram metnaðarfullt og öfl ugt starf með geðfötluðum sem 
felur m.a. í sér að hvetja, styðja, leiðbeina og örva íbúa við 
þau markmið sem þeir hafa sett sér í daglegu lífi .  Markmiðið 
er að íbúar geti tekið aukinn þátt í samfélaginu á eigin 
forsendum og þurfi  sem minnst á stofnanadvöl að halda.

Nánari upplýsingar veitir Ásta K. Benediktsdóttir forstöðu-
maður Búsetuþjónustusnnar í síma 562 0081, gsm. 822-3078 
eða á netfanginu: asta.kristin.benedktsdottir@reykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir 15. maí 
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Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið 
Súðavík við Álftafjörð þéttbýlastihluti hreppsins. Hreppurinn skartar 

mjög fallegri og ósnortinni náttúru og veðursæld mikil.
 Einungis er tíu mínútna akstur á Ísafjarðarfl ugvöll og tekur

 40 mínútur að fl júga til Reykjavíkur. 

Kennarar athugið!
Við Súðavíkurskóla eru 2 stöður grunnskólakennara, fyrir 
komandi skólaár, lausar til umsóknar. Meðal kennslugreina 
er kennsla yngri barna og almenn kennsla á unglingastigi 
(stöður umsjónarkennara) sem og íþróttakennsla á öllum 
skólastigum, textílmennt og heimilisfræði. 

Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið og samanstendur 
af grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla ásamt íþróttarhúsi 
og mötuneyti. Þróunarverkefni er unnið í anda Uppbyg-
gingarstefnunnar sem og samvinnu og samkennslu 
við leikskólann. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Mikil samkennsla og samvinna er við 
leikskólann þar sem elstu nemendum þar er kennt með 
yngstu nemendum grunnskólans. Leikskólinn er gjaldfrjáls.  
Lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og samvinnu 
starfsmanna. 

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 
9. maí 2008, meðmæli óskast með umsókn. Nánari 
upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í 
hs: 456-4985, vs: 456-4924, gsm: 893-4985, 
netfang: annalind@sudavik.is
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Persónuleg 
stuðningsþjónusta

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 
óskar eftir þroskaþjálfa til að sinna félagsleg-

um stuðningi og persónulegri aðstoð við 
athafnir daglegs lífs við íbúa í Hátúni 10 og 

nágrenni.

Helstu verkefni 
¢ Efl a einstaklinga til sjálfshjálpar og
  samfélagslegrar þátttöku
¢ Persónulegur stuðningur við verkefni 
  daglegs lífs 
¢ Virkjun og hvatning til tómstunda- og 
  félagsstarfs

Hæfniskröfur
¢ Þroskaþjálfamenntun
¢ Reynsla af þjónustu við geðfatlaða æskileg
¢ Áhugi á að vinna með fötluðu fólki
¢ Metnaður til að veita úrvals þjónustu
¢ Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
   samskiptum

Velferðarsvið

Nánari upplýsingar gefur Eldey Huld 
Jónsdóttir, verkefnisstjóri,  sími: 562-2712

Netfang: eldey.huld.jonsdottir@reykjavik.is

Viðkomandi þarf að geta hafi ð 
störf sem fyrst!

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi 

stéttarfélags.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar www.reykjavik.is fyrir 12. maí nk.

OLÍS – við höldum með þér!

Við leitum að hressu, 
skemmtilegu og duglegu 
fólki til starfa við grill, 
Quiznos og afgreiðslu á 
þjónustustöðvum okkar.
Vaktavinna.

Nánari upplýsingar veitir 
Fríða Guðmundsdóttir, 
frida@olis.is

Tónlistarstjóri - Organisti - Kórstjóri

Auglýst er eftir tónlistarstjóra - organista - kórstjóra við Grafarvogskirkju 
í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra.  Um er að ræða fullt starf og er 
ráðning m.v. 1. ágúst 2008.

Organisti sér um orgel - og hljóðfæraleik við guðsþjónustur og aðrar 
athafnir.  Auk þess sér organistinn um þjálfun kórs kirkjunnar, undirbýr 
og æfi r kirkjukórinn fyrir helgihald og tónleika og hefur yfi rumsjón með 
starfi  Krakkakórs og Barna- og unglingakórs.  Organista er ætlað að 
vera prestum og sóknarnefnd til ráðgjafar um allt tónlistarstarf kirkjun-
nar og hafa umsjón með hljóðfærum hennar.

Gerð er krafa um menntun og færni sem mæta ofangreindum 
skilyrðum.  Einnig er lögð rík áhersla á góða samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til 18. maí  2008 og skulu umsóknir sendar til: 
Grafarvogskirkju v/ Fjörgyn, 112 Reykjavík og merktar: Umsókn 
um stöðu organista.

Nánari upplýsingar gefa:  séra Vigfús Þór Árnason sóknarprestur 
og Bjarni Kr. Grímsson formaður sóknarnefndar.

Sóknarnefnd Grafarvogskirkju

Vegna aukinna umsvifa vantar öfluga einstaklinga í e irfarandi stöður: 

Ráðgjafi í vörustjórnun og C#.Net forritari

Ráðgjafi í vörustjórnun

Starfssvið
Starfið felur í sér ráðgjöf í innkaupastýringu og stjórnun aðfangakeðjunnar,
ráðgjöf l notenda AGR Innkaupa, stefnumótun og þá töku í sölustarfi
fyrirtækisins hérlendis sem erlendis. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
- Menntun á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða tæknifræði
- Þjónustulund, færni í samskiptum og frumkvæði í starfi er skilyrði. 

C#.Net Forritari

Starfssvið
Starfið felur í sér þróun og smíði á nýrri hugbúnaðarlausn AGR ásamt aðkomu
að áframhaldandi þróun á AGR Innkaup. 

Menntunar- og hæfniskröfur
- Menntun á sviði tölvunar- eða verkfræði.
- Reynsla af C#.NET eða sambærilegu forritunarmáli skilyrði. 
- Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af Microso  Navision og MS-SQL grunnum.

Umsóknir sendist á haukur@agr.is. Umsóknarfrestur er l 2. maí.

AGR ehf. er hugbúnaðar- og verkfræðifyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum l hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Innkaupa- og birgðastýringarkerfið AGR Innkaup er í notkun hjá yfir
50 fyrirtækjum með yfir 400 notendur á Íslandi, Hollandi, Bretlandi, Noregi og Danmörku.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

S n æ f e l l s b æ r

Vegna mikillar frjósemi undir Jökli vantar okkur í 
afl eysingar leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra 
við leikskólann Kríuból á Hellissandi.  Einnig vantar 
deildarstjóra á yngri deild.

Ráðningartími er 1 ár og æskilegt er að umsækjendur geti 
hafi ð störf eigi síðar en 15. júní, en deildarstjóri þarf að 
hefja störf í ágúst. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og annast uppeldi og men-
ntun barna á leikskólaaldri.  Þar er lögð áhersla á nám og 
þroska í gegnum leik og starf.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu með leikskólaken-
naramenntun.

Nánari upplýsingar fást hjá leikskólastjóra í síma 433-6723 
eða á skrifstofu Snæfellsbæjar í síma 433-6900

Skrifl egum umsóknum ber að skila til skrifstofu 
Snæfellsbæjar fyrir 20. maí n.k.   Umsóknareyðublöð 
má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is undir 
“Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Hellissandur er einn af þremur þéttbýliskjörnum sem mynda sveitarfélagið 
Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri er Hellissandur í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið 
er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús 
er í Ólafsvík 
(9 km).  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

S t j ó r n u n a r s t ö ð u r
 við leikskólann Kríuból á Hellissandi
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Varmárskóli auglýsir:  
Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008.-2009

•  Textílkennara
•  Tónlistarkennara 50%
•  Smíðakennara
•  Leiklistarkennara
•  Stærðfræðikennara
•  Tungumálakennara
•  Kennara í umferðafræði
•  Upplýsingatæknikennara
•  Umsjónarkennara á yngsta stig - teymi
•  Umsjónarkennara á miðstig
•  Umsjónarkennara á elsta stig

Þá vantar einnig deildarstjóra á yngsta og elsta stig.

Í Varmárskóla fer fram mikið og öfl ugt þróunarstarf m.a. í
stærðfræði og einstaklingsmiðuðu skólastarfi . Töluverð
samskipti eru við erlenda skóla. Þá er stefnt á öfl ugt starf í 
umhverfi smennt, heilbrigði og hollustu á næsta skólaári.

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

Hlökkum til að heyra í þér.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri í
síma 525 0700 og 863 3297 (thorhildur@varmarskoli.is) 
 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri í síma 525 0700 og 
899 8465 (thoranna@varmarskoli.is)
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Reykás 27
110 Reykjavík
3ja herb. Glæsilegt 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 16 - 16.30

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

522 2800

897 7744

Framnesvegur 58
101 Reykjavík
Raðhús í miðbænum/mikið endurnýjað

Stærð: 107 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.950.000
Raðhús  í  vesturbænum,106,8  fm,  4ra  herbergja  og  mikið  endurnýjað.Neðri  hæðin  er  með  flísalagðri
forstofu,þremur  svefnherbergjum,þar  af  eru  tvo  parketlögð  og  eitt  flísalagt.  Hjónaherbergi  með
skápum.Baðið er flísalagt í hólf og gólf með sturtu og skáp.Í kjallara er mikið óskráð rými með ca 185 cm
lofthæð  þar  sem  þvottavél  og  þurrkari  er  staðsett.Þar  er  einnig  stór  geymsla  með  eðlilegri  lofthæð.Efri
hæðin er mjög opin og björt.Eldhúsið er með mosaík flísum á milli skápa og er opið inn í borðstofu.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

borg@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00 - 17.30

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

522 2800

897 7744

Fífusel 37
109 Reykjavík
4ra herb + auka herb +bílskýli

Stærð: 143,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 20.170.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Um 17,4  milljónir  yfirtakanleg  lán  á  4.15@  vöxtum.  RE/MAX Borg  kynnir:  4ra  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í
góðu  fjölbýli  í  Seljahverfi.  Útleiguherbergi  í  kjallara  fylgir  og  einnig  stæði  í  bílageymslu,  samtals  143,3
fermetrar.Gengið  er  inn  í  flísalagt  hol  með  góðum  fataskáp.  Eldhús  er  einnig   lagt  með  flísum  og  hefur
snyrtilega innréttingu. Stofan er björt og lögð parketi. Hjónaherbergi er rúmgott og með góðum fataskáp.
Góð snyrtiaðstaða er fyrir útleiguherbergi og er bílageymsla með góða þrifaðstöðu.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arnara@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

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

522 2800

863 8151

Básbryggja 21
110 Reykjavík
SÉRINNGANGUR - PALLUR

Stærð: 65,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 10.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX Borg kynnir 2ja herbergja íbúð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Þetta er 65,5 fm íbúð á jarðhæð og
með sérinngangi. Einnig er sérgarður og er þar góður pallur. Nánari lýsing:  Í forstofu er flísalagt og góður
skápur. Á vinstri hönd er gengið inní eldhús og stofu sem eru samliggjandi. Þaðan er útgengt í garð með
pall.   Stofa  og  gangur  eru  parketlögð.   Eldhús  er  vel  skipulagt  með  nýlegum inréttingum og  eru  flísar  á
gólfi.  Svefnherbergi er rúmgott og bjart með góðum fataskáp og með parketi.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16-16:30

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

522 2800

699 7372

844 8005

Skógarsel 5
109 Reykjavík
GLÆSILEG - JARÐHÆÐ - SÉRVERÖND

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilega  3-4  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  bílskúr.  Dyragættir
90cm fyrir hjólastóla. Smekkleg gólfefni á íbúð og vandaðar innréttingar. Komið er inn í góða forstofu með
gestasalerni.  Opið  stofurými  með  eldhúsi.  Bæði  svefnherbergin  parketlögð  og  rúmgóð.  Þvottahús  innan
íbúðar  og  stór  geymsla  sem nýtist  sem herbergi.  Innangengt  úr  bílskúr  í  íbúð.  Bílskúrinn  er  ca.  30  fm og
íbúðin ca. 110 fm. Íbúðin hentar sérlega vel fyrir aldraða og/eða fatlaða.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI KL.18:00-18:30

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

522 2800

699 7372

844 8005

Frostafold 24
112 Reykjavík
3ja herb m/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 með stæði í bílageymslu.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.Sérgeymsla á jarðhæð ótalin í fm tölu íbúðar.

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



Flugumýri 24-26
270 Mosfellsbær
Iðnaðarhúsnæði + byggingaréttur

Stærð: 456,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 46.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 95.000.000
Stórt og gott iðnaðarhúsnæði sem var tekið í gagnið 2003. Húsnæðið býður upp á mikla möguleika og er
bæði hægt að skipta því niður og leigja út, setja milliloft eða nýta það eins og það er. Húsið hefur 4 stórar
innkeyrsludyr, 3 að austan og ein að vestan megin og er hægt að aka beint í gegn. Húsnæðið er í dag að
mestu  eitt  opið  rými  en  einnig  er  kaffistofa,  aðstaða  til  fataskipta  og  skrifstofa  innan  húsnæðis.  Húsið
stendur á 5038,4 fm lóð og er eignarhluti í lóð 51.74@ . Stórt útivinnusvæði.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

kristjanh@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 8999 427

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

8999-427

615-1153

Vesturberg 98
111 Reykjavík
Frábært verð og 16.5 millj áhv.

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Góð  eign  sem gefur  mikla  möguleika  og  á  frábæru  verði.  Eignin  getur  verið  laus  fljótlega.  Íbúðin  sjálf  er
98,8 fm en íbúðinni fylgir góð sér geymsla í sameign. Stofa er rúmgóð, með parketi á gólfi og útgengi út á
svalir. Hjónaherbergi er stórt, með föstum skápum, en barnaherbergi eru bæði með lausum skápum sem
fylgja með í sölu. Baðherbergi er mjög rúmgott, með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Eldhús er með eldri
viðarinnréttingu og dúk á gólfi  Í sameign er hjólageymsla og þurrkherbergi

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 14:00-14:30

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

8999-427

615-1153

Lokastígur 13
101 Reykjavík
Falleg eign á besta stað í 101 Rvk

Stærð: 130,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1924
Brunabótamat: 18.100.000

Bílskúr: Nei

Verð: 47.900.000
Glæsileg íbúð ásamt upphituðu bílastæði á besta stað í 101. Eignin hefur verið endurnýjuð mikið 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,
innréttingu og stór og björt stofa með parketi á gólfi, en inn af stofu er gott herbergi. Á efri hæð er mjög
stórt hjónaherbergi, með miklu skápaplássi, gott hol og stórt barnaherbergi

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

kristjanh@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 8999 427

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

8999-427

615-1153

Fálkagata 4
107 Reykjavík
Mikið endurnýjuð íbúð í tvíbýli

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000
Skemmtileg  íbúð,  í  tvíbýli,  með  stórum  garði  á  frábærum  stað  í  Vesturbænum.  Íbúðin  hefur  verið  mikið
endurnýjuð  síðastliðin  tvö  ár.  Eldhús  er  mjög  stórt  með  góðum  borðkrók  og  náttúrustein  á  gólfi,  nýleg
eldhúsinnrétting með 90cm gas eldavél, góðu skápaplássi og rými fyrir tvöfaldan ísskáp og uppþvottavél.
Þrjú  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni.  Baðherbergi  er  stórt  með  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Stofa  er
rúmgóð með útgengi á góðar suður-svalir. Eignin er í góðu standi og er laus fljótlega.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

í dag milli kl 17:00-17:30

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

8999-427

615-1153

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

Opin hús í dag 27.04.2008

Gaukshólar 2 - 111 Reykjavík

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Falleg og töluvert endurnýjuð íbúð á 7.hæð með fallegu 
útsýni. Eldhúsið er glæsilegt og var endurnýjað 2004, 
teiknað af Pétri H. Birgissyni. Ísskápur og uppþvottavél 
fylgja með. Baðherbergi var einnig endurnýjað 2005.  

Opið hús í dag kl 15.00-15.30
Mjög falleg endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi 
og óhindruðu glæsilegu sjávarútsýni á þessum 
barnvæna stað. Gott áhvílandi lán getur fylgt 
með.

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Mjög vel skipulagt og fallegt parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr og fallegum grónum garði 
og verönd í Mýrarhverfinu í Garðabæ.  Stutt er 
í alla þjónustu,

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Einstakt tækifæri, draumur hestamannsins. Gott 
einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr 261,5 
fm, hesthús 67,5 fm (endurbyggt árið 2001) ásamt 
6000 fm lóð nýtist sem beitland fyrir hross á vorin.

Verð: 19.800.000
Herbergi: 3
Stærð: 80,1 fm

OPIÐ
HÚS

Asparholt 4 - 225 Álftanes

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 94,7 fm

OPIÐ
HÚS

Langamýri 53 - 210 Garðabæ

Verð: 53.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 176,8 fm Bílskúr

BílskúrBílageymsla Bílskúr

Bílskúr / Hesthús

OPIÐ
HÚS

Hraðastaðir 4 - 270 Mosfellsbæ

Verð: 74.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 261,5 fm

OPIÐ
HÚS

Básbryggja 2 - 110 Reykjavík

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Glæsileg, björt og stílhrein íbúð á efstu hæð með mikilli 
lofthæð, stæði í lokuðu bílskýli og að auki er ca 40 fm 
gólffötur í risi sem er ekki inni í fermetrafjölda og nýtist vel 
sem t.d vinnuherbergi og eða sjónvarpsaðstaða.

Opið hús í dag kl 15.00-15.30
Íbúð með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi í vestur-
bæ Kópavogs. Íbúðin er 81,1 fm en bílskúrinn sem 
fylgir henni er mjög stór 44,6 fm. Húsið er mjög 
viðhaldslítið að utan. Þak er nýlega endurnýjað.

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með fallegu olíubornu 
plankaparketi á gólfi. Íbúðin er á 2.hæð en aðeins 
þarf að ganga upp ½ hæð frá andyrinu. Örstutt er 
í skóla og alla þjónustu frá húsinu. Frábær kaup.

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Glæsileg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð með 28 fm bílskúr. Á baðherbergi og í eld-
húsi eru nýjar innréttingar og tæki. Fallegt eikar 
parket er á gólfum. Frábær staðsetning. 

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 105,5 fm

OPIÐ
HÚS

Skólagerði 63 - 200 Kópavogur

Verð: 28.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 126,4 fm

OPIÐ
HÚS

Galtalind 11 - 201 Kópavogur

Verð: 31.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 117.8 fm

OPIÐ
HÚS

Efstasund 27 - 104 Reykjavík

Verð: 25.400.000
Herbergi: 2
Stærð: 94,6 fm

OPIÐ
HÚS

895 6107/694 4000

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is



Skipasund 11
104 Reykjavík
Glæsileg nýstandsett sérhæð!

Stærð: 107,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Einstaklega glæsileg 4ra herbergja sérhæð. Sameiginlegt anddyri með rishæð. Komið er inn í rúmgott hol.
Gott  eldhús með fallegri  innréttingu og borðkrók, gólf  flísalagt.  Baðherbergi  með glæsilegum flísum í  hólf
og gólf, fallegri  innréttingu og sturtuklefa, hiti  í  gólfi.  Rúmgott hjónaherbergi með góðum fataskápum, tvö
góð barnaherbergi.  Stór  og björt  stofa.  Þvottahús í  kjallara  (innangengt  úr  íbúð).  Gegnheilt  eikarparket  á
gólfum herbergja og stofu. Bílskúr (17,2fm) með steyptu gólfi.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

893-6001

820-8080

Hrísmóar 4
210 Garðabær
Lyftuhús - stutt í alla þjónustu!

Stærð: 99,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.075.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Falleg íbúð á 2. hæð. Flísalagt anddyri með fataskápum. Eldhús með viðarinnréttingu, flísum á milli skápa,
keramik-helluborði og góðum borðkrók, korkur á gólfi. Stofa með útgengi í flísalagða sólstofu með stórum
gluggum. Rúmgott hjónaherbergi með fataskápum. Barnaherbergi með fataskáp. Eikarparket er á stofu og
herbergjum.  Baðherbergi  með  innréttingu,  sturtu  og  baðkari,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Á  hæðinni  er  sér
geymsla og sameiginlegt þvottahús  með 3 íbúðum. Sér stæði í bílageymslu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

893-6001

820-8080

Vallarhús 47
112 Reykjavík
Falleg efri sérhæð og ris

Stærð: 126,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.400.000
Falleg  efri  sérhæð  og  ris  með  sérinngangi,  aukaherbergi  á  háalofti.  Forstofa  flísalögð.  Þvottahús  og
geymsla með góðu hilluplássi. Rúmgott hol samtengt tvöfaldri stofu, útgengi á svalir. Eldhús með borðkrók
og snyrtilegri  eikarinnréttingu.  Nýtt  eikarparket.  Gestasnyrting  er  til  móts  við  forstofu.  Á  efri  hæð eru  tvö
barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með snyrtilegri innréttingu, baðkari og
sturtu. Á háalofti er vinnu-/leikherbergi. Eigninni fylgja tvö merkt bilastæði

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

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

893-6001

820-8080

Funafold 58
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð 

Stærð: 352 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 46.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 115.000.000

Einbýlishús með miklu aukarými sem býður upp á möguleika á aukaíbúð. Húsið telur  450 fm. þar af  eru u.þ.b.
100 fm. óskráðir. Húsið hefur allt verið endurnýjað að utan sem innan á s.l. 3 árum og er því í mjög góðu ástandi.
Gott  útsýni  og  mikil  lofthæð  er  í  húsinu.   Eignin  skiptist  í  :  forstofu,  hol,  stofu,  borðstofu,  eldhús,þvottahús,
geymslur, gestasalerni, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sjónvarpsrými og kjallara (óskráður)  Húsið er á fjórum
pöllum ásamt kjallara og bílskúr. Stofa með útgengi út á stórar suður svalir. Á vesturgafli stofunnar er reykháfur og
því möguleiki á að setja arinn.Borðstofa með mikilli lofthæð og stórum gluggum sem snúa til suðurs. Eldhús með
innréttingu úr kirsuberjavið, eldunareyju, granít borðplötu og útgengi út á suður svalir.Þvottahús og geymsla ( búr )
er  innaf  eldhúsi  og  aðgengi  inn  í  bílskúr.  Gestasalerni.  Sjónvarpsrými  með  útgengi  út  í  garð.Fjögur  rúmgóð
svefnherbergi.  Svefnherbergisgangur  með  miklu  skápaplássi.  Baðherbergi  bæði  með  baðkari  og  sturtuklefa.
Halogen  lýsing  í  meirihluta  hússins.  Gólfefni  hússins  eru  niðurlímt  Iberaro  parket  og  flísar.  Garður  þarfnast
lokafrágangs.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl. 16:00 - 17:00.

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: 38.700.000
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

Grandavegur 45
Reykjavík
Mjög góð 4ra herb. íbúð

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.500.000
GRANDAVEGUR  45,  REYKJAVÍK,  þ.e.  glæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  2.  hæð  í  góðu  fjölbýli  "lyftuhúsi"  í
Vesturbænum. Forstofa með skáp, parketlagt hol/miðrými, perketlögð stofa og borðstofa með útgangi út á
svalir,  parketlagt eldhús með góðri  hvítri  innréttingu og borðkrók, flísalagt þvottaherbergi,  þrjú parketlögð
svefnherbergi með skápum. Arnar og Vilborg taka á móti áhugasömum kaupendum.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

893 6767

Engjavellir 10
Hafnarfirði
Þrjár glæsilegar sérhæðir.

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 27.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27 -. 35. millj.
Engjavellir  10,  Hafnarfjörður.  Glæsilegar  sérhæðir.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  eikarskápum,  gott
forstofuherbergi  með  skápu,  flísar  á  gólfi,  mjög  stór  geymsla  með  miklu  skápaplássi,  sérútidyr  eru  á
geymslunni.  Inn  úr  forstofu  er  komið  inn  í  rúmgott  hol,  þaðan  er  gengið  inn  í  stórt  hjónaherbergi  með
eikarparketi  á  gólfi  og  miklu  skápaplássi   og  barnaherbergi  með  eikarparketi  á  gólfi  og  góðumskápum.
Parketlagða stofu og borðstofu með útgengi á stórar svalir. Glæsilegt eldhús. Öll tæki fylgja.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.14 og 15 

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

893 6767



Hörgshlíð 10
105 Reykjavík
Einstakt hús á frábærum stað

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0

253 fermetra einbýlishús í rótum Öskjuhlíðar sem hefur verið takið í gegn frá a-ö auk byggingaréttar á 50 fermetra
bílskúr sem er á upprunalegum teikningum af húsinu. Lóðin er stór með háum trjám og auðu svæði suður af í átt
að  Öskjuhlíð.  Lóðinni  hefur  verið  lokað  frá  götuhlið  með  hárri  girðingu.  Arkítekt  hússins  er  Guðmundur  Kr.
Kristinsson og þykir Hörgshlíð 10 vera eitt af hans betri einbýlishúsum frá þessum tíma.   Allar lagnir í húsinu eru
nýjar.  Hiti  er  í  gólfum  og  ofnar  í  svefnrýmum.  Í  húsinu  eru  6  svefnherbergi,  2  stórar  stofur  og  2  baðherbergi.
Svefnherbergið  er  óvenju  stórt  miðað  við  hús  frá  þessum  tíma  og  á  því  eru  austur  svalir.  Glæsileg  ný
eldhúsinnrétting með spansuðuhellum og ofni af bestu gerð. Eikarplata á eyju. Fallegur sérsmíðaður stálstigi með
eikar  þrepum á milli  hæða annarsvegar og hinsvegar eldri  hringstigi  sem er  uppgerður eins og nýr,  með nýjum
gegnheilum eikarþrepum. Stórt endurnýjað þvottahús. Geymsla og gufubaðsklefi fyrir fjóra. 40fm nýr pallur hefur
verið settur á suðurgafl hússins með sjálfhreinsandi heitum potti af bestu gerð með öllum fáanlegum búnaði.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 5008

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

699 5008

824 4031

Kópalind 4
201 Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 153,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 24.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

Glæsileg eign með sér inngangi og bílskúr. Mikil lofthæð og flott lýsing er í íbúðinni. Baðherbergi með stórri sturtu
og  baði,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  innrétting  með  tveimur  vöskum.  Þvottahús  innan  íbúðar.  Stórar  flísalagðar
suðursvalir. Frábært útsýni. Forstofa: Rúmgóð, dökkar flísar á gólfi. Fataskápur upp í loft. Eldhús: Falleg innrétting
úr hlyn, granít borðplata. Dökkar flísar inn á milli skápa. Innbyggður ísskápur og t.f uppþvottavél Stofa: Rúmgóð
og björt  með útgengi  á  suðursvalir.  Parket  á  gólfi.  Opið  inn  í  borðstofu.  Mikil  lofthæð.  Innbyggð lýsing.   Svalir:
Tvennar svalir  eru á íbúðinni. Hjónaherbergi: Rúmgott, góðir fataskápar. Parket á gólfi  og útgengt á suðursvalir.
Barnaherbergi:  Tvö  rúmgóð  með  parketi.  Baðherbergi:  Stórt,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Sturta  og  baðkar.  Falleg
innrétting með tveimur vöskum.  Þvottahús: Flísalagt, innan íbúðar. Nánari upplýsingar gefur Hannes í síma 699
5008 eða hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUN 27.APRÍL KL 17:00 - 17:30

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

699 5008

Veitinga-/skyndibitastaður
Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0
Veitinga-/skyndibitastaður  með  mikla  framtíðarmöguleika.  Rekstur  sem  gæti  hentað  samheldnum
fjölskyldum.  Frábær  staðsetning.  Allar  nánari  upplýsingar  veita  Hannes í  síma:  699  5008  eða
hannes@remax.is og Kristín í síma: 824 4031 eða kristins@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Nánari upplýsingar veita sölufulltrúar

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

699 5008

824 4031

Mánatún 6
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 103,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.455.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Glæsilega  þriggja  herbergja  íbúð   með  bílskýli  við  Mánatún  í  Reykjavík.   Lyfta  í  blokkinni,
myndavéladyrasími, hurðaopnarar á útihurðum. Yfirbyggðar suðursvalir,  geymsla innan íbúðar. Stutt í  alla
helstu  þjónustu.   Húsið  er  klætt  með  viðhaldslítilli  klæðningu.  Frábær  staðsetning.   Parket  hurðar  og
innréttingar eru úr eik. Geymsla í sameign. Eitt stæði í bílageymslu fylgir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@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 5008

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Góð eign á frábærum stað

Stærð: 127,10 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Forstofa  er  með  flísum  á  gólfi,  góðum  skápum  og  skóskáp.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegum  ljósum
innréttingum en þaðan er útgengt út á góða verönd sem leiðir svo út í garðinn. Hjónaherbergi er rúmgott
með góðum skápum og parketi á gólfi. Barnaherbergi snýr út að bakgarði og er með parketi á gólfi. Stofa
er  með  parketi  á  gólfi.  Úr  stofu  er  útgengt  út  á  svalir.  Neðri  hæð:  Sjónvarpshol  er  mjög  rúmgott  með
parketi. Barnaherbergi er gott og með plastparketi á gólfi. Geymsla er á neðri hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30

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

699 5008

690 2708

Skrauthólar 3
116 Kjalarnes
Einbýli á tveimur hæðum

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 44.900.000
Eignin  skiptist  í  3  svefnherbergi,  2  stofur,  borðstofu,  eldhús,  baðherbergi,  gestasalerni,  geymslu  og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar. Stór eignalóð. Góður pallur og skjólveggur. Lóðin í kringum húsið er öll
nýlega tekin í gengn. Leyfi til að byggja bílskúr eða hesthús ( sem hæfir stærð eignar ) liggur fyrir. Skólabíll
kemur og sækir börn í skóla. Leikskóli, grunnskóli og sundlaug í næsta nágrenni. Þar sem efri hæð er undir
súð er eignin í raun stærri en fm fjöldin segir til um.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUN. 27/04 KL.14.00-14:30

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

698 8080

699 5008



Litlikriki 45 & 47 Mosfellsbæ
Nánast tilbúið til innréttinga ...
Viðhaldslítið hús - stór bílskúr.

Stærð: 259,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsilegt  parhús  á  frábærum  útsýnisstað  við  Litlakrika  í  Mosfellsbæ.  Á  neðri  hæð  er  anddyri,  2
baðherbergi,  þvottahús,  tvöfaldur  bílskúr,  geymsla,  2 svefnherbergi  og stórt  fjölskyldurými.  Á efri  hæð er
gert  ráð  fyrir  stofu,  borðstofu,  eldhúsi,  hjónaherbergi  (inn  af  því  er  baðherbergi  og  fataherbergi)  og  eitt
barnaherbergi.  Stórar  27,5 fm svalir   eru  til  suðurs  og aðrar  minni  (10.3 fm)  til  norðurs.  Húsið  stendur  á
fallegum stað með útsýni yfir fjallahringinn og til sjávar. Laust við kaupsamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragas.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 13.00-14:00

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

7 700 900

695 9500

Bjargartangi 5 
Mosfellsbær
Glæsilegt einbýli á einni hæð.

Stærð: 191,40 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 27.720.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Forstofa er stór og góð með skápum,Stofan er stór, björt og rúmgóð með eikarplanka plastparket á gólfi.
Hjónaherbergi er með heilum vegg af nýlegum eikar skápum, eikarplanki plastparket á gólfi og útgengt á
verönd.  Bílskúr er tvöfaldur upphitað tvöfalt bílastæði Garðurinn er mjög vel hirtur, snyrtilegur garður með
stórum upplýstum palli. Hægt er að senda fyrirspurn á benolafs@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. kl. 15.00 til 15.30

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

6617788

Burknavellir 1a
221 Hafnarfjörður
Glæsileg íbúð á 3ju hæð í fjölbýli

Stærð: 91,60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Komið er  inn í  forstofu með flísum og innb.  skáp.  Hjónaherbergi   stórt  og fallegt  með góðu skápa plási.
Barnaherbergi  með  skáp  parket  á  gólfi.  Barnaherbergi/geymsla  notast  sem barnaherbergi  parket  á  gólfi
Baðherbergið er fallega flísalagt í hólf og gólf. Góð stofa með parketi, gluggum á tvo vegu og útgang út á
góðar  svalir.Eldhúsið  er  opið  að  stofu  að  hluta,stáltæki,helluborð,háfur,uppþvottavél,góð  borð  aðstaða.
Allar innréttingar eru úr fallegu Birki og parket er Hlynur. Húsjóður 6500.kr á mán.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl 17.00 - 17.30

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

6617788

Hamravík 26
112 Reykjavík
Fjölbýlishús á barnvænum stað.

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.800.000
Mjög rúmgóð og björt  104,5 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi  af  svölum. Íbúðin skiptist  í  forstofu,  hol,
stofur, eldhús, borðkrók, þvottahús, hjónaherbergi, barnaherbergi og geymslu á jarðhæð.Komið er inn um
sérinngang inn í flísalagða forstofu, fataskápur og gler í hurð inn í hol. Stór stofa með eikarparketi, gengið
er úr stofu út á stórar suðursvalir.Ath. stutt í skóla og leikskóla, Spöngin skammt frá. Fallegt útivistarsvæði
við sjóinn. LÆKKAÐ VERÐ. Hér er gott að búa. HÚSSJÓÐUR 5000 KR

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl. 16.00 - 16.30 

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

6617788

Eyjatún við Meðalfellsvatn
270 Mosfellsbær
Öll skipti skoðuð....

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000

RE/MAX Í REYKJANESBÆ 4-200-800 KYNNIR : Heilsárshús við Meðalfellsvatn í Kjós.  ****Öll skipti skoðuð*****
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.   Húsin eru á steyptum sökklum með steyptri
gólfplötu og hiti  er í  gólfi.   Húsin eru á tveimur hæðum, lofthæð niðri 250cm og uppi frá 60cm upp í 300cm en
gólfflötur beggja jæða er 153m2 (nýtingarhlutfall 117m2).  Fyrir framan er 90fm2 sólpallur og á efri hæð er 25m2
yfirbyggðar svalir með glæsilegu útsýni yfir Meðalfellsvatn! (og Snæfellsjökul) Lóðirnar eru 2852m2 (Eyjatún 7) og
2568m2 (Eyjatún 5) og eru leigulóðir með forkaupsréttarákvæði.  Húsin eru teiknuð af AGIS teiknistofu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Opið
Hús

í dag sunnudag frá 16.00 - 18.00

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

4200800

693 2080

Vesturberg 141
Reykjavík
Glæsilegt einbýli með útsýni

Stærð: 211,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 32.060.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Húsið  sjálft  er  182,3fm,  Bílskúr  29,2fm. Í  húsinu  eru 5  svefnherbergi  með  parketi á  gólfum.
Svefnherbergisgangur með rúmgóðum skápum. Björt og falleg stofa með Brasilískum náttúrusteini á gólfi.
Baðherbergi með sturtuklefa og baði. Eldhús með ljósri innréttingu og vel skipulagt. Á neðri hæð er stórt
barnaherbergi  sem  skipta  má í 2  herbergi.  Þvottahús á  neðrihæð  og  gesta  snyrting.  Hugsanlegt  er  að
stúka neðrihæð frá og aðgreina sem sérbýli með sér inngangi. 50m í útivistasvæði og þjónustu.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Eyjólfur Ingólfsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

eyjolfur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í dag kl 1600-1700

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

8215111

Hringbraut 97
107 Reykjavík
HAGSTÆÐ LÁN ÁHVÍLANDI!!!!

Stærð: 56,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 8.080.000
Bílskúr: Nei

Verð: 15.900.000
Lýsing  íbúðar:  Komið  er  inn í  parketlagða  forstofu  með  fatahengi.  Eldhús  með  eldri  innréttingu,  parket  á
gólfi,  borðkrókur í  eldhúsi.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  parketi á  gólfi.  Stofa/borðstofa  eru  eitt  rými,
plast-parket á  gólfi.  Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og  veggjum,  rúmgóður  sturtuklefi.  Tvær  geymslur
fylgja  íbúð í  sameign.  Sameiginleg  hjóla  og  vagnageymsla,  sameiginlegt  þvottahús.  TILVALIN  FYRSTU
KAUP.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17:30 TIL 18:00

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

861 7757

8937806



STRANDVEGUR 23, 1 hæð
SJÁLAND Í GARÐABÆ
stórglæsileg eign

Stærð: 103,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.600.000
EINSTAKLEGA FALLEG, SÉRHÖNNUÐ 3 HERB. ÍBÚÐ Á 1 HÆÐ. ÚTSÝNI Á 3 VEGU OG 30 FM. L-LAGA
PALLUR SEM VIRKAR EINS OG FLOTTASTI GARÐUR. HÚSIÐ OG UMHVERFIÐ ER GLÆSILEGT Í ALLA
STAÐI-FRÁBÆRT  AÐGENGI,  LYFTA,  BÍLASTÆÐAHÚS,  RAFMAGNSOPNANIR.   FALLEGT  GEGNHEILT
EIKAR  PLANKA-PARKET,  EIKAR-INNIHURÐIR,EIKAR-INNRÉTTINGAR,  SÉRHANNAÐAR  GARDÍNUR  Í
ALLT.  GLÆSILEGT  ELDHÚS  M/EYJU,  AEG-ELDUNARTÆKI,GRANÍTBORÐPLÖTUR.  BAÐ
M/HORNKARI,FLÍSALAGT,  INNRÉTTING.  2  RÚMGÓÐ  OG  BJÖRT  HERBERGI  M/SKÁPUM.  ++

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl: 14:00-14:30

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

894 5401

Grettisgata 13C, efsta hæð
Bakhús gengið inn garðmegin
   í HJARTANU, 101 RVK.

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 9.060.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
TÖFF  OG  ÖÐRUVÍSI  ÍBÚÐ-MIKIÐ  UPPGERÐ  Á  FLOTTAN  MÁTA.  LOFTHÆÐ  2,75M.  sem  gefur  mikla
rýmistilfinningu,  ný  tvöföld  svalahurð  og  svalir.  Eldhúsið  nýtt  að  hluta  með  eyju.  Glæsilegt
baðherbergi,flísalagt á flottan máta, gert ráð fyrir þvottavél og þurrkara. Æðislegir stórir og fallegir skápar.
Stórt  og gott  herbergi.  Sérgeymsla.  Gengið inn í  ævintýralegan bakgarð sem er sameiginlegur.   Þetta er
mjög spennandi björt og falleg eign í reisulegu bak-húsi.  ATH: Inngangur úr garðinum hjá bláa húsinu.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag, milli kl. 15:00-15:30

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

894 5401

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: 16:00-17.00

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

894 5401

Flúðasel 91
109 Reykjavík
Björt og falleg eign

Stærð: 105,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 18.130.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.500.000
Komið er inn í parketlagða forstofu og hol með góðum skápum. Eldhúsið var endurnýjað fyrir  ári. Dökkar
flísar  á  gólfi  eldhúss.  Hvít  háglans  eldhúsinnrétting  með  góðu  skápaplássi.  Ný  stál  tæki  í  eldhúsi.  Inn  af
eldhúsi er borðkrókur. Opið er úr eldhúsi inn í borðstofu og stofu. Parket er á því rými. Útgengt er úr stofu
á rúmgóðar svalir.   Á herbergisgangi  eru þrjú herbergi.  Hjónaherbergið er  rúmgott  með góðum skápum.
Baðherbergið er flísalagt, baðkar og sturtuklefi. Þvottahús í íbúðinni.

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 15:00-15:30

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

895 8525

823-5050

Blásalir 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð á jarðhæð

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.800.000
Íbúðin  er  á  jarðhæð  og  með  sér  inngangi.  Rúmgóð  forstofa,  góðir  skápar.  Stofan  er  opin  og  rúmgóð,
gegnheilt  parket  á  gólfi.  Eldhús með sérsmíðaðri  innréttingu að hluta,  eyja.  Úr  borðstofunni  er  útgengt  á
stóra  verönd.  Mustang  náttúrusteinn  er  á  eldhúsinu  og  ganginum.  Tvö  góð  herbergi  eru  í
íbúðinni.Hjónaherbergið  er  rúmgott  og  með  góðu  skápaplássi.  Baðherbergið  er  með  léttri  innréttingu,
upphengdu WC, sturtu og baðkari. Þvottahús og geymsla eru í íbúð, með glugga.  Öll lýsing frá LUMEX.

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

Langholtsvegur 80
104 Reykjavík
Laus við kaupsamning!

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Björt  og falleg 3ja  herbergja  íbúð í  kjallara í  þriggja  íbúða húsi.  Íbúðin er  með sérinngangi  og henni  fylgir
bílastæði við hlið húss.  Flísalögð forstofa.  Þaðan er komið á parketlagðan gang. Eldhúsið er  með fallegri
hvítri innréttingu. Tvö góð herbergi eru í íbúðinni. Stofan er opin og björt, plastparket á gólfi. Baðherbergið
er flísalagt, falleg innrétting og sturta. Geymsla og þvottahús í sameign. Íbúðin er laus við kaupsamning.

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

Andrésbrunnur 16
113 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 70,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Komið er inn á parketlagðan gang. Á ganginum eru góðir forstofuskápar. Eldhúsið og stofan eru opið rými.
Falleg  eikarinnrétting  frá  AXIS  í  eldhúsinu.  Eyja  er  í  eldhúsinu.  Flísar  eru  á  gólfinu  í  eldhúsinu  og  á  milli
skápa. Stofan er rúmgóð og björt og úr henni er útgengt á mjög stórar svalir. Herbergið er parketlagt og
með  góðum  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  dökkum  flísum.  Baðkar,  upphengt  salerni  og
handklæðaofn á baði. Þvottahús er í íbúðinni. Íbúðin er á 2.hæð og lyfta í húsinu.

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 14:00-14:30

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

895 8525

823-5050



Urðarbrunnur 58
113 Reykjavík
Fallegt einbýli á frábæru verði

Stærð: 335 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Glæsilegt  332  fm  einbýlishús  í  byggingu  við  Úlfarsfell  með  40fm  bílskúr.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum,
endahús í einbýlishúsagötu og er lóðin mjög rúmgóð, eða 671 fm að stærð. Húsið skilast tilbúið að utan
og  fokhelt  að  innan  en  með  gluggum  og  hurðum  úr  áli/tré  og  með  tvöföldu  K-gleri.  Húsið  er  byggt  úr
steinsteypu en er klætt að utan með steingráum flísum og sedrusvið á hliðum. Gert er ráð fyrir  gólfhitun.
Húsið getur skilast fokhelt í júlí 2008. Einstaklega fallegt hús á góðum stað og á góðu verði

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kitty@remax.is

Mjög gott fermetraverð

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

695 4161

Kjarrhólmi 12 ( 1 hæð )
200 Kópavogur

Stærð: 75,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Íbúðin skiptist í tvö góð herbergi, stofu, eldhús,  baðherbergi og þvottahús. Sér geymsla er í sameign sem
er  ekki  inn  í  fermetratölu.  Stór  stofa  með  parketi  á  gólfi  og  stórum  gluggum.  Hvít  innrétting  í  eldhúsi,
borðkrókur og parket á gólfi. Barnaherbergi með parketi á gólfi og fataskáp. Rúmgott hjónaherbergi með
parketi  á  gólfi,stórum fataskáp  og  útgengi  á  suður  svalir.  Baðherbergi  er  með  sturtu  og  lítilli  innréttingu.
Þvottahús er innan íbúðar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI 17.00 - 17.30

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

899-9493

Álfheimar 70
104 Reykjavík
Laus strax

Stærð: 96,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.800.000
Góð 3ja hb. nýuppgerð íbúð á 3.hæð. Laus strax. Skiptist í flísalagt anddyri með nýlegum skápum, flísalagt
eldhús með nýmálaðri innréttingu, flísalagða borðstofu m. hurð út á suðursvalir, stóra og bjarta parketlagða
stofu,  rúmgott  parketlagt  svefnherbergi  með  miklum  skápum,  lítið  parketlagt  barnaherbergi,  og
baðherbergi  sem er  verið  að vinna við  endurbætur  á.  Íbúðin  er  öll  nýmáluð.  Geymsla  í  kjallara.  Húsið  er
næst Glæsibæ. Öll þjónusta, verslanir, skólar í næsta nágrenni.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

GOTT TÆKIFÆRI

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

821 0654

Drekavogur 4
104 Reykjavík
Laus strax

Stærð: 64,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Mjög  falleg  íbúð  með  sérinngangiá  1.  hæð  í  litlu  fjölbýli  í  Heima-  &  Vogahverfi.  Hún  skiptist  í  parketlagt
anddyri  með  skápum,  gott  parketlagt  svefnherbergi  með  skápum  og  góðum  gluggum,  flísalagt
baðherbergi með baðkari og innréttingu, og þvottaherbergi þar innaf með hillum og vaski í borði, parketlagt
eldhús með innréttingu og tækjum, eldavél, ofn og gufugleypir, og rúmgóða parketlagða stofu með stórum
gluggum og hurð út á hellulagða verönd.Stæilhrein og fallef íbúð. Næg bílastæði. Laus strax.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Gott tækifæri

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

821 0654

Starengi 54, 112 Grafarvogi
Einbýli á einni hæð í botnlanga
Rétt við golfvöllinn- laus strax

Stærð: 182,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 34.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Gengið er inn í nýtt anddyri,þaðan inn í bílskúrinn.Úr anddyrinu er einnig gengið inn í forstofu. Úr forstofu er
gengið inn í  hol,þaðan liggja allar vistaverur hússins.Á vinstri  hönd er rúmgott barnaherbergi  með parketi
og  skáp.  Á  hægri  hönd  er  gestasalerni.  Því  næst  annað  rúmgott  barnaherbergi,  hjónaherbergi  með
skápum, flísalagt baðherbergi með innréttingu og því næst 3ja barnaherbergið og það stærsta.Holið leiðir
mann áfram inn í bjart eldhús.Stofan er tvöföld með útgengi út á yfirbygg. pall.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnud.kl.16/mánud. kl. 17

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: 19.900.000
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. 27.apríl kl.15.-15.30

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

695 8905

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

Bókið skoðun í síma 8996753

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

8996753

Seljavegur 9, 2. hæð
101 Reykjavík
Flott íbúð-suðursvalir-rómantík

Stærð: 83,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 13.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Falleg,  virkilega  rómantísk  íb  í  þríbýli  á  rólegum  stað  í  vesturbænum,  uppgerð  með  virðingu  fyrir
upprunalegum  stíl.  Suðursvalir  vísa  í  gróinn  garð  sem  er  hluti  af  einu  af  þessum  sjarmerandi
bakgarðasvæðum sem einkenna  gömlu  Reykjavík.  Stór  herbergi,  franskir  gluggar,  mikil  lofthæð,  fallegar
upprunalegar  innréttingar,  listar  og  spjaldhurðir  setja  skemmtilegan  svip.  Gott  skipulag;  2  samliggjandi
stofur m vandaðri spjaldarennihurð, rúmg svefnherb. Rúmg geymsla, hjólag, þvotta og þurkherb í sameign

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 16-16:30

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

892-0684



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

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

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

6150503

Tunguvegur 66
Reykjavík
Flott endaraðhús á 3 hæðum.

Stærð: 133 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.990.000
1. Hæð  Forstofa: Komið er inn í mjög rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp  Eldhús :
Falleg dökk innrétting með eikarborðplötu, keramikhelluborði og tengi fyrir uppþvottav. Borðstofa: Búið er
að  opna  milli  eldhúss  og  stofu.   Stofa:  Stofan  er  rúmgóð  úr  henni  er  gengið  út  á  sólpall.  Gegnheilt
eikarparket  á  hæðinni.   2.  Hæð  Hjónaherbergi,  tvö  barnaherbergi  og  klósett.  Í  kjallara  er  sjónvarpshol,
þvottahús og herbergi. Búið er að taka alla eignina að utan sem innan mikið í gegn

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

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

6150503

Þórðarsveigur 20
113 Reykjavík
Glæsileg íbúð og 50 fm suðurverönd

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24.630.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Glæsileg  4  herbergja  128  fm  endaíbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  ásamt  góðu  afstúkuðu  stæði  í
bílageymslu við Þórðarsveig í Grafarholti. Eignin er með ca 50 fermetra suðurverönd, algjör pottur á sumrin
og frábær grillaðstaða. Út frá verönd er útgengt út á stórt leiksvæði.  Stutt er í alla þjónustu í þessu nýja og
vinsæla  hverfi.  Góð  geymsla  er  með  eigninni  og  er  hún  staðsett  fyrir  aftan  stæðið  í  bílageymslu.  Mjög
hagstæð yfirtakanlega lán upp á 22 milljónir á góðum kjörum geta fylgt.

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 milli kl 16:00 og 16:30

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

863 0402

698 1328

822 2123

Eyjabakki 22
109 Reykjavík
3 herbergja í rótgrónu hverfi

Stærð: 90,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Góð 90,2 fm, 3 herbergja íbúð á 3 hæð í Eyjabakka í Breiðholti.    Forstofan er með parketi á gólfi, góður
tölvukrókur er við forstofuna. Eldhúsið er með eldri innréttingu og dúk á gólfi. Stofan er með parketi á gólfi
og er útgengi út á suðvestur svalir. Hjónaherbergi er með stórum fataskáp og parketi á gólfi. Barnaherbergi
með plastparketi á gólfi. Baðherbergi er með eldri innréttingu og baðkari og er dúkur á gólfi. Tengi er fyrir
þvottavél inn á baðherbergi. Geymsla er í sameign 9,3 fm.

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 milli 15:00 og 15:30 

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

863 0402

698 1328

822 2123



Álfkonuhvarf 45, 203 Kópavogi 28.900.000

Stór 3ja herbergja með bílskýli 107 fm
2007

Já
3

Opið hús
milli 16:00 og 16:30

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Fallega og
bjarta 107.1 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð
í snyrtilegu fjölbýli með 15 fm flísalögðum
svölum og frábæru útsýni yfir Elliðavatn.
Upphitað bílskýli fylgir eigninni með
sérmerktu bílastæði. Frábær fyrsta eign!
Allar nánari upplýsingar gefur Bergur í síma

898-0419 bergur@remax.is og Ásbjörg í síma
892-7556

Blómvangur - 220 Hafnarfjörðu 57.000.00,-

Fallegt einbýli á góðum stað 209,8
1983

Já
5

892 9818
Bókið skoðun

RE/MAX Skeifan kynnir: 155,3 fm. 5 herb.
einbýlishús á einni hæð ásamt 36,5 fm.
bílskúr og 18 fm. garðskála samtals 209,8 fm.
Garðurinn er hannaður af Birgi Þórðarsyni og
er sérstaklega skemmtilegur.
Góð eign fyrir fjölskyldufólk þar sem eignin
stendur við rólega botnlangagötu og í
göngufæri við skóla.
Nánari upplýsingar gefur Arnbjörn í síma
892-09818 eða arnbjorn@remax.is

Esjuvellir 6 Akranes 27,900,00

Einbýli á góðum stað 179,1
1973

Já
4

895 5643
Bókið skoðun

Remax Skeifan kynnir til sölu vel skipulagt 4ja
til 5 herbergja einbýlishús með bílskúr og
stórum garði miðsvæðis á Akranesi. Húsið
samanstendur af 3 svefnherbergjum,
borðstofu, stofu, eldhúsi með búri innaf,
baðherbergi og þvottahúsi. Komið er inn í
forstofu með ljósum fataskápum og flísum á
gólfi. Til vinstri er þvottahús.
Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Faxabraut 33d, 230 Keflavík 19.900.000,-

Endurnýjuð - góður kaupauki 127,4
1956
já ´79

3

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 27.apríl

kl. 15:30 - 16:00

Flott 3ja herb íbúð með bílskúr og góðum
garðpöllum. Parket og flísar á gólfum, ný
eldhúsinnrétting og tæki. Baðherbergi endur-
nýjað. Ísskápur, borð og stólar, öll ljós,
gardínur, hjónarúm, náttborð, skrifborð,
skrifstofuskápar, DVD heimabíókerfi og
skenkur fylgja með. Ný bílskúrshurð og
gluggar fylgja.
Nánari uppl. veitir Sigrún í síma 864-2599
eða sigrunjons@remax.is

Höfðabraut. 300 Akranesi 17,900,000

Ódýr og þarfnast viðhals 150
1956

Já
4

895 5643
Bókið skoðun

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR:
Rúmgóða 4ja herbergja íbúð á jarðhæð,
eikarparket á allri íbúðinni frá 2006
Bílskúr er upphítaður og með rafmagni.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Jörfagrund 40, 116 Kjalarnes 20.900.000

Flott 90 fm íbúð á góðu verði 90,4
2003
nei
3

OPIÐ HÚS
í dag frá 17.00-17.30

RE/MAX Skeifan kynnir:Skemmtilega 90,4 fm
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á
jarðhæð í fjórbýlishúsi. Sérafnotaréttur er á
29 fm timburverönd fyrir framan stofu.
Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu, björt
stofa, 2 svefnherbergi með skápum. Flísalagt
baðherbergi. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar.
Nánari upplýsingar veita Ásbjörg í síma
892-7556 og Bergur í síma 898-0419

Naustabryggja 25, 112 Rvík 27.900.000

Hagstætt lán fylgir ! 99 fm
2001

Já
3

Opið hús
milli 15:00 og 15:30

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Virkilega falleg
og björt 3ja herb 99 fm íbúð með bílskýli í
Naustabryggju 25 í bryggjuhverfinu. Stofan er
með gólfsíðum stórum gluggum og með
útgengi út á skjólgóðar suðursvalir.Bílastæði
fylgir í bílageymslu. Allar nánari upplýsingar
gefur Bergur í síma 898-0419
bergur@remax.is og Ásbjörg í síma 892-7556

Reykás. 110 Reykjavík 33,900,000

Flott í Árbænum 164,8
1983

Já
4

895 5643
Bókið skoðun

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR:
Bjarta og fallega 4 herbergja íbúð á tveimur
hæðum með bílskúr og miklu útsýni á góðum
stað í Árbænum.
Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Sigtún 39. 105 Reykjavík 26.900.000

Frábær staðsetning! 98.3
1947
nei
4

Bókið
SKOÐUN

gsm 898-0419

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Bjarta og fallega
4ra herbergja 98.3 fm íbúð í kjallara í
þríbýlishúsi við Sigtún í Reykjavík.
Staðsetningin er afar hentug fyrir
fjölskyldufólk. Algerlega miðsvæðis í
Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Bergur í síma
898-0419,

Skuggabakki 6 270 Mosfellsbæ 12.900.000

Hesthús í Mosfellsbæ 55 fm
1980

Bókið
skoðun í síma

822-7441/820-6677

RE/MAX SEIFAN KYNNIR: 54,9 fm. hesthús.
Um er að ræða hesthús með 4 tveggja hesta
stígjum, hlöðu og kaffistofu. Sjón er sögu
ríkari. Allar nánari upplýsingar um eignina
veita Arnar í síma 822-7441 og Hilmar í síma
820-6677



Borgarholtsbraut - 200 Kóp 33.900.000,-

Góð staðsetning 151,9
1960

Já
4-5

692 1649
Bókið skoðun

Falleg og björt hæð á þessum einstaka stað í
Kópavogi. Hæðin skiptist í hol, ný standsett
eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, 3 góð
svepnherbergi og eitt lítið herb. Baðherb. í
upprunalegu ástandi. Nýjar hurðar eru í allri
íbúðinn. Eignin býður uppá mikla möguleika á
þessum fjölskylduvæna stað í hjarta
Kópavogs. Upplýsingar gefur: Óli Geir s.
692 1649 eða oligeir@remax.is.

Borgarvegur Reykjanesbæ 24,900,000

Einbýli með útleigumöguleika 143,2
1924
Nei
5

8955643
Bókaðu Skoðun

Mikið endurnýjað einbýlishús. Góð lán
Sér inngangur er á jarðhæð og eru allar
tengingar til að gera sér íbúð á jarðhæð.
Til eru teikningar af svölum og 31,5fm bílskúr.
Eigandinn er til í skipti á minni eign í
Reykjavík.
Mjög góð áhvílandi lán frá íls. vextir 4,35%
Nánari upplýsingar og skoðun gefur Pálmi þór
í síma 895-5643 eða palmi@remax.is

Dalsbyggð Garðabæ 59,700,000

Laus nú þegar !! 217,7
1979

Já
6

895 5643
Bókið skoðun

RE/MAX Skeifan kynnir: Fallegt og notalegt
einbýlishús í Garðabæ á 1032fm hornlóð.
Upphitað plan fyrir utan bílskúr og inngang.
Neðri hæð: Aðal inngangur, steinflísar á gólfi,
fataskápur, salerni, þvottahús, tvö stór
herbergi, gengið inn í bílskúr sem er 45fm.
Nánari upplýsingar gefur pálmi þór 895-5643
eða palmi@remax.is

Esjugrund 12. 116 Kjalarnes 33.700.000

Fallegt parhús við Esjurætur ! 153 fm
1998
nei
4

Bókið
skoðun í síma

898-0419/821-7337

RE/MAX SEIFAN KYNNIR: Glæsilegt 153 fm,
4ra herbergja tveggja hæða parhús að
Esjugrund 12 á Kjalarnesi. Fallegur nýr og
stór afgirtur sólpallur og góður afgirtur garður.
Húsið er allt hið glæsilegasta. Sjón er sögu
ríkari. Allar nánari upplýsingar um eignina
veita Bergur í síma 898-0419 og Stefán Páll í
síma 821-7337

Fífusel 12. 109 Reykjavík 22.900.000

Falleg fyrsta eign ! 103 fm
1978
Nei
4

Opið hús
milli 16:00 og 16:30

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Falleg og björt
4ra herbergja 103.3 fm íbúð á annarri hæð að
Fífuseli í Seljahverfi Reykjavík.
Stofan/borðstofa er björt og rúmgóð með
plastparketi og útgengi út á flísalagðar svalir.
Eldhúsið er með nýrri hvítri
eldhúsinnréttingu. Góð fyrsta íbúð!Allar
nánari upplýsingar gefur Bergur í síma
898-0419 og Ásbjörg í síma 892-7556

Gnoðarvogur 18, 104 Rvk. 17.200.000,-

Flott fyrstu kaup... miðsvæðis 62
1959
nei
2

OPIÐ HÚS
 í dag

kl. 14:00 - 14:30

Snyrtileg 2ja herb. íbúð á 4. hæð með útsýni.
Stofa með parketi og vestursvölum. Eldhús
með flottri upprunalegri innréttingu, tengi fyrir
þvottavél. Baðherbergi með sturtu, skápum
og hillum. Svefnherbergi með skápum og
dúk á gólfi. Allt rafmagn er nýtt, ofnar að
hluta til, nýtt þak og skólplögn síðan 2007.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigrún í síma 864-2599
eða sigrunjons@remax.is

Hamravík 28 - 112 Reykjavík 24.400.000

Góð 3 herbergja - góðar svalir 87,9
2001

3

Skoðun
Bókið skoðun í síma
698-1328 / 822-2123

Falleg 3 herbergja íbúð með sérinngangi af
svölum á vinsælum stað við Hamravík í
Grafarvogi. Stutt er í alla þjónustu og
íþróttaiðkun. Stutt í skemmtilegar gönguleiðir
t.d. við sjóinn og meðfram golfvellinum við
Korpúlfsstaði.
Stórar suðursvalir, góðar fyrir grillið. Bókið
skoðun hjá Ágústi s: 698-1328 eða Helgu í s:
822-2123.

Hlíðarbær 4-6 Hvalfjarðarsveit 24,500,000

Fallegasti staður á landinu ?? 189,4
1988

Já
4

895 5643
Bókið skoðun

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: gott raðhús á
Hvalfjarðarströnd í Hvalfjarðarsveit.
Upphaflega voru tvær íbúðir í húsinu sem nú
er búið að sameina í eina stóra. Komið er inn
í forstofu með flísum sem ná inn í stórt
eldhús. Eldhúsið er rúmgott og með
eikarinnréttingum.
Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Ljósavík 27 - 112 Reykjavík 34.200.000

Falleg 4 herbergja með bílskúr 129,6
2001

Já
4

Skoðun
Bókið skoðun í síma
698-1328 / 822-2123

Glæsileg 4 herbergja 103,7 fm íbúð með
sérinngangi af svölum í viðhaldslitlu fjölbýli
innst í botnlanga ásamt 25,9 fm bílskúr í
Ljósuvík í Grafarvogi. Eignin skiptist í forstofu,
mjög rúmgott eldhús með miklu skápaplássi,
gashelluborði og háf, rúmgóða stofu,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Stórar suðursvalir, góðar fyrir
grillið. Bókið skoðun hjá Ágústi s: 698-1328
eða Helgu í s: 822-2123.

Maríubaugur 121, jarðhæð 37.500.000

Glæsileg eign á góðum stað 148
2001

já
4

OPIÐ HÚS
í dag, sunnudag,
frá 16:00 - 16:30

Forstofa m/flísum á gólfi og góðum fataskáp.
Þvottaherb & geymsla er inn af forstofu sem
og vinnuherb/barnaherb m/parketi á gólfi. Tvö
rúmgóð svefnherb(barna og hjóna) með
parketi á gólfi og fataskáp. Glæsilegt baðherb
m/flísum á gólfi (og hita), upphengdu salerni,
horn-baðkari og góðri innréttingu. Stórt og
glæsilegt eldhúsi,m/L-laga Mahony-innrétt. m/
flísum á milli skápa. Bílskúr er flísalagður m/
millilofti. Nánari uppl hjá Birni (692-1065)

Miðbraut 9 - Seltjarnarnesi 36.900.000.-

SÉREIGN Á BESTA STAÐ 123,9
1966
Nei
4

Óli Geir
s. 692-1649

Sérhæð á besta stað á Nesinu.
Eignin skiptist í: hol með fataherbergi, eldhús,
stór stofa með 2 svölum, 3 svefnherbergi,
bað, þvottahús og tvær geymslur ásamt
bílskúrsrétti á lóð.
Nánari upplýsingar gefur:

Óli Geir s. 6921649 eða oligeir@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN STRAX Í DAG.

Mánatún 6. 105 Reykjavík 37.900.000

Glæsiíbúð á frábærum stað ! 117 fm
2001

já
3

Opið hús
milli 16:00 og 16:30

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Glæsileg 117,6
fm íbúð á þriðju hæð ásamt bílskýli í lyftuhúsi
að Mánatúni 6. Suð-vestur svalir með fallegu
útsýni. Leyfi er fyrir glerlokun á svalir.
Snyrtileg og vel um gengin íbúð í vönduðu
fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Allar nánari
upplýsingar gefur Bergur í síma 898-0419 og
Ásbjörg í síma 892-7556

Vitastígur 14 - 101 Reykjavík 31.700.000

Fallegt einbýli í miðbænum 90,2
1903

4

Skoðun
Bókið skoðun í síma
698-1328 / 822-2123

Fallegt 90,2 fm einbýlishús á eignarlóð í
miðbæ Reykjavíkur. Einkabílastæði fylgir
eigninni. Í kjallaranum er lítil ósamþykkt
stúdíóíbúð með góðum leigutekjum. Á efstu
hæð eru herbergi og tölvuskot. Á miðhæð er
eldhús, stofa og borðstofa og í kjallaranum er
þvottahús og geymsla. Falleg eign á besta
stað. Bókið skoðun hjá Ágústi s: 698-1328
eða Helgu í s: 822-2123.

Þórólfsgata. 310 Borgarbyggð 39,900,000

Eign á frábærum útsýnistað 285,3
1951

Já
6

895 5643
Bókið skoðun

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR:
Stórt hús, 221,8fm sem þarfnast viðhalds
með mjög stórum bílskúr 63,5fm alls 285,3fm
Á frábærum útsýnisstað í Borgarnesi. Sér
inngangur er á neðrihæð svo auðvelt er að
gera sér íbúð þar. Stórt geymslu ris er í
húsinu sem auðvelt er að breyta í herbergi
með svölum og sést þá út yfir allar mýrar.
Nánari upplýsingar veitir Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Þórðarsveigur 30.900.000

125
2004
stæði

4

PANTIÐ
SKOÐUN

Vel skipulögð 4ra herbergja 125 fm.
endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi, garði
og bílskýli.
Íbúðin er laus við kaupsamning.Hagstæð
lán frá Glitni ca. 21.1 millj. fylgja eigninni -
afb. pr. mán. ca. 97 þús.

UPPL GEFUR INGI MÁR Í SÍMA 821 4644

Birkihraun 1 & 2 24.900.000,-

Einstakt tækifæri 109
2007

SÝNING
NÆSTU DAGA

Nýtt 109 fm hús í Borgarbyggð (Bifröst)
ásamt lóð sem liggur við hliðina, með
frábæru útsýni yfir sveitina.
Skipti koma til greina. Húsið er sérlega vel
byggt heilsárshús, staðsett á fallegum og
skjólgóðum stað sem stendur á hæð rétt
fyrir ofan Bifröst (250m í skólann). Húsið er
á steyptum grunni, með gólfhita og er nú
tilbúið til innréttinga og með 120 fm pall.



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: 52.900.000
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. 14:00 - 14:30

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

899 5300

822 3702

Hraunbær 1
110 Reykjavík
Nýuppgert endaraðhús

Stærð: 156,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Stofan er með fallegu plankaparketi og er björt með góðum arinn. Í eldhúsinu er gaseldavél, stór háfur og
innbyggðir skápar ásamt fínum eldhúskrók. Svefnherbergin eru fjögur talsins, öll með parketi. Útgengt er úr
stofunni á góðan pall til suðurs með grasfleti. Bílskúrinn er með hita og rafmagni ásamt vask. Mikið er búið
að gera fyrir þessa góðu eign, t.a.m. er búið að endurnýja allt rafmagn í húsinu,nýtt gler, endurnýja þakið,
laga ofnakerfið o.fl. Hlýleg og góð eign sem vert er að skoða betur.

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 milli kl 15:00-15:30

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

897 0798

822 3702

Hallakur 4b
210 Garðabær
Útsýnisíbúð á Arnarneshæðinni

Stærð: 138,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Falleg  og  vönduð  íbúð  á  efstu  hæð  á  góðum  stað  á  Arnaneshæðinni.  Komið  er  inn  í  gott  hol  þar  sem
eldhúsið er á hægri hönd, stofan til vinstri og beint að augum er þvottahúsið, þrjú rúmgóð svefnherbergi og
baðherbergið.  Fallegt  plankaparket  er  á  öllum  gólfum  og  í  eldhúsi,holi,  baðherbergi  og  þvottahúsi  eru
fallegar flísar á gólfum. Ákaflega vönduð og snyrtileg eign með glæsilegu útsýni. 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 - 14:30

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

897 0798

822 3702

Tröllateigur 5
270 Mosfellsbær
Stórglæsilegt endaraðhús

Stærð: 189 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Forstofan er rúmgóð og með skápum,náttúruflísar á gólfi. Innangengt er úr forstofu í bílskúr.  Gestasalerni
með  fallegri  sprautulakkaðri  innréttingu,  flísar  í  hólf  og  gólf.  Eldhúsið  er  stórglæsilegt  með  svartri
sprautulakkaðri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi  og  granít  borðplötu,eikarparket  á  gólfi.  Samliggjandi
stofa  og  borðstofa  með  útgengi  í  garðinn,parket  á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi með góðum skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,með fallegri innréttingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Kristján K.
Sölufulltrúi

kk@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

822 3702

899 5300

Gunnar Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteignasali

VERTU VELKOMIN(N) Á OPIN HÚS EÐA BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ OKKUR

Engjadalur 2 - 260 Reykjanesbær

Opið hús í dag kl 15.00-15.30
Falleg íbúð með sérinngangi. Ísskápur, uppþvottavél, 
þurrkari og þvottavél fylgja með í kaupunum. Glæsileg 
eign í alla staði. LAUS VIÐ KAUPSAMNING 
Sölumaður er Hreiðar, sími 694-2324

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
5 - 6 herbergja raðhús ásamt bílskúr á góðum 
stað í botnlangagötu í Hafnarfirði. 
Sölumaður er Vignir, sími 865-4039

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Gott einbýli á einni hæð í Elliðarárdalnum. 4 svefn-
herbergi o.fl. Húsið þarfnast yfirhalningar. Margir 
möguleikar og kostir. Verið velkomin í dag.-
Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

Bókaðu skoðun í síma 822-3702
Falleg íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í      
Grafarvogi. íbúðin er í góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi. 
Stutt í golfið, gönguleiðir og helstu þjónustu.
Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Verð: 24.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 119,8 fm

OPIÐ
HÚS

Hjallabraut 86 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 38.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 168,5 fm

OPIÐ
HÚS

Heiðarbær 7 - 110 Reykjavík

Verð: 46.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 165,6 fm

OPIÐ
HÚS

Barðastaðir 11 - 112 Reykjavík

Verð: 32.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 111,9 fm

Laugalind 4 - 201 Kópavogur

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
**LÆKKAÐ VERÐ**. Falleg og björt íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð í litlu fjölbýli í Kópavogi. Eign sem vert 
er að skoða.
Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Opið hús í dag kl 16.00-16.30
Falleg íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi.  Tvö svefn-
herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og þvottahús 
innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu.
Sölumaður er Vignir, sími 865-4039

Bókaðu skoðun í síma 896-2312
Vönduð 5 herbergja, 153 fm neðri sérhæð með 
sérinngangi í fjórbýli.  Fjögur rúmgóð svefnher-
bergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa.
Sölumaður er Sigurður, sími 896-2312

Bókaðu skoðun í síma 896-2312
Einbýli á einni hæð á frábæru verði! Alls 201 fm.  Þrjú 
svefnherbergi, möguleiki á fjórða.  Stór bílskúr.  Eign-
inni skilað fokheldri að innan, tilbúin að utan.
Sölumaður er Sigurður, sími 896-2312 

Verð: 31.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 121,1 fm

Kirkjuvellir 5 - 221 Hafnarfjörður

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 89,8 fm

OPIÐ
HÚS

Baugakór 32 - 203 Kópavogur

Verð: 44.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 153.3 fm

Laxatunga 75 - 270 Mosfellsbær

Verð: 43.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 201 fm

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 520 9500 - www.remax.is

SELT
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skólahljómsveit Kópavogs:
 • Klarinettkennsla 50-60%
 • Slagverkskennsla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
 • Starfsmaður við tölvuumsjón
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
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Saman náum við árangri

> Járniðnaðarmaður óskast 
á gámaverkstæði

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum járn-
iðnaðarmanni til starfa á gámaverkstæði Samskipa. 
Um er að ræða viðgerðir og viðhald gámaflota fyrir-
tækisins og almenna járnsmíði.

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa iðnréttindi í málmiðnaði 
og geta rafsoðið með MIG, TIG og pinnasuðum. 
Umsækjendur skulu geta unnið sjálfstætt, vera 
vandvirkir, sveigjanlegir og hafa frumkvæði.  Gerð er 
krafa um fagleg vinnubrögð, lipurð í mannlegum sam-
skiptum og þjónustulund.  Umsækjendur skulu hafa 
hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (veljið „járniðnaðarmaður – auglýst staða 
27.04.08”) fyrir 5. maí 2008. Kristinn Jón Arnarson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8570 
eða 858 8570. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.  

Súfi stinn Bókakaffi 
Súfi stinn bókakaffi  Lækjargötu 2a Iðuhúsi. 

Laus eru til umsóknar hlutastörf og full störf 
við afgreiðslu og þjónustu. 

Upplýsingar veitir Ólöf í síma: 659-1139. 
Umsóknareyðublöð á www.sufi stinn.is 
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Í Dalabyggð búa um 710 manns þar af 240 í Búðardal
Góð þjónusta er við íbúana sem þar búa.

Dvalarheimilið Silfurtún 
Afl eysingu vantar í sumar í eldhús og ræstingar og við aðhlyn-
ningu aldraðra. Nánari upplýsingar veitir  Ingibjörg Kristjánsdóttir í 
síma 434-1218

Hjúkrunarheimilið Fellsendi
óskar eftir starfsfólki í aðhlynningu og í eldhús.
Um er að ræða sumarafl eysingar og framtíðarstörf. Starfshlutfall 
og vaktafyrirkomulag er eftir samkomulagi.
Herbergi með eldunaraðstöðu í boði gegn vægri leigu. Einnig eru 
lausar til umsóknar stöður sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa  um 30% 
hvor staða.  
Upplýsingar veita Ína Rúna Þorleifsdóttir, hjúkrunarforstjóri í síma 
434-1230 eða í 899-9220/ina@fellsendi.is eða Ólafur Kristjánsso
n,framkvæmdastjóri í síma 434-1230 eða 894-6919 /
olikr@fellsendi.is

Leiksskólinn Vinabær 
Lausar eru stöður deildarstjóra , leikskólakennara og leikskólasérk-
ennara við leikskólann Vinabæ. Leikskólinn er tveggja  deilda og 
mun hann fl ytja í nýtt  húsnæði í haust.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar fyrir 14. maí 2008. 
Upplýsingar veitir leikskólastjóri, Berglind Vésteinsdóttir, í síma 
434-1311 / 434-1660.

Tónlistarskóli Dalabyggðar
óskar eftir að ráða skólastjóra. Nánari upplýsingar veitir Gunnólfur 
Lárusson, sveitarstjóri í síma 430 4700.

Grunnskólinn í Búðardal
Kennara vantar  í yngri barna kennslu.  Á unglingastigi vantar 
kennara í samfélagsfræði, íslensku og ensku. Einnig vantar 
íþróttakennara í forföll til áramóta. 
Upplýsingar  veitir Guðrún G. Halldórsdóttir skólastjóri í síma 
434-1466/862-8778/ggh@ismennt.is

Grunnskólinn Tjarnarlundi
Tvo kennara vantar  til þess að taka að sér umsjón og almenna 
kennslu, heimilisfræði, smíði og textílmennt. Einnig vantar 
þroskaþjálfa til starfa næsta haust. 
Upplýsingar veitir Guðbjörgu Björnsdóttur skólastjóra í síma 
4341545 eða 4341444, tjarnarlundur@snerpa.is. 
www.tjarnarlundur.is. 

Æskulýðs- og tómstundafulltrúi
Um er að ræða nýtt starf sem viðkomandi tekur þátt í að móta.
Upplýsingar gefur Gunnólfur Lárusson sveitarstjóri í síma 
430 4700. 

 

Í sveitarfélaginu eru m.a. heilsugæsla, tannlæknaþjónusta, verslun, banki, vínbúð, fl utninga- og bifreiðaþjónusta, rafvirki, tvær 
hárgreiðslustofur, líkamsræktaraðstaða og sundlaug. Tveir grunnskólar með um 100 nemendur alls og 30 barna leikskóli mun fl ytja 
í nýtt húsnæði á komandi vetri. Í Grunnskólanum í Búðardal er fullkominn fjarfundarbúnaður, þar sem fólk hefur stundað nám við 
Háskólann á Akureyri og útskrifuðust fyrstu tveir viðskiptafræðingarnir nú í vor. Um 30 mín. akstur er að Háskólanum á Bifröst og hafa 
íbúar Dalabyggðar nýtt sér fjölbreytta menntunarmöguleika þar.
Árið 2008 mun opna vegur yfi r Arnkötludal til Vestfjarða og mun umferð og tækifæri í ferðaþjónustu stóraukast á svæðinu.
Verið er að vinna að aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið og deiliskipulagi í Búðardal fyrir þjónustu- og iðnarlóðir við Vesturlandsveg.
Næg vinna er fyrir iðnaðarmenn á svæðinu.

Til Reykjavíkur eru 150 km og í næsta þéttbýlisstað, Borgarnes, eru 80 km.

Dalirnir heilla!
Velkomin í Dalabyggð

Okkur vantar fl eira gott fólk
Er ekki tilvalið að breyta til og skoða hvort þú fi nnir ekki starf við þitt hæfi 

mátulega langt frá borginni í friðsælu og fallegu umhverfi  í vöggu sögu og menningar

Læknaritari
Reykjalundur endurhæfi ngarmiðstöð SÍBS óskar eftir að 
ráða lífsglaðan og jákvæðan læknaritara til starfa. Við leitum 
að starfsmanni í  80 - 100% starf og mikill kostur er að 
viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir skrifl egum umsóknum, ásamt ítarlegri 
menntunar- og starfsferilsskrá.   Umsóknarform og 
upplýsingar um Reykjalund má fi nna á heimasíðu:   
www.reykjalundur.is 

Nánari upplýsingar gefur:
GuðbjörgGunnarsdóttir, deildarstjóri launadeildar
Sími 585-2143  -  gudbjorg@reykjalundur.is

Spáin er góð!
Stöð 2 leitar að fjölhæfri manneskju í afleysingar við veðurspáagerð og flutning 
veðurfrétta á Stöð 2. Aðallega er um helgarvinnu að ræða.

Hæfniskröfur:
-  góð og heillandi framkoma
-  rödd sem hentar ljósvakamiðlum
-  framúrskarandi jákvæðni
-  háskólamenntun á sviði raunvísinda er skilyrði

Sótt er um  á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. 

Stöð 2 er frumkvöðull á sviði veðurfrétta í sjónvarpi. Fjórir sérfræðingar vinna þar 
að flutningi veðurfrétta. Stöðugt er unnið að framþróun og leitast við að gera 
veðurupplýsingarnar sem aðgengilegastar fyrir notendur með eins myndrænum 
hætti og kostur er. Ítarlegar veðurfréttir eru fyrir útlönd og fróðleiksmolar fyrir 
almenning á sviði náttúruvísinda svo eitthvað sé nefnt.

Hjúkrunarfræðingar, 
hjúkrunarfræðinemar, sjúkraliðar.

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa  í föst störf  
frá 1. júní eða síðar. Óskum einnig eftir hjúkrunar-
fræðingum og hjúkrunarfræðinemum til suma-
rafl eysinga. Um er að ræða dag og kvöldvaktir en 
einnig eru  bakvaktir. Starfshlutfall fer eftir samkom-
ulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og 
stofnanasamningi HSB.

Sjúkraliðar óskast í föst störf frá 1. júní eða síðar og 
einnig til sumarafl eysinga. Starfshlutfall 80 -100%.  
Laun samkvæmt  kjarasamningi SLFÍ og stofnana-
samningi HSB.

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

Umsóknir með upplýsingum  um náms og starfs-
feril  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 12. maí. 
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
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Þjónustuskrifstofa Reykjavíkurborgar fer með forystuhlutverk í 
þjónustumálum borgarinnar. Starf verkefnisstjóra á skrifstofu 
þjónustustjóra er laust til umsóknar. Um er að ræða tíma-
bundna ráðningu í eitt ár.  Leitað er að metnaðarfullum og 
öfl ugum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi 
starf.

Helstu verkefni og ábyrgð
    •  Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun varðandi 
       þjónustumál Reykjavíkurborgar 
    •  Stjórnun verkefnisins Þjónustuborgin eReykjavík 2010 
    •  Yfi rumsjón með þjónustuteymi borgarinnar 
    •  Gæðamál og þjónustueftirlit 
    •  Ráðgjöf, fræðsla og leiðbeiningar 
    •  Stjórnun ýmissa verkefna sem tengjast þjónustumálum     
       Reykjavíkurborgar

Hæfniskröfur
    •  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
    •  Þekking, reynsla og áhugi á þjónustu 

    •  Þekking og reynsla af verkefnisstjórnun og ferlagreiningu 
    •  Þekking og reynsla af gæðastjórnun og þjónustustjórnun  
        er kostur 
    •  Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður til að sýna     
       árangur í starfi  
    •  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi 
    •  Þjónustulund og lipurð í samskiptum 
    •  Færni í að setja fram mál í ræðu og riti

Frekari upplýsingar um starfi ð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
   
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Álfheiður Eymarsdóttir í 
síma 693-9332 eða með því að senda fyrirspurnir á alfheidur.
eymarsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað rafrænt til Álfheiðar Eymarsdóttir á 
netfangið hér að ofan fyrir 11. maí nk.

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

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

Öflugur sérfræðingur í þjónustumál
 á skrifstofu þjónustustjóra

Skrifastofa þjónustustjóra

Glaumur óskar eftir vélamönnum 
í vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 8211230 
og Þórhallur í síma 8211237.

Vélamenn

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

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann á upplýsinga- og tæknisvið. 

• Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna

• Skilgreining lykilgagna

• Skýrslugerð

• Umsjón með daglegum rekstri hugbúnaðarkerfa

• Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

• Reynsla af tölfræðiverkefnum

• Reynsla af Microsoft Reporting Services

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Þórsdóttir, sviðsstjóri upplýsinga- og tæknisviðs.

Umsóknir óskast sendar á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí næstkomandi.

17
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Öfl ugur verkstjóri á byggingasviði
Leitum að öfl ugum verkstjóra í fullt starf hjá ört 
vaxandi byggingafyrirtæki sem staðsett er á 
höfuðborgarsvæðinu.

    Hæfniskröfur:
  Réttindi sem húsasmíðameistari
  Reynsla af verklegum framkvæmdum
  Reynsla af mótauppslætti
  Skipulögð vinnubrögð
  Enskukunnátta
  Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknum skal skilað á box@frett.is merkt “Verkstjóri”

Helicopter Service of Iceland is look-
ing for pilots

Pilots must meet the following minimum requirements:

Valid commercial pilot license and a valid IR rating on multi 
engine helicopters. Frozen ATP(H) written and a 1st class 
medical. 1000 hours total time on helicopters, 300 hours 
turbine time. Be punctual and work well with others.
Experience on twin engine helicopters is preferred.

The application shall include copies of pilot license and 
ratings, including medical. Copy of graduation certifi cates; 
including test results for theoretical pilot training. A new copy 
of criminal record and a copy of the last 100 hours from the 
pilot logbook as stated here:
o Total fl ight time
o IFR time (including actual time)
o Total PIC time
o Total multi engine time
o Total fl ight instructor time

HSI has been fl ying helicopters since 1989, both in Iceland 
and abroad.

If you are interested in working with us continuing to build a 
successful company, please send us your application before 
7 May to helicopter@helicopter.is
Applicants need to be prepared to take an admissions test 
during the next few weeks, if required.

All applications will be treated as confi dential.

Helicopter Service of Iceland
Fluggardar 23
101 Reykjavik
www.helicopter.is

Þyrluþjónustan leitar að fl ugmönnum

Flugmenn þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Hafa gilt atvinnufl ugmannsskírteini og blindfl ugsáritun í gildi 
fyrir 2ja hreyfl a þyrlur og læknisskoðun I. fl okks. Bóklegt nám 
til réttinda atvinnufl ugmanns I. Flokks. 1000 fartíma á þyrlur, 
300 tíma á túrbínu þyrlur. Stundvísi, reglusemi og lipurð í 
mannlegum samskiptum.
Reynsla á tveggja hreyfl a þyrlur er kostur.

Með umsóknunum skal fylgja afrit af fl ugmannsskírteini 
ásamt áritunum og heilbrigðisvottorði. Afrit af prófskírteini 
ásamt einkunnum fyrir bóklegt fl ugnám. Nýtt sakavottorð og 
afrit af síðustu 100 klst. í fl ugdagbók. Sundurliðun fl ugtíma 
skal vera eins og hér segir:
o heildarfl ugtími
o blindfl ugstími (við blindfl ugsskilyrði)
o fl ugtími sem fl ugstjóri
o fl ugtími á fjölhreyfl a þyrlur
o fl ugtími sem fl ugkennari

Þyrluþjónustan hefur verið í þyrlurekstri samfl eytt síðan 1989, 
bæði á Íslandi og erlendis.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur að áframhaldandi 
framgangi, 
sendu okkur starfsferilsskrá fyrir 7. maí næstkomandi á 
helicopter@helicopter.is
Umsækjendur þurfa að geta gengist undir inntökupróf á 
næstu vikum verði þess óskað.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Þyrluþjónustan
Fluggörðum 23
101 Reykjavíkurfl ugvöllur
www.helicopter.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tómas Hermannsson út-
gáfustjóri hjá Sögum ehf 
er með tvíþættan rekstur 
þar sem auglýsingavörur 
og menning fer saman.

„Fyrirtækið Sögur ehf var 
stofnað fyrir þremur árum 
síðan. Við erum með bóka- 
og tónlistarútgáfu auk þess 
sem við þjónustum fyrir-
tæki með auglýsingavör-
ur og köllum það fyrirtæki 
Mýs,“ segir Tómas Her-
mannsson, útgáfustjóri, 
sem einnig heldur úti síð-
unni www.baekur.is þar 
sem bækur og tónlist útgáf-
unnar eru í boði. 

Starfsmenn eru fjórir og 
eru auk Tómasar Jóhann 
Friðrik Ragnarsson fram-
kvæmdastjóri, Hrafn Sabir 
Kahn sölustjóri og Hannes 
Adam Guðmundsson, sem 
sér um lager og dreifingu. 

„Ég er titlaður sem út-
gáfustjóri en vinnan mín 
snýst um að selja vörur 
og hugmyndir. Ég myndi 
meira að segja sennilega 
selja mömmu fyrir sann-
gjarnt verð,“ segir Tómas 
og bætir við að Mýs selji 
allt frá sérmerktu M&M 
súkkulaði upp í sérmerkta 
hoppukastala. Bóka- og tón-
listarútgáfan er einnig fjöl-
breytt að sögn Tómasar 
sem í fyrra gaf út metsölu-
bók Óttars Norðfjörð, Hníf 
Abrahams. 

„Við stefnum á að gefa 
út fimmtán bækur í ár. Þar 
má nefna nýja bók Óttars 
M. Norðfjörð, Á slóð sólk-
rossins. Ég var einmitt að 
klára hana og hún er í einu 
orði sagt frábær,“ segir 
Tómas og heldur áfram: 
„Síðan er Þráinn Bertels-
son með nýja bók hjá okkur 
sem heitir Bræður og syst-
ur og það er heiður að fá að 
vinna með rithöfundi eins 
og Þráni. Síðan erum við 
að fara í spennandi verk-
efni með Jónu Á. Gísladótt-

ur sem er einn þekktasti 
bloggari landsins. Hún fær 
3-5.000 lesendur daglega og 
við ætlum að gefa út bók 
eftir hana sem ég held að 
muni vekja athygli.“

Tómas er einnig á kafi í 
tónlistinni og er að vinna 
með ýmsum landsþekkt-
um tónlistarmönnum. Hann 
ætlar að gefa út nokkra 
geisladiska á árinu. „Ferð 
án fyrirheits er næsti 
geisladiskur sem við gefum 
út. Nafnið er sótt í eina af 
ljóðabókum Steins Stein-
arrs. Samhliða útgáfunni 
stöndum við fyrir tónleika-
röð sem hefst í Íslensku 
óperunni 29. og 30. maí. 
Síðan verður farið víða um 
land með þetta listræna af-
kvæmi,“ segir Tómas.

Tónlistarmaðurinn Jón 
Ólafsson er hugmynda-
smiðurinn á bakvið verk-
efnið Ferð án fyrirheits. 
Hann hefur einnig samið 
ný lög ásamt Sigurði Bjólu 
við kvæði Steins og verða 
þau frumflutt á tónleik-
unum. Einnig verða flutt 
gömul og góð lög á borð við 
Barn, Ræfilskvæði, Verka-
maður, Það vex eitt blóm 
fyrir vestan og Hudson 
Bay í flutningi KK, Ellen-
ar Kristjánsdóttur, Helga 
Björnssonar, Þorsteins Ein-
arssonar (Hjálmum), Hild-
ar Völu og Svavars Knúts 
(Hraun). 

„Í ár eru liðin 100 ár frá 
fæðingu Steins Steinarrs 
og 50 ár síðan hann lést. 
Hann er samt ennþá flott-
asti rokkari landsins og 
mér finnst það mjög svalt,“ 
útskýrir Tómas sem finnst 
eiginlega alltaf skemmti-
legt í vinnunni.

„Það erfiðasta við starfið 
eru kannski stundum mikl-
ar annir og langir vinnudag-
ar. Það besta er hins vegar 
fjölbreytnin, að starfa með 
skemmtilegu fólki og fást 
við mitt helsta áhugamál 
daglega í vinnunni,“ segir 
Tómas. rh@frettabladid.is

Menning, falar 
mæður og mýs

Tómasi finnst nánast alltaf skemmtilegt í vinnunni. Framundan eru 
fimmtán bækur sem koma út og tónlist við kvæði Steins Steinarrs.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu-
og fjárfestingarbankastarfsemi fyrir sparisjóði, innlend sem
erlend fjármálafyrirtæki og aðra stærri aðila. Bankinn starfar
á sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar
og fjármögnunar í því skyni að veita afmörkuðum hópi
innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu.
Með sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn upp
samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Framkvæmdastjóri fjárstýringar er einn af framkvæmdastjórum tekjusviða Icebank og heyrir
beint undir bankastjóra. Hann ber ábyrgð á greiningu markaðstækifæra og vöruþróun,
daglegri starfsemi sviðsins og þróun þess til skamms og langs tíma.

Fjárstýring hefur með höndum daglega lausafjárstýringu bankans, annast viðskipti á
millibankamarkaði, stýrir gjaldeyrisjöfnuði og annast gjaldeyrisviðskipti og lánsfjármögnun
bankans.

Vöru- og þjónustuþróun fer fram á afleiðuborði og mikil áhersla er lögð á hugmyndaauðgi
og nýsköpun. Þá ber framkvæmdastjóri ábyrgð á gjaldeyris- og afleiðumiðlun bankans og
sölusókn þeirrar einingar.

Framkvæmdastjóri fjárstýringar

Við leitum að leiðtoga, konu eða karli sem er mjög fær í samskiptum og hefur þekkingu og
reynslu af innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Árangursvitund, frumkvæði og geta
til að leiða hóp eru eiginleikar sem við metum mikils.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agnar Hansson bankastjóri í síma 540-4000 eða tölvupósti,
agnar@icebank.is.

Umsóknir sendist til Ernu Arnardóttur, mannauðsstjóra Icebank, erna@icebank.is. Umsóknarfrestur
er til 5. maí 2008. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Icebank leitar að reyndum stjórnanda úr fjármálageiranum með brennandi áhuga á fjármála-
markaði til að ganga til liðs við og stýra fjárstýringu bankans. Um er að ræða starf sem
reynir á frumkvæði, áræði og snerpu þess sem velst til starfsins enda eru verkefnin mörg
og krefjandi.

Mechanics, Reykjavík Aircraft Maintenance 
Shop FVR has an opening for an aviation 
technician:
Technicians shall meet the following conditions:
o Minimum age, 20 years
o EASA part 66 license (B1)
o Understand, read, write & speak English well
o Experience on small piston aircraft preferred
o Be punctual and work well with others.

The application shall include a copy of license 
and ratings.

The Reykjavík Aircraft Maintenance Shop is a well 
established company with extensive experience in 
repairing and maintaining small to medium size 
piston aircraft.

If you are interested in working in a good environ-
ment for a growing company, please send us a 
Résumé/CV before 7 May to hordurs@fvr.is

All applications will be treated as confi dential.

Reykjavík Aircraft Maintenance

Fluggardar 23

101 Reykjavik

Flugvirkjar, Flugvélaverkstæði Reykjavíkur
FVR óskar eftir fl ugvirkjum til starfa:
Umsækjendur þurfa að uppfylla 
eftirfarandi skilyrði:
o Vera 20 ára gamall eða eldri
o Hafa sveinspróf í fl ugvirkjun (B1 réttindi)
o Getað lesið og skilið ensku vel
o Fyrri reynsla af vinnu við litlar vélar kostur
o Stundvísi, reglusemi og lipurð í samskiptum.

Með umsóknunum skal fylgja afrit af skírteini 
ásamt áritunum.

FVR er rótgróið fyrirtæki í góðum rekstri sem 
sér um viðhald fyrir fl ugrekendur, fl ugskóla 
og fl ugvélaeigendur, aðallega á litlum og 
miðlungsstórum bulluhreyfi lsfl ugvélum.

Ef þú hefur áhuga á að starfa í góðu umhverfi  hjá 
vaxandi fyrirtæki sendu okkur þá umsókn fyrir 7 
maí á hordurs@fvr.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Flugvélaverkstæði Reykjavíkur

Fluggarðar 23

101 Reykjavíkurfl ugvöllur
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Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun

Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi á vettvangi frítímans?

Umsjónarmaður

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir umsjónarmanni 
frístundaheimilis fyrir 6 ára börn í Selinu Melaskóla

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
 fyrir 6 ára börn í samvinnu við umsjónarmann 
 fyrir 7-9 ára börn í Selinu
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 
 aðra samstarfsaðila innan hverfisins 
• Umsjón með starfsmannamálum
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Selsins 
 og Frostaskjóls

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði 
 eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af því að vinna í hópi
• Áhugi á frístundastarfi
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
• Almenn tölvukunnátta

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir, deildarstjóri barnasviðs 
Frostaskjóls, í síma 411-5700, netfang steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 11. maí  2008.
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst, og eigi síðar en 1. ágúst nk.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Selið”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

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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STÆKKUN REYKJANESVIRKJUNAR
Drög að tillögu um matsáætlun

Hitaveita Suðurnesja  kynnir drög að tillögu að 
matsáætlun  vegna   stækkunar  Reykjanes-
virkjunar  þar  sem  m.a.  er  gerð grein fyrir 
fyrirhugðum framkvæmdum, umhverfisþáttum
sem fjallað verður  um í  frummatsskýrslu og
rannsóknum  sem  ráðast  á í vegna mats á 
umhverfisáhrifum.
Drögin eru aðgenigleg á heimasíðu Hitaveitu
Suðurnesja, www.hs.is  og á heimasíðu VSÓ 
Ráðgjafar,  www.vso.is. 
Hægt er að senda ábendingar og athugasemdir
um   drögin  á   netfangið  bjornh@vso.is  og
audur@vso.is.    Frestur  til  að  senda  inn
ábendingar er til 9. maí næstkomandi. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Ásborg og Hlíðarendi - endurgerð lóða.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi frá og með 29. apríl 
2008 í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, 
Opnun tilboða: 15. maí 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12099
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Útboð
Leiksvæði við Dalsfl öt

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í gerð leiksvæðis 
við Dalsfl öt á Akranesi. 

Útboðsgögn fást afhent á geisladiski án endurgjalds f.o.m. 
mánudeginum 28. apríl 2008 á skrifstofu tækni- og umh-
verfi ssviðs Akraneskaupstaðar að Dalbraut 8.

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu tækni- og umh-
verfi ssviðs þriðjudaginn 13. maí 2008, kl. 11:00 í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska. 

f.h. tækni- og umhverfi ssviðs
garðyrkjustjóri

ÚTBOÐ
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 

óskar hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík - Innanhús - Lyftur

Verkið felst í því að útvega og setja upp sex lyftur í 
nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.

Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu 
mars 2009 - maí 2009.

Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu 
mars 2010 - maí 2010.

Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 29. apríl 2008, kl 14:00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, 

miðvikudaginn 28. maí 2008, kl. 14:00. 

Garðyrkjustjóri 
Norðurþings
-með aðsetur á 
Húsavík.
Norðurþing auglýsir laust til umsóknar starf 
garðyrkjustjóra. Um er að ræða krefjandi en 
jafnframt spennandi starf í nýju sveitarfélagi.  

Starfssvið     
Menntunar- og hæfniskröfur
-umsjón með útivistarsvæðum   
-við leitum að menntuðum garðyrkufræðingi. 
-umsjón með Skrúðgarði   -
jákvæðum einstaklingi með góða samskiptahæfi leika.
-umsjón með vinnufl okkum   
-hugmyndaríkum og framtakssömum.
-umsjón með verkefnum sem tengjast  
-sjálfstæðum og með mikla skipulagshæfi leika.
  landbúnaði, ræktun og garðyrkju.

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2008
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir, framkvæm-
da- og þjónustufulltrúi Norðurþings í síma 464-
6100 eða á netfangið tryggvij@nordurthing.is

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 1 - 
Vestan Elliðavogs 
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12132

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 2
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12133

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 3 - 
Austan Elliðavogs
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12134
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttasvæði við Suðurströnd

Aðkoma og bílastæði
ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
á  aðkomuvegi og  gerð  nýrra bílastæða  við 
Íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd. 

Verkið felst í að endurnýja núverandi aðkomu-
veg,  gerð  nýrra  bílastæða  við  íþróttavöll, 
malbikun  og  hellulögn ásamt lagfæringu og 
frágangi stæða við íþróttamiðstöð.

Helstu magntölur eru: 
   - Gröftur og malbikun:   ~ 800 m3

   - Fyllingar:                     ~ 600 m3

   - Malbik:                     ~ 2.400 m2

   - Fráveitulagnir:            ~ 100 lm
   - Hellulagnir:                 ~ 300 m2

   - Steyptar gangstéttar:  ~ 400 m2

Verktími:  9. júní  - 8. ágúst 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  þriðju-
deginum  22. apríl  á  skrifstofu tæknideildar,
Bygggörðum 1, Seltjarnarnesi.  Einnig er hægt 
að  óska  eftir þeim   á  rafrænu  formi  með  
því  að  senda tölvupóst  á  netfangið 
helga@seltjarnarnes.is.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
föstudaginn 16. maí kl. 11:00

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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BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Magnum R/T 5,7 Hemi árg. 
2006, ek. 17þús.km. Ssk., leður ofl. Verð 
3490 þús.kr. Möguleiki á 100% láni!!!

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. 
Skoða skipti á nýlegum Golf. Uppl. í 
s.822 8166.

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.

Ford Mustang 4.6L ‘97 Svartur, beinsk. 
leður, 17“ álfelgur. 990þús kr. Árni 847 
6131

Ford Escape, 2004, ek. 49 þkm. Ný 
dekk, V. 1.950.- s:863 9045, 863 9041

Eins og nýr! Volvo XC90 T6 AWD 7 
manna ‘05 ek. 50þ.km. Verð 4190þ. S: 
824-7590

Honda VTX 1800 mikið breytt hjól til 
sölu. Auðveld yfirtaka á láni ef óskað 
er. Einnig MBens E280 árg. ‘94, nýsk., 
biluð sjálfsk. Óska eftir tilboði. Uppl. í 
s. 899 3621.

Svaka dill !!!!
Toyota Avensis L/B SOL árg 98 1.6 vél 
ekinn 198 þ km góð dekk ný tímareim 
krókur verð 590.000- tilboð 390.000- 
upplí síma 863-0149

VW Golf 1600, árg. 2003, ek. 70 þús. 
Verð 1.050 þús. S. 898 3189.

Range Rover Vouge V8 disel. Árg. ‘07 
ek. 13 þús. Hagstætt stgr. v. ekkert 
ákvílandi. Uppl. í S. 898 6224.

M Bens 300 DT 4x4, árg. ‘94, ek. 365 
þús. Bíll í góðu standi. Ásett 890 þús. 
Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 861 4323.

Opel Corsa árg.’00. 1200 16 V. Ek. 127 
þ. Sumar- og vetradekk á felgum. Verð 
250 þ. Uppl. í s. 869 1010.

Skoda Octavia TDI diesel. Árg. 2006. Ek. 
80 þús. Mjög gott eintak. Sumar- og 
vetrardekk, dráttarkrókur. Uppl. í síma 
899 5331.

Nissan Patrol Elegance Diesel árg. 2000 
ekinn 160000 33“, verð 1,900 þ., skipti 

á ód. Uppl 8944152

VW Passat station Higline 2.0 FSI árg.06 
ek. 32 þ Ný komin úr 30þ km. skoðun. 
v/3290þús tilb.2990þús S:821-4068

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Til sölu Toyota Land Cruiser 100VX disel. 
Innfluttur af Toyota 08/’00. Grænn að 
lit, 5 manna. Ek. 227 þús. Leður, lúga, 
filmur. Ný dekk BF goodris 33“. Ný 
driflæsing að aftan. V. 2.950 þús. Tilboð 
2.650 þús. Uppl. í s. 891 9797.

Pajero árg ‘95. 3,5 24v, sjálfskiptur, 
7 manna, 32’’ dekk, fallegur bíll. s. 
8643508

 0-250 þús.

Toyota Corolla árg 94 Ek 128þ skoð-
aður 09 sumar & vetrardekk uppl í s: 
897-1334

Nissan Terrano árg ‘96, ek. 210 þús. 
Fæst á 190 þús,stgr. Uppl. í s. 848 
9799

Tilboð óskast i Nissan Terrano v6 árgerð 
94, ekinn 250475, nelgd vetrardekk 
fylgja. Uppl. í 6639438.

 250-499 þús.

VW Polo 2000. 1.4L Beinsk. 152Þkm. 
Ný tímareim. Góður bíll. 470þkr Uppl 
í 8240310

Til sölu Subaru Legacy 97 mod. Ekinn 
109þ míl. Sjsk. 4x4.Góður bíll. S+V 
dekk. Verð 300þ S: 6996296

Til sölu MMC Pajero 7 manna diesel 
96 mod. E 300 þ Þarfnast smá lag-
færingar. Listaverð 500-750 þ. V 320þ 
S: 6996296

Toyota Corolla, árg. ‘98, ek. 128 þús. 
Ssk. Mikið endurnýjaður. V. 340 þús. 
Uppl. í s. 821 4866.

Subaru Impreza Wagon GL 4WD. Árg 
96, ssk. Ek. aðeins 103 þús. AÐEINS 
EINN EIGANDI. Verð: 390 þús. Uppl. í 
síma 8235024

 500-999 þús.

TILBOÐ 790.000.-STGR
BMW 523i Ekinn 179.000 árgerð 1997. 
steptronic, ssk. Bensín, cd, Leður, topp-
lúga, álfelgur, abs, spólvörn,loftkæling 
og vetrardekk. Upplýsingar í s. 863 
0578

 1-2 milljónir

Suzuki GXS -R1000 árgerð ‘07 ekinn 
1000 áhvílandi 1250 verð 1550. Sími 
8612071 Kalli

W. Passat árg. 2005 til sölu, ekinn 
34.562, skoðaður ‘08, 16“ álfelgur, gott 
eintak. Verð: 1790 þús. Uppl. í síma 
822-3702

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

BMW m5 ekinn 130 árgerð ‘00 áhvíl-
andi 3.5 fæst á yfirtöku. sími 8612071 
Kalli

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790 þús., Dodge Durango frá 2790 
þús., Jeep Grand Cherokee frá 2590 
þús., Toyota Highlander frá 3100 þús., 
Landrover LR3 Discovery frá 5690 þús., 
Benz ML350 frá 5350 þús., Audi Q7 frá 
5750 þús., VW Touareg frá 4750 þús. 
Sími 552 2000. www.islandus.com

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Suzuki Gr. Vitara, árg. 05,ek. 90.000 
km, 100%lán, nýl. negld vetrard.’ s. 
8200878

MMC. L200 árg. ‘03 ek. 90 þús. Gott 
eintak. Uppl. 6977206.

Til sölu Daihatsu Applause 99’.
Headpakkning farin en ný sjáfsk.nýjar 
bremsur og púst tilboð óskast 5812422

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450 þús., Ford F350 diesel frá 3390 
þús., Dodge RAM 1500 frá 2300 þús., 
Dodge RAM diesel frá 3290 þús., Toyota 
Tacoma frá 2990 þús., Toyota Tundra 
frá 3090 þús. Sími 552 2000. www.
islandus.com

 Sendibílar

Citroen Berlingo árg. 2001. VSK bíll í 
toppstandi, keyrður 77000 km. Verð 
500.000 kr. Uppl. á mánudag í síma 
664 1302.

 Vörubílar

Til sölu Man 26.463 árg. ‘97, m. Palfinger 
23 tm. árg. ‘03. Uppl. síma 896-0489.

 Húsbílar

Til Sölu Allegro Bay Húsbíll 2006 ekinn 
5000 Km. Lengd 35 fet, Vél Cummings 
300 Hp Diesel, 6 gíra Alison sjálfskipt-
ing. Útdraganlegur á tveimur stöðum, 
Tveir Flatskjáir, tvö DVD, Heimabíó, 
Heitt vatn, Sturta og klósett, Ísskápur 
með klakavél, Stór geymsluhólf, 
Ryksugukerfi. Verð 15,9 m. Upplýsingar 
í síma 8920382.

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki ZX10-R 2006 Módel 
fæst á hfirtöku á láni ca. 1.200 þ S: 
8692590

 Fjórhjól

TIilboð Yamaha Raptor 350 árg .’06. 
Ekið 1600 km. Verð ca. 500 þ. Uppl. í 
s. 693 7306.

 Vélsleðar

Polaris RMK 2004, ekinn 1200 km. Verð 
720 þús. S. 898 3189.

 Hjólhýsi

Travellite Pallhýsi
Aðstoðum við innflutning á pallhýsum 
fyrir sumarið. Nokkur sýningarhús á 
Oddagötu 8. Verð 14 - 1800 þús. eftir 
stærð. Ferdapallhysi.com S. 663 4646.

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til 
sölu! Verð 4 milljónir Silverado pick-
up 2500 2002 árg á 3,3 milljónir. 
Upplýsingar í síma 6977853 og 6617117 
www.smurning.is

Til Sölu LMC Lord Exquisit 660 D 2008 
Nýtt og ónotað. Aldi hitakerfi, Heitt vatn, 
Sturta og klósett, Auka rafgeymir, 220v 
Inverter, Sólarsella, Tvær hásingar, Leður 
sæti. Upplýsingar í síma 892 0382.

Hjólhýsi til sölu Sterckeman 520 árg. ‘07 
m. sólarsellu, útvarp, loftnet o.fl. eins og 
nýtt. V. 2.300 þús. S. 897 4230.

 Fellihýsi

Viking ‘98 upph, topplúga, 1 svefntj, 
gasmst, 2 gask, fortj, með dúk, 450 Þ. 
Maggi 8933746

Tjaldvagnaleiga Sunnuevu hefur til leigu 
tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og bíla. 
Erum byrjuð að bóka á fullu. Uppl. í s. 
892 1149. www.islandia.is/bvth

Palomino Colt fellihýsi, sem nýtt, ísskáp-
ur, svefntjöld, geymslutjald, 2 gaskútar, 
tengt f/2 rafg., ferðakl. 900 þúsund. 
Uppl: 8203730

Óska eftir 8-10 feta fellihýsi. Uppl. í s. 
822 3885.

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

Vantar þig traktorsgröfu í lítil eða stór 
verk. Hringdu í 861 5940.

13 tonna Beltagrafa til leigu. Uppl. í s. 
892 3341.

Til sölu 24 tonna beltavél O.K. rh8 árg. 
‘88 ódýr og góð námuvél S. 693 3222.

 Bátar
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Til sölu bátur
Bátur undir 6m með kerru. Vél Volvo 
Penta 230 HP Diesel, ganghraði 40 míl. 
Verð 1390 þús. Allt í Toppstandi. Uppl. 
í s. 662 3259.

Óskum eftir skemmtibát til sport og 
fiskveiða æskilegt að hann dekkaður. 
Uppl. í s. 865 6950 & 693 0851.

 Flug

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu, 
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

 Hjólbarðar

14“ Stálfelgur á Yaris. Nothæf sumar-
dekk fylgja. Verð 17þús. Sími 8614207.

Michelin sumardekk
Low Pro sumardekk til sölu.
Stærð:195/50.R15.Notuð hálft sumar. 
V. 6000 kr.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

1988 - 2008
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.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

 Bókhald

 - hrbokhald.is -
Tökum að okkur bókhald f. verktaka, 
félög & fyrirtæki. Sími 697 6567.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

 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.)

Sólpallar
Reynsla & vönduð vinnubrögð. Föst 
verðtilboð eða tímavinna. Ólafur Örn 
s. 696 5460.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Tek að mér verk í kvöld- og helgarvinnu. 
Sólpallar, girðingar, parketlagnir, milli-
veggir, klæðningar, þök og fleira nánari 
uppl. s:6973263 Elfar Bjarni

Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í 
almennum flísalögnum innandyra sem 
utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu-
brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í 
s. 860 0286 Julian.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

 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

RafListLöggildir rafverk-
takar

Getum bætt vid okkur allri 
almennri raflagnavinnu, nýlagn-

ir, vidhaldsvinna,og fagleg 
ráðgjöf.

Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

 Trésmíði

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu olíumálverk eftir Jóhannes 
Jóhannesson f.1921. Upplýsingar í síma 
659-6118

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

20“ treck stelpuhjól til sölu. S. 861 
1645.

 Hljóðfæri

Nýjir flyglar og píanó
Nýjir og vandaðir flyglar og píanó, glæsi-
leg hljóðfæri á mjög góðu verði. Nánari 
upplýsingar í síma 897 3290.

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 sölu gamall flygill.. vegna plássleysis 
er til sölu gamall en vel með farinn 
flygill. tilboð óskast í hann. Upplýsingar 
í síma 482 1471 & 862 7508.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

Til sölu vinnuskúr, Spectra leyser hæða-
mælir, Hitachi klippu og beyjuvél og 
Max bindivél. S. 898 4870.

Til sölu u.þ.b. 80 lm af 1x6 borðum 
og 600 lm af 2x4 stoðum. Selst mjög 
ódýrt. S. 660 0330.
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 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

5-7kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Einnig getum við skráð þig í Aloe Vera 
S. 849 2345.

LR kúrinn er hraðvirkur og bætir líðan. 
Léttu þér lífið með Aloe Vera. Anna s. 
699 7379.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 
weeks Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 
26/5, Level II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 28/4, 16/6. Level III:10 
weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 start 29/4, 
7/7. Level IV: 20 w; Sund 10-11:30 
start 18/5. Ármúli 5 S. 588 1169 www.
icetrans.is/ice

Enn eru laus pláss á ensku námskeiðin 
í Orlando fyrir nema á 15, 16 og 17 ári. 
Á annað og þriðja námskeiðið. englis-
himmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýlegt queen size rúm og tölvuskrifborð 
75*150 cm. til sölu s. 661 8257.

 Heimilistæki

Óska eftir 45cm uppþvottavél. Uppl. í 
s. 893 8911.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Aðeins einn 
Dalmatíuhvolpur eftir!

Rosalega ljúfur og mikið krútt. 
Hreinræktaður og ættbók fylgir. Nánari 
uppl. í s. 863 8777 og á www.hvolpar.
is Tilbúinn til afhendingar í dag, sumar-
daginn fyrsta.

Íslenskir hvolpar til sölu. 4 tíkur með 
ættbók frá HRFÍ. Tilbúnar til afhendingar 
5. maí. Upplýsinar í síma 698 9120 og 
421 7977 eða valaoghelgi@simnet.is.

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir 
hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan 
maí. Nánari uppl. í s. 822 2118 & 
822 0383einnig á www.labbapabbi.
dyraland.is

Tveir, 7. vikna rat terrier strákar til sölu, 
ættbókarfærðir hjá Rex, undan sýndum 
foreldrum. Uppl í síma 6948225

2 mán. fress fást gefins til kattavina. 
Þrifalegir, blíðir, fjörugir og skemmtilegir 
félagar. S. 846 9919

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/dyr/66395/

 Ýmislegt

Fr ístundabyggðin Brekku 
Hvalfjarðarsveit. Frábærar eignalóðir 
- aðgangur að sjó fyrir minni báta 
- bátaskýli - hrossabeit - undurfagrar 
gönguleiðir - örstutt í óbyggðir - aðeins 
íslenskar trjátegundir leyfðar, áhersla á 
birki - land í aðlögun að lífrænni vottun. 
Uppl.síma 869-1011 www.brekka.is

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 

afgreiðslu strax. Mest einangr-
uðu pottar á markaðnum, lokað 

24 tíma hreinsikerfi o.m.fl. 
Fimm ára ábyrgð. Frí heim-

sending hvert á land sem er. 
Sendum bæklinga samdægurs. 
13 ára reynsla á Íslandi. 2 pott-

ar eftir á gamla genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.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

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Gisting

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300 
orlofshus.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Til leigu frá 1.júní, stórglæsileg frá 100 
fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. Stæði í 
bílakjallara fylgir með. Aðeins langtíma-
leiga, verð kr. 165 þús. Tryggingavíxill 
skilyrði. uppl. S: 897-9703.

2 herb. íbúð til leigu í miðb.frá 22 maí til 
1 sep. Nánari uppl. toti1000@visir.is

Leigjendur óskast í stórt einbýlishús 
í 101. 45-50 þús pr herb. 2 stofur, 
rúmgott eldhús & sólpallur fyrir sólina 
í sumar. internet. og allar græjur. s 
694 5987

Rooms for rent in Reykjavik. Close to 
centre. Everything included. 22 thsd pr 
week. Info 822 9761

Um 90 fm. björt 3ja herb. íbúð á besta 
stað við Háskóla Íslands til leigu, sér 
inngangur. Snýr öll út í garð. Meðmæla 
óskað, laus 1.júní. Leiga 115 þús. á mán. 
auk hita og rafmagns. Einn mán. fyrir-
fram, langtíma leiga kemur til greina. 
Tilboð óskast send á fréttablaðið 
Skaftahlíð 24 merkt „01.06.08“.

Glæsilegt 4 herb. raðhús ásamt bílskúr 
til leigu í Reykjanesbæ. Uppl. í s. 663 
9174.

2 herb. falleg Íbúð í Fossvogi með öllum 
húsbúnaði til leigu, laus 1.maí v. 150 
þús á mán. S. 862 6672.

Rooms w/privat bathroom for rent in 
Hafnarfjörður. Kitchen, washer, dryer. 
Furniture if needed. Tel. 893 6060.

Góður 28 fm bílskúr með hita og raf-
magni til leigu fyrir búslóð eða geymslu. 
Uppl. í s. 581 2247 & 692 0625.

Spennandi íbúð á jarðh. í einb. í Mosf. 
Flott útsýni, aðg. að garði. Reyklaust. S. 
891 7040.

69 fm. 2-3ja herb. íbúð til leigu í 
Seljahverfi í Rvk. Með öllum húsgögn-
um. Laus 1.maí. V. 120 þús + rafmagn, 
hiti og þjófavarnarkerfi. Uppl. í s. 696 
9893 og 690 6906.

Laugardalur, 104 Reykjavík, jasne 
mieszkanie - studio, okolo 30 m. kw. 
Oddzielne wejscie. Miesieczny wynajm 
58.000 koron, wlacznie z pradem, 
ogrzewaniem, pula wydatków ogól-
nych. Weksel zastawniczy lub placenie 
za cztery miesiace z góry. Kandydaci 
proszeni o wyslanie nazwiska, numeru 
PESEL i telefonu na e-mail helga@
loglausnir.is

Laugardalur, 104 Reykjavík, samodzi-
elne piêtro mansarda - czteropokojo-
we mieszkanie na drugim pietrze, 135 
m. kw., z czego 35 m. kw. balkony. 
Oddzielne wejscie. Wynajm miesi-
eczny. 137.000 koron, wlacznie z pula 
wydatków ogólnych. Placenie za mies-
iac z góry plus weksel zastawniczy lub 
za cztery miesiace z góry. Kandydaci 
proszeni o wyslanie nazwiska, numeru 
PESEL i telefonu na e-mail helga@
loglausnir.is

4 herb íbúð, Hverfisgötu, 150 þús 2mán 
trygging. Laus strax. 6630906/8215568

 Húsnæði óskast

3-4 herbergja íbúð ósk-
ast.

Einstæður faðir með 2 börn 
óskar eftir 3-4 herbergja íbúð 
á höfuðborgarsv. til leigu sem 
fyrst. Helst á jarðhæð, þarf að 
vera leyfi fyrir hund. Skilvísar 

og öruggar greiðslur. Reglusemi.
Nánari uppl. í s. 698 6491

34 ára reglusöm kona óskar eftir að 
leiga 2-3 herb. íbúð í 2-3 mán ásamt 
húsgögnum. Helst í vesturbænum. 
Skilvísar og öruggar greiðaslur. Uppl í 
6949715

Bræður utan af landi óska eftir 3ja 
herb. íbúð í langtímaleigu. Má vera í 
iðnaðarhúsnæði. Greiðslugeta 100-130 
þ. á mán. Helst á sv. 105 & 108. Uppl. 
í s. 691 6673.

Sumarhús óskast til leigu til 2 ára eða 
kaups á Heiðmerkur svæðinu. Uppl. í 
s. 861 1373.

2 Herbergja íbúð óskast til leigu. Pólska 
konu og son hennar vantar íbúð, 
helst í Hafnarfirði frá og með 1. maí. 
Upplýsingar í síma 8204065.

 Sumarbústaðir

2 eignalóðir í Grímsnesi til sölu. 0,8ha 
3,2 mil hvor. S. 867 2647 www.ymis-
legt.net/lodir

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sum-
arbustadur.is og Leigumiðlun sumar-
bústaða.

 Atvinnuhúsnæði

Helluhraun Hafnafirði
Til leigu á besta stað, atvinnuhúsnæði 
180 fm. Innkeyrsludyr 4x4 m., 5 m., loft-
hæð, vinnuborð, mikið af rafmagns- og 
lofttenglum. Skrifstofa, geymsla og wc. 
Ný standsett. Leiga 300 þ.p.mán., auk 
nvt. Uppl. s: 898 3420.

ATH til leigu frábært nýl iðnaðarbil, 
70m2 m stórri hurð í Garðabæ Verð kr 
100 þús á mán S 8927858

Vantar snyrtil. iðn.húsnæði 50-120 
fm. Verðh: 500kr/fm Langtímaleiga. 
S:6178889

Til leigu 240fm atvinnuhúsnæði við 
Skemmuveg Kópavogi. Gott bílaplan. 
Uppl. í s. 893-7040 og 554-0222.

 Gisting

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með ver-
önd á Frederiksberg. Afnot af útisund-
laug, tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 
2 mín í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á 
ströndina. Óskum eftir á Íslandi afnot af 
jeppa og fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíl. 
Einnig gjarnan sumarbústað í t.d viku 
- gjarnan á Snæfellsnesi. Erum opin 
fyrir öðrum tillögum. Erum einnig með 
150fm íbúð í Helsingør til leigu eða í 
býtti í maí og júní. svavae@yahoo.dk s. 
+4528293008

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Vorum að útskrifa úrvalslið af 
matreiðslumönnum og fram-
reiðslumönnum og hlökkum 
til að fá nýja nema í lið með 
okkur. Einnig eru laus sæti í 
úrvalsliði þjóna og aðstoðar-
fólks á kvöldin og um helgar. 
Langar þig til þess að vinna 

við matreiðslu eða framreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
Uppl. veitir Valtýr (661 9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17. Umsóknir berist á: valt-

yr@sjavarkjallarinn.is

Hótel Óðinsvé
Óskum eftir að ráða þjóna til 

starfa á Ó Restaurant, bæði fag-
lærða og aðstoðarfólk.

Uppl.gefur Sigrún s: 511-6200 
eða á o@orestaurant.is, Hótel 

Óðinsvé, Þórsgötu 1.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 820 7370, 
Ragga.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Vilt þú meiri ábyrgð í 
starfi?

Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir kraftmiklum og sam-

viskusömum einstakling í starf 
aðstoðarverslunarstjóra. Um 
fullt starf er að ræða í vakta-
vinnu. Aðstoðarverslunarstjóri 
er hægri hönd verslunarstjóra, 

hjálpar til við uppgjör, pantanir, 
talningu og starfsmannahald 
auk þess að sinna almennri 

afgreiðslu og þrifum. Hægt er 
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Helgarvinna - hlutastarf.
Subway Austurstræti og 

Subway Hringbraut/N1 óska 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 

með mikla þjónustulund. Um er 
að ræða hlutastarf um helgar. 
Íslenskukunnátta er kostur en 

annars góð ensku kunnátta 
skilyrði. Hægt er að sækja um á 

subway.is
Nánari upplýsingar veita Dóra 
í síma: 696 7006 (Austurstræti) 

og Magga í síma: 696 
7064 (Hringbraut/N1). 

Aldurstakmark er 18 ár.

We are hiring cleaning 
staff

 for full time work in Reykjavik 
and neigbouring areas and part 
time staff in Keflavik. If you are 

18 years old & above, with a 
valid driving license, conscient-
ious, industrious, with a clean 
criminal record and willing to 
work flexible hours, you might 
be the person we are looking 

for.
Call Sherry or Axel at 533 5000 
between 09:00 AM 17:00 PM, 

and 11:00 - 19:00 at the week-
end. Monday- Friday, or send 

an email to sherry@bgt.is, and 
book your appointment for an 

interview.

Café Cultura, Hverfisgötu, óskar eftir 
að ráða til sín kokk. Fullt starf eða 
hlutastarf. Upplýsingar veitir Murat í 
síma 696 3910

JC Mokstur
Óskum eftir mönnum með 

vinnuvélaréttindi eða meirapróf. 
Góð laun í boði, næg vinna.

Upplýsingar í síma 824 2340.

Dzwigowy
Firma budowzana w Rejkiawiku 

poszukuje dzwigowego na 
wszystkie rodzhje dzwigow 
wiezowycm. Musi posihdhc. 

Uprawnienia.
Tel 820 7063 Józef.
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SMÁAUGLÝSINGAR

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.

Starfsfólk óskast í ísbúð í miðborginni. 
Gísli í s. 893 7090.

Starfsmenn vana húsaviðgerðum ósk-
ast í vinnu. Uppl. í s. 698 6738.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

GG flutningar ehf óska eftir að ráða 
vana meiraprófsbílstjóra til starfa nú 
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í 
síma 5814410

Sumar/Framtíðarstarf 
strax

Óskum eftir duglegu fólki í garð-
vinnu á aldrinum 17-27 ára með bíl-
próf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Múrari
Múr og flísar ehf óska eftir múrara, næg 
atvinna í boði + fríðindi. Uppl. í S. 897 
2681 Ásgeir.

Ísbúð í miðborginni Starfsfólk óskast 
í ísbúð í miðborginni. Upplýsingar hjá 
Gísla í s.8937090

 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.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, gröfumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Almennileg kona frá S-Ameríku óskar 
eftir vinnu. Tekur að sér umönnun, 
hreingerningu, eldamennsku o.fl. S. 867 
5733.

23 ára kk óskar eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Hefur unnið í byggingarvinnu og 
vöruhúsum. S. 663 3273.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Félagsfundur ferða-
klúbbsins 4x4

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
verður haldinn Sunnudaginn 4 

maí 08 í Sal Ferðafélags Íslands 
Mörkinni 6 kl 13.00. Dagskrá. Er 
samkvæmt 3 gr. laga klúbbsins. 
Réttur til setu á fundinum eru 
skuldlausir félagar og skulu 

þeir framvísa félagsskírteini við 
innganginn.

F4x4

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

Myndarlegur ungur maður, 34 ára, 
nýkominn frá útlöndum óskar eftir að 
kynnast góðri stúlku á aldrinum 20-48 
ára. Útlit skiptir ekki meginmáli, en góð 
skapgerð. Má vera íslensk eða útlensk 
og af hvaða kynþætti sem er. Börn 
engin fyrirstaða. Ef þú hefur áhuga, 
hringdu þá í s. 895 6288 og við spjöll-
um saman, Hjalli.
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VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.

0
8

-0
0

0
3

 H
en

na
r 

há
tig

n

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.

Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn 

í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, 

umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta 

aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með skýrri framsetningu. 

Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

...ég sá það á visir.issir.is

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR
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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 27. apríl

Frábært tækifæri fyrir einstaklinga eða fyrirtæki sem vilja eignast þetta rótgróna fyrirtæki sem var stofna 1972.
Vélsmiðja Hornafjarðar m.a. rekur smurstöð og dekkjaverkstæði, bifreiðaverkstæði og vélsmiðju. Er í eignin
1900 fm húsnæði. Félagið er til sölu í heilu lagi eða hlutum. Hagstætt verð. 
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða S- 895 3000.

Til sölu 
Vélsmiðja Hornafjarðar 

Sérlega glæsileg 3ja herb. 95 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu húsi á besta stað í miðbænum. Sérinng. og sér
bílastæði. Sérsmíðaðar innréttingar með granítborðplötum. Vönduð gólfefni. Tvennar svalir og einstakt útsýni
prýða þessa eftirsóttu eign. Mikil lofthæð og vönduð lýsing setja sterkan svip á þessa eign sem er lasu strax.
Möguleiki að yfirtaka hagst. erl. lán kr. 20 m. V. 32,9 mi. Skipti möguleg á minni eign. 
Lárus tekur vel á móti ykkur S: 8607481.

Opið hús í dag á milli 15 og 17:00 
Strandgata 43 Hafnarfj. 

Sýnum í dag vel skipulagt 210 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Rauðumýri 6 Mos. Húsið er til afhendingar sstrax, fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellilögð
innkeyrsla og timburverönd er í garði. Að innan er húsið fullbúið án gólfefna og með glæsilegum
ljósum innréttingum. Granít er á vinnuborðum. Gólfhiti er í húsinu. 4 svefnherbergi. áhv. hagstætt
lán m. 4,7 % vx. kr.20. millj. Verð 51,9 millj.

Sýnum  einnig í dag vel skipulagt 163 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við
Rauðumýri 13 Mos. Húsið er til afhendingar sstrax, fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellilögð
innkeyrsla og timburverönd er í garði. Að innan er húsið fullbúið án gólfefna og með glæsilegum
ljósum innréttingum. Granít er á vinnuborðum. Gólfhiti er í húsinu. 2 svefnherbergi og rúmgóð
stofa Verð 46,9 millj.

Opið hús í dag á milli 15 og 16 :00 
Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mosfellsbæ.

BORGARTÚNBORGARTÚN LEIGALEIGA

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFUALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNIGLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI

Sími 510-3800
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Til leigu í Borgartúni annars vegar óvenju bjart og skemmtilegt 
665 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð með mikilli lofthæð, 
gólfsíðum gluggum og góðu aðgengi. Hins vegar glæsilega 
innréttað og vandað u.þ.b. 350 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í 
sama húsi. Húsnæðið er frábærlega staðsett við sjávarsíðuna 
við eina af mestu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins í þessu 
ört vaxandi viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsingagildi hússins er 
því mjög sterkt. Stórkostleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.Um er að ræða söluturn með videoleigu og grilli,söluturninn er í

rúmgóðu 160 fm leiguhúsnæði og í hjarta Seltjarnarness.Mikið og
gott safn af dvd myndum, góð vinnuaðstaða bæði fyrir afgreiðslu á
sælgæti, ís og grilli. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja reka
sitt eigið fyrirtæki. TILBOÐ ÓSKAST - FÆST ÓDÝRT

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400

Svavar G. Svavarsson 
Lögg. Fast.

SELTJARNARNES – SÖLUTURN-
VIDEOLEIGA-GRILL EINSTAKT TÆKIFÆRI
- VEGNA BREYTINGA - AUÐVELD KAUP
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Sérlega falleg íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað í Hafnarfirði. Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2
fm og bílskúrinn 23,8 fm, samtals 110 fm. Íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, eldhús
með borðkróki, gangur, 2 svefnherbergi, baðherbergi, geymsla og svalir. Eign sem vert er að skoða. Mikið
endurnýjuð V. 19,9 millj. Laus fljótlega. Ath. lækkað verð og frábær fyrstu kaup. 

Kristín og Gísli bjóða ykkur velkomin. 

ÁLFASKEIÐ 96, 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.14-15

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Sogavegur - Einbýli - 54 fm bílskúr
Lækkað verð - 50 millj. - Áhv. lán með 4,15% vöxtum

Mjög fallegt og sjarmerandi
einbýli á einni hæð með stórum
bílskúr á þessum eftirsótta
stað. Fjögur svefnherbergi. Ný-
legt glæsilegt eldhús með sér-
smíðaðri eikarinnréttingu og
graníti á borði og gólfum. Tvö
baðherbergi. Falleg, stór sól-
stofa meðflísum og rennihurð
út á sólpallsem er með heitum
potti. Verð 50 millj. Hægt að
yfirtaka 34 millj. lán með
4,15% vöxtum. 

Upplýsingar veitir Elías Haraldsson, 
löggiltur fasteignasali í síma 898 2007
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SETBERGSLAND - HF. EINBÝLI - VIÐ LÆKINN OG HRAUNIÐ.
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Nýkomið í einkasölu glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals ca 220 fm. Arkitektateiknað hús. Einstök
staðsetning innst í botnlanga við lækinn og hraunið. Góð verönd
með heitum potti. Myndir á mbl.is. Verðtilboð.

Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FJALLALIND - KÓPV. PARHÚS
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Sérlega glæsileg vel staðsett parhús á þessum frábæra stað
miðsvæðis. Eignin er 200 fm með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð
svefnherbergi, glæsilegt eldhús, tvö góð baðherbergi. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu, gegnheilt parket. Stór
timburverönd í skjólgóðum garði. Topp eign. V. 69,5 millj.

Fr
um

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag sunnudag frá klukkan 16-18
að Álfkonuhvarfi 51, Kópavogi

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Sérlega vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu. Eldhús og
stofa rúmgóð og björt með útgengi útá góða verönd, 3 góð svefnherbergi. Innréttingar eru
vandaðar.  Geymsla í sameign.  Lóðin er öll frágengin og gott grænt svæði  innaf henni.
Leik- og grunnskóli í göngufæri. Rúmgóð eign á barnvænum stað. Laus við kaupsamning,
Áhvílandi lán geta fylgt.      Verð  28,7 millj. Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178

Marargata 8
190 Vogum
Rúmgott einbýli með útsýni

Stærð: 264,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Vel  skipulagt  hús  á  einni  hæð  á  mjög  góðum  stað,  mikið  útsýni.  Skipulag:  forstofa,  gestasnyrt.  fata  og
forstofuherb.,  stórt  hol,  4,5  metra  lofthæð,  stofa  og  eldhús  samliggjandi.  Stofan,  með  útgengi  út  í  garð,
eldhúsið er glæsilegt, innrétt. frá JKE Design, með gaseldavél, mikið útsýni, útgengi út í garð. 5 svefnherb.
Baðherb.  bæði  baðkar  og  sturta  og  útgengi  út  í  garð.  Þvottahús,  bílskúr,  44,9fm  með  25fm  millilofti.
Gólfefni eikarplankar og flísar. Hiti í gólfum. Húsið er ekki fullklárað.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS milli kl. 14.00 - 15.00

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

864 4615

100% FJÁRMÖGNUN Á VERÐI EIGNARINNAR

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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„FRÁBÆRT TILBOÐ“
NÝJAR PENTHOUSE ÍBÚÐIR
100% lán á verði eignarinnar.

 Eingöngu skattar borgaðir 15,000 c.
 Íbúðirnar eru tilbúnar og hægt að flytja inn strax.
 Sérlega vandaðar 2 fallegar penthouse íbúðir með stórum
þaksvölum til sölu í Balcones de Cabo Roig á Torrevieja
svæðinu.

 Íbúðirnar eru nýjar og innifalin eru öll húsgögn sem eru
mjög vönduð og sérlega smekkleg í alla staði.

 Öll eldhústæki eru einnig innifalin í verði.
 2 svefnherbergi / 2 baðherbergi.
 Stærð:114,95 fm.
 Þakterras:30 fm.
 Sameiginleg sundlaug.
 Frábært útsýni til sjávar.
 Allt svæðið í kring er tilbúið og frágengið.
 Öll þjónusta nálægt sem og 3 golfvellir sem eru við dyrnar.
 Stutt á ströndina.
Verð 174.000 c

www.costablanca.is  www.golf-houses.com

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Fyrirtæki
Verslunarrekstur
Domus kynnir:  Til sölu tvær þekktar  
“Outlett„ verslanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Verslanirnar eru staðsetta í miklum verslunarhverfum.  
Góð  velta og mikil framlegð.  Frábært  tækifæri fyrir 
kröftuga einstaklinga.  Góð  viðskiptasambönd.  

Heildverslun
Domus kynnir:  Til sölu Heildverslun í 
Gólfvallarvörum.  Góð umboð og mikil framlegð.            
Gott tækifæri fyrir golfáhugamanninn. Halldór Jensson

viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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HELLUHRAUN – HF. ATVH.

LÍTIL PRENTSMIÐJA
TIL SÖLU Í HAFNARFIRÐI

Um er að ræða rótgróna prentsmiðju í eigin 120 fm húsnæði á besta
stað í Hfj. Reksturinn selst með eða án húsnæðis. Hagstætt verð. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón 893-2233 eða á skrifstofu Hraunhamars.

TIL LEIGU/SÖLU
IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Aðgengilegt iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði við
Trönuhraun í Hafnarfirði, samtals 226 fm. Stór
innkeyrsluhurð og tveir aðrir inngangar. Mikið af
gluggum. Skrifstofurými og tvö salerni. Húsnæðið
býður upp á mikla möguleika. Laust strax.

Mjög góð staðsetning

Uppl. Í síma 822-0700 og gylfi@selehf.is
Fr

um

Húsið er 213 fm  Kanadískt timburhús. Búið er
að klæða húsið að utan, setja veggjagrindur,
rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26
fm bílskúrinn. Verð 30 millj. Nánari upplýsingar
á skrifstofu okkar að Lágmúla 7.

.isLágmúli 7, sími 535_1000

Opið hús í dag kl 14.00 – 15.00
Seljuskógur 18 - 

Akranesi - fokhelt - 100% lán

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. Ör-
yggishnappar í íbúðinni. Sjúkraþjálfari, hár-
greiðslustofa, matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5
millj. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Lágmúla 7.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Grandavegur - 3ja herb.- 

86,9 fm - 60 ára +

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Fr
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Um er að ræða einstaka fullbúna 139,2 fm íbúð í hinu nýja Skugga-
hverfi. Íbúðin er staðsett á 5. hæð og er með stórkostlegu útsýni.
Íbúðinni fylgi stæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr
hvíttaðri eik og öll gólfefni eru sérvalin. Íbúðin er mjög björt með hærri
lofthæð en almennt gerist. Verð 62 millj. 7413

LINDARGATA, 101 SKUGGI - GLÆSILEG ÍBÚÐ

Fr
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Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Mjög opin og björt 2ja-3ja herb. íbúð við Norðurbrú í Sjálandshverfinu 
Garðabæ. Eignin er alls 80 fm, með stæði í bílageymslu. Staðurinn er 
mjög barnvænn og mikið lagt upp með góðum göngu- og hjólaleið-
um í grenndinni sem og glæsilegri ylströnd. Verð 24,9 millj.

Nánari upplýsingar um eignina veitir Sara Lind í síma 693 7218

Opið hús í dag frá kl. 14 – 15
Norðurbrú 5, íbúð 207 

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Norðurbakki 220 

Hafnarfirði
Rentus kynnir til leigu  392 fm jarðhæð í nýju húsi í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Húsnæðið er ætlað undir veitingarekstur. 
Glæsilegt útsýni yfir höfnina. Gott útipláss fyrir borð og stóla

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir til leigu 5 eininga  við Fiskislóð. Stæðir eru 
frá 70-100 fm. Hver eining er á þrem hæðum.  Stórar inn-
keyrsludyr á 1. hæð sem er flísalögð, þar er salerni. Önnur 
og þriðja hæðirnar eru parketlagðar, eldhúsinnrétting við 
vegg á 2. hæð. Þar eru stórar svalir með frábæru útsýni til 
norðurs. Mögulegt að nýta húsnæðið sem skrifstofu- og lag-
erhúsnæði, jafnvel tilvalið fyrir listamenn. 

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Núpalind
Góð 4ra herbergja íbúð til leigu í nýlegu lyftuhúsi við Núpal-
ind í Kópavogi.  Íbúðin er 114 fm,  með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðu baðherbergi með baðkari og sturtu, þvottahús 
með ágætri innréttingu í íbúð. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu og borðkrók,  stofu og borðstofu. Útgengt úr stofunni 
út á flísalagðar svalir.  Sérmerkt bílastæði í bílageymslu húss-
ins. Langtímaleiga, leiguverð kr. 160.000.- á mánuði.

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Holtasmári 201 
Kópavogi
Fyrir aðila með heilsutengda starfsemi er til leigu 
skrifstofuhúsnæði við Holtasmárann,  nánar 
tiltekið í Hjartaverndarhúsnæðinu. Um er að 
ræða einstakar skrifstofur sem eru 17.5 fm til 
26,6 fm auk 300 fm opnu rými, sem býður upp 
á margvíslega nýtingu. Það fylgir aðgangur að 

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Skógarhlíð
Rentus kynnir til leigu vandað 113,4 fm  skrifstofuhúsnæði á 
þriðju hæð. Aðgengi að fundarherbergjum, ljósritunarher-
bergi, mötuneyti, kaffiaðstöðu á hæðinni og snyrtingum.
Húsgögn geta fylgt með Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

ESKIVELLIR 7, GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DÁG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00.
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Sérlega glæsileg endaíbúð á jarðhæð 4ra herb. 111,3 fm ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er endaíbúð m/sér inng. á jarðhæð m/glæsilegri verönd. 3 góð
herb, baðh m/hornkari. Rúmgott eldhús. Góð afgirt verönd. Laus fljótlega
Möguleiki að yfirtaka áhvílandi lán, létt kaup. Verð27,9 millj.

Íris og Tom bjóða ykkur velkomin. 
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Berlín  Sony Centre og skrifstofur á Potzdamer Platz-torginu hannaðar af arki-
tektinum Helmut Jahn. 

Seattle  „The Space Needle“ var byggð á 
sjöunda áratugnum og var hugarfóstur 
viðskiptamannsins Edwards Carlson og 
arkitektsins Johns Graham. 

Kyoto  Kyoto Station, byggð árið 1997, var hönnuð af arkitektinum Hiroshi Hara. Hún er 238 þúsund 
fermetrar að stærð og er bæði lestarstöð, verslunarmiðstöð og hótel. 
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Toronto er heimsborg. 
Þannig að þú skalt pakka 
eins og þú sért að fara 
til New York.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Icelandair byrjar áætlunarflug til Toronto í 
Kanada 2. maí og mun fljúga þangað 5 sinnum 
í viku í sumar. Þá bætist enn ein heimsborgin í 
hóp áfangastaða Icelandair. Viðskiptavinir 
Icelandair geta því valið um 24 áfangastaði 
austan hafs og vestan.



Ferðalangar geta lent í því að task-
an týnist um stundarsakir eða sé 
jafnvel send á rangan flugvöll. 
Þeir sem eru með kreditkort eru 
tryggðir að nokkru leyti fyrir 
slíku. Bæði Visa og MasterCard 
eru með góðar heimasíður þar 
sem nálgast má allar upplýsingar 
um hvers kyns ferðatryggingar. 
Þær geta margborgað sig þegar 
haldið er af stað út fyrir landstein-
ana.

Hjá VISA má nálgast nákvæm-
ar upplýsingar um hvers konar 
tryggingar eru í boði á valitor.is. 
Ferðalangar eru hvattir til að 
kynna sér kosti og galla hvers 
greiðslukorts. 

Besta tryggingin er hjá Platin-
um-korti TM, en þar eru korthafar 
tryggðir fyrir allt að áttatíu þús-

und krónum. Algeng-
ast er að tryggingin 
sé 24 þúsund krónur, 
en VISA-korthafar 
geta haft samband við 
SOS-International 
sem er hluti af ferða-
tryggingu VISA-kred-
itkortsins.

Korthafar Master-
Card eiga einnig völ á 
þjónustu SOS-Inter-
national sem er 
alþjóðleg stofnun. Á 
heimasíðu MasterCard, borgun.is, 
má nálgast allar upplýsingar um 
tryggingar á farangurstöf, en Plat-
inum-kortið býður bestu kjörin 
eða 80 þúsund krónur. Ferðalang-
ar ættu þó að hafa það í huga að 
sjálfsábyrgð er alltaf einhver.
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Farangurstrygging  Þeir sem lenda í því að 
tapa ferðatöskunni um stundarsakir ættu 
að kynna sér vel hvort greiðslukortafyr-
irtæki þeirra bæti þeim stundartapið að 
einhverju leyti. 

Ó, Æ, AUMINGJA ÉG 

ANDALÚSÍUFEGURÐ
Andalúsía hefur löngum þótt einn fegursti hluti Spánar, enda allt 
sem talið er spænskt í dag, flamengódansinn og nautaatið, 
upprunnið þaðan. Í dag bjóða Heimsferðir farþegum sínum 

upp á alla vinsælustu staðina við strendur Andalúsíu á Costa 
del Sol, svo sem Torremolinos, Fuengirola og Marbella. 

Sumarferðir og Plúsferðir fljúga einnig til Costa del 
Sol og stutt er frá þessum stöðum til höfuðborgar 

Andalúsíu, Sevilla. Fullkomin ferð til að sameina sól 
og falleg styttri ferðalög um héraðið. 

Allt sem spænskt er  Andalúsía státar af því og eignar sér flamengódansinn, nautaatið og hina klassísku spænsku matargerð. 

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Stafrænar myndavélar og upptökuvélar • iPod • tölvur • DVD spilarar •GSM símar • GPS staðsetningartæki •hljómtæki • hársnyrtivörur

Kíktu á elkofrihofn.is og 
gerðu enn betri kaup!
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Í 
Halifax, höfuðstað Nova Scotia 
á austurströnd Kanada, bland-
ast saman evrópsk og amerísk 
menning. Áhrifa Frakkanna 

og síðar Bretanna sem þar bjuggu 
á öldum áður gætir enn í rólegu og 
yfirveguðu borgarlífinu. Fyrsta 
flokks veitingastaður upp á 
franska mátann og amerískur 
„diner“ í húsinu á móti eru lítil 
dæmi um hvernig íbúarnir hafa 
valið það besta úr hvorum menn-
ingarheimi fyrir sig. 

Halifax iðar af lífi, enda fjöl-
margir háskólar í borginni sem 
fólk alls staðar að úr heiminum 
sækir. Háskólasamfélagið er svo 
skemmtileg andstæða við mikla 
hafnsækna starfsemi, sem sést á 
tíðri skipaumferð og stórum vöru-
skemmum við hafnirnar. 

Borgin er fámenn á kanadískan 
mælikvarða en nokkuð fjölmenn 
samanborið við Ísland. Íbúar eru 
um 400.000 en tæp milljón býr í 
héraðinu. 

Munið eftir varaboltunum 
Á haustdögum bauðst nokkrum 
íslenskum blaðamönnum að kynna 
sér golfvelli á Nova Scotia og prófa 
eldhúsið í leiðinni. Óhætt er að 
mæla með hvoru tveggja. 

Leikið var á nokkrum skemmti-
legum en ólíkum golfvöllum sem 
ýmist lágu meðfram ströndinni 
eða inni í stórum skógum. 

Við Íslendingar þekkjum strand-
vellina mætavel frá Hafnarfirði, 
Keflavík og Vestmannaeyjum, en 
skógarvellirnir eru önnur Ella. 
Fyrir þá sem ekki hafa þeim mun 
meira vald yfir kylfu og kúlu er 
betra að hafa fleiri en færri vara-
bolta í pokanum þegar skógar-
breiður umlykja hverja braut. 
Nægt ætti plássið að vera því ekki 
þarf að fylla öll hólf af drykkjum. 
Um þá sjá vallarstarfsmenn sem 
aka á milli brauta og svala þorsta 
kylfinga. Vatn, gos, bjór, kaffi og 
koníak, allt er á boðstólnum.

Eins og víðast hvar í útlöndum 

er mælt með því á Nova Scotia að 
kylfingar fari um velli á golfbíl-
um. Slíkur lúxus flýtir fyrir leikn-
um og gerir auk þess það að verk-
um að eftir hringinn eru menn 
óþreyttir. 

Flott föt - alls kyns sveiflur
Skammt utan við Halifax er einn 
af bestu golfvöllum Kanada. 

Fyrir aðeins tíu árum var Glen 
Arbour búinn til í skógi vöxnu 
landi með það að markmiði að 
skapa glæsilegan og krefjandi völl. 
Það tókst. Brautirnar eru hver 
annarri skemmtilegri en eins og 
gefur að skilja og áður var getið er 
betra að vera beinn. Bolti í skógi 
er tapaður bolti. Víti og vesen.  

Völlinn sækja efnaðir íbúar 
Halifax og nágrennis, þar klæðast 
menn hátísku golffatnaði og eru 
með græjur af dýrustu og bestu 
sort, en þar sannast hið forn-
kveðna; merkin segja ekkert til 
um hæfnina. Góðir jafnt sem síður 
góðir kylfingar geta leikið á Glen 
Arbour en munið bara að vera 
sæmilega til fara og virða reglur 
og siði.

Slappað af úti í sveit
Ekki er alveg sama fíneríið á golf-
vellinum í Digby Pines sem þó er 

mjög fínn. Merkin eru ekki jafn 
mikilvæg og á Glen Arbour, en 
golfið er jafn mikilvægt. Þar 
leggja menn sálu sína í að bjóða 
gestum upp á bestu mögulegu 
aðstæður til golfiðkunar og 
afslöppunar af öðru tagi (fyrir þá 
sem ekki vita er golf mjög afslapp-
andi). Kanadamenn og aðrir fara 
til Digby Pines til að láta líða úr 
sér. Þangað er um tveggja tíma 
akstur frá Halifax og spa og fínerí 
í boði. Golfvöllurinn er afskaplega 
skemmtilegur og aðstæður og yfir-
bragð skemmtilegt. 

Gott í munn og maga
Eldhúsinu á Nova Scotia má lýsa 
með fáum orðum. Það er ferskt, 
stuðst er við hráefni úr hafi og 
haga, og hvort tveggja til fyrir-
myndar. Humar, hörpuskel og 
kræklingar koma úr sjónum en 
hefðbundin griparækt sér svöng-
um fyrir kjöti. 

Sjávarfangið er aðall Nova 
Scotia-manna; þeim er mikið í mun 
að gestir bragði á ólíku konfekti 
hafsins og bjóða upp á eigið vín 
með, bæði hvítt og rautt. Vínrækt 
hefur færst í aukana í héraðinu og 
eru vínbændur á góðri leið með að 
gera sig gildandi á heimsmarkaðs-
torginu. 

GOLF OG MATUR Á 

NOVA SCOTIA
Þegar fólk er að leita að stað í útlöndum til að spila golf við bestu aðstæður og 
borða góðan mat er ekki víst að því detti í hug að fara til Kanada. Að fenginni 
reynslu getur Björn Þór Sigbjörnsson blaðamaður fyllilega mælt með Halifax og 
Nova Scotia. Þar eru frábærir golfvellir og kokkar sem kunna sitt fag.

Horft yfir eina af flottu holunum á Glen Arbour. FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS JÓNSSON

Blanda evrópskrar og bandarískrar menningar  Frábært sjávarfang og vín frá héraðinu eru 
aðalsmark Nova Scotia. 

SAGA OG
MENNING Í
FRANKFURT

VERÐ 61.900 KR.
Á MANN Í TVÍBÝLI.

13.–16. JÚNÍ

Fararstjóri: 
Svala Arnardóttir.

Sjáðu stærstu skýjakljúfa Evrópu,
upplifðu forna sögu og borgarfegurð 
í Römerberg og Sachsenhausen;
og kíktu í Zeil, stórglæsilega
verslunargötu.

+ Nánari upplýsingar
eru á www.icelandair.is

*Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting í 3 nætur á Inter Continental***, morgunverður, rútuferðir 
til og frá flugvelli erlendis, íslensk fararstjórn, skoðunarferðir um borgina með fararstjóra.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 4
21

49
 4

/0
8

GLEN ARBOUR
www.glenarbour.com

DIGBY PINES
www.digbypines.ca

SEVEN
www.sevenwinebar.com

DOMAINE DE GRAND PRÉ
www.grandprewines.ns.ca

NOVA SCOTIA
www.destination-ns.com

HALIFAX
www.destinationhalifax.com
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J
ames Bond hefur dvalið í 
Chile síðustu vikur þar 
sem verið er að taka upp 
nýjustu myndina hans, 

Quantum of Solace. Á hverjum 
einasta degi mátti lesa í blöðunum 
um það litla sem fréttist af Daniel 
Craig og félögum á meðan tökur 
stóðu yfir í Norður-Chile, og þótti 
til dæmis tíðindum sæta hvað 
Bond-leikarinn sjálfur var líf-
hræddur. Enginn vissi hvar hann 
gisti og hann hafði her öryggis-
varða í kringum sig til að gæta sín 
öllum stundum. 

Hitt sem þótti þó öllu verra var 
að eftir gífurlegan undirbúning af 
hálfu norðanmanna, sem létu sig 
dreyma um ómældan hróður á 
heimsvísu og stöðugan straum 
ferðamanna alls staðar frá til 
hásléttu Norður-Chile, kom í ljós 
að leikararnir frá Chile sem ráðn-
ir voru í myndina leika ekki Chile-
menn, heldur Bólivíumenn. Leik-
ararnir eru með tilheyrandi hatta 
og ponsjóa og tökustaðnum 

Antofagasta hefur verið breytt í 
Bólivíu. 

Það er lítill munur á hálendinu 
Chile-megin og Bólivíumegin, og 
Íslendingar hafa séð mun verri 
landfræðilegar falsanir í öllum 
þeim kvikmyndum sem hafa verið 
teknar upp á íslenskri grund en í 
raun átt að gerast í Danmörku, 
Sovétríkjunum, Japan eða jafnvel 
á tunglinu, en þetta fer mjög fyrir 
brjóstið á Chile-mönnum. Alda-
löng barátta Bólivíumanna fyrir 
aðgangi að sjó er viðkvæmt 
ágreiningsmál enn í dag og eru 
talsverð illindi og fordómar á báða 
bóga. Biturð Bólivíumanna í garð 
Chile og Perú er mikil og ár hvert 
halda þeir upp á Dag hafsins með 
þátttöku bólivíska sjóhersins sem 
enn er til. Á Degi dagsins krefjast 
þeir fyrrum aðgangs síns að hafi 
sem þeir misstu yfir til Chile í 
Kyrrahafsstríðinu fyrir 130 árum. 

Það er því auðvelt að koma auga 
á kaldhæðnina í því að Chile-
mönnum skuli líka illa við að Chile 

sé líkt við Bólivíu, þar sem fátækt 
og bágur efnahagur Bólivíu á að 
miklu leyti rætur að rekja til þess 
að Chile, sem hefur yfir meira en 
fjögur þúsund kílómetra strand-
lengju að ráða, náði rétti Bólivíu 
að hafi.

Stóra Bond-málið er Mogga-
blogg-mál ársins hér í Chile. Að 
miklu leyti er þetta misskilið þjóð-
arstolt og illa dulbúinn rasismi, 
þar sem fólki er mjög umhugað 
um hvað vestrænum þjóðum þykir 
um landið og vill ekki að þær haldi 
að hér sé fátækt eða að hér búi 
frumbyggjar, sem fólk tengir við 
fátækt og liðna tíma. Mikill upp-
gangur er í Chile og hefur verið 
síðustu ár, en þó hefur fátækt ekki 
minnkað í sama hlutfalli, heldur 
hefur bilið á milli ríkra og fátækra 
breikkað. Raunar er þetta bil 
hvergi meira í allri álfunni en í 
Chile. 

Vissulega er mun minna um 
frumbyggja í Chile en í Bólivíu og 
hinum löndunum í kring (þeir eru 

í kringum sjö prósent íbúa) en 
Chile-menn virðast lítið vilja af 
frumbyggjunum vita og gera sem 
minnst úr mikilvægi þeirra í land-
inu. Þess vegna eru margir sárir 
yfir að af chileísku leikurunum 
hafi aðeins verið valdir leikarar 
sem eru dökkir á hörund og þeir 
látnir leika ekki aðeins Bólivíu-
menn heldur bólivíska frum-
byggja – og það í Antofagasta-hér-
aði sem eitt sinn tilheyrði Bólivíu. 

Bólivíumegin eru menn einnig 
bitrir og kvarta yfir að land þeirra 
hafi ekki verið valið fyrir tökurn-
ar, en þeim þykir einnig súrt í 
broti að í myndinni sé Bólivía 
tengd eiturlyfjasmygli, ímynd 
sem þjóðin vill ólm losna við.

Talsvert hefur verið um mót-

mæli vegna þessa í norðurhluta 
Chile undanfarið. Ferðamálafull-
trúar létu hafa eftir sér að þeir 
hefðu ekki gefið leyfi fyrir tökun-
um hefðu þeir vitað af þessu, og 
bæjarstjóri í litlum bæ í Ant-
ofagasta var handtekinn þegar 
hann ók bíl sínum beint inn á töku-
stað og truflaði tökur til að mót-
mæla því að bæ hans væri breytt í 
bólivískan bæ. 

Kjarni málsins virðist þó vera 
sá að það sem gamla kappanum 
Bond hefur tekist er að bregða sér 
í hlutverk Hróa hattar og færa 
Bólivíumönnum aftur landið dýr-
mæta sem þeir misstu fyrir 130 
árum – þó ekki sé nema í nokkrar 
mínútur í Hollywoodmynd.

sli@hi.is

BOND TIL BJARGAR 
BÓLIVÍUMÖNNUM
Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir skrifar frá Chile

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐ-
URINN?  Dolores á Rosa Lux-
emburg Straße eru með mjög 
góð burritos. Svo er Due Forni á 
Schönhauser Allee kannski besti 
pitsustaður í heimi.

HVAR ER BEST AÐ FÁ SER ÖL?   
8mm Bar á Schönhauser Allee er 
eflaust ein besta eins herbergis 
reykfyllta skítahola í heimi. Góð 
tónlist og hressir eigendur.

FLOTTASTI BARINN?  Bassy 
Cowboy Club. Hann er þægilega 
staðsettur beint við hliðina á 8mm 
Bar. Innréttingarnar eru svona 
kúrekalegar með rifflum, hesta- 
og nautahauskúpum, uppstopp-
uðum úlfi og stórri mynd af Lee 
Hazlewood. 

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ 
KAUPA FÖT?  Svæðið í kringum 
Hackescher Markt. Svo eru marg-

ar búðir á Kastanienallee, ásamt 
Oranienstraße og Wienerstraße í 
Kreuzberg.

BESTI STAÐURINN EFTIR 
KLUKKAN TVÖ AÐ NÓTTU?  Kaff-
ee Burger, sögufrægt og sóðalegt 
Rússadiskó á Torstraße.

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚR-
INN ?  LSD-lengjan í Prenzlauer-
berg. Þá gengur maður Raum-
erstraße framhjá Helmholzplatz 
garðinum. Á þeirri göngu þverar 
maður Lychenerstraße, Schlie-
mannstraße og Dunckerstraße. 
Þannig er nafnið tilkomið. Þetta er 
einn fallegasti hluti Austur-Berlín-
ar, og fór ekki jafn illa út úr stríð-
inu og meirihluti borgarinnar. Flest 
húsin þar eru orðin yfir hundrað 
ára gömul. Þar lítur borgin út eins 
og hún eflaust gerði öll á fyrri 
tímum.

HEIMAMAÐURINN 
 Berlín

BALDVIN PÁLSSON DUNGAL, BARÞJÓNN OG 
RÓTARI

24.990

Alicante



Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

BSÍ  / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.flybus.is

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00
Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10 
Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05-15

Auk áætlunarferða frá BSÍ stoppar 
Flugrútan einu sinni á hverjum 
morgni á eftirtöldum stöðvum Select 
og fer þaðan síðan beint út á flugvöll: Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50
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 sigtryggur magnason og sonur

ÞEGAR ÉG FERÐAST...  þá sakna ég alltaf 
stinningskaldans.

PARADÍS FYRIR MÉR...  er augnablikið sem 
ég man hvar ég er en gleymi hvert ég ætla.

ÉG FERÐAST ALDREI ÁN...  moleskin-stíla-
bókar, penna og tannbursta.

BESTI STAÐUR SEM ÉG HEF NOKKURN 
TÍMA HEIMSÓTT...  er líklega klaustrið í 
Montserrat. Í smástund hélt ég að ég myndi 
frelsast þarna efst í þessu katalónska fjalli. 
Svo reddaðist það.

UPPÁHALDSHÓTELIÐ MITT ER...  The Zetter 
í London. Toppsmart.

MINNISSTÆÐASTA MÁLTÍÐ SEM ÉG HEF 
SNÆTT Á FERÐALAGI...  eru sniglarnir á 
óvæntum veitingastað í litlu þorpi við landa-
mæri Spánar og Frakklands, mig minnir að 
þorpið heiti Latour-de-Carol.

SÍÐASTA FERÐIN SEM ÉG FÓR Í...  var til 
London í framhaldsbrúðkaupsferð sem 
endar aldrei.

ÞEIR MINJAGRIPIR SEM ÉG KEM MEÐ 
ÚR FERÐUM...  eru í formi ísskápssegla og 
minninga.

FERÐIR MÍNAR
SIGTRYGGUR MAGNASON, RITHÖFUNDUR OG MARKAÐSSTJÓRI RIFF- ALÞJÓÐ LEGRAR 
KVIKMYNDAHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK HÉLT Í SMÁSTUND AÐ HANN MYNDI FRELSAST Í 
KATALÓNSKU KLAUSTRI ÞANGAÐ TIL ÞAÐ REDDAÐIST. 

Ungfrú Ingveld-
ur er stödd í 
leigubíl í Shibu-
ya-hverfinu í 
Tókýó. Hún veif-
ar rauðlökkuð-
um nöglum að 
bílstjóranum 
sem virðist ekki 
skilja eitt auka-
tekið orð. „Four 
Seasons Hotel! 
You know, 
FOUR,“ segir hún hækkandi og 
taugaveikluðum rómi á meðan hún 
horfir á endalaus götuskilti skrif-
uð upp á kanji. Hvílík mannmergð 
fyrir utan, og ekkert nema undar-
legt ungt fólk með bleikt hár og í 
pönkaralegum fötum. Ingveldur 
er að fara að hitta nýja kærastann 
á hótelinu. Hann er ljósmyndari 
og er að mynda einhvern risa tísku-
viðburð í borginni. „Ahhhhh! Fosí-
son hótel, Haj!“ jánkar allt í einu 
bílstjórinn brosandi. Þegar hún 
loks veltur inn um anddyrið með 
nýja svarta ferðatöskusettið sér 
hún hann í fjarska umkringdan 
sex feta háum og mjóum fyrirsæt-
um. Ingveldur dæsir. Hún bjóst 
líka alveg við því að þetta yrði eins 
og kvikmyndin Lost in Translat-
ion. Hún er búin að horfa á hana 
þrisvar í röð og finnst hún vita allt 
um Tókýó. Auðvitað er bara spurn-
ing um að taka Scarlett Johansson 
á þetta og lifa á hótelbarnum í 
viku. Kærastinn kyssti hana á 
ennið áður en hann þaut út en hún 
er að reyna að botna í öllum þess-
um tökkum á klósettinu. Hún ýtir 
á einn og heitur blástur geysist 
upp úr skálinni. Sá næsti sendir 
vatnsbunu beint upp í loftið og 
eyðileggur hárið. Hún ákveður að 
skella sér í heilsulind hótelsins og 
gera sig sæta, enda stór veisla 
fram undan í kvöld og um að gera 
að slá í gegn. Japönsku konurnar 
líta hana hornauga þegar hún 
afklæðir sig. Eins og hún sé með 
smitsjúkdóm. Það er æpt á hana 
þegar hún ætlar að stinga sér til 
sunds í ólýsanlega fallegri laug-
inni. Maður veifar hryllilega ljótri 
sundhettu og bendir reiður á hárið 
á henni. Voðalega er þetta fólk 
nojað eiginlega.  Tveimur tímum 
síðar er Ingveldur stödd á gífur-
lega „trendí“ bar klædd í stuttan 
kímonókjól frá Alexander 
McQueen (hún kann sig meðal 
framandi þjóða).  Kæró hefur skil-
ið hana eftir aleina eina ferðina 
enn og allir brosa afskaplega 
mikið til hennar. Ingveldi finnst 
ekki töff að brosa. Hún er með 
frosinn stút á meðan hún skellir í 
sig þriðja kampavínsglasinu. Glöt-
uð rokkhljómsveit byrjar að spila 
og einhver maður er alltaf að 
benda á gólfið fyrir neðan hana og 
brosa. Hún pírir niður gegnum 
kampavínsskýið og verður þess 
vör að gólfið er... spegill. Lífsseigt 
trend í Tókýó. Skelfingu lostin 
horfir hún aftur upp. Hún hefði 
betur ekki tekið Paris Hilton á 
þetta í kvöld. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR...
Fer til Tókýó

Það voru mikil gleðitíðindi að sjá Forseta Íslands handsala á Bessastöðum samkomulag við Mahmoud Abbas forseta palestínsku 
þjóðstjórnarinnar um friðarfund á Íslandi. Reyndar kom frumkvæðið ekki frá Ólafi Ragnari Grímssyni sem hefur því miður hefur verið seinn til að 
taka undir áskorun Friðar 2000 að Virkja Bessastaði til friðarmála og setið á forsetastóli í nær 12 ár aðgerðarlítill hvað friðarmálin varðar.   

Árið 2004 í aðdraganda forsetakosninga birtist á www.forsetakosningar.is opið bréf frá Holy Land Trust í Betlehem með áskorun um að embætti 
Forseta Íslands komi að friðarferlinu.  Þetta var aðeins einn af þeim fjölmörgu sem ég ræddi við árið 2001 þegar ég dvaldi fimm vikur í Ísrael og 
Palestínu til að kynna hugmyndafræði Friðar 2000 fyrir stjórnmálamönnum og félagasamtökum beggja þjóða. Hér varð til Alþingi Jerúsalem sem 
ég skora á bæði almenning, þingmenn og stjórnvöld að kynna sér á vefnum www.althing.org en hugmyndin að Alþingi Jerúsalem hefur víða 
fengið athygli og fjölda meðmæla bæði frá Palestínu og Ísrael.   

Forseti Íslands gæti gegnt forystuhlutverki í friðarmálum á alþjóðavettvangi og lagt grunninn að nýjum og betri heimi fyrir komandi kynslóðir.  Fái 
hugmyndafræði Friðar 2000 aukinn meðbyr á næstu árum og áratugum gæti á Íslandi risið þróunarstofnun lýðræðis og stjórnstöð alþjóðlegs 
friðargæsluliðs sem gerði þjóðum mögulegt að leggja niður heri sína og gera varnarsamninga við hið alþjóðlega friðargæslulið.  Þótt margir hafi 
verið til að fordæma mig og hugmyndir mínar um að Virkja Bessastaði til friðarmála hefur hugmyndafræðin byrjað að skila sér í þjóðarvitundina: 

Stofnar samtökin Friður 2000. Flýgur með hjálpargögn og 
jólapakka með kveðjum frá Íslenskum börnum fórnarlamba Chernobyl og 
stríðhrjáðra barna í Sarajevo. Hugmyndin verður öðrum hvatning og og 
bílalestir með hjálpargögn og slíka jólapakka berast næstu árin til 
Chernobyl og á stríðshrjáð svæði með bílalestum frá ýmsum stöðum.   

Gefur út bókina “Virkjum Bessastaði” dreift á öll heimili 
landsins. Skorar á frambjóðendur að taka upp friðarmálin. Þegar enginn 
þeirra bregst við áskoruninni lýsir Ástþór sjálfur yfir framboði og notar 
síðan beinar sjónvarpsútsendingar til að fá Ólaf Ragnar Grímsson til að 
gefa kjósendum loforð um að beita embættinu í friðarmálum verði hann 
kjörinn. Forsetinn sveik kosningaloforðið í 12 ár. Í aðdraganda kosninga 
tók Ástþór við Gandhi mannúðarverðlaunum og afhenti Clinton bandaríkjaforseta eintak af Virkjum Bessastaði.  

Skorar á heimsbyggðina frá Baghdad að mótmæla fyrirhugaðri árás á Írak. Ástþóri tókst að koma 
skilaboðunum í gegnum CNN, ABC, CBS og nær alla heimspressuna í 5 daga samfleitt og margsinnis sem 
aðalfrétt og forsíðufrétt í erlendum stórblöðum!  1998 er Ástþór sæmdur Heilögum Krossi Grísku 
Réttrúnaðarkirkunnar að útnefningu UNESCO eftir að Clinton hætti við innrásina í kjölfar mikilla mótmæla. 

Ráðamenn vilja að Icelandair flytji vopn og hermenn fyrir Bush í Írakstríð. Ástþór sendir út viðvörun um hættulegt óðagot sem geti 
dregið Íslensk flugfélög inní hryðjuverkastríð. Þá fangelsaður en sýknaður af Hæstarétti. Hætt við að nota Icelandair flugvélar til vopnaflutninga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson borgarstjóri stofnar Friðarstofnun Reykjavíkur. (Ástþór kynnti slíka hugmynd fyrir borgarstjóra árið 1995)

Árni Sigfússon bæjarstjóri Reykjanesbæjar undirritar samning um stofnun alþjóðlegs háskóla á Keflavíkurflugvelli er starfi að 
friðarmálum, kenni alþjóða- og öryggismál. (Ástþór kynnti hugmyndir að friðarháskóla á Íslandi árið 1997 eftir að fá stuðning við hugmyndina hjá 
fjölda fræðimanna erlendis, síðan í forsetaframboði 2004 og 2006 sendi bæjarstjóranum tillögu að slíkri starfsemi á Keflavíkurflugvelli). 

Yogo Ono kom frá New York með friðarsúlu til Viðey (Ástþór kynnti Ísland sem land friðar á fjölda fyrirlestra í New York, Tokyo og 
víðar m.a. hjá Sameinuðu Þjóðunum í New York og í hjá friðarháskóla S.Þ. Costa Rica yfir 9 ára tímabil 1995-2004). 

Stjórnvöld samþykkja beiðni Palestínumanna um friðarfund á Íslandi og Forseti Íslands handsalar samkomulagið á Bessastöðum. 
Ástþór kynnti þessar hugmyndir í Palestínu og Ísrael árið 2001 og aftur fyrir nánum samstarfsmönnum Yasser Arafat árið 2004.

Þótt mikilvægur árangur hafi nú þegar náðst eigum við Íslendingar nokkuð í land með að laga til garðinn heima hjá okkur til að vera teknir 
alvarlega á alþjóðavettvangi.   

Harka stjórnvalda og lögreglu í garð mótmælenda er áhyggjuefni. Það olli t.d. almennri hneykslan víða um heim og meira en tíu þúsund 
mótmælabréf bárust stjórnvöldum frá þingmönnum og félagasamtökum í meira en 30 löndum þegar ég var fangelsaður og átti að dæmast í 16 
ára fangelsi að beiðni Ríkislögreglustjóra fyrir friðsamleg mótmæli með tölvupósti gegn því að Íslenskar flugvélar tæku þátt í vopnaflutningum til 
ólögmæts stríðsreksturs í Írak.  Slagsmál lögreglu við vörubílstjóra síðustu daga minna á að tvo þarf til að deila og að hugsanlega þurfi 
dómsmálaráðherra, lögreglan og fleiri landsmenn að endurskoða vinnubrögðin. Ég hef t.d. aldrei á minni lífsævi lent í slagsmálum þrátt fyrir að 
hafa oft notað ögrandi aðferðir við að koma málstaðnum á framfæri svo sumum þykir of um. 

Þá hefur að undanförnu verið alvarlega vegið að lýðræði á Íslandi. Ummæli oddvita yfirkjörstjórnar 
stærsta kjördæmis landsins um mitt framboð í fjölmiðlum eru enn til umfjöllunar hjá 
Lögreglustjóranum í Reykjavík.  Áður en tekið hefur verið á því máli af hálfu stjórnvalda í samræmi 
við stjórnarskrá væru forsetakosningar í raun sviðsett lýðræði – sjá nánar á 
www.forsetakosningar.is.  Hagsmunagæsla einstakra fjölmiðla fyrir sitjandi forseta hefur verið 
með þeim hætti í aðdraganda kosninga að hætt er við að framboð mitt á sama tíma og 
undirbúningur er hafinn hjá Stjórnvöldum og Forsetaembættinu um friðarfund á Íslandi gæti skaðað 
málstaðinn. Skemmst er að minnast aðför Stöðvar2 í byrjun árs gegn hugsanlegu mótframboði og 
2004 þegar hingað komu heimsþekktir fræðimenn í friðarmálum. Þeir voru úthýstir frá Stöð2 og 
aðrir klipptu úr viðtölum boðskapinn um mitt framboð til að Virkja Bessastaði til friðarmála.  Önnur 
fjölmiðlun var með svipuðum hætti undir bumbuslætti af endalausum lygaþvælum í DV og þannig 
útilokað að koma boðskap forsetaframboðsins óskekktum til þjóðarinnar.   

Við ofangreindar aðstæður tel ég heillavænlegast fyrir málstað Friðar 2000 að taka ekki þátt í forsetakosningum í sumar. Ég skora á Ólaf Ragnar 
Grímsson að nota nú það einstaka tækifæri sem honum hefur borist á silfurfati frá Palestínu til að Virkja Bessastaði!   

Ástþór Magnússon 
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og héraðsstjórn á móti sér og – 
þangað til nýlega að minnsta kosti 
– ríkisstjórnina líka, segir Pereira 
að með hverjum deginum vinni 
málstaður þeirra ný lönd.

„Og nú er borgarstjórnin farin 
að nötra út af þessu. Nýlega sagði 
meira að segja einn fulltrúi komm-
únista, sem stjórna borginni með 
jafnaðarmönnum, að taka yrði 
mark á niðurstöðu kosninganna! 
Það er því borgarstjórinn einn 
sem lætur eins og flugvöllurinn 
fari, burtséð frá kosningunum 
[sem eru ekki bindandi].

Enda eru rökin okkar megin. 
Við höfum reiknað út að það sé vel 
hægt að reka þennan flugvöll með 
hagkvæmum hætti eins og City-
flugvöllinn í London,“ segir Per-
eira.

Andstæðingarnir hafi hins 
vegar ekki hugsað lengra en svo 
að þeir vilji völlinn burt og 
almenningsgarð í staðinn. Þeir 
hafi engan fjárfesti til að hrinda 
þeim áætlununum í framkvæmd.

„Og svo er einungis hægt að 
selja hluta landsins undir hús-
næði. Það má ekki gleyma því að 
þetta hefur verið flugvöllur í átta-
tíu ár [síðan 1923] og þarna hefur 
verið athafnasvæði hersins. Jarð-
vegurinn er því án efa mengaður. 
Það er ekki ókeypis að hreinsa 
hann upp.“

Spurningin er því hvað hinn vin-

sæli borgarstjóri Berlínar geri, 
takist kosningavél flugvallarsinna 
að fá Berlínarbúa til að ganga 
gegn vilja hans. 

Ákvæði um slíkar borgarakosn-
ingar eru nýmæli í lögum Berlín-
ar og því lítil reynsla af þeim. 
Þær voru bannaðar samkvæmt 
stjórnarskrá Þýskalands eftir 
seinna stríðið. Spurningin er 
hvort lýðurinn fái að ráða, til góðs 
og ills.

TÓMLEG FLUGSTÖÐ HITLERS Farþegum 
fækkar stöðugt á Tempelhof-velli og fer 
nú lítið brot flugumferðar borgarinnar 
um hann. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

Snyrtivörurisinn Estée Lauder 
bauðst til þess árið 2006 að breyta 
Tempelhof-flugstöðinni í einkarek-
ið sjúkrahús. Halda átti eftir einni 
flugbraut þar sem auðugir sjúklingar 
gætu lent og komist snögglega 
undir læknishendur.

Þetta var hugmynd Ronalds S. 
Lauder, erfingja að Lauder-veldinu, 
en hann er einnig þekktur fyrir að 
vera forseti heimsþings gyðinga.

Maðurinn sem þannig reyndi 
að kaupa flugvöll Hitlers er frægur 
fyrir að hafa kostað meðal annars 
endurbætur á Auschwitz-útrýming-
arbúðunum og að styrkja háskóla 
gyðinga. 

Ef til vill var hugsunin sú að 
breyta þessu tákni þriðja ríkisins og 
eyðileggingarinnar sem því fylgdi í 
huggulegt hjúkrunar- og uppbygg-
ingarrými fyrir gyðinga. 

HEFND GYÐINGSINS

RONALD GEFUR PÁFANUM GJÖF Hugsanlega ætlaði Ronald S. Lauder að stríða 
nasistunum með því að gera mikilmennskubrjálæðislegan flugvöll Hitlers að 
sjúkrahúsi. NORDICPHOTOS/AFP

LANDSVÆÐI TEMPELHOF FLUGVALLARINS Eins og sjá má á myndinni er mikið landsvæði sem fer undir flugvöllinn, en í dag er kosið um framtíð hans í Berlín.  NORDICPHOTOS/AFP

IÐJUÞJÁLFUN
H E I L B R I G Ð I S D E I L D

Háskólinn á Akureyri er eina íslenska menntastofnunin sem býður upp á 
nám í iðjuþjálfun. Áherslur og námsefni eru sótt til iðjuvísinda, heilbrigðis-
vísinda, raunvísinda og félagsvísinda.

Nýtt – Fjarnám haustið 2008

Frá og með haustinu 2008 verður boðið upp á fjarnám í iðjuþjálfun. Með 
þessu móti verður hægt að stunda námið hvar sem er á landinu. Allt 
námsefni verður aðgengilegt á vefnum, auk þess sem fjarnemar koma í 
kennslulotur á Akureyri. Í lotunum sækja fjarnemar kennslustundir með 
staðarnemum þar sem megináhersla verður lögð á verklega þjálfun og 
umræður.

Ólafur Örn Torfason,
Forstöðumaður áfangaheimila 
fyrir geðfatlaða á Akureyri

Ég var mjög ánægður með námsdvöl 
mína í HA, bæði hvað varðar námið og 
félagslífið. Námið var fjölbreytt og 
skemmtilegt og býður upp á fjölbreytta 
starfsmöguleika eftir útskrift.

Kynntu þér nám í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri 

á www.haskolanam.is
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SILJA BÁRA ÓMARSDÓTTIR STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR 
...atvik þegar ég var átta ára 
gömul. Pabbi var úti á sjó og 
allir lágu í flensu nema ég. Ég 
ákvað að reyna að færa fólk-
inu eitthvað að borða og eitt 
af því sem ég kunni að elda 
var spælt egg. Ég tek fram 
eggin og byrja að steikja, og 
úr einu þeirra vellur hálfmót-
aður ungi. Ég þarf varla að 
taka það fram að mér varð 
mikið um og dró mömmu 
fárveika fram úr rúminu til 
að reyna að skafa ungann af 
pönnunni. Ég borða mikið af 
eggjum í dag og finnst þau 
mikill herramannsmatur en 
ég borðaði ekki egg lengi vel 
eftir þetta og það tók nokkur 
ár að venjast þeim aftur. 

HEIÐAR JÓNSSON SNYRTIR 
...hellingur af kólesteróli. Ég var 

nefnilega mikill eggjamaður á 
yngri árum, en ég hef aðeins 
vanið mig af því. Ég er náttúru-
lega alinn upp í sveit þar sem 
hænur verptu eggjum, ég þurfti 

að sækja eggin út í hænsnakofa 
og egg léku því stórt hlutverk í 

æsku minni. Ég uppgötvaði það hins 
vegar strax í æsku að ef þú setur 
strá fyrir framan hænu þá fer hún 
ekki yfir það, því hún veit ekki hvað 
er hinum megin. Og ef það er eitt-
hvað sem hefur alltaf farið í taugarn-
ar á mér þá er það þröngsýni og 
heimska hjá fólk. En hænan, já – hún 
toppar það allt.  

ÓMAR R. VALDIMARSSON UPPLÝSINGAFULLTRÚI
…frjóvgað egg kon-
unnar minnar. Í dag, 
laugardaginn 26. apríl, 
eru liðnar 40 vikur 
frá þessum örlagaríka 
hittingi erfðaefna 
okkar og lítið bólar á 
frumburðinum. Fram 
að þessum degi höfum 
við verið sannfærð um 
að ófædd dóttir okkar 
myndi koma í heim-
inn á undan tímanum 
– að hún kæmi okkur 
svolítið á óvart – en allt 
kemur fyrir ekki. Svo 
nú bíðum við og bíðum. 
Biðin býður þó upp á 
margt skemmtilegt. 
Við erum til dæmis 
búin að fara ítrekað yfir þá hluti sem við ætlum 
að taka með okkur á fæðingardeildina og þá 
höfum við fundið upp 99 nýjar leiðir til þess að 
segja vinum og vandamönnum að „það sé ekkert 
að gerast“ og að þetta „sé allt að koma“. Ennþá 
erum við þó róleg. Við erum nefnilega bæði viss um að 
á endanum muni þetta egg klekjast.

ÓLAFUR GUNNARSSON RITHÖFUNDUR 
...risavaxin amerísk páskaegg. Þegar 

ég var tíu ára gamall giftist systir 
mín manni sem hafði búið um nokk-

urt skeið í Bandaríkjunum. Hann 
gegndi síðar herþjónustu uppi á 

velli og var um tíma túlkur hjá 
bandaríska hernum. Hann hafði 
aðgang að þessum líka tröll-
auknu páskaeggjum sem voru 
sextíu til sjötíu sentímetrar á 
hæð. Yfir eina páskahátíðina 
fékk frændi minn að gista hjá 
okkur, en þá var það ekki siður 
að leitað væri að páskaeggj-
um heldur var þeim stillt upp 

fyrir framan rúmið þannig að 
þau voru það fyrsta sem maður 
sá þegar maður vaknaði. Þegar 

ég opnaði augun um morguninn 
beið mín tröllaukið, „monster“-egg 
við rúmstokkinn en frændi minn, sem var utan af landi, fékk 
sígilt íslenskt egg í minna lagi. Hann leit á sitt og sagði: „Helvítis skíta 
litla egg er þetta“. Hann leit síðan á mitt og stundi: „Þitt egg er rosa-
legt.“ Og svo sofnuðum við báðir aftur, misjafnlega sáttir. 

VALDÍS GUNNARSDÓTTIR ÚTVARPSKONA 

...Ella í húsinu á móti, en það er hún Elín María Björnsdóttir 
sem er verslunarstjóri hjá versluninni Egg. Þar fyrir utan 
dettur mér auðvitað í hug eggjakast vikunnar þar sem Lára 
Ómarsdóttir missti vinnuna sem mér finnst auðvitað skelfilegt, sá 
frábæri fréttamaður sem hún er. Sem fjölmiðlakona veit ég að á 
svona ögurstundum lætur maður eitthvað út úr sér sem maður 
meinar ekki eða getur lent í óheppilegri atburðarás. Get ég til 
dæmis nefnt það þegar ég var send niður í bæ á fyrsta degi 
bjórsins á Íslandi til að fara á milli kráa í beinni útsendingu 
og kanna stemninguna. Fyrir utan staðina var svo bíll með 
tæknimönnum og ég var með víra, míkrafón og allt það 
innan á mér. Hvert sem ég fór var mér auðvitað réttur 
bjór og þótt ég hafi ekki drukkið nema nokkra sopa á 
hverjum stað þurfti ég auðvitað að fara reglulega á 
klósettið. Og ég fór auðvitað inn á klósett með vírana og 
allt saman án þess að fatta neitt – strákunum í bílnum, 
Sigga tæknimanni og fleirum, til mikillar skemmtunar. 
Ég fattaði svo ekki neitt fyrr en í lok kvölds. 

ÚLFAR FINNBJÖRNSSON MATREIÐSLUMAÐUR
...alveg heill hellingur. Egg hafa fylgt mér 
alla tíð. Til dæmis var þetta það fyrsta 
sem ég eldaði í gamla daga þegar mamma 
fór að vinna úti og skildi mig, átta ára 
guttann, eftir heima, þá spældi ég þau, 
gerði ommelettur og alls kyns kúnstir. 
Svo er ég í dag með einar sex varpteg-
undir í garðinum, þar á meðal lynghænur 
sem verpa einu kólesterólfríu eggjunum 
í heiminum, þannig að við fjölskyldan 
sitjum oft á kvöldin og borðum þau egg 
í bunkum, enda eru lynghænueggin 
mjög lítil. Þess vegna er svolítil vinna að 
borða þetta. Annars hef ég 
alltaf verið mikill eggja- og 
fuglamaður og í sveitinni í 
gamla daga var hreinlega 
allt tínt og borðað 
- jafnvel lóu- og 
mávsegg. 

Verslunarstjórar og heimskar hænur
Matvæli vikunnar voru klárlega egg, þótt öllu jafna sé þjóðin frekar í því að steikja þau og sjóða en kasta uppi á Norðlingaholti. 
Af því tilefni hringdi Júlía Margrét Alexandersdóttir í nokkra góða menn og konur og fékk þau til að segja sér hvað þeim dytti í 
hug þegar þau heyrðu orðið egg. 

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...

Þegar ég 
heyri orðið 
egg dettur 
mér í hug...
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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

Ókei, Sara, þú heldur dyr-
unum opnum á meðan 

Hannes og ég berum jóla-
tréð út.

Ef við erum mjög varkár 
ættum við að geta troðið 
trénu út án þess að það 
missi of margar þurrar...

...greninálar.

HJÁLP!

Ég vildi vita hvða þessir örfáu 
tígrar sem enn lifa eru að 

gera núna, Krabbi...

Fela sig? 
Ég vona það.

Hérna er 
morgunmatur-
inn þinn, Palli

Egg og rist-
að brauð, 
ferskur 

appelsínusafi 
og vítamín.

Ég setti þúsund kall í vesk-
ið þitt fyrir hádegismat, 
og mögulega glósubók-

um og blýöntum.
Æ, nennirðu að 
póstleggja þessa 
ávísun fyrir gítar-

kennslunni þinni á 
leiðinni?

Þegar þú kemur heim 
verða til nýbakaðar súkk-
ulaðibitakökur fyrir þig. 

Af hverju þarf 
ég að gera allt á 

þessu heimili? 

Of seinn, 
að vanda!

Mánudagar 
eru verstir!

Það er verið að afhjúpa 
nýja styttu í garðinum... 

Komið því áleiðis.

Þær eru ekki margar 
stundirnar nú til dags 
sem við eyðum án tækja 
og tóla. Sjónvörp, tölvur 

og símar eru bara dæmi 
um hluti sem eru ótrúlega 
stór hluti af tilverunni, eig-

inlega oft of stór hluti. Að minnsta 
kosti er það svoleiðis hjá mér.

Ég hugsa að það sé kveikt á tölv-
unni minni að minnsta kosti helm-
ing þess tíma sem ég er vakandi á 
hverjum degi. Reyndar á ég auð-
veldast með að réttlæta notkun 
mína á tölvunni af öllum tækjum, 
því ég nota hana nú einu sinni bæði 
við vinnu og skóla. Þar fyrir utan 
geymir hún alla tónlistina mína og 
er því oft notuð í þeim tilgangi að 
spila hana þar sem ég bý ekki svo 

vel að eiga geislaspilara eða aðrar 
græjur.

Með þessu er ég búin að réttlæta 
einhvern hluta tölvunotkunarinnar, 
en sannleikurinn er sá að mestur 
tíminn fer í eitthvað allt annað. Til 
dæmis finnst mér ég hálf vængbrot-
in ef ég kemst ekki á helstu frétta-
síðurnar á netinu með reglulegu 
millibili. Svo þarf auðvitað að skoða 
tölvupóstinn á hverjum degi, nokkr-
um sinnum á dag, og það duga ekki 
færri en fjögur mismunandi tölvu-
póstföng til þess. Fyrir utan þetta er 
nauðsynlegt að kíkja á Facebook og 
Myspace svo maður sé alveg örugg-
lega ekki að missa af neinu.

Það líður líka varla sá dagur að 
ég horfi ekki á sjónvarpið. Og það 
er sko ekki vegna þess að það sé 

svo gríðarlega mikið af vönduðu og 
skemmtilegu sjónvarpsefni í boði. 
Það er bara vani, alveg eins og það 
að skilja farsímann ekki við sig 
nema um borð í flugvél. Það er 
nefnilega bráðnauðsynlegt að það 
sé hægt að ná tali af manni, allan 
daginn og alla daga.

Það var algjörlega óvart sem ég 
ánetjaðist þessum tækjum. Það er 
nefnilega nákvæmlega það sem 
gerðist, þetta varð að hálfgerðri 
fíkn og ég hef sterkan grun um að 
ég sé sko alls ekki ein um þetta. 
Með sumrinu er ég samt að hugsa 
um að berjast gegn þessu, slökkva 
stöku sinnum á símanum og tölv-
unni og sjá hvort það sé ekki alveg 
hægt að lifa án tækjanna, í smá 
stund.

STUÐ MILLI STRÍÐA Bölvuð og blessuð tæknin
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR ÆTLAR AÐ PRÓFA AÐ SLÖKKVA Á SÍMANUM OG TÖLVUNNI

STÆRSTI LEIKUR ALLRA TÍMA ER AÐ KOMA

VILTU FYRSTA EINTAKIÐ?
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AÐALVINNINGUR ER 

GTA IV SPECIAL

EDITION!
ALLLLL

HVER VINNUR!

12
SENDU SMS BTL GTA

Á NÚMERIÐ 1900
OG SVARAÐU EINNI SPURNINGU OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!Á NÚ
OG SVARAÐU EINNI SPURNINGU OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AUKAVINNINGAR: GTA IV LEIKURINN · KIPPUR AF EGILS ORKU

DVD MYNDIR · BOLIR FRÁ BRIM OG FULLT AF ÖÐRUM TÖLVULEIKJUM

GTA IV LENDIR Í BT 29. APRÍL!

...ég sá það á visir.issir.is

„...fyrst á visir.is“
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Þegar Pete Doherty verð-
ur sleppt úr fangelsi eftir 
nokkrar vikur mun hann 
þurfa að finna sér nýtt 
heimili og friða alla þá 
sem hann skuldar háar 
fjárhæðir.

Pete Doherty verður heimilislaus 
þegar hann sleppur úr fangelsi 
eftir nokkrar vikur. Leigusali 
Dohertys ku hafa litið við í íbúð-
inni á dögunum til þess að athuga 
ástandið og brugðið allverulega í 
brún. Hann rifti því leigusamn-
ingnum samstundis. The Mirror 
greinir frá því að veggir, gólf og 
sumir gluggar í íbúð Dohertys 
hafi verið þaktir blóði, en auk 
þess hafi Doherty skilið eftir níu 
ketti í íbúðinni, sem mikinn ódaun 
lagði af þegar leigusalinn leit þar 
inn. 

„Pete er heimilislaus, blankur 
og skuldar dópsölum þúsundir 
punda. Hann eyðilagði staðinn 
með því að krota á veggina, gólf-
ið, hvar sem hann langaði til. Fal-
legu, þungu gluggatjöldin voru 
rifin niður og kettirnir hlaupa 
bara um einir og yfirgefnir,“ 
segir heimildarmaður The 
Mirror. 

Doherty ku vera í miklum fjár-
hagsvandræðum, og samkvæmt 
The  Mirror hafa honum borist 
hótanir frá ósáttum eiturlyfjasöl-
um þar sem hann situr í fangelsi. 
Þeir eru þó ekki þeir einu sem 
Doherty skuldar pening, því þeir 
vinir hans sem hafa lánað honum 
aur í gegnum tíðina eru ekki held-
ur sáttir. Samkvæmt heimildum 
The Mirror hafa þeir látið greipar 
sópa í íbúð Petes, í von um að fá 
þannig eitthvað af þeim fjármun-
um sem hann skuldar þeim. 

Það er þó ekki öll von úti fyrir 
Doherty, því Stefano Passantino, 
sérstakur velgjörðarmaður hans, 
hefur sett á fót sjóð til styrktar 
Pete Doherty, sem er ætlað að 
hjálpa honum að koma fótunum 

undir sig á nýjan leik þegar hann 
losnar úr fangelsi í næsta mán-
uði. Fyrr á árinu bauð Stefano 
Doherty fimm þúsund punda 
greiðslu fyrir myndatöku fyrir 
heimasíðu sína, þar sem Stefano 
selur föt. Samningar náðust ekki, 
þar sem umboðsmaður Dohertys 
fór fram á 30 þúsund punda 
greiðslu fyrir tökuna.

„Ég er mikill aðdáandi sem vill 

sjá þennan hæfileikaríka strák fá 
alla möguleika til að koma fótun-
um aftur undir sig,“ segir Stefano. 
„Ég vil sjá Pete flytja og semja 
nýtt efni í mörg ár enn. Ég geri 
hvað ég get til að hjálpa Pete til 
að geta sagt skilið við fortíðina. 
Ég skal útvega honum vinnu, 
fæða hann og klæða – en ég mun 
ekki þvo honum, það er til of 
mikils ætlast,“ segir Stefano. 

Heimilislaus og skuldugur

ERFIÐIR TÍMAR FRAM UNDAN Pete Doherty mun vera heimilislaus og þurfa að sefa 
fjöldann allan af fólki sem hann skuldar stórfé þegar hann losnar úr fangelsi í næsta 
mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

folk@frettabladid.is

„Ég ólst upp við 
að fylgjast með 
Lindsay. Það 
fékk mig til að 
langa til að gera 
það sem hún 
gerir.“
ALIANA LOHAN
Ófarir Lindsay Lohan 
virðast eitthvað hafa 
farið fram hjá litlu systur 
hennar. 

„Lít ég út 
fyrir að hafa 
borðað tíu 
ostborgara 
eða hvað?“
ASHLEE 
SIMPSON
Viðbrögð 
söngkonunnar 
við spurningu Ellenar DeGeneres 
um hvort hún væri ólétt, en Simpson 
hefur ekki enn neitað þeim þráláta 
orðrómi.

„Ég hef persónulega farið 
fram á að ég standi 
ekki við hliðina á 
Naomi af því að 
Amanda myndi 
ekki vilja sjást 
með svona hávax-
anni, fallegri 
manneskju.“
BECKI NEWTON ÚR 
UGLY BETTY
Flestir hefðu óttast eitthvað 
annað en óhagstæðan 
samanburð ef þeir stæðu við 
hlið ofurfyrirsætunnar upp-
stökku, Naomi Campbell, 
sem verður gestaleikari í 
Ugly Betty.

TÓNMENNTASKÓLI REYKJAVÍKUR

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 2008-2009 
stendur yfi r frá 28. apríl  – 9. maí.

Innritaðir eru:
1. Nemendur fæddir 2002 (6 ára) í Forskóla I
2. Nemendur fæddir 2001 (7 ára) í Forskóla II
3. Nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir beint í    
 hljóðfæranám, án undangengins forskólanáms.  
 Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
  Málmblásturshljóðfæri, þ.e. trompet, básúnu, barytón, horn  
  og túbu.
  Tréblásturshljóðfæri, þ.e. þverfl auta, klarinett, saxófón og fagott.
  Strengjahljóðfæri, þ.e. fi ðlu, selló og gítar.
  Einnig er til takmarkað pláss á píanó, harmóníku og ásláttar  
  hljóðfæri.
  Einnig er innritað í fi ðluforskóla (5-6 ára born)

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST 
ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 12:30-16:30
virka daga.  Síminn er 562-8477.
Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur í 
skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.
Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er nauðsynlegt 
að innrita nemandann einnig í Rafræna Reykjavík á heima-
síðunum www.reykjavik.is eða www.grunnskolar.is  eftir 9. maí 
eða biðja skrifstofu Tónmenntaskólans um aðstoð komi 
erfi ðleikar í ljós.

Skólastjóri
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16

12

12
7

STREET KINGS kl. 8 - 10
FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8 - 10
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 3.20 - 4.40
SUPERHERO MOVIE kl. 6
HORTON  kl.4 ÍSLENSKT TAL

THE SPIDERWICK CHRONOCLES kl. 6

16
12

7

7

STREET KINGS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
STREET KINGS LÚXUS   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
FORGETTING SARA MARSHALL   kl. 5.30 - 8 - 10.30
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 - 2.30 - 4
21   kl. 5.20 - 8 - 10.35
SUPERHERO MOVIE  kl.1 - 4 - 6 - 8 - 10
HORTON   kl.1 - 3 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

!óíbí.rk065
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

16
16
12
7
16
7

STREET KINGS kl.3.30 - 6 - 8.30 - 11
AWAKE  kl. 8 - 10
21 kl.3.20 - 6 - 9
SUPERHERO MOVIE kl.3.30 - 6 
DOOMSDAY kl. 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8
HORTON kl.3.30 ÍSLENSKT TAL

5%

SÍMI 551 9000

16
16

16

THE RUINS kl. 8 - 10
VANTAGE POINT kl. 8 - 10.10
THE BAND´S VISIT kl. 3 - 6 ENSKUR TEXTI

THE KING OF KONG kl. 3 - 6 - 8 ÍSLENSKUR T

TROPA DE ELITE kl. 3 - 5.30-8-10.20 ENSKUR T 

CARAMEL  kl. 3 - 6 ENSKUR TEXTI

WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 8 FORSÝNING
MADE OF HONOUR kl. 10.15 FORSÝNING

SÍMI 530 1919

“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”
- V.J.V., TOPP5.IS / FBL- V.J.V., TOPP5.IS / FBL

“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”
- V.J.V., TOPP5.IS / FBL

HANN ER RANGLEGA HANN ER RANGLEGA
SAKAÐUR UMSAKAÐUR UM
MORÐ OG GERIR MORÐ OG GERIR
HVAÐ SEM ERHVAÐ SEM ER
TIL AÐ NÁ FRAM TIL AÐ NÁ FRAM
RÉTTLÆTI!RÉTTLÆTI!

HANN ER RANGLEGA 
SAKAÐUR UM
MORÐ OG GERIR 
HVAÐ SEM ER
TIL AÐ NÁ FRAM 
RÉTTLÆTI!

FORSÝNING

FORSÝNING

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

Frá höfundi/framleiðanda 
SUPERBAD og KNOCKED UP

Tommy Lee Jones eins 
og hann gerist bestur

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

3D-DIGITAL

DIGITAL

OVER HER DEAD BODY kl. 5:50 - 8 - 10:10 7

FOOL´S GOLD kl. 8 7

DOOMSDAY kl. 10:20 16

STÓRA PLANIÐ kl. 6 (í síð. sinn) 10

BUBBI BYGGIR M/- ÍSL TAL kl. 4 L

HORTON M/- ÍSL TAL kl. 4 L

UNDERDOG ÍSL TAL kl. 4 L

DRILLBIT TAYLOR kl.  6 - 8 10

P2 kl.  10:10 16

DEFINETLY MAYBE kl. 4 - 8 L

SHINE A LIGHT  kl.  6 - 10:10 L

FORGETTING SARAH... kl. 8 - 10:20 L

21 kl.10 12

HEIÐIN kl. 8 7

THE RUINS kl. 10:10 16

BUBBI BYGGIR ÍSL. TAL kl. 4 - 6 L

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 - 6 7

DRILLBIT TAYLOR           kl. 2 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 10

DRILLBIT TAYLOR kl. 8 - 10:20 VIP
IN THE VALLEY OF ELAH kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 16

FORGETTING SARAH... kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30 12

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:30 L

SHINE A LIGHT kl. 3:15 - 5:30 VIP
FOOL´S GOLD kl. 5:40 - 8 - 10:20 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 1:30 - 4:20 - 6:10 L

STEP UP 2 kl. 1:30 - 3:30 7

OVER HER DEAD BODY  kl. 1:50 - 3:40 - 5:50-8 - 10:10 7

P2 kl. 8 - 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 4D - 6D - 8D - 10D 10

JUNO kl. 6 7

HANNA MONTANA kl. 2 (3D) L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

SparBíó 550kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

1/2
SV MBL

1/2
SV MBL

“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

DRILLBT TAYLOR kl. 4, 6, 8 og 10 L
FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 8 og 10.15 12
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 2, 4 og 6 - 550 kr. L
DEFINITELY, MAYBE kl. 8 og 10.15 L
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 2, 4 og 6 7
HORTON kl. 2 L

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

550 Kr.

Margir af vinsælustu tónlistar-
mönnum þjóðarinnar koma fram á 
tvennum tónleikum á Hótel Sögu 
2. og 3. maí til styrktar tónlistar-
safni söngvarans Jóns Kr. Ólafs-
sonar á Bíldudal.

Á meðal þeirra sem stíga á svið 
verða Raggi Bjarna, Sprengjuhöll-
in, Egill Ólafsson, Valgeir Guð-
jónsson, Rúnar Júlíusson og Álfta-
gerðisbræður. „Það er gaman að 
segja frá því að þegar ég var að 
hringja í þessa listamenn tóku 
allir mjög vel í þetta,“ segir André 
Bachmann, einn af skipuleggjend-
um tónleikanna. „Hann Jón er orð-
inn löggildur ellilífeyrisþegi og á 
gríðarlega stórt safn sem hann 
hefur orðið lítið pláss fyrir. Það 
þarf að halda þessu við og sinna 
þessu,“ segir hann.

Jón Kr., sem á fimmtíu ára söng-
afmæli í ár, stofnaði safnið 

Melódíur minninganna árið 2000 
án opinberrar aðstoðar eða styrkja 
og hefur það að geyma ómetanleg-
ar minningar úr tónlistarsögu 
landsins. Safnið er tileinkað fjölda 
tónlistarfólks, þar á meðal Hauki 
Morthens, Helenu Eyjólfsdóttur, 
og bræðrunum Ingimari og Finni 
Eydal. 

Jón Kr. var söngvari í dans-
hljómsveitinni Facon og einn af 
fjórum stofnendum hennar árið 
1962. Hann söng einnig í hljóm-
sveit Jóns Ástvaldar Hall Jónsson-
ar og hefur komið fram og sungið 
á óteljandi skemmtunum á Bíldu-
dal, í Reykjavík og víðar um land-
ið. Eitt þekktasta lagið sem Jón 
Kr. hefur sungið er „Ég er frjáls“ 
eftir Pétur Bjarnason sem kom út 
árið 1969.

Hægt er að fá miða á styrktar-
tónleikana á midi.is.

Styrkja tónlistarsafn Jóns Kr.

JÓN KR. ÓLAFSSON Styrktartónleikarnir 
verða haldnir í Súlnasal Hótel sögu 2. 
og 3. maí næstkomandi.

Um þrjátíu heimildarmynd-
ir verða sýndar á kvik-
myndahátíðinni Skjaldborg 
sem verður haldin í annað 
sinn á Patreksfirði hvíta-
sunnuhelgina 9. til 12. maí.

Gunnar Theódór Eggertsson, einn 
af skipuleggjendum Skjaldborg-
arhátíðarinnar, er afar ánægður 
með vöxt hátíðarinnar. „Ef fram 
heldur sem horfir verður hún ansi 
stór á næsta ári,“ segir Gunnar. 
„Patreksfirðingar eru mjög kátir 
með að halda þessa hátíð og það er 
mikil stemning í bænum í kring-
um hana. Það eru haldnar grill-
veislur, boðið upp á stangveiði og 
haldið sveitaball. Það er ekki alveg 
komin sama hefð fyrir því að halda 
kvikmyndahátíðir úti á landi eins 
og er með tónlistarhátíðir en það 
stendur vonandi til bóta.“

Stysta myndin á hátíðinni er 
þrjár mínútur en sú lengsta er í 
fullri lengd. „Hvað efnistökin 
varðar eru myndirnar eins fjöl-
breyttar og þær eru misjafnar að 
lengd,“ segir Gunnar og bætir því 
við að aðgangseyrir sé enginn. 

Á meðal mynda í boði verður 
heimildarmynd um Sæluhelgina á 
Suðureyri, mynd um rokksveitina 

Mínus, mynd um plötusnúðinn Ill-
uga Magnússon og heimildarmynd 
um Kúbu sem var tekin upp þar í 
landi sumarið 2006.

Opnunarmynd hátíðarinnar 
verður The Gates eftir heiðurs-
gestinn Albert Meysles. „Það er 
alveg stórmerkilegt að hann sé að 
koma. Hann er mikil goðsögn í 
heimildarmyndabransanum og 
hefur gert myndir í hálfa öld,“ 

segir Gunnar. Á afrekaskrá hans 
er meðal annars myndin Gimme 
Shelter um The Rolling Stones frá 
árinu 1970, auk þess sem hann tók 
upp öll baksviðsatriðin fyrir heim-
ildarmynd Martin Scorsese um 
Stones, Shine A Light. 

Nánari upplýsingar um Skjald-
borg má finna á www.skjaldborg-
filmfest.com.  
 freyr@frettabladid.is

Þrjátíu myndir á Skjaldborg

MANSA-SÆLAN 20 ÁRA Heimildarmyndin Mansa-Sælan 20 ára fjallar um Sæluhelg-
ina á Suðureyri.

SparBíó 550krSparBíó 550kr
26. og 27. apríl

laugardag og sunnudag

STEP UP 2
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

UNDRAHUNDURINN
M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLFA-
BAKKA OG KL. 2 Í KRINGL

FORGETTING 
SARAH MARSHALL
KL. 3:30 Í ÁLFABAKKA

OVER HER DEAD BODY
KL. 1:50 Í KRINGLUNNI

HANNA MONTANA
KL. 2 Í KRINGLUNNI
ATH. SÝND Í 3-D

DRILLBIT TAYLOR
KL. 2 Í ÁLFABAKKA

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
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Pete Wentz, 
hljómsveitarmeð-

limur Fall Out 
Boy og kær-
asti Ashlee 
Simpson, 
vakti 
athygli á 
þeim hörm-
ungum sem 
námugröft-
ur eftir 
demöntum 

hefur valdið 
í Kongó, þar 
sem coltan-

demantar eru 
notaðir til að 

fjármagna stríðsrekstur, á NME-
verðlaunahátíðinni í vikunni. „Fólk 
verður að passa hvað það kaupir,“ 
sagði Wentz, og ítrekaði að trúlof-
unarhringurinn sem hann keypti 
nýlega handa unnustu sinni væri 
ekki prýddur slíkum demöntum. 

Carmen Electra hefur 
tekið bónorði kær-
asta síns, rokkarans 
Robs Patterson, en 
hann bað fyrirsæt-
unnar um síðustu 

helgi, þegar 
parið fagnaði 
36 ára afmæli 
hennar í Las 
Vegas. Hjóna-
bandið verður 
hið þriðja á 
ferli Electra, 
sem var áður 
gift körfubolta-
kappanum 
Dennis Rod-
man og rokk-
aranum Dave 
Navarro. 
Fyrirsætan ku 
einnig hafa 
hug á að stofna 
fjölskyldu með 
Patterson sem 
allra fyrst. 

FRÉTTIR AF FÓLKI
Claire Danes 
verður nýtt andlit 
fyrir skartgripa-
línu Gucci-tísku-

hússins, og 
kemur þannig 
í stað Drew 
Barrymore. 
Danes kveðst 
stolt af því að 
vinna með 
Gucci, og 
segist dást 

að Fridu Giannini, sem er listrænn 
stjórnandi tískuhúss-
ins. Þetta er ekki í 
fyrsta skipti sem 
Danes situr fyrir, 
en í fyrra kom hún 
fram í sjónvarps-
auglýsingum fyrir 
fataverslanirn-
ar GAP. 

Tónlistarkon-
an Fergie 
kveðst hafa 
verið him-
inlifandi að 
hafa verið 
beðin um 
að syngja 
titillag 
væntan-
legrar Sex 
and the 
City–kvik-
myndar. 
Hún segir 
það hafa verið 
mikinn heiður, þar 
sem hún og móðir 
hennar séu miklir 
aðdáendur þátt-
anna. Fergie segir 
lagið, Labels and 
Love, hæfa myndinni 
gjörsamlega, þar sem 
það sé einhvers konar 
ástarþríhyrningur á milli 
ástar, vina og tísku. 

Stefnt er að því að hefja tökur í vetur á 
kvikmynd sem byggir á bók Mikaels Torfa-
sonar, Fölskum fugli. Leikstjóri er Þór 
Ómar Jónsson. Fjármögnun er komin vel á 
veg.

„Það hittist svo skemmtilega á að Mikki var að 
endurútgefa bókina. Handritið er tilbúið og við ætlum 
að reyna að fara í tökur í vetur. Sagan gerist einmitt í 
kringum jólin,“ segir Jón Atli Jónasson rithöfundur 
með meiru.

Til stendur að gera kvikmynd sem byggir á bók 
Mikaels Torfasonar, Fölskum fugli, sem kom út fyrir 
tíu árum. Þótti hún marka tímamót. Jón Atli, sem 
skrifar handritið, segir fjármögnun komna vel á veg 
en Þór Ómar Jónsson mun leikstýra myndinni. Þetta 
er hans fyrsta mynd í fullri lengd en Þór Ómar er hins 
vegar enginn nýgræðingur í kvikmyndagerð. Hann 
hefur starfað sem aðstoðarleikstjóri og eftir hann 
liggur fjöldi auglýsinga. Jón Atli segir það hafa verið 
lengi í deiglunni að ráðast í gerð kvikmyndar sem 
byggi á Fölskum fugli.

„Þetta er kröftug bók og handritið heppnaðist vel. 
Þegar bókin kom út var það ákveðin bylting. En efni 
hennar á alveg jafn vel við núna, ef ekki betur. Hún er 
sprottin upp úr veruleika sem enn er. Við höfum séð 
dæmi þess að ungt fólk sem á framtíðina fyrir sér, 
skortir ekkert, hvorki menntun né góðar fjölskyldu-
ástæður, leiðist út í tóma vitleysu. Íslenskur fjöl-
skylduharmleikur sem verður til í samskiptaleysi og 
tómarúmi. Steypan sem er í gangi er svakaleg. 
Hvaðan kemur allt þetta ofbeldi? spyr Jón Atli.

Handritshöfundurinn segir ekki búið að skipa í hlut-
verk, segir það geta reynst slungið því bókin 
fjallar um unglinga.

Mikael segir bókina ekki hafa verið skrifaða 
með það í huga að hún yrði kvikmynduð. Bækur 
eru miskvikmyndavænar og það hafi ekki runn-
ið upp ljós fyrr en eftir á að Falskur fugl 
væri vel til þess fallin að byggja kvik-
mynd á. „Ég hugsaði reyndar að ég væri 
að skrifa bók fyrir mína kynslóð, 
kvikmyndakynslóð sem upplifir 
veröldina myndrænt. Samúel er til 
dæmis þannig að það er nánast ekki hægt 
að kvikmynda hana en þessi er spenn-
andi. Hardcore. Hún fjallar um Arnald 
Gunnlaugsson, hefndaraðgerðir og 

hefndarhug hans í garð kennara sem hann telur bera 
ábyrgð á dauða bróður síns.“

Mikael og Jón Atli eru félagar frá fornu fari og 
voru meðal annars saman með útvarpsþátt á gamla X-
inu sem hét 5. janúar. Sjálfur hefur Mikael fengist við 
kvikmyndagerð og leikstýrði einni bíómynd sem hét 
Gemsar og var sýnd í kvikmyndahúsum árið 2002. 
„Nei, ég myndi ekki segja að sú mynd sé skyld 

Fölskum fugli. Það var meira tilraunakennt 
„arthouse“ meðan Falskur fugl verður örugglega 
„blockbuster“-spennumynd,“ segir Mikael. Hann 
hefur nú stofnað nýtt bókaforlag og fyrsta bókin 
sem það gefur út er einmitt Falskur fugl. „Já, ég 
er að gefa hana út í tilefni þess að nú eru tíu ár 

síðan hún kom út. Bókin hefur verið ófáanleg 
árum saman. Þetta er fyrsta bók nýs 
forlags sem ég á og tilvalið að gefa hana út 
fyrsta bóka því Falskur fugl er fyrsta 
bókin sem ég hef skrifað af fjórum.“  
jakob@frettabladid.is

Falskur fugl á hvíta tjaldið

MIKAEL TORFASON Falskur fugl verður örugglega „blockbust-
er“-spennumynd að sögn höfundar sem nýverið endurútgaf 
bókina undir merkjum nýs forlags.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÓN ATLI Við höfum mörg dæmi þess að 
unglingar, sem eigi framtíðina fyrir sér og 
skorti ekkert, leiðist út í tóma vitleysu.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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sport@frettabladid.is

Enska úrvalsdeildin:
BIRMINGHAM CITY - LIVERPOOL 2-2
1-0 Mikael Forssell (34.), 2-0 Sebastian Larsson 
(55.), 2-1 Peter Crouch (63.), 2-2 Yossi Benayoun 
(76.).
CHELSEA - MANCHESTER UNITED 2-1
1-0 Michael Ballack (46.), 1-1 Wayne Rooney 
(56.), 2-1 Michael Ballack (86.).
MANCHESTER CITY - FULHAM 2-3
1-0 Stephen Ireland (10.), 2-0 Benjamin 
Mwaruwari (21.), 2-1 Diomansy Kamara (70.), 
2-2 Danny Murphy (79.), 2-3 Diomansy Kamara 
(92.).
SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH 3-2
0-1 Tuncay Sanli (4.), 1-1 Danny Higginbotham 
(6.), 2-1 Michael Chopra (45.), 2-2 Alfonso Alves 
(73.).
TOTTENHAM - BOLTON WANDERERS 1-1
0-1 Stelios Giannakopoulos (46.), 1-1 Steed 
Malbranque (52.).
WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED 2-2
1-0 Mark Noble (10.), 2-0 Dean Ashton (23.), 2-1 
Obafemi Martins (42.), 2-2 Geremi (45.)
STAÐAN:
Man United 36 25 6 5 74-21 81
Chelsea 36 24 9 3 62-25 81
Arsenal 35 21 11 3 66-29 74
Liverpool 36 19 13 4 64-28 70
Everton 35 18 7 10 50-29 61
Aston Villa 35 16 10 9 67-45 58
Portsmouth 35 16 9 10 48-36 57
Man City 36 15 10 11 44-44 55
Blackburn  35 13 13 9 45-43 52
West Ham  36 13 9 14 39-44 48
Tottenham  36 10 13 13 65-59 43
Newcastle  36 11 10 15 44-60 43
Sunderland 36 11 6 19 36-56 39
Wigan Athletic 36 9 10 17 32-49 37
Middlesbro 36 8 12 16 33-52 36
Bolton  36 8 9 19 33-53 33
Reading 36 9 6 21 37-65 33
Birmingham  36 7 11 18 42-59 32
Fulham 36 6 12 18 35-60 30
Derby County 35 1 8 26 17-76 11

ÚRSLIT

Bandaríkjamaðurinn Geof Kotila mun ekki verða þjálfari Snæfells 
næsta vetur. Þessi snjalli þjálfari hefur tekið þá ákvörðun að flytja 
aftur til Danmerkur eftir tvö ár í Hólminum, þar sem Kotila náði mjög 
eftirtektarverðum árangri með Snæfellsliðið.

„Fjölskyldan tók þessa ákvörðun saman. Við söknum fjölskyldu 
okkar í Danmörku ef ég á að segja eins og er. Við hjónin erum með 
tvö lítil börn sem sakna afa og ömmu sem og hundsins okkar. Við 
erum bara með heimþrá,“ sagði Kotila en heyra mátti á honum að 
ákvörðunin væri erfið, enda hefur fjölskyldunni liðið vel í Hólminum.

„Það er farið með okkur eins og konungborið fólk hér í Hólminum. 
Þetta hefur verið frábær tími hérna. Þessi ákvörðun hefur ekkert að 
gera með körfubolta, félagið eða bæjarfélagið. Konan mín er þess 
utan að klára mastersnám og hún gat ekki gert það hér eins og til 
stóð heldur þarf hún að fara til Danmerkur í það. Eftir að hafa skoðað 
heildarpakkann tókum við þessa ákvörðun.“

Gengi Snæfells hefur verið frábært síðan Geof kom til liðsins og í ár 
vann liðið báðar bikarkeppnirnar og komst þess utan í úrslitarimmu 
deildarinnar, þar sem Snæfell tapaði fyrir Keflavík.

„Ég óttast ekkert um afdrif liðsins. Ástandið á félaginu er mjög gott 

og betra, að mér finnst, en þegar ég kom 
hingað fyrir tveimur árum. Það er kraftmik-
ið fólk að vinna fyrir félagið og sá sem 
tekur við starfinu tekur við góðu búi, 
innan sem utan vallar. Ég er mjög stoltur 
af mínu starfi og tel mig skila góðu búi,“ 
sagði Kotila en hann sér ekki eftir því að 
hafa tekið slaginn og flutt til Íslands.

„Ég sé svo sannarlega ekki eftir því 
að hafa komið hingað. Alls ekki. Þetta er 
fallegt land og körfuboltinn á þessu landi á 
möguleika á því að blómstra enn meira. Ég á 
samt ekki eftir að sakna vindsins,“ sagði Kotila 
og hló dátt. 

„Það var búið að segja mér frá veðurfarinu 
áður en ég kom en ég hefði ekki trúað því að 
óreyndu hvað það getur orðið hvasst hérna. 
Ég meina - þök fjúka af húsum hérna. Þetta 
er alveg lygilegt.“

GEOF KOTILA:  KVEÐUR STYKKISHÓLM EFTIR TVÖ FARSÆL ÁR MEÐ KÖRFUKNATTLEIKSLIÐ SNÆFELLS

Fjölskyldan er einfaldlega með heimþrá

FÓTBOLTI Birmingham varð af tveimur mikil-
vægum stigum gegn Liverpool í gær. Sveinar 
Alex McLeish, stjóra Birmingham, komust 
yfir 2-0 en Liverpool jafnaði og tók eitt stig. 
Það má búast við grimmri baráttu í næstu 
viku þegar Birmingham mætir Fulham, sem 
er enn á lífi eftir góðan útisigur gegn Man. 
City.

„Ég er gríðarlega vonsvikinn með þessa 
niðurstöðu. Ég hefði tekið jafntefli fyrir leik 
en úr því sem komið var er þetta grátlegt. Við 
urðum aftur á móti bara bensínlausir á meðan 
leikmenn Liverpool voru ferskir í síðari hálf-
leik. Stigið er samt vel þegið og hver veit 
nema það bjargi okkur frá falli á endanum,“ 
sagði McLeish.

Liverpool gulltryggði fjórða sætið í úrvals-

deildinni með stiginu og stjóri þeirra, Rafa 
Benitez, var nokkuð sáttur. „Ég var sáttur við 
síðari hálfleikinn. Að skora tvö mörk og fá 
færi til þess að vinna leikinn var mjög jákvætt. 
Ég breytti liðinu mikið vegna Meistara-
deildarinnar og það var ánægjulegt að 
sjá hversu vel þetta lið spilaði,“ sagði 
Benitez.

Fulham vann svakalegan 2-3 úti-
sigur á Man. City. Fulham var undir 
2-0 þegar 20 mínútur lifðu leiks en 
lokakaflinn var svakalegur hjá 
drengjum Roy Hodgson.

„Þetta leit út fyrir að vera 
ómögulegt verkefni. Það var sagt 
við mig að við værum fallnir á 
ákveðnum tímapunkti en við grip-

um líflínu með þessum magnaða 
sigri,“ sagði Hodgson glaðbeittur 
eftir leik.

Bolton nældi í miklvægt stig gegn 
Tottenham þar sem Grétar Rafn 

Steinsson lagði upp mark Bolt-
on. Grétar og félagar mæta 
Sunderland næst í leik sem 
verður að vinnast, enda bíður 
Chelsea þeirra í lokaumferð-
inni. - hbg

Það var hart barist í öðrum leikjum ensku úrvalsdeildarinnar í gær og botnbaráttan í algleymingi:

Birmingham glutraði niður unnum leik

SVEKKTUR Andriy Voronin, 
framherji Liverpool, var ekki 
alveg nógu sáttur við sjálfan sig 
í gær.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Það var mikil dramatík á 
Stamford Bridge þegar toppliðin 
Chelsea og Man. Utd mættust. 
Með sigri eða jafntefli var United 
svo gott sem orðið meistari og því 
varð Chelsea að sigra til þess að 
halda lífi í baráttunni. Það tókst 
Lundúnaliðinu í dramatískum leik 
svo ekki sé meira sagt.

Chelsea lék frábæran fótbolta í 
fyrri hálfleik sem var algjörlega 
eign þeirra. Markið lá lengi í loft-
inu en kom ekki fyrr en í uppbót-
artíma er Michael Ballack stang-
aði sendingu Didiers Drogba í 
netið. 

United mætti talsvert sterkara 
til leiks í síðari hálfleik, og eftir 
tíu mínútur komst meiddur Wayne 
Rooney inn í sendingu Ricardos 
Carvalho, hann hljóp að marki og 
lagði boltann laglega í markið. 
Hrikaleg mistök hjá Carvalho. 
Rooney var svo þjáður eftir að 
hafa skorað að hann afþakkaði 
fögn félaga sinna.

Leikurinn var opinn í báða enda 
eftir það en úrslitastundin kom 
fimm mínútum fyrir leikslok, 
þegar vítaspyrna var dæmd á 
Michael Carrick er boltinn virtist 
fara í hendi hans. Ballack tók vítið 
og skoraði örugglega.

United sótti grimmt eftir 
markið og Chelsea mátti 
þakka fyrir að fá ekki á sig 
jöfnunarmark, því í tví-
gang björguðu þeir á 
línu. Nær komst United 
ekki og fögnuður Chel-
sea í leikslok var 
einlægur.

„Ég er mjög 
bjartsýnn fyrir síð-
ustu tvo leikina. Við 
þurfum að sjálfsögðu 
að vinna þá og vonast 
til þess að United tapi 
einhverjum stigum. Ég 
verð að vera bjartsýnn 
því við eigum mjög góða 
möguleika á að verða 
meistarar,“ sagði Avram 
Grant, stjóri Chelsea, eftir 
leikinn. Grant er ekki 
þekktur fyrir að sýna 

mikil svipbrigði í leikjum en hann 
gaf tilfinningunum lausan taum-

inn í gær.
„Mínir menn vildu virki-

lega vinna þennan leik og 
elska svona úrslitaleiki. Við 
berjumst hatrammlega í 
öllum leikjum. Við gerðum 
það í dag sem og gegn Ars-
enal. Við töpuðum leiknum 
gegn Arsenal á mistökum 
og ég vil helst ekki rifja 
upp leikinn á Old Trafford 
sem dómarinn vann fyrir 
Man. Utd. Ég vona hans 
vegna að þau úrslit muni 
ekki ráða úrslitum í þessu 
móti,“ sagði Grant en hann 
taldi sitt lið hafa átt sigur-
inn skilið.

Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, var fjúkandi 

reiður yfir vítaspyrnunni í leiks-
lok. „Þetta var djöfulleg ákvörðun 
og engin smá ákvörðun hjá dómar-
anum. Boltinn fór í höndina á 
stráknum en hann var ekki að 
teygja hana út eða setja hana yfir 
höfuð sér. Boltinn var á leiðinni 
beint til Rio Ferdinand og það 
hefði dómarinn átt að sjá. Ef við 
fáum svona ákvarðanir gegn 
okkur verður pressan mikil,“ sagði 
Ferguson heitur og bætti við:

„Það var svo í anda dagsins að 
þegar Ronaldo kemur inn á þá er 
hann rifinn niður af Ballack í 
teignum en ekkert dæmt. Það var 
klár vítaspyrna. Svo fór Drogba 
með hnéð í andlitið á Vidic með 
þeim afleiðingum að hann missti 
tönn sem og það þurfti að sauma 
hann. Það var heldur ekkert dæmt 
þá,“ sagði Fergie. henry@frettabladid.is

Það verður barist allt til enda
Tvö mörk frá Þjóðverjanum Michael Ballack sáu til þess að baráttan um enska meistaratitilinn er hvergi 
nærri búin. Chelsea vann leikinn 2-1 og er nú jafnt Man. Utd. að stigum. United heldur aftur á móti topp-
sætinu með betra markahlutfalli. Aðeins tvær umferðir eru eftir af ensku deildinni.

HETJAN 
Michael 

Ballack 
fagnar 
hér öðru 
marka 
sinna 
í gær.  
GETTY 

IMAGES

HÆTTIÐI ÞESSU STRÁKAR Ricardo Car-
valho gengur hér á milli þeirra Drogba 
og Ballacks sem rifust eins og smábörn.   
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

TILFINNINGUNUM SLEPPT LAUSUM Avram Grant fagnaði eins og enginn væri morgundagurinn þegar leikurinn var flautaður af. 
Grant hefur ekki verið þekktur fyrir að sýna svipbrigði hingað til en hann réð ekki við tilfinningarnar í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

> Snæfell heldur stóru bitunum

Þó svo Geof Kotila sé horfinn á braut er engin upplausn í 
Hólminum. Daði Heiðar Sigurþórsson, formaður körfu-
knattleiksdeildar Snæfells, tjáði Fréttablaðinu í gær að 
þeir Hlynur Bæringsson, Sigurður Þorvaldsson 
og Magni Hafsteinsson yrðu allir áfram í 
herbúðum liðsins næsta vetur. Hann sagði þá 
Justin Shouse og Slobodan Subasic einnig 
til í að vera áfram en það kæmi í hlut 
næsta þjálfara að ákveða hvort hann vilji 
halda þeim. Anders Katholm heldur aftur 
á móti aftur heim til Danmerkur. Daði 
sagði líklegt að Snæfell myndi horfa út 
fyrir landsteinana með arftaka Geof. Ken 
Webb, þjálfari Skallagríms, hefur verið 
orðaður við starfið en Daði sagðist ekki 
hafa talað við hann.

FÓTBOLTI Látunum á Stamford 
Bridge lauk ekki fyrr en nokkru 
eftir að áhorfendur yfirgáfu 
svæðið. Það sló nefnilega í brýnu 
á milli leikmanna Man. Utd og 
vallarstarfsmanna Chelsea eftir 
að leik lauk.

Leikmenn United voru að 
hlaupa sig niður þegar eitthvað 
gerðist og fjandinn varð laus.

Rio Ferdinand hefur aftur á 
móti beðið kvenkynsstarfsmann 
vallarsins afsökunar á að hafa 
sparkað óvart í hana er Ballack 
skoraði sigurmark leiksins. Hann 
sparkaði þá í stein og fór aðeins 
utan í konuna.  

Nemanja Vidic meiddist 
snemma í leiknum og fór 
blóðugur af velli eftir að hafa 
fengið hnéð á Drogba í andlitið. 
Vidic missti tönn við höggið og 
einnig þurfti að sauma undir 
vörina á honum.  - hbg

Leikmenn United í látum:

Slógust við vall-
arstarfsmenn

HASAR Evra og Park sjást hér í átökum 
við vallarstarfsmenn. NORDIC PHOTOS/AFP



Endurvinnum – umhverfisins vegna

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan 
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt 
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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KÖRFUBOLTI Það er talsvert óvissu-
ástand í herbúðum Njarðvíkinga 
þessa dagana. Stjórn körfuknatt-
leiksdeildar ákvað frekar óvænt á 
föstudagskvöldið að reka Teit 
Örlygsson úr starfi þjálfara eftir 
aðeins eins árs setu í stólnum 
heita. Teiti hafði áður fengið skila-
boð um að hann fengi að þjálfa 
liðið áfram.

Þess utan hefur Brenton Birm-
ingham gert munnlegt samkomu-
lag við Grindavík um að spila með 
þeim næsta vetur og heyrst hefur 
að Grindvíkingar vilji einnig fá 
Damon Bailey til sín, en hann lék 
með Njarðvík í vetur.

„Það var hringt í mig á föstu-
dagskvöldið. Stjórnin hélt víst ein-
hvern neyðarfund eftir að Brent-
on ákvað að fara til Grindavíkur 
og í kjölfarið var ég boðaður á 
fund þar sem mér var sagt upp,“ 
sagði Teitur við Fréttablaðið, en 
hvaða ástæður gaf stjórnin fyrir 
uppsögninni?

„Ég fékk eiginlega enga alvöru 
ástæðu upp úr þeim. Þeir sögðu að 
það væri ekki árangurinn. Ég hef 
samt heyrt af því síðan að ég hafi 
ekki fullan stuðning einhverra 
leikmanna sem hafa ekki fulla trú 
á því að ég geti farið með liðið í 
hæstu hæðir. 

Svo held ég að fólk í stjórn sem 
og ráðgjafar þeirra hafi heldur 
ekki haft trú á mér. Ég held reynd-
ar að sumir hafi ekki haft trú á 
mér frá byrjun og ég fann fyrir 
því. Það eru ekki allir að vinna af 
heilindum þarna. Það er sagt eitt 
við mig og annað við næsta mann,“ 
sagði Teitur en umræða um óheil-
brigt vinnuumhverfi í Njarðvík 
kom einnig upp fyrir ári síðan 

þegar Einar Árni Jóhannsson fékk 
að fjúka.

„Einar og fleiri voru búnir að 
vara mig við því að þetta væri 
dálítið skítugt umhverfi. Því miður 
eru menn að grafa undan hver 
öðrum þarna. Ég var mjög sár og 
svekktur í fyrstu og spurði af 
hverju ég hefði ekki fengið að 
sitja fundinn? 

Ég sé mikil tækifæri fyrir 
Njarðvík fyrst að Brenton er far-
inn. Brotthvarf hans losaði um 

mikla peninga enda Brenton lang-
dýrasti leikmaður liðsins. Ég hefði 
viljað nýta þessa peninga vel og 
taldi þarna hafa opnast sóknar-
færi á meðan aðrir óttuðust brott-
hvarf hans,“ sagði Teitur.

Valur Ingimundarson er sterk-
lega orðaður við starfið núna. 
Ásgeir Guðbjartsson, varaformað-
ur körfuknattleiksdeildar, segir 
leitina að arftaka Teits nýhafna og 
sé ekki lengra komin en að nokkur 
nöfn séu á blaði. henry@frettabladid.is

Teitur rekinn og Brenton 
farinn til Grindavíkur
Það er hasar í Njarðvík þessa dagana. Það er búið að reka Teit Örlygsson sem 
þjálfara og Brenton Birmingham er á leið til Grindavíkur. Teitur segir að vinnu-
umhverfið í Njarðvík sé skítugt þar sem grafið sé undan mönnum.

TEITUR ÖRLYGSSON Var sár og svekktur í fyrstu yfir að vera rekinn frá Njarðvík. Hann 
gagnrýnir vinnuumhverfið í Njarðvík harkalega og segir að grafið sé undan mönnum 
í stað þess að styðja þá.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Hinn 35 ára gamli 
körfuknattleiksmaður, Brenton 
Birmingham, hefur ákveðið að 
söðla um og yfirgefa Njarðvík og 
flytja sig yfir til Grindavíkur.

„Grindavík gerði mér tilboð 
rétt eins og þeir hafa gert síðustu 
ár. Ég er góðvinur Friðriks 
þjálfara og eftir að hafa sofið á 
þessu ákvað ég að slá til og prófa 
eitthvað nýtt. Ég var til í nýja 
áskorun,“ sagði Brenton en 
Njarðvíkingar gerðu honum 
einnig tilboð.

„Ég hef spilað með 
Grindavík áður og naut 
þess að spila þar. Það 
eru engin leiðindi 
út í Njarðvík 
sem er félag 
sem ég elska. 
Ákvörðunin 
var erfið en á 
endanum ákvað ég 
að prófa eitthvað 
nýtt,“ sagði Brenton 
en hann segir laun 
ekki hafa skipt 
aðalmáli í ákvörð-
un sinni.  - hbg

Brenton til Grindavíkur:

Vildi prófa eitt-
hvað nýtt

KÖRFUBOLTI Það ríkir talsverð 
óvissa um framtíð Páls Kristins-
sonar, leikmanns Grindavíkur. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins stefndi hann á að snúa 
aftur til Njarðvíkur en í ljósi 
síðustu atburða hefur hann 
frestað þeirri ákvörðun sinni.

„Það er allt óákveðið hjá mér. 
Ég get verið áfram í Grindavík, 
hef heyrt í Njarðvíkingum og svo 
kemur einnig til greina að hætta 
bara, enda er vinnan mín þess 
eðlis að ég á erfitt með að iðka 
körfuboltann af fullum krafti,“ 
sagði Páll við Fréttablaðið.  - hbg

Páll Kristinsson:

Framtíðin  
óráðin

FORMÚLA 1 Kimi Räikkönen átti 
rosalegan síðasta hring í tímatök-
unni í Barcelona í gær og stal 
ráspólnum af heimamanninum 
Fernando Alonso. Felipe Massa 
ræsir þriðji á rásröð. Lewis 
Hamilton varð aftur á móti að 
sætta sig við fimmta besta 
tímann, en Robert Kubica náði 
örlítið betri tíma en hann.

„Ég er hæstánægður enda er 
bílinn og liðið að taka miklum 
framförum. Annað sætið er 
talsvert betra en við áttum von á. 
Við munum halda áfram að bæta 
okkur,“ sagði Spánverjinn Alonso 
en Renault-bíllinn hefur virkað 
hálfkraftlaus í upphafi tímabils-
ins.

Räikkönen er efstur í keppni 
ökuþóra og hann var ánægður 
með ráspólinn í gær.

„Ég hef verið að reyna að ná 
ráspól og það er góð tilfinning að 
það hafi loksins gengið,“ sagði 
Räikkönen en tölfræðin er með 
honum þar sem ökuþórinn á 
ráspól í Barcelona hefur unnið 
síðustu sjö árin. - hbg

Formúlan í Barcelona:

Räikkönen á 
ráspól

KÁTUR Räikkönen fagnaði ráspólnum 
vel í Barcelona. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI  Haukar fengu Íslands-
meistarabikarinn afhentan eftir 
sigur liðsins á Aftureldingu, 32-29. 
Haukar kvöddu þá Jón Karl 
Björnsson og Halldór Ingólfsson 
sem leggja skóna á hilluna eftir 
farsælan og sigursælan feril. Aron 
Kristjánsson, þjálfari Hauka, 
sagði undirbúning fyrir næsta 
tímabil hafinn. 

„Tryggi Haraldsson og Haf-
steinn Ingason leysa Jón Karl og 
Halldór af hólmi og svo erum við 
að vinna í því að framlengja við 
okkar leikmenn. Við stoppum í 
þau göt sem við þurfum.“

Aron vildi ekki segja hvaða leik-
menn væru til skoðunar en Birkir 
Ívar Guðmundsson landsliðsmark-

vörður er líklega á heimleið og því 
ekki úr vegi að spyrja hvort 
Haukar hafi sett sig í samband við 
hann. „Ég frétti að Viggó væri allt-
af að hringja í hann. Hann er 
Haukamaður og fór héðan út í 
góðu. Við höfum alltaf átt í góðu 
sambandi við hann og það hefur 
ekki breyst,“ sagði Aron sem segir 
Hauka ætla að reyna að halda 
Elíasi Má Halldórssyni.

Það var ekki eins bjart yfir 
Bjarka Sigurðssyni, þjálfara Aft-
ureldingar, í leikslok enda liðið 
fallið.  „Ef stjórn HSÍ og liðin í 
deildinni vilja halda þessu fyrir-
komulagi sem er, sem ég skil 
engan veginn, þá leikum við í 2. 
deild á næsta tímabili.   - gmi

Jón Karl Björnsson og Halldór Ingólfsson hættir:

Kvöddu með góðum sigri

ÞJÁLFARI ÁRSINS Aron Kristjánsson 
hefur unnið frábært starf á sínu fyrsta 
ári með Hauka. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KVEÐJA SEM MEISTARAR Þeir Jón Karl Björnsson og Halldór Ingólfsson eru hættir og 
fögnuðu bikarnum vel í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



SUNNUDAGUR  27. apríl 2008 27

HANDBOLTI Fram þurfti að hafa 
fyrir því að sigra FH og halda í 
vonina um að landa Íslandsmeist-
aratitlinum í N1 deild kvenna. 
Fram lagði FH með átta marka 
mun, 35-27, eftir að hafa verið 
undir í hálfleik. Fram þarf að 
treysta á að Stjarnan tapi stigum 
gegn Val í lokaumferðinni um 
næstu helgi til að verða meistari.

Einar Jónsson, þjálfari Fram, 
var ánægður með að lið hans hafi 
náð í stigin tvö í boði og heldur í 
vonina um að standa uppi sem sig-
urvegari þegar mótið er úti. „Við 
sýndum karakter eftir arfaslakan 
fyrri hálfleik. Við enduðum mótið 
á góðum nótum. Við þurftum að 
vinna þennan leik sama hvernig 

við fórum að því. Þetta var góður 
endir á góðu tímabili og svo sjáum 
við hvort óvæntir hlutir gerist 
eftir viku. Það er alltaf ömurlegt 
að þurfa að treysta á aðra. Ef 
maður þarf að treysta á annað lið 
til að sigra Stjörnuna þá myndi 
maður velja Val. Þær hafa leikið 
best allra liða upp á síðkastið,“ 
sagði Einar og bætti við.

„Sama hvernig fer eftir viku þá 
geta Framarar verið stoltir af 
þessu tímabili. Ef þetta fer á 
versta veg þá endum við með jafn 
mörg stig og Stjarnan og þær áttu 
oddaleikinn heima. Það væri 
gaman að standa uppi með bikar-
inn en hvað sem gerist held ég að 
við séum einir af sigurvegurum 

þessa móts. Við lögðum upp með 
að vera við toppinn og stríða topp-
liðunum og við höfum gert það og 
rúmlega það. Ég hafði trú á að við 
gætum gert atlögu að þessu í upp-
hafi móts. Markmiðið var að vera 
í topp fjórum. Við settum okkur ný 
markmið um áramót. Að fara í 
hvern leik til að vinna. Við endum 
á toppnum núna. Það er bjart 
framundan í Safamýrinni,“ sagði 
Einar að lokum. - gmi

Fram heldur í vonina um að landa Íslandsmeistaratitlinum í N1-deild kvenna eftir sigur á FH í lokaleik:

Alltaf ömurlegt að þurfa að treysta á aðra

MARK Þórey Rósa Stefánsdóttir og 
félagar í Fram þurfa að fylgjast með 
úr stúkunni um næstu helgi en þá 
kemur í ljós hvort Fram eða Stjarn-

an verður meistari. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

N1-deild karla:
Haukar-Afturelding   32-29
Mörk Hauka: Gunnar Viktorsson 10/4 (14/4), 
Kári Kristjánsson 6 (6), Jón Björnsson 4/2 (8/3), 
Elías Halldórsson 3 (3), Gísli Jón Þórisson 2 (3), 
Arnar Pétursson 2 (3), Andri Stefan 2 (4), Freyr 
Brynjarsson 2 (5), Halldór Ingólfsson 1 (4/1)
Varin skot: Gísli Guðmundsson 7 (20/1 35%), 
Magnús Sigmundsson 8 (24/3 33,3%)
Mörk Aftureldingar: Einar Guðmundsson 13/2 
(17/2), Hilmar Stefánsson 5/2 (6/2), Jóhann 
Jóhannsson 3 (7), Ásgeir Jónsson 2 (2), Magnús 
Einarsson 2 (3), Jón Helgason 2 (3), Þrándur 
Gíslason 1 (1), Örn Bjarkason 1 (4), Aron Eribeck 
(1),  Hrafn Ingvarsson (2), Daníel Jónsson (2)
Varin skot: Oliver Kiss 3/1 (16/4 18,8%), Davíð 
Svansson 16/1 (35/4 45,/%)

N1-deild kvenna:
FH-Fram   27-35 (16-13)
Mörk FH: Ragnhildur Guðmundsdóttir 9/4 
(18/6), Gunnur Sveinsdóttir 7 (11), Hildur 
Þorgeirsdóttir 6 (13), Líney Rut Guðmundsdóttir 
2 (2), Birna Íris Helgadóttir 2 (4), Arnheiður Guð-
mundsdóttir 1 (2), Ingibjörg Pálmadóttir (1) 
Varin skot: Gabriela Cristescu 15/2 (50/7 30%) 
Hraðaupphlaup: 4 (Hildur 2, Arnheiður, Líney)
Fiskuð víti: 6 (Gunnur 3, Tijana, Sigrún, Líney)
Utan vallar: 10 mínútur
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 9/2 (14/2), 
Karen Knútsdóttir 7/2 (8/3), Marthe Sördal 5 
(7), Pavla Nevariolva 4/1 (4/1), Þórey Rósa Stef-
ánsdóttir 3 (4), Sigurbjörg Jóhannsdóttir 3 (8/1), 
Anett Köbli 2 (4/1), Ásta Birna Gunnardóttir 1 
(2), Sara Sigurðardóttir (2)
Varin skot: Kristina Matuzeviciute 11 (32/1 
34,4%), Karen Einarsdóttir 1 (6/3 16,7%)
Hraðaupphlaup: 11 (Stella 4, Marthe 3, Karen 
3, Sigurbjörg)
Fiskuð víti: 8 (Sigurbjörg 2, Pavla 2, Sara, Karen, 
Stella, Þórey)
Utan vallar: 2 mínútur
Grótta-Stjarnan   19-20 (13-11)
Mörk Gróttu (skot): Pavla Plaminkova 6/5 
(16/7), Ragna Karen Sigurðardóttir 4 (6), Anna
Ú. Guðmundsdóttir 3/2 (6/2), Arndís María 
Erlingsdóttir 3 (5), Aukse Visnyauskaite 2 (5),
Eva Hlöðversdóttir 1 (2), Karólína Gunnarsd. (1)
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 4 (13/1) 
31%, Guðrún Ósk Maríasdóttir 13/1 (24/5) 54%
Hraðaupphlaup: 2 (Ragna Karen 2)
Fiskuð víti: 9 (Aukse 3, Eva Björk 2, Anna Úrsula 
2, Ragna Karen, Hildur María Andrésdóttir)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petrache 8/5 
(19/7), Harpa Sif Eyjólfsdóttir 4 (8), Sólveig
Lára Kjærnested 3 (5), Birgit Engl 3 (6), Ásta 
Björk Agnarsdóttir 2 (2), Þorgerður
Atladóttir (1), Rakel Dögg Bragadóttir (4) 
Varin skot: Florentina Stanciu 17/1 (35/7) 49%, 
Helga Vala Jónsdóttir 1/1 (2/2) 50%
Hraðaupphlaup : 3 (Birgit 2, Sólveig Lára)
Fiskuð víti: 6 (Kristín Clausen 2, Birgit, Harpa 
Sif, Alina, Ásta Björk)
Utan vallar: 4 mínútur
Valur-Haukar   24-25
Fylkir-Akureyri   32-29

ÚRSLIT

HANDBOLTI Stjarnan varð að vinna 
sigur á Gróttu til að halda 
titilvonum sínum lifandi. Það 
tókst því þær sigrðu 20-19 og 
dugir því að vinna Val í síðustu 
umferðinni til að tryggja sér 
Íslandsmeistaratitilinn. Takist 
það ekki verða Framstúlkur 
meistarar. 

Grótta leiddi 13-11 í hálfleik og 
seinni hálfleikur var gríðarlega 
spennandi. Grótta fékk tækifæri í 
síðustu sókn leiksins til að jafna 
metin en varnarmúr Stjörnunnar 
varði skot Pövlu Plaminkovu og 
Stjarnan fagnaði sigri. 

Rakel Dögg Bragadóttir, 
fyrirliði Stjörnunnar, var ánægð í 
leikslok. „Það er hrikalega sætt 
að klára þetta á síðustu mínútun-
um eftir að hafa verið svona 
mikið undir,“ sagði Rakel.

Stjarnan mætir Val í síðustu 
umferðinni og getur tryggt sér 
titilinn með sigri. „Ég býst við 
brjáluðu Valsliði. Þær sögðu að 
þær ætluðu að klára þá leiki sem 
eftir voru og þó að þær hafi tapað 
gegn Haukum er ég viss um að 
þær ætla sér sigur í leiknum.“   - sjj

N1-deild kvenna:

Stjörnusigur í 
spennuleik

MARKSKOT Harpa Sif Eyjólfsdóttir sækir 
hér að marki Gróttu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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EKKI MISSA AF

14.50 Everton-Aston Villa  
 STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og 
menning á norðurlandi . Samantekt um  
umfjallanir vikunnar. Endursýnt á klukkutíma 
fresti til 10.15 á mánudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

22.40 Real Madrid-Bilbao  
 STÖÐ 2 SPORT 

19.40 Top Gear   SKJÁREINN

21.05 Winning   SJÓNVARPIÐ

22.45 Curb Your Enthusiasm 
  STÖÐ 2

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Brummi, Kóalabræður, Landið mitt, 
Disneystundin, Alvöru dreki, Sígildar teikni-
myndir, Nýi skólinn keisarans, Fræknir ferða-
langar, Sigga ligga lá, Konráð og Baldur, Fæt-
urnir á Fanney og Dalabræður

11.35 Hálandahöfðinginn  (3:6)

12.30 Silfur Egils
13.45 Ný Evrópa með augum Palins 
14.40 Á faraldsfæti - Túva
15.15 EM 2008  (3:8)

15.45 Austfjarðatröllið
16.45 Ístölt Austurlands
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Vinur minn
18.00 Stundin okkar  (1:29)

18.30 Spaugstofan
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Sannleikurinn um Mariku  (2:5) 
Sænsk spennuþáttaröð.

21.05 Sunnudagsbíó - Ökuþórinn 
 (Winning) Bandarísk bíómynd frá 1969. 
Ökuþórinn Frank Capua dreymir um að 
vinna Indianapolis 500-kappaksturinn en 
á um leið á hættu að missa konuna sína í 
fang helsta keppinautar síns á kappaksturs-
brautinni. Meðal leikenda eru Paul New-
man, Joanne Woodward og Robert Wagner.

23.05 Silfur Egils
00.15 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.00 Vörutorg
12.00 Professional Poker Tour  (e)

13.30 Rachael Ray  (e)

15.00 Less Than Perfect  (e)

15.30 Fyrstu skrefin  (e)

16.00 America’s Next Top Model  (e)

17.00 Innlit / útlit  (e)

18.00 Lipstick Jungle  (e)

18.50 The Office  (e)

19.15 Snocross  (4:12) Íslenskir snjósleða-
kappar í skemmtilegri keppni þar sem ekk-
ert 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  (11:17) Skemmtilegasti 
bílaþáttur í heimi. Félagarnir Jeremy Clark-
son, Richard Hammond og James May 
skoða allt sem viðkemur bílum með hár-
beittum húmor í bland við alvarlega umfjöll-
un. Að þessu sinni halda þremenningarn-
ir til Afríku, nánar tiltekið til Botswana. Verk-
efnið er að kaupa notaða bíla til að flytja þá 
yfir misgóða vegi landsins og leysa ýmsar 
þrautir á leiðinni. Sá sem er fyrstur yfir land-
ið þvert og endilangt stendur uppi sem sig-
urvegari.

20.40 Psych  (13:16) Shawn og Gus 
rannsaka morð í myndveri sápuóperu á 
spænsku. Shawn fær óvænt hlutverk í þátt-
unum og þarf að leysa málið á framandi 
tungumáli.

21.30 Boston Legal  (13:20) Bráðfynd-
ið lögfræðidrama um skrautlega lögfræð-
inga í Boston.

22.30 Brotherhood  (3:10)  Dramatísk og 
spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy 
og Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórn-
málamaður en hinn forhertur glæpamaður. 

23.30 Cane  (e)

00.20 Svalbarði  (e)

01.10 Minding the Store  (e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barney og vinir
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Fífí
08.05 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon garðálfur, refurinn Pabl, Kalli á þak-
inu, Kalli og Lóa, Tommi og Jenni og Bratz

12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.55 Bandið hans Bubba  (12:12)

14.30 Flight of the Conchords  (5:12)

15.00 Two and a Half Men  (4:24)

15.30 Kompás
16.05 Hæðin  (6:9)

16.55 60 minutes  (60 mínútur)

17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál
19.55 Sjálfstætt fólk  (Völundur Snæ)

20.30 Monk (2.16)
21.15 Cold Case  (14:18)

22.00 Big Shots  (8:11) Ný og spennandi 
þáttaröð sem lýsa mætti sem blöndu af 
Nip/Tuck og Desperate Housewives - nokk-
urs konar Aðþrengdir eiginmenn. Þættirn-
ir fjalla um fjóra félaga sem allir eru sann-
kallaðir stórlaxar, stjórnendur hjá stórfyrir-
tækjum. 

22.45 Curb Your Enthusiasm  (4:10) 
Í heimi þar sem almenn leiðindi eru 
skemmtilegust og óþolinmæði og smá-
munasemi eru fremstar allra dyggða, þar 
er Larry Davies ókrýndur konungur. Enginn, 
hvorki fyrr né síðar, hefur afrekað að gera al-
menn leiðindi eins óendanlega fyndin. Eng-
inn hefur unnið eins mörg verðlan fyrir það 
eitt að vera gjörsamlega óþolandi.

23.15 Addiction  (Fíkn) Stóru spurningarn-
ar voru þessar. Hvers vegna verður maður 
fíkill? Hvernig tekst maður á við fíknina? 
Og hvernig heldur maður henni í skefjum? 
Þessi einstaka heimildarmynd frá HBO á er-
indi og snertir alla. 2007.

00.45 Mannamál
01.30 Crossing Jordan  (17:17)

02.15 The Poseidon Adventure
03.40 The Poseidon Adventure
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

08.50 Tottenham - Bolton
10.30 Premier League World  (Heimur 
úrvalsdeildarinnar)

11.00 4 4 2
12.20 Portsmouth - Blackburn  (Enska 
úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik 
Ports mouth og Blackburn í ensku úrvals-
deildinni.

14.20 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

14.50 Everton - Aston Villa  (Enska úr-
valsdeildin) Bein útsending frá leik Everton 
og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

16.55 West Ham - Newcastle
18.35 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.05 Chelsea - Man. Utd.
20.50 4 4 2
22.10 Birmingham - Liverpool
23.50 Wigan - Reading

> Paul Newman
Newman leikur í kappaksturs-
myndinni Winning sem sýnd er í 
Sunnudagsbíóinu hjá Sjónvarp-
inu í kvöld. Sjálfur er Newman 
mikill bílaáhugamaður. Keppti 
hann meira að segja í Le 
Mans-kappakstrinum í 
Frakklandi árið 1979 
og lenti þar í öðru 
sæti.

Monty Python-meðlimurinn fyrrverandi, Michael Palin, 
hefur skapað sér nýjan sess á undanförnum árum sem 
meistari ferðafrásagnarinnar. Nú birtist hann okkur á 
skjánum í frábærum þáttum sem RÚV hóf að sýna síð-
astliðinn mánudag en þeir heita Ný Evrópa með augum 
Michaels Palin. Fyrsti þátturinn lofaði mjög góðu enda 
er Palin stórskemmtilegur og ævintýragjarn ferðafélagi 
sem veitir áhorfendum frumlega innsýn í líf og menningu 
annarra þjóða. Palin veit líka alltaf hvað hann á að segja 
þegar hann hittir undarlegt fólk á ferðum sínum og slepp-
ir allri Monty Python-íróníu. Í fyrsta þættinum heimsækir 
hann meðal annars mann sem er búinn að frysta allar 
klukkur og úr heima hjá sér á tímann 15.04 sem á að 
vera nákvæmur dauðatími Titos, fyrrverandi forseta Júgóslavíu.  Palin 
tekur líka viðtal við konu sem hitti Maríu mey uppi á fjalli fyrir tuttugu 
árum og það vottar ekki fyrir hæðni þegar hann spyr hana hvort hún 
hitti hana enn reglulega. Hann slæst einnig í för með ungum manni 
sem er á leið upp á fjall með lamb sem á að fórna hjá súfískum 

presti. Bón mannsins og fjölskyldu hans til guðs er að 
fá dvalarleyfi einhvers staðar allt annars staðar. Eftir að 
lambinu er slátrað eru allir voðalega bjartsýnir og glaðir 
og halda veislu og leikin er undir fögur og dularfull aust-
ræn tónlist. Landslagið á þessum slóðum er stórfenglegt 
og í heildina virðist eitthvað verulega exótískt og spenn-
andi við þessar þjóðir Balkanskagans. En þátturinn er 
ekki bara freistandi ferðalagamambó. Hann minnir okkur 
líka á sláandi hátt á hina hræðilegu borgarastyrjöld sem 
herjaði á Balkanskaga eftir að Júgóslavía molnaði í sund-
ur. Palin heimsækir meðal annars borgina Mostar þar 
sem falleg miðaldabrú hefur verið endurbyggð og verður 
eins konar tákn fyrir endurbyggingu og sameiningu Bosn-

íu og Hersegóvínu. Í lok síðasta þáttar fór Palin svo til Albaníu sem 
hefur einhvern veginn verið álíka lítið freistandi fyrir ferðamenn og 
Kasakstan. Hann fer mjúkum höndum  um þetta „svarthol“ eins og 
hann kallar það og hver veit nema Albanía verði einn af vinsælustu 
túristastöðum komandi ára. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HEILLAST AF EYSTRASALTSLÖNDUNUM

Frystar klukkur og fjallfórnir

06.00 The Wool Cap
08.00 Blackball
10.00 Wide Awake
12.00 Wall Street
14.05 Blackball
16.00 Wide Awake
18.00 Wall Street
20.05 The Wool Cap
22.00 The Da Vinci Code  Kvikmynda-
gerð vinsælustu spennusögu síðari ára Da 
Vinci-lykilsins.

00.25 Back in the Day
02.05 Extreme Ops
04.00 The Da Vinci Code

07.10 NBA körfuboltinn  (Denver - LA 
Lakers)

09.10 Iceland Expressdeildin 2008
10.50 F1. Við rásmarkið
11.30 Formúla 1 - Barcelona  Bein út-
sending frá kappakstrinum í Barcelona á 
Spáni.

14.15 Meistaradeild Evrópu  (Barcelona 
- Man. Utd)

15.55 Meistaradeildin  (Meistaramörk)

16.15 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evr-
ópu
16.50 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Deportivo og Barcelona í spænska bolt-
anum.

18.30 Inside the PGA
19.00 PGA Tour 2008  Bein útsending frá 
EDS Byron Nelson-mótinu í golfi sem hald-
ið er í Texas.

22.00 F1. Við endamarkið  Fjallað verð-
ur um atburði helgarinnar og gestir í mynd-
veri ræða málin. Farið verður yfir helstu mál 
keppninnar og þau krufin til mergjar.

22.40 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Real Madrid og Atl. Bilbao í spænska 
boltanum. Leikurinn er í beinni útsendingu 
kl 19.00 á Sport 3.

00.20 Formúla 1 - Barcelona

▼

▼

▼

▼
▼
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16.00 Hollyoaks  Hágæða bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester. Þáttaröðin er ein sú vinsæl-
asta á Englandi þar sem hún hefur verið 
sýnd óslitið síðan 1995. 2006.

16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.30 The Class  (3:19) The Class er 
bráðskemmtilegu nýr gamanþáttur úr 
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og 
Mad About You. Við fylgjumst með bekkj-
armóti skrautlegra skólafélaga sem margir 
hverjir hafa ekki sést í 20 ár. Með aðalhlut-
verk fer hjartaknúsarinn Jason Ritter.

19.00 Wildfire (5.13)
19.45 Extreme. Life Through a Lens 
 (12:13) 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  (18:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af.

21.15 X-Files  (20:24)

22.00 Bandið hans Bubba  (12:12)

23.20 Falcon Beach
00.05 American Dad  (9:23)

00.35 Sjáðu
01.05 Skífulistinn
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

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 Í öðrum heimum - vísindaskáldskap-
ur kvenna
11.00 Guðsþjónusta í Vídalínskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Ástandið

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
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

Einkaspæjarann og sérvitringinn 
Adrien Monk þarf ekki að kynna 
fyrir áskrifendum Stöðvar 2. Hann 
hefur fyrir löngu áunnið sér rækileg-
ar vinsældir og það verðskuldaðar 
því þeir eru fáir framhaldsþættirnir 
sem eru skemmtilegri. Í Monk sam-
einast nefnilega það tvennt sem 
allir sækjast helst eftir, gott grín og 
stöðug spenna. Í þættinum í kvöld 
aðstoðar Monk frægan rappara við 
að hreinsa nafn sitt eftir að hafa 
verið ákærður fyrir morð. Gestaleik-
ari í þættinum er enginn annar en 
Snoop Dogg.

STÖÐ 2 KL. 20.30
Monk

9.00 Vi i femman 11.00 Debatt 12.00 Babel 
extra 12.30 Dispatches on Tibet 13.25 I love 
språk 14.25 Världen 15.25 Kulturfolkets historia 
15.55 Anslagstavlan 16.00 Bolibompa 16.30 Inför 
Eurovision Song Contest 17.30 Rapport 18.00 
Andra Avenyn 18.30 Sportspegeln 19.15 Agenda 
20.10 En bro över Wadi 20.40 Resan till Mars 
21.10 Rapport 21.20 Barnmorskorna 21.50 Kobra 
22.20 Svindlarna

8.00 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 8.15 Bak kul-
issene i Zoo 8.45 Sydvendt 9.15 Hélene Grimaud 
om kjærlighet og musikk 10.10 Landstrykere 11.45 
På Herrens Mark 12.15 Kingdom 13.30 Musikk på 
søndag: En reise med operaregissøren Peter Sellars 
15.00 Adresse Beograd 15.30 Åpen himmel: Den 
gode hyrde 16.00 Skrimmel Skrammel 16.30 
Newton 17.00 Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 
18.05 Fantastiske reiser 18.55 Det kvinner vil 
ha 21.00 Kveldsnytt 21.20 Rally-VM 2008: Rally 
Jordan 22.10 Juristane 22.55 Uka med Jon Stewart 
23.20 Norsk på norsk jukeboks

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen 
10.25 OBS 10.30 SPAM 2008 11.00 SKUM TV 
11.25 Family Guy 11.50 Bispevielse i Roskilde 
13.50 Afgrunden 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00 
Tæt på Dyrene 16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 17.10 Landsbyhospitalet 18.00 Kongemordet 
19.00 21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga 
19.50 Thirteen Days 22.10 Höök

9.00 Top Gear Xtra 10.00 The Weakest Link 11.00 
Massive Nature 11.30 Massive Nature 12.00 
Massive Nature 12.30 Massive Nature 13.00 
Massive Nature 13.30 Massive Nature 14.00 Wild 
New World 15.00 Wild New World 16.00 Wild 
New World 17.00 Wild New World 18.00 Wild 
New World 19.00 Wild New World 20.00 Top 
Gear Xtra 21.00 Top Gear Xtra 22.00 Top Gear 
Xtra 23.00 Massive Nature 23.30 Massive Nature 
0.00 Massive Nature 0.30 Massive Nature 1.00 
Wild New World

Mynd þessi er samantekt á viðamiklu 
rannsóknarverkefni þar sem fíknin var 
skoðuð í víðu samhengi. Rannsóknin 
var gerð um gervöll Bandaríkin og 
náði til allra aldurshópa, jafnt ungl-
inga sem fullorðinna sem allir áttu við 
einhvers konar fíkn að glíma. Þessi 
einstaka heimildarmynd frá HBO á 
erindi og snertir alla. 

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Addiction
Stöð 2 kl. 23.15
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hvað er að frétta? Það er allt á fullu. Ég er að klára fyrsta 
árið mitt í grafískri hönnun í Listaháskólanum og var að 
frumsýna myndina Konfektkassann sem ég leik í í vikunni. 
Augnlitur: Grænn. 
Starf: Plötusnúður og verðandi hönnuður.
Fjölskylduhagir: Góðir.
Hvaðan ertu? Héðan og þaðan, aðallega héðan. Ég er 
fædd í Danmörku, alin upp í Bandaríkjunum og í Hlíðun-
um.
Ertu hjátrúarfull? Já, frekar. 
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Ég er búin að gefast upp 
á sjónvarpinu eins og er, en Dexter var í uppáhaldi hjá 
mér. Ég þori varla að viðurkenna hversu mikil sjoppa ég 
er í rauninni en ég er líka veik fyrir amerískri vellu eins og 
Bachelor. 
Uppáhaldsmatur: Grjónagrautur, fiskur, marsípan og ís. Og 
Hamborgarabúllan. 
Fallegasti staðurinn: Ísland.

iPod eða geislaspilari? iPod, geislaspilarinn minn 
er ónýtur.
Hvað er skemmtilegast? Að hlæja og hafa gaman.
Hvað er leiðinlegast? Leiðinlegt fólk.
Helsti veikleiki: Ís.
Helsti kostur: Mér finnst gaman að vera til.
Helsta afrek: Að komast inn í LHÍ og leika í Kon-
fektkassanum!
Mestu vonbrigðin: Ég nenni ekki að velta mér upp 
úr þeim.
Hver er draumurinn: Að ná tökum á því að vera til 
í núinu. 
Hver er fyndnastur/fyndnust? Davíð bróðir, hann 
er ótrúlega skemmtilegur og fyndinn.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Svartsýni og 
neikvæðni.
Hvað er mikilvægast? Ást og hamingja.

HIN HLIÐIN ANNA RAKEL RÓBERTSDÓTTIR, NÁMSMAÐUR OG PLÖTUSNÚÐUR

Veik fyrir ís og amerískri vellu

„Ég er montin og stolt og hún 
er falleg að innan sem utan. 
Ég fer varla út úr húsi nema að 
skarta höfuðskrauti eftir hana.“ 

Margrét Sigtryggsdóttir sjúkraliði um 
dóttur sína Thelmu Björk Jónsdóttir. 
Hönnun Thelmu verður áberandi í brúð-
arblaði franska dagblaðsins Le Figaro í 
næsta mánuði. 

Ballhljómsveitin Dísel hefur gefið 
út rokkútgáfu af hinu sígilda lagi 
Bubba Morthens, Stál og hnífur. 
„Við vorum búnir að æfa kassagít-
arútgáfuna af Stáli og hníf og fannst 
hún engan veginn virka. Við höfum 
kallað þetta Rammstein-útgáfu. 
Hún er rosalega einföld og þétt,“ 
segir Magnús Ingi Sveinbjörnsson, 
trommari Dísel. „Þessi útgáfa gefur 
laginu dálítið nýjan blæ. Það er 
fyrir löngu búið að taka það út af 
listum á útvarpsstöðvum og þessi 
útgáfa gefur því nýtt spark í rass-
inn.“

Dísel, sem var stofnuð í lok síð-
asta árs, hefur miklar mætur á 
Bubba, enda með þrjú önnur Bubb-
alög á tónleikadagskrá sinni; Hiros-

hima, Fjöllin hafa 
vakað og 

Rómeó og 

Júlía. „Þetta þrælvirkar enda eru 
þetta frábær lög. Í hvert einasta 
skipti sem við spilum þau verður 
allt vitlaust,“ segir Magnús.

Hann segir hljómsveitina ekki 
hafa beðið um leyfi hjá Bubba til að 
taka upp lagið. „Þú mátt endurút-
gefa lag ef það kemur fram hver á 
upprunalegu útgáfuna og ef þú 
breytir ekki uppröðuninni á laginu. 
En ég held að við eigum samt eftir 
að hringja í hann eftir helgi og 
rabba við hann til að hafa hann 
góðan.“

Bubbi hefur ekki heyrt lagið en 
er engu að síður ánægður með 
framtak Dísel. „Það er fínt að menn 
nenni að spila lög eftir mig og ekk-
ert nema gott um það að segja,“ 
segir hann og er ekkert ósáttur þótt 
Dísel hafi ekki beðið um leyfi hjá 
sér. „Lögin mín eru ekki heilög. Ég 
er bara ánægður svo lengi sem 
menn eru ekki að breyta lögum og 
textum.“  

Útgáfu Dísel af Stáli og hníf má 
heyra á síðunni www.myspace.com/
diselspace.  -fb

Bubbi í Ramm-
stein-útgáfu

DÍSEL Hljómsveitin Dísel hefur gert nýja 
útgáfu af Bubba-laginu Stál og hnífur.

BUBBI 
Bubbi er 
ánægður 
með framtak 

ballsveitar-
innar Dísel.

„Já, staðurinn mun hugsanlega 
heita Gleðibankinn. Eða jafnvel 
Rússneski bankinn því uppi eru 
hugmyndir um að setja þarna upp 
rússneskan veitingastað. En allt 
er þetta óljóst á þessu stigi,“ segir 
Ásgeir Þór Davíðsson veitinga-
maður – betur þekktur sem Geiri á 
Goldfinger.

Geiri er aftur á leið í miðbæinn 
með sinn oft á tíðum umdeilda 
veitingarekstur. Hann mun taka 
við helmingi húsakynna þar sem 
nú er aðalútibú Kaupþings við 
Austurstræti 5. Þetta sætir tíðind-
um, meðal annars því Geiri var 
nánast flæmdur úr borginni á 
sínum tíma eftir að borgin setti 
fram reglur um að rekstur súlu-
staða væri ekki leyfilegur þar en 
þá rak Geiri veitingastaðinn Max-
íms í Hafnarstræti. Áður rak hann 
Hafnarkrána þar. Síðan hefur 

Geiri haldið til í Kópavoginum 
með Goldfinger.

„Nei, það verður ekkert stripp. 
Hvað sem menn halda þá fer ég nú 
eftir lögum og reglum. En þetta 
gengur út á að ég tek helminginn 
af Búnaðarbankanum á leigu. 
Tæpir 600 fermetrar á þremur 
hæðum. Hinn helmingurinn verð-
ur áfram lagður undir bankastarf-
semi eftir því sem ég best veit,“ 
segir Geiri.

Húsið sem Geiri kallar Búnað-
arbankann eru aðalútibú Kaup-
þings við Austurstræti 5. Bankinn 
er að draga saman starfsemi sína 
þar. En Geiri er hins vegar að færa 
út kvíarnar. Hann er nú í óða önn 
við að innrétta glæsilegan sport-
bar við Grensásveg þar sem áður 
var Bóhem. Stefnt er að því að 
þeim framkvæmdum ljúki 1. júní 
og þá vonast Geiri til þess að hafa 

teikningar, sem reyndar á eftir að 
samþykkja, og gengi hans geti 
snúið sér að breytingum á húsa-
kynnum við Austurstræti.

Að sögn Svala Björgvinssonar 
starfsmannastjóra hefur Kaup-
þing smátt og smátt verið að flytja 
starfsemi sína úr miðborginni og 
er það einkum vegna aðgengis við-
skiptavina sem var orðið erfitt 
vegna bílastæðamála, meðal ann-
ars. „Þetta eru skipulagsbreyting-
ar. Aðalútibú bankans verður nú 
við Laugaveg 120. Þar verður 
langstærsta útibú bankans. En við 
verðum áfram með starfsemi í 
gamla góða salnum í Austurstræti 
sem svo margir þekkja af afar 
góðu. Útibússtjórar verða áfram 
þeir sömu, Jón Emil Ólafsson aðal-
útibússtjóri og Þorsteinn Ólafs 
sem nú er á Laugavegi 120.“ 

 jakob@frettabladid.is

SVALI BJÖRGVINSSON:  KAUPÞING FLYTUR AÐALÚTIBÚ SITT

Geiri opnar Gleðibankann

GEIRI FYRIR UTAN BANKANN Þar sem áður var bankastarfsemi verður í framtíðinni veitingahús í eigu Geira. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Mjólkurbílstjórinn okkar var meira að segja 
spurður út í hvernig væri hægt að ná sambandi við 
okkur og hvernig kettirnir væru í raun og veru,“ 
segir Jón Egill Indriðason, kúabóndi og kattarækt-
andi með meiru. Eftir að Fréttablaðið greindi frá því 
að hann og eiginkona hans, Sigríður Þóra Storms-
dóttir, ræktuðu svokallaða Maine Coon-ketti, varð 
hreinlega allt brjálað, fólk hringdi norður og vildi 
vita meira um þetta risakyn. 

Á barnalandi.is spunnust miklar umræður um 
kattarkynið og er ljóst að Maine Coon-kettir gætu 
orðið stjörnur ársins í kattasamfélaginu.  Jón Egill 
verður hins vegar að hryggja áhugasama með því að 
það er langur biðlisti og nú sé hann að bíða eftir því 
að rauði högninn í Hrísey losni úr vist sinni. „Ég er 
með tvær læður á heimilinu en það verður örugg-
lega ekkert got fyrr en með haustinu. Ég veit ekki 
hvernig staðan er fyrir sunnan en mér skilst að hún 
sé eitthvað svipuð,“ útskýrir Jón Egill. - fgg

Langur biðlisti eftir risaköttum

SKORTUR Á MAINE COON 
Langur biðlisti er eftir 

risaköttunum og ásóknin 
hefur ekki minnkað eftir 

umfjöllun Fréttablaðsins.

26.09.1978
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Í dag er sunnudagurinn 27. apríl. 
118. dagur ársins. 

5.13 13.25 21.40
4.46 13.10 21.36

Þegar allt kemur til alls erum 
við Íslendingar býsna heppnir. 

Við búum við tiltölulega siðlegt 
lýðræði. Þrátt fyrir að öðru hverju 
verði vart vægrar spillingar í 
stjórnkerfinu þurfum við ekki að 
hafa áhyggjur af mjög víðtækri 
valdníðslu eða handahófskenndri 
frelsissviptingu borgaranna. Við 
njótum þrátt fyrir allt nokkuð 
áreiðanlegs réttaröryggis. Svona 
er þetta ekki alls staðar. Sorglega 
víða á lýðræðið í vök að verjast og 
ráðamenn svífast einskis í valda-
brölti sínu.

ALÞJÓÐLEG samvinna eykst 
sífellt og alþjóðalög og reglugerð-
ir verða stöðugt umfangsmeiri. 
Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp 
til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum sem varða 
hryðjuverk. Með því er stefnt að 
því að uppfylla skilyrði til að unnt 
sé að fullgilda Evrópuráðssamn-
ing um varnir gegn hryðjuverk-
um. Þar segir m. a. að  fyrir hryðju-
verk „skuli refsa með allt að 
ævilöngu fangelsi hverjum sem í 
þeim tilgangi að ... þvinga með 
ólögmætum hætti íslensk ... stjórn-
völd ... til að gera eitthvað eða láta 
eitthvað ógert ...“ fremur ákveðin 
brot. 

LAGAMÁL er mikið torf og ég 
hef tekið út aukasetningar til að 
draga fram þennan kjarna máls-
ins. Alþjóðleg mannréttindasam-
tök hafa látið í ljós efasemdir um 
að orðalag þessa Evrópuráðs-
samnings standist alþjóðlegar 
mannréttindakröfur og tryggi rétt 
fólks til lögmætrar andstöðu við 
stjórnvöld sem er varin af alþjóð-
lega viðurkenndum mannréttinda-
reglum. Nýlegir atburðir hérlend-
is sýna hve brýnt það er að ráða 
bót á þessu, en lög hafa einmitt 
verið brotin í þeim tilgangi að 
þrýsta á stjórnvöld að „gera eitt-
hvað“ (að lækka álögur á elds-
neyti) eða „láta eitthvað ógert“ (að 
virkja fljót).

VIÐ Íslendingar erum heppnir. 
Við þurfum sennilega ekki að 
hafa áhyggjur af því að stjórn-
völd misbeiti þessum lagabók-
staf, skilgreini vörubílstjóra og 
umhverfisverndarsinna sem 
hryðju  verkamenn og hafi þá á 
bak við lás og slá eins lengi og 
þeim sýnist án dóms og laga, án 
þess að birta þeim kæru eða gefa 
þeim kost á málsvörn, eins og 
sums staðar væri gert. En hvað 
með rússnesk, georgísk, aserba-
ídsjönsk eða moldavísk stjórn-
völd, svo ég nefni fjögur aðildar-
ríki Evrópuráðsins þar sem 
lýðræðishefðin er veik en hefðin 
fyrir valdníðslu og pólitískri 
spillingu þeim mun sterkari?

Alþjóðalög

með ánægju
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Í sumar verður flogið frá Akureyri tvisvar í viku, á föstudögum og

sunnudögum og alla laugardaga frá Egilsstöðum.

Einnig er í boði fjöldi framhaldsfluga frá Køben um alla Evrópu.

Kynntu þér úrvalið á www.icelandexpress.is/framhaldsflug

Bókaðu flug á www.icelandexpress.is

Farðu stystu leið!
Beint flug frá Akureyri og Egilsstöðum til Køben hefst 16. og 17. maí.

Akureyri:
16. maí–31. ágúst

Egilsstaðir:
17. maí–30. ágúst

Egilsstaðir

 Akureyri

Kaupmannahöfn
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