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NEYTENDAMÁL Íbúðalánasjóður og 
Lánastofnun íslenskra námsmanna 
voru einu stofnanirnar sem gátu 
vísað til fullnægjandi lagaheimilda 
fyrir innheimtu seðilgjalds í könn-
un Neytendastofu. Fjörutíu og tvær 
opinberar stofnanir og fyrirtæki 
sem innheimt hafa slíkt gjald gátu 
það ekki. Nítján þeirra hugðust 
ekki hætta henni og sex höfðu ekki 
tekið ákvörðun þegar fyrirspurn 
frá Neytendastofu var svarað.

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðs-
stjóri neytendaréttarsviðs Neyt-
endastofu, segir að þrátt fyrir að 
heimild til að leggja á stjórnvalds-
sektir gagnvart lögaðilum sé skýr, 
þá efist hún um að stofnunin muni 
þurfa að grípa til slíkrar heimildar. 
„Ég sé ekki að til þess komi að opin-
berar stofnanir og fyrirtæki haldi 

áfram innheimtu seðilgjalds án 
lagaheimildar.“ Þórunn segir að 
ekki hafi verið tekin ákvörðun um 
hvað stjórnvaldssektirnar yrðu 
háar ef til kæmi. „Sektarhámarkið 
samkvæmt lögum er tíu milljónir 
króna en við höfum aldrei nýtt þá 
heimild. Ég get því ekki sagt til um 
hversu háar sektir yrðu í þessu til-
viki.“ 

Þórunn segir að Neytendastofu 
hafi borist mikill fjöldi kvartana 
vegna innheimtu seðilgjalda en 
þær séu ekki síður vegna einka-
fyrirtækja en opinberra stofnana. 
„Opinberu fyrirtækin þurfa laga-
heimild en aðrir geta lagt á slíkt 
gjald samkvæmt samningi.“ Við-
skiptaráðuneytið hefur falið Neyt-
endastofu að gera úttekt á inn-
heimtu seðilgjalda og sambærilegra 

fylgikrafna á einkamarkaði, en 
viðskiptaráðherra hefur mælst til 
þess að af slíkri innheimtu einka-
fyrirtækja verði látið.  

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra segir ljóst að 
óheimilt sé að bæta aukakröfu við 
aðalkröfu án sérstakrar heimildar. 
„Ef ekki verður látið af þessari 
gjaldheimtu mun Neytendastofa 
stíga næsta skref sem er að beita 
sektum. Þetta er óheimilt og við 
ætlum að stoppa þetta.“ Björgvin 
segir ekki viðunandi að nokkur 
fjöldi stofnana og fyrirtækja ætli 
ekki að láta af gjaldheimtunni. 
„Það verður ekki liðið. En kjarni 
málsins er sá að það sé skýrt gagn-
vart neytendum og fyrirtækjum 
hvaða gjaldtökuheimildir eru til 
staðar.“  - shá / sjá síðu 11

Tvær stofnanir gátu 
rökstutt innheimtu
Aðeins tvær stofnanir, af 44 opinberum stofnunum og fyrirtækjum, gátu rök-
stutt innheimtu seðilgjalda á fullnægjandi hátt. Neytendastofu er heimilt að 
beita stjórnvaldssektum að upphæð tíu milljónum króna vegna innheimtunnar.
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Í BLÍÐU OG STRÍÐU
Gunnar Helgason og Felix Bergsson 
ræða 15 ára vináttu, æsku og útlönd 14

VESTMANNAEYJAR „Ég held með 
Arsenal og er heiðursfélagi í 
Arsenal-klúbbnum,“ segir Haukur 
Guðjónsson, eigandi hrútsins 
Wengers, sem heitir eftir Arséne 
Wenger, þjálfara Arsenal.

Hrúturinn kom í heiminn í ágúst 
í fyrra, einmitt þegar Haukur var 
á leið út til Englands á fótbolta-
leik. „Ég hef átt hrúta með 
skemmtilegum nöfnum eins og 
Clinton sem var sonur Móniku,“ 
segir Haukur. Á föstudag þurfti 
Wenger í rúningu og þá fengu þeir 
Haukur sér göngutúr um bæinn. 
„Hann hefur komið með mér í 
sjoppu og fengið ís, þetta er eins 
og hundur og er mikið gæfur.“  - ovd

Heitir eftir þjálfara Arsenal:

Wenger í Vest-
mannaeyjum

HAUKUR OG WENGER Hrúturinn Wenger 
fær stundum að fara í göngutúr með 
Hauki Guðjónssyni, eiganda sínum, um 
Vestmannaeyjabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR 

VÆTUSAMT   Í dag verður yfirleitt 
austlæg átt, víðast 8-13 m/s en þó 
hvassari með suðurströndinni og 
sumstaðar norðvestan til. Rigning 
eða skúrir um mestallt land þegar 
líður á daginn. Hiti 6-14 stig.
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VEÐRIÐ Í DAG

STJARNAN SIGRAÐI
Stelpurnar í 
Stjörnunni vörðu 
Íslandsmeistaratitil-
inn í Mýrinni í gær.

ÞREFALT HÚRRA Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, tók í gær á móti Packard-forsetabifreið Sveins Björnssonar sem nýlega 
var endurgerð. Bifreiðin er í eigu Þjóðminjasafnsins en verður geymd á Bessastöðum og notuð við sérstök tækifæri. Landsmenn 
mega búast við að sjá bifreiðina á þjóðhátíðardaginn 17. júní í sumar þegar forsetinn hyggst ferðast á hinni nýuppgerðu glæsibif-
reið. Sjá síðu 4.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SÁDI-ARABÍA, AP Þýskur kvartett 
flutti tónlist eftir Mozart á 
tónleikum í Riyadh, höfuðborg 
Sádi-Arabíu, á föstudagskvöld. 
Þetta var í fyrsta skipti sem 
vestræn klassísk tónlist er flutt 
þar opinberlega. Tónleikarnir 
voru ekki síður merkilegir fyrir 
þær sakir að kynin voru ekki 
aðskilin á áhorfendasvæðinu eins 
og tíðkast í Sádi-Arabíu, heldur 
fengu áhorfendur að sitja þar sem 
þeim sýndist. - vþ

Óvenjulegir tónleikar í Riyadh:

Kynin hlusta á 
Mozart saman

ÍÞRÓTTIR 24

LÖGREGLUMÁL Séra Gunnar Björnsson, 
sóknarprestur á Selfossi, óskaði í síðustu 
viku eftir tímabundinni lausn frá störfum 
eftir að hafa verið kærður fyrir kynferðis-
brot gegn tveimur unglingsstúlkum. Stúlk-
urnar sem um ræðir eru sextán og sautján 
ára. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
ná meint brot Gunnars nokkur ár aftur í 
tímann og sömu heimildir herma að fleiri 
stúlkur íhugi nú að kæra.

Málið kom upp í byrjun síðustu viku. Þá 
barst lögreglunni á Selfossi erindi frá 
barnaverndaryfirvöldum og kærurnar 

tvær bárust næstu daga þar á eftir. 
Lögreglan staðfestir að kærurnar hafi 
borist en vill lítið tjá sig um málið að 
öðru leyti. Rannsókn málsins er á 
frumstigi. Búið er að frumyfirheyra séra 
Gunnar og teknar verða ítarlegri 
skýrslur af stúlkunum tveimur eftir 
helgi.

Gunnar óskaði eftir hálfs árs leyfi frá 
störfum í fyrradag. Honum var veitt það 
og lét hann samstundis af störfum. 
Sóknarpresturinn á Eyrarbakka mun taka 
við verkefnum hans fyrst um sinn.  - sh

Tvær unglingsstúlkur hafa kært séra Gunnar Björnsson, sóknarprest á Selfossi:

Prestur grunaður um kynferðisbrot

GUNNAR 
BJÖRNSSON
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Ertu Flensborgari?
Flensborgarhátíð verður laugardaginn 24. maí í Hamarssal. 
Allir útskrifaðir Flensborgarar, stúdentar, gagnfræðingar og 
aðrir bæjarbúar sem tengjast skólanum eru hvattir til að mæta 
og skemmta sér saman.

Húsið opnað kl. 19:00 þar sem boðið er upp á fordrykk.
Matur, skemmtiatriði og ball með Gömlu brýnunum.
Miðaverð er kr. 5.000.
Miðaverð á ball eftir kl. 22:00 er kr. 2.000. 

Miðapantanir eru í síma 5650400 
eða á netfangið fl ensborg@fl ensborg.is 

fram til 15. maí.
Útskriftarárgangar, takið ykkur saman 

og fjölmennið á hátíðina.
Sérstakt Eurovision herbergi 

verður á staðnum.
Skemmtinefndin.

LÖGREGLUMÁL Nýtt hús Ferðafélags 
Íslands skemmdist þegar jeppa var 
velt á það fyrir þremur vikum. 
Ökumaðurinn flúði en á nú von á 
kæru. Hann mun vera starfsmaður 
ferðaskrifstofu og er sagður hafa 
verið drukkinn.

„Það sem er sérlega alvarlegt í 
þessu máli er að þetta eru starfs-
menn ferðaskrifstofu sem voru 
búnir að skila farþegum í skálann 
og voru svo að keyra fullir,“ segir 
Páll Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Ferðafélags Íslands.

Að sögn Páls var ökumaðurinn og 
félagar hans á stórum fjallajeppa. 
„Þeir veltu jeppanum ofan í snjó-
skál sem var umhverfis salernis-
hús Ferðafélagsins, skemmdu jepp-
ann og brutu gafl og veggi hússins 
þannig að það var stórlaskað.“

Jeppamennirnir fengu aðstoð við 
að draga jeppann upp. „Síðan höfðu 
þeir sig á brott og við höfum ekkert 
meira heyrt frá þeim. Þarna voru 
hins vegar vitni og við ætlum að 
kæra til lögreglunnar til að sækja 
bætur,“ segir Páll sem kveður þenn-

an atburð vera lið í öfugþróun sem 
orðið hafi að undanförnu.

„Fyrir nokkrum árum var öllum 
skálum á hálendinu lokað vegna 
drykkju en síðan tóku menn sig 
saman og sneru þessari þróun við. 
En nú er að koma inn hópur manna 
sem hagar sér illa og við höfum 
orðið varir við aukna drykkju 
jeppamanna. Það er ekkert að því  
að menn komi í skála og grilli og fái 
sér kannski bjór og rauðvín. En 
þetta er farið úr böndunum þegar 
menn eru farnir að keyra fullir. Við 
ætlum að taka mjög hart á því og 
gera lögreglu viðvart í hvert skipti 
sem við verðum varir við það.“

Páll segist ekki vilja gefa upp frá 
hvaða ferðaskrifstofu ökumaður 
jeppans var. „Ég vil ekki segja það 

að svo stöddu en vísa í því sam-
bandi á lögregluna sem nú þarf að 
rannsaka málið,“ segir hann.

Sveinn K. Rúnarsson, yfirlög-
regluþjónn á Hvolsvelli, tekur 
undir að drykkja ökumanna á 
hálendinu hafi aukist. Embættið sé 
einmitt að ganga frá nýrri áætlun 
um eftirlit á þeim slóðum sem sinnt 
verði bæði á landi og úr lofti í sam-
starfi við Landhelgisgæslu Íslands. 
Hann fagnar því að Ferðafélags-
menn tilkynni um ferðir drukkinna. 
Oftast heyri lögregla ekki af þeim 
málum fyrir en eftir á. „Það er 
skylda hvers borgara að tilkynna 
um ölvunarakstur. Við erum að fá 
fleiri menn og höfum ýmis úrræði 
til að bregðast við þótt það sé til 
fjalla.“    gar@frettabladid.is

Kæra leiðsögumenn 
sem óku á fjallakofa
Ferðafélag Íslands kærir starfsmenn ferðaskrifstofu sem veltu jeppa á salernis-
byggingu í Landmannalaugum og stungu af. Framkvæmdastjóri félagsins vill 
að tekið sé hart á vaxandi ölvunarakstri á hálendinu. Lögregla boðar aðgerðir.

HUGAÐ AÐ SKEMMDUM Ferðafélagsmenn skoða ummerkin eftir jeppann.
MYND/FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

SKEMMDIR Í LANDMANNALAUGUM 
Ferðafélag Íslands vill bætur vegna tjóns 
á salernisbyggingu í Landmannalaug-
um sem starfsmaður ferðaskrifstofu 
skemmdi með því að velta fjallajeppa á 
hana.  MYND/FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

PORTÚGAL, AP Minningarathafnir 
fóru fram í kirkjum í Portúgal 
og á Englandi í gær í tilefni af 
því að eitt ár var þá liðið frá því 
að Madeleine McCann, fjögurra 
ára breskri stúlku, var rænt af 
hótelherbergi í strandbænum 
Praia de Luz í Portúgal þar sem 
hún var í fríi með fjölskyldu 
sinni. Alipio Ribeiro, lögreglu-
maður sem fer fyrir rannsókn 
málsins, sagði að enn væri verið 
að afla sönnunargagna og fylgja 
eftir vísbendingum og því stæði 
ekki til að leggja rannsóknina 
niður að svo stöddu máli. Hann 
tók þó einnig fram að handtaka 
væri ekki enn í sjónmáli.  -vþ 

Ár liðið frá mannráni:

Málið er enn 
í rannsókn

MADELEINE MCCANN Í gær var ár liðið 
frá því henni var rænt af hótelherbergi 
í Portúgal.

Þefaði uppi innvortis efni
Karlmaður um þrítugt var handtekinn 
á Akureyrarflugvelli um miðjan dag 
á föstudag eftir að fíkniefnahundur 
lögreglunnar sýndi honum óeðlilega 
mikinn áhuga. Í ljós kom að hann var 
með tuttugu grömm af hvítum efnum 
innvortis. Honum var sleppt síðar um 
kvöldið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SLYS Engan sakaði þegar lítil 
þyrla af gerðinni Schweizer-Hug-
hes 300C nauðlenti skammt norð-
an við Kleifarvatn í hádeginu í 
gær. Tveir menn voru í þyrlunni. 
Ekki liggur fyrir hvað olli slysinu 
en menn frá Rannsóknarnefnd 
flugslysa könnuðu slysstað í 
gær.

Þyrlan var í hefðbundnu útsýn-
isflugi þegar hún nauðlenti, að 
sögn Sindra Steingrímssonar, 
flugrekstrarstjóra hjá Þyrluþjón-
ustunni sem á þyrluna. Sindri 
segir þyrluna líklega ónýta. 

Lögregla sendi bíl af stað eftir 
að tilkynning barst um slysið en 
hann þurfti frá að hverfa þar sem 

ekki var ökufært á staðinn, og því 
þurfti að senda þyrlu Landhelgis-
gæslunnar eftir mönnunum. Þeir 
voru báðir fluttir á slysadeild til 
skoðunar en reyndust ómeiddir.

„Það er ekki skráma á mönnun-
um þannig að þetta gat ekki farið 
betur,“ segir Sindri. „Kúpan 
verndaði þá einmitt eins hún átti 
að gera.“

Sindri segir manninn sem flaug 
þyrlunni vera tiltölulega vanan. 
„Hann hefur verið hjá okkur í um 
ár og verður vonandi áfram þrátt 
fyrir þetta.“ Tækjakostur fyrir-
tækisins mun vera vel tryggður 
en þó hefur líklega orðið eitthvert 
tjón, að sögn Sindra.  - sh

Þyrla með tvo menn innanborðs nauðlenti skammt norður af Kleifarvatni:

Engan sakaði í nauðlendingu

Á VETTVANGI Ekki liggur fyrir hvað olli 
slysinu en Rannsóknarnefnd flugslysa 
kannaði slysstað í gær.

LÖGREGLUMÁL Lögregla lét í fyrri-
nótt slökkva á hljóðskúlptúr list-
nemans Þórarins Inga Jónssonar, 
sem vakið hafði íbúa í nágrenni 

Listaháskóla 
Íslands (LHÍ) af 
værum svefni um 
fimmleytið. Leikin 
var upptaka af 
bænakalli múslima 
og barst lögreglu 
fjöldi kvartana 
vegna þess.

Þórarinn segir 
upptökuna hafa 
verið spilaða fyrir 

mistök vegna bilunar í hugbúnaðin-
um sem stjórnar henni. Hún hafi 
ekki átt að fara í gang fyrr en 
klukkan átta um morguninn. Hann 
hugðist lagfæra verkið og halda því 
lifandi út vikuna en stjórn LHÍ 
ákvað hins vegar í gær að útsend-
ingunni skyldi hætt.

Þórarinn er gestanemandi við 
LHÍ á þessari önn, en honum var 
gert að segja sig frá námi við lista-
háskóla í Toronto eftir að hafa vald-
ið miklu fjaðrafoki þegar hann kom 
fyrir gervisprengju á listasafni í 
borginni í nóvember síðastliðnum.

Hjálmar H. Ragnarsson, rektor 
LHÍ, staðfestir að útsendingu hljóð-

verksins hafi verið hætt, enda 
kappkosti skólinn að halda friðinn 
við íbúa hverfisins.  - sh

Útsendingu hljóðverks listnema hætt eftir kvartanir frá nágrönnum:

Vöknuðu við bænir múslima

ÞETTA ER EKKI SPRENGJA Þórarinn með 
gervisprengjuna sem hann skildi eftir á 
listasafni í Toronto.HJÁLMAR H. 

RAGNARSSON

Verk Þórarins á sér afar nákvæma 
samsvörun í verki sem sett var upp 
í Listasafni Akureyrar árið 2002. 
Þá var bænakall múslima spilað af 
þaki safnsins fimm sinnum á dag 
í nær tvo mánuði svo ómaði um 
allan bæ. Verkið var síðan flutt til 
Reykjavíkur og vakti mikla athygli.

Þórarinn segist ekki hafa verið 
kunnugt um það verk þegar hann 
vann sitt eigið. Hjálmar H. Ragnars-
son rektor segist ekki líta svo á að 
um stuld af nokkru tagi hafi verið 
að ræða. Sams konar eða sama 
hugmyndin kvikni oft hjá fleirum 
en einum og að nemar verði að fá 
að prófa sig áfram.

EKKI NÝ HUGMYND

UMHVERFISMÁL Unnt er að draga 
verulega úr eldsneytisnotkun 
með réttu aksturslagi ef marka 
má niðurstöður mælinga í árlegri 
sparaksturskeppni Félags 
íslenskra bifreiðaeigenda og 
Atlantsolíu sem fram fór í gær.

Ekin var 143 kílómetra 
hringleið frá Reykjavík, um 
Mosfellsheiði, Selfoss og 
Þrengsli. Alls tóku 65 bílar þátt í 
fimm flokkum og ók sigurvegar-
inn, Sigfús Harðarson frá Heklu 
á VW Polo TDI, hringinn á 3,19 
lítrum á hundraði. Í sleggju-
flokki keppninnar fóru ofur-
sportbílarnir Mustang GT og 
Ford GT hringinn á annars vegar 
7,41 og hins vegar 8,37 lítrum á 
hundraði sem er svipuð eldsneyt-
isnotkun og hjá mörgum 
algengum fólksbílum.  - ovd

Sparaksturskeppni:

Rétt aksturslag 
sparar eldsneyti

FORD GT Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri FÍB, ræsir Ford GT sem fór 
143 kílómetra hringleið á 8,37 lítrum á 
hundraði.

JERÚSALEM, AP Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, sagðist í gær ætla að reyna 
að fá Ísraela til að rífa niður 
aðskilnaðarmúrinn umdeilda sem 
þeir reistu til þess að verja sig 
árásum palestínskra hryðju-
verkamanna. 

Rice er í opinberri heimsókn í 
Ísrael og snæddi kvöldverð í gær 
með forsætisráðherranum Ehud 
Olmert. Heimsóknin er liður í 
áætlun ríkisstjórnar George W. 
Bush um að knýja fram árangur í 
friðarumleitunum á milli Ísraela 
og Palestínumanna áður en að ný 
ríkisstjórn tekur völdin í 
Bandaríkjunum á næsta ári.  - vþ

Condoleezza Rice í Ísrael:

Vill aðskilnað-
armúrinn burt

Stefán, er búið að skjóta mikið 
á þig eftir að þú sóttir um?

„Nei, enda verð ég skotheldur emb-
ættismaður.“

Friðarsinninn Stefán Pálsson hefur sótt 
um starf forstjóra nýrrar Varnarmálastofn-
unar.

Ekið á stúlku á Selfossi
Ekið var á unga stúlku við Lágengi á 
Selfossi um klukkan 19 í gær. Fylgdi 
ökumaðurinn stúlkunni heim og 
talaði við foreldrana. Stúlkan var flutt 
á slysadeild Landspítalans. Lögreglan 
óskar eftir að ökumaðurinn og vitni 
gefi sig fram eða hringi í: 480 1010.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Hraðakstur við Borgarnes
Lögreglan í Borgarnesi tók níu öku-
menn fyrir of hraðan akstur í gær. Sá 
sem hraðast ók var á 134 kílómetra 
hraða þar sem hámarkshraði er 90.

SPURNING DAGSINS
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Nú fer 
hver að verða 

síðastur að ná sér í 
Blaðbera

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

LONDON Íhaldsmenn fögnuðu ákaft þegar Boris 
Johnson flutti fyrsta ávarp sitt sem nýkjörinn 
borgarstjóri í ráðhúsi Lundúnaborgar í gær. 
Samkvæmt fréttavef breska ríkisútvarpsins, 
BBC, sagðist Johnson ætla að leggja sérstaka 
áherslu á að auka lífsgæði borgarbúa með því 
að draga úr ofbeldi á götum úti og bæta almenn-
ingssamgöngur. Einnig sagðist hann ætla að 
bæta fyrirkomulagið á umdeildu gjaldtökukerfi 
sem forveri hans, Livingstone, kom á í borginni 
til þess að draga úr umferðarþunga og mengun 
miðsvæðis.

Íhaldsflokkurinn sigraði ekki aðeins í höfuð-
borginni heldur komst til valda í tólf nýjum 
sveitarfélögum víðsvegar um England og Wales 
í sveitarstjórnarkosningunum sem fóru fram á 
fimmtudag.

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmála-
fræði við Háskóla Íslands, segir niðurstöðurnar 
benda til þess að staða Verkamannaflokksins, 
sem hefur verið við völd í landinu síðan árið 
1997, sé að veikjast. 

„Það mætti líta svo á að breskur almenningur 
hafi ekki aðeins verið að kjósa um sveitarstjórn-
armálefni heldur hafi einnig verið að staðsetja 
sig með eða á móti ríkisstjórninni. Verkamanna-
flokkurinn hefur átt í vissum innanflokksdeil-
um undanfarið og hefur því fallið í vinsældum. 
Á sama tíma hefur Íhaldsflokknum tekist að 
færa sig nær miðjunni og auka við vinsældir 
sínar undir stjórn Davids Cameron. Það er því 
óhætt að segja að staða forsætisráðherrans, 
Gordons Brown, sé ekki sterk í augnablikinu þó 
svo að ómögulegt sé að segja til um á þessari 
stundu hvort niðurstöður þessara sveitarstjórn-
arkosninga gefi nokkuð til kynna um hugsanleg-
ar niðurstöður þingkosninga sem fara fram árið 
2010.“

Boris Johnson og Ken Livingstone hafa báðir 
vakið mikla athygli fyrir litríka hegðun og skoð-
anir. Ólafur telur þó að kjósendur hafi kosið 
eftir stefnu flokkanna fremur en einstökum 
frambjóðendum. „Þeir Johnson og Livingstone 
eru báðir skrautlegir og umdeildir menn, en ég 
tel þó ekki að framkoma þeirra hafi haft úrslita-
áhrif í þessum kosningum. Aðgerðir flokkanna 
í aðdraganda kosninganna höfðu líklega meira 
að segja um niðurstöðurnar en persónur fram-
bjóðendanna.“  
 vigdis@frettabladid.is

Staða Gordons Brown veikist
Íhaldsmenn unnu stórsigur í bresku sveitarstjórnarkosningunum. Ólafur Þ. Harðarson segir stöðu Gordons 
Brown forsætisráðherra vera veika. Íhaldsmaðurinn Boris Johnson verður næsti borgarstjóri Lundúna.

SÁ NÝI OG SÁ GAMLI Ken Livingstone er að vonum óánægður með niðurstöðu sveitarstjórnarkosninganna. Á bak 
við hann sést óljóst í nýja borgarstjórann í Lundúnum, Boris Johnson.  FRÉTTBLAÐIÐ/AP

Vinsæll en klaufalegur yfirstéttarmaður
LONDON,BBC Nýkjörinn borgar-
stjóri Lundúna heitir fullu nafni 
Alexander Boris de Pfeffel John-
son og er fæddur árið 1964 í 
New York. Foreldrar hans eru 
báðir Englendingar, en Johnson 
var bandarískur ríkisborgari þar 
til fyrir skömmu. Áhugi á stjórn-
málum er ekkert nýjabrum í fjöl-
skyldu Johnsons; faðir hans 
starfaði lengi fyrir Íhaldsflokkinn 
og langafi hans, Ali Kemal, var 
ráðherra í Ottómanveldinu. 

Johnson lagði stund á klassísk 
fræði við Oxford-háskóla, og var 

við nám á 
sama tíma 
og David 
Cameron, 
núverandi 
leiðtogi 
Íhaldsflokks-
ins. Að námi 
loknu reyndi 
Johnson fyrir 
sér sem 
blaðamaður 

og starfaði hjá dagblöðunum 
The Times og The Daily Telegr-
aph og árið 1999 tók hann við 

sem ritstjóri tímaritsins The 
Spectator. Hann hefur verið ó-
ragur við að koma sér á framfæri 
í öðrum miðlum og er tíður gest-
ur í ýmsum spjallþáttum. Hann 
hefur vakið mikla athygli fyrir 
óvarleg ummæli um hin ýmsu 
málefni og hefur oft þurft að 
biðjast afsökunar opinberlega á 
orðum sínum.

Johnson var kjörinn á þing 
fyrir Íhaldsflokkinn árið 2001 og 
hefur ekki dregið dul á metnað 
sinn um að ná enn lengra í 
stjórnmálum.  - vþ

BORIS JOHNSON

SKÁK Björn Þorfinnsson var 
kjörinn nýr forseti Skáksambands 
Íslands á aðalfundi sambandsins í 
gær. Auk Björns var Óttar Felix 
Hauksson í framboði en báðir hafa 
þeir setið í stjórn sambandsins.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 
sem gegnt hefur embættinu 
undanfarin fjögur ár gaf ekki kost 
á sér. „Þetta er súrsæt tilfinning 
því við erum að kveðja einn 
öflugasta forseta sem við höfum 
átt,“ segir Björn. Hann segist ætla 
sér að reyna að fylgja góðu starfi 
Guðfríðar Lilju eftir þótt búast 
megi við einhverjum áherslu-
breytingum.  - ovd

Nýr forseti Skáksambandsins:

Búast má við 
breytingum

NÝR FORMAÐUR Björn Þorfinnsson 
ásamt Guðfríði Lilju Grétarsdóttur, fráfar-
andi formanni.
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NORÐUR- OG 
AUSTURLAND  
Þótt víða muni 
rigna eitthvað í dag 
eru horfur á fínu 
veðri á Norður- 
og Austurlandi á 
morgun og Mið- 
Norðurlandi hinn. 
Má búast við björtu 
veðri með köfl um 
þar um slóðir með 
hægum vindi og 
hita hátt í 16 til 17 
stig. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

SVÍÞJÓÐ Lík tveggja manna fundust 
í iðnaðarhúsnæði í sænska bænum 
Vallentuna, skammt frá Stokk-
hólmi, í gærmorgun. Samkvæmt 
dagblaðinu Dagens Nyheter hefur 
lögreglan handtekið 35 ára mann 
vegna gruns um aðild að dauða 
mannanna, en sá grunaði var 
staddur í iðnaðarhúsnæðinu þegar 
líkin fundust og gat enga skýringu 
gefið á viðveru sinni. Annar maður 
var einnig handtekinn en honum 
var sleppt eftir yfirheyrslu. Enn 
hefur ekki tekist að bera kennsl á 
hina látnu. - vþ

Tvöfalt morð í Svíþjóð:

Fórnarlömbin 
enn óþekkt

FORSETINN Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, tók í gær á móti fyrstu forsetabif-
reiðinni sem notuð var á upphafsárum Sveins 
Björnssonar í embætti forseta Íslands.

Bifreiðin er af gerðinni Packard, árgerð 
1942. Var hún keypt á sínum tíma notuð frá 
Bandaríkjunum eftir að bifreið sömu gerðar, 
sem Roosevelt Bandaríkjaforseti gaf forseta-
embættinu, glataðist þegar Goðafossi var 
sökkt í nóvember 1944.

Í tilkynningu frá forsetaembættinu segir að 
bifreiðin sé eign Þjóðminjasafns Íslands en 
verði geymd á Bessastöðum og notuð og sýnd 
við sérstök tækifæri.

Bifreiðin var endurgerð á árunum 1998 til 
2004 en nokkrar deilur voru um greiðslur 
kostnaðar við endurgerð bílsins. Tíu milljóna 
króna fjárveiting til verksins kláraðist fjórum 

árum áður en endurgerð lauk en heildarkostn-
aður er áætlaður tólf til fimmtán milljónir 
króna. 

Í ræðu sinni í gær þakkaði Ólafur Ragnar 
þeim sem lagt hafa hönd að verki, bæði 
bílasmiðnum, þeim sem varðveittu bílinn, 
Þjóðminjasafninu og áhugamönnum um 
endurgerð bílsins. Þá þakkaði hann jafnframt 
þeim aðilum sem lagt hafa fé til verksins, 
ríkissjóði, aðilum innan Bílgreinasambandsins 
og síðast en ekki síst fjármálastofnununum 
fjórum, Kaupþingi, Landsbankanum, Glitni og 
SPRON sem forsetinn sagði hafa gert það 
kleift að hægt var að ljúka verkinu.  - ovd

Forseti Íslands tók í gær á móti endurgerðri fyrstu forsetabifreið lýðveldisins:

Aðeins notaður við sérstök tækifæri

RÚMGÓÐUR OG FLOTTUR FORSETABÍLL Eins og sjá 
má fór afar vel um Ólaf Ragnar Grímsson forseta í 

nýuppgerðum forsetabíl Sveins Björnssonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GENGIÐ 02.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

149,7958
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 74,79  75,15

 148,8  149,52

  115,6  116,24

 15,488  15,578

 14,565  14,651

 12,355  12,427

 0,7139  0,7181

 121,19  121,91

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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MENNING Halldór Björn Runólfs-
son, forstöðumaður Listasafns 
Íslands, opnaði þann 1. maí 
yfirlitssýningu á íslenskri 
nútímalist í Scandinavia House í 
New York. Aðalstyrktaraðilar 
sýningarinnar eru Samfélagssjóð-
ur Alcoa og utanríkisráðuneytið, 
en sýningin er liður í röð við-
burða sem stjórnvöld standa fyrir 
í New York í tengslum við 
kosningabaráttu Íslands fyrir 
sæti í öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna. Á sýningunni má sjá 
fjölbreytt verk eftir íslenska 
nútímalistamenn.  - vþ

Íslensk menning í útrás:

Nútímalist 
í New York

ÍSLENSK LIST ERLENDIS Verk eftir Ólaf 
Elíasson á sýningunni í Scandinavia 
House.

VIÐSKIPTI Hluthafar FL Group hafa 
ákveðið að afskrá félagið 9. maí 
næstkomandi. Þegar hafa 
eigendur 83 prósenta hlutafjár 
ákveðið að vera áfram hluthafar í 
félaginu í stað þess að fá hlut sinn 
greiddan með bréfum í Glitni.

Þá hefur stjórn Flögu Group 
ákveðið að óska eftir að félagið 
verið tekið úr Kauphöllinni. Verði 
af sameiningu SPRON og Kaup-
þings, sem nú er í undirbúningi, 
verður SPRON afskráð eftir 
aðeins sex mánuði í Kauphöllinni. 
Þá er verið að afskrá TM eftir að 
félagið var tekið yfir af FL Group. 

Það er því útlit fyrir að 
skráðum félögum fækki um 
fjögur á næstunni. Þar af eru tvö í 
úrvalsvísitölunni. - bg

Skráðum félögum fækkar:

Flaga afskráð

Fyrsta sumardag hafði grásleppuver-
tíðin skilað 5.000 söltuðum tunnum. 
Veiði síðustu daga hefur verið góð 
samfara því að veður hefur verið gott. 

SJÁVARÚTVEGUR

5.000 tunnur á land

Telur þú að misskipting á 
Íslandi sé að aukast?
Já 90%
Nei 10%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú fylgjandi framboði Ís-
lands til öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna?

Segðu skoðun þína á vísir.is

STJÓRNMÁL „Ef til aðildar að Evr-
ópusambandinu kemur er full-
komlega ljóst að mæta þarf því 
framsali valds sem í slíkri aðild 
felst með breytingu á stjórnar-
skránni. Hvort sem menn meta 
hagsmunum okkar betur borgið 
utan eða innan Evrópusambands-
ins tel ég því mikilvægt að ráðist 
verði í nauðsynlegar breytingar á 
stjórnarskrá okkar til að mæta 
þeim kröfum sem alþjóðlegt sam-
starf kallar á,“ sagði Guðni 
Ágústsson, formaður Framsókn-
arflokksins, í ræðu sinni á mið-
stjórnarfundi flokksins í gær.  

Þungamiðjan í ræðu Guðna 
voru Evrópumálin. Telur hann 
aðkallandi að efnislegar breyting-
ar verði gerðar á stjórnarskránni 
er varða tryggingu þess að auð-
lindir þjóðarinnar verði áfram í 
þjóðareigu. Þær breytingar á 
stjórnarskránni verði að gera 
áður en hugsanlegar aðildarvið-
ræður við Evrópusambandið 
koma til, svo treysta megi samn-
ingsstöðu og hagsmuni þjóðarinn-
ar nægjanlega vel. Ekki er eftir 

neinu að bíða að hans mati og telur 
hann að nauðsynlegum breyting-
um væri hægt að ljúka í lok yfir-
standandi kjörtímabils og upphafi 
þess næsta, eða árið 2011 í síðasta 
lagi.

Annað stórt atriði sem taka þarf 
ákvörðun um er að mati Guðna 
hvernig staðið skuli að þjóðarat-
kvæðagreiðslum sem snerta Evr-
ópumál. „Í mínum huga er nefni-
lega kristaltært að það er íslenska 
þjóðin sem þarf að úrskurða um 
svo stórt atriði; bæði hvort yfir-
höfuð skuli ráðist í aðildarviðræð-
ur og eins varðandi samþykkt eða 
synjun aðildar að loknum samn-
ingaviðræðum, ef til aðildarvið-
ræðna kemur. Ég hugsa að enginn 
stjórnmálaflokkur vilji samninga-

viðræður um aðild að ESB nema 
hafa að baki sér staðfestan þjóð-
arvilja og þingvilja.“ Af þeim 
sökum þarf að setja lög á Alþingi 
og ákvæði í stjórnarskrá um atriði 
sem lúta til að mynda að þátttöku 
í þjóðaratkvæðagreiðslu, að mati 
Guðna.

Guðni vandaði ekki ríkisstjórn-
inni kveðjurnar í ræðu sinni. „Rík-
isstjórn Geirs H. Haarde er ekki 
vandanum vaxin. Hún er aumasta 
ríkisstjórn sem setið hefur frá því 
að þjóðarsáttin náðist fram árið 
1990. Það var vitað fyrir ári að 
það átti að vera fyrsta verkefni 
ríkisstjórnarinnar að takast á við 
vaxandi verðbólgu hér sem þá 
þegar ógnaði öllum stöðugleika.“  

 svavar@frettabladid.is

Breytingar á stjórn-
arskrá aðkallandi
Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, telur að ráðast verði nú þeg-
ar í breytingar á stjórnarskránni til að mæta kröfum alþjóðasamstarfs. Setja 
þurfi lög og ákvæði í stjórnarskrá sem lúta að þjóðaratkvæðagreiðslu.

FRÁ MIÐSTJÓRNARFUNDI Evrópumálin voru þungamiðja í ræðu Guðna Ágústssonar 
við upphaf miðstjórnarfundar Framsóknarflokksins í gær. Hér er Guðni með Valgerði 
Sverrisdóttur, varaformanni flokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANNI

STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson, formaður Framsóknar-
flokksins, sagði í ræðu sinni á miðstjórnarfundi 
flokksins í gær að ef ekki hefði verið fyrir andóf 
framsóknarmanna væri Sjálfstæðisflokkurinn búinn 
að ná því fram að einkavæða Íbúðalánasjóð eða selja 
hann bankakerfinu.

Spurður hvort sjálfstæðismenn hafi sótt það fast 
að gera grundvallarbreytingar á eignarhaldi 
sjóðsins í ríkisstjórnarsamstarfi við Framsóknar-
flokkinn segir Guðni að Sjálfstæðisflokkurinn hafi 
verið og sé enn þeirrar skoðunar að starfsemi 
Íbúðalánasjóðs eigi að hverfa inn í bankakerfið. „Þó 
hygg ég að þeir hafi viljað halda einhverjum 
félagslegum sjóði til haga. Það reyndi þó aldrei á 
þetta en við fundum þennan anda. Við fórum með 
málið og þeir virtu okkar sjónarmið varðandi 
sjóðinn.“ 

Guðni segist þó lengi hafa haft þá tilfinningu að 
Sjálfstæðisflokkurinn hafi horn í síðu sjóðsins eins 
og komið hafi fram í máli Geirs H. Haarde forsætis-
ráðherra í umræðu um orsakir alvarlegrar stöðu 
sem komin er upp á fasteignamarkaði. 

„Í ljósi reynslunnar nú er það fagnaðarefni fyrir 

þjóðina í heild að starfsemi sjóðsins er óbreytt. Við 
stóðum nýja ríkisstjórn að því að ætla að færa 
sjóðinn inn í fjármálaráðuneytið. Við bentum 
Samfylkingunni á að slíkt væri sölutrix og Jóhanna 
Sigurðardóttir félagsmálaráðherra hefur sagt að 
hún fallist aldrei á sölu sjóðsins.“  - shá

Segir andóf Framsóknar hafa komið í veg fyrir einkavæðingu Íbúðalánasjóðs:

Þeir virtu sjónarmið okkar

HEILBRIGÐISMÁL „Þetta hefur fyrst 
og fremst verið erfitt fyrir sjúk-
lingana,“ segir Þórarinn Guðnason, 
formaður Félags sjálfstætt starf-
andi hjartalækna, en samningar 
tókust milli hjartalækna og samn-
inganefndar heilbrigðisráðherra í 
gær. Hjartalæknar höfðu verið 
utan samninga í ríflega tvö ár. 

Eftir samningsslitin var tekið 
upp tilvísanakerfi sem Þórarinn 
segir hafa haft í för með sér tölu-
verð vandkvæði fyrir sjúklinga. 
Því sé fagnaðarefni að loks hafi 
tekist að ganga frá þessum málum. 
„Vinnubrögðin sem samninganefnd 
hefur sýnt í þessu máli hafa verið 
fagleg og vönduð og útgangspunkt-

urinn hefur verið að taka tillit til 
þjónustuþarfar hjartasjúkl inga. Sú 
var ekki raunin fyrir tveimur árum 
og því sáum við þá engan annan 

kost í stöðunni en að segja okkur 
frá samningum,“ segir Þórarinn. 

Meðal þess sem nýr samningur 
felur í sér er að nú gilda á ný sömu 
reglur um greiðslur fyrir komur til 
hjartalækna og fyrir komur til ann-
arra sérfræðilækna og því þurfa 
hjartasjúklingar ekki lengur að 
hafa tilvísanir frá heimilislæknum 
til að geta sótt endurgreiðslur frá 
Tryggingastofnun. Samningurinn 
gildir til árins 2010 og er markmið 
hans að tryggja bætta þjónustu við 
hjartasjúkl inga. Jafnframt er 
miðað að því að draga úr álagi og 
kostnaði heilsugæslustöðva og 
sjúklinga vegna afnáms tilvísunar-
skyldunnar.  - kdk 

Hjartalæknar hafa verið utan samninga í tvö ár og hefur það bitnað á sjúklingum:

Samningar takast við hjartalækna

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Guðni segist lengi hafa haft þá tilfinningu 
að Sjálfstæðisflokkurinn hafi horn í síðu Íbúðalánasjóðs.

ÞÓRARINN GUÐNASON Formaður Félags 
sjálfstætt starfandi hjartalækna segir 
samningsleysið fyrst og fremst hafa 
bitnað á sjúklingum.   FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SAMGÖNGUR Iceland Express 
hefur fellt niður þrjár áætlunar-
ferðir sínar milli Egilsstaða og 
Kaupmannahafnar í maí. 

Matthías Imsland, fram-
kvæmdastjóri Iceland Express, 
segir lítinn áhuga ástæðu fyrir 
þessu en nýtingin hafi verið í 
kringum þrjátíu prósent. Þetta er 
annað sumarið sem félagið heldur 
uppi áætlunarferðum á þessari 
leið. Matthías segir fyrstu ferðir í 
fyrra hafa verið mun betur nýttar 
enda séu Egilsstaðir eini áfanga-
staður félagsins þar sem bókun-
um fækkar á milli ára. „Það er 
töluverð aukning á bókunum 
annars staðar,“ segir hann.  - ovd

Fljúga ekki með tómar vélar:

Hætt við ferðir 
frá Egilsstöðum

MATTHÍAS IMSLAND Egilsstaðir eru eini 
áfangastaður Iceland Express þar sem 
bókunum fækkar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DANMÖRK Lögreglan í Árósum 
handtók í gær 43 ólátabelgi sem 
voru með læti bæði fyrir og eftir 
fótboltaleik á milli liðanna OB og 
AGF. Áður en leikurinn hófst 
brutust út hópslagsmál í miðbæ 
Árósa á milli áhangenda liðanna 
og voru níu handteknir. Að 
leiknum loknum fögnuðu 
áhangendur OB sigri liðs síns 
með innbyrðis slagsmálum og því 
að kasta flöskum í lögregluna. Til 
að stilla til friðar neyddust 
laganna verðir til þess að nota 
piparúða á mannskapinn og að 
handtaka 34 til viðbótar. - vþ 

Ólæti á fótboltaleik:

Danskar bullur 
handteknar

KJÖRKASSINN



Við höfum náð nýjum og hagstæðari samningum og getum því boðið lægra verð á nýjum bílum. Varanleg verðlækkun um allt að 
17% er okkar framlag til þess að ná verðbólgunni niður. Það verður sannkölluð hátíðarstemmning hjá okkur um helgina því nýja 
verðið hefur þegar tekið gildi. Komdu og taktu þátt í því að keyra niður verðbólguna.

Fögnum lægra verði
Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is

Opið sunnudag 13-16. 

Jeppadagar hjá 
Bílaþingi Heklu
20% afsláttur af völdum 

notuðum jeppum.

Tiguan 
torfærubraut
Prófaðu hinn magnaða Tiguan í 

sérstakri torfærubraut. 

VW Tiguan – hann breytir öllu.

Sumarleg veisluföng 
og skemmtun fyrir 
þá yngstu
Pylsur, gos og ís verða á boð-

stólnum í dag sunnudag. Einnig 

verður andlitsmálun, litríkar 

blöðrur og skemmtilegur hopp-

kastali fyrir yngstu gestina. 

Vorglaðningur
á verkstæðinu
Við förum yfir alla Heklubíla 

sem mæta um helgina. 

25% afsláttur af varahlutum 

sem notaðir eru. 

Myntkörfulán
í erlendri mynt
Við bjóðum 80% fjármögnun 

sem er að fullu í erlendri mynt 

með aðeins 8% vöxtum! 
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Við stöndum upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

24,5% 

At
vi

nn
ub

la
ð

M
or

gu
nb

la
ðs

in
s

39,3% 

At
vi

nn
ub

la
ð

Fr
ét

ta
bl

að
si

ns

sk
v.

 k
ön

nu
n 

Ca
pa

ce
nt

 1
. n

óv
. 2
00
7–
31

. j
an

. 2
00
8 Atvinnublað Fréttablaðsins er með 60% 

meiri lestur en atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára

Á alla viðburði Kópavogsdaga er ókeypis nema annað sé tekið fram. 

Nánari dagskrá á www.kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Allir Kópavogsbúar og aðrir
gestir hjartanlega velkomnir!

11:00

Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn

20 ára afmæli Myndlistarskóla Kópavogs

Sýning á myndverkum nemenda. Leiðsögn kl. 14:00.

11:00

Salur Kvenfélags Kópavogs

Málverkasýning

Opið hús að Hamraborg 10 – kaffi og vöfflusala,
kökubasar og fleira.

13:00–17:00

Gjábakki og Gullsmári

Vorsýning

Handunnir nytja- og skrautmunir frá smiðjum vetrarins.
Vöfflukaffi og smiðjur.

13:00

Bókasafn Kópavogs

Óskin

Barnaleikrit fyrir yngstu áhorfendurna. Skemmtilegt ævintýri
með söngvum í flutningi Einleikhússins.

13:00

Kvöldskóli Kópavogs

Vorsýning og opið hús

Sýndur afrakstur nemenda á námskeiðum vetrarins.

13:00

Salurinn

Lúðrahljómur

Skólahljómsveit Kópavogs og Blásarasveit
Tónlistarskóla Árnesinga.

14:00–17:00

Vinnustofur listamanna í Kópavogi

Opið hús

Skrá um listamenn og vinnustofur á www.kopavogur.is.

14:00

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Þríhnúkagígur – Náttúrugersemi í Kópavogi

Gönguferð á Þríhnúkagíg í Bláfjöllum. Lagt af stað í samfloti 
einkabíla frá Náttúrufræðistofunni kl. 13:30 og hist
kl. 14:00 við gönguslóðann upp í Grindaskörð.

16:00
Salurinn

Píanótónleikar

Helene Inga Stankiewicz.
Diplómapróf frá Listaháskóla Íslands.

20:00

Hjallakirkja

Vortónleikar með Karlakór Kópavogs

Sjá nánar á http://karlakorkopavogs.googlepages.com

20:00

Salurinn

Tíbrá: Söngtónleikar

Hrafnhildur Björnsdóttir og Martyn Parkes. Þýsk, frönsk og 
íslensk sönglög og aríur. Miðaverð 2000/1600 kr. 

Dagskráin í dag 4. maí

BORGARMÁL Borgarráð samþykkti 
á fundi sínum á miðvikudag að 
selja fyrirtækinu S10 lóð við hlið 
höfuðstöðva Íslenskrar erfða-
greiningar (ÍE) þrátt fyrir alvar-
legar athugasemdir við söluna 
bæði frá Kristínu Ingólfsdóttur 
háskólarektor og forsvarsmönn-
um ÍE. 

Björk Vilhelmsdóttir, borgar-
fulltrúi Samfylkingar, greiddi 

atkvæði gegn 
samþykktinni. 
„Í fyrsta lagi tel 
ég að ekki hafi 
verið reynt til 
hlítar að ná 
samkomulagi 
við háskólann,“ 
segir hún í sam-
tali við Frétta-
blaðið. „Svo er 
það óljóst hvort 
byggingar á 
þessu svæði 
samrýmist 
framtíðarupp-
byggingu í 
Vatnsmýrinni. 
Ég veit að það 
hafa verið skipt-
ar skoðanir um 
þetta í meiri-
hlutanum og það 
var engu líkara 

en að þeir sem þarna voru að verki 
hefðu viljað kýla þetta í gegn á 
meðan fulltrúar í stýrihópi um 
framtíðarskipulagningu Vatns-
mýrarinnar eru erlendis. Svo hef 
ég spurnir af því að forsvarsmenn 
ÍE hafi gert athugasemdir við 
kaupin og mér þykir það ótækt að 

afgreiða þetta án þess að taka tillit 
til þeirra.“

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, for-
maður borgarráðs, segir að borg-
arlögmaður sé nú að fara yfir 
athugasemdirnar og að málið 
verði tekið fyrir á fundi borgar-
stjórnar á þriðjudag. „Það er ekki 
verið að kýla þetta mál í gegn 
meðan fulltrúar stýrihópsins eru 
fjarverandi,“ segir Vilhjálmur. 
„Við settum einmitt inn ákvæði 
sem skilyrðir kaupanda til að 
vinna með borgaryfirvöldum að 
skipulagningu lóðarinnar og 
honum gert ljóst að stýrihópur á 

vegum borgarráðs hafi umsjón 
með vinnu við endurskoðun skipu-
lags í Vatnsmýri í kringum flug-
vallarsvæðið.“

Kári Stefánsson, forstjóri ÍE, 
sagðist ekki vilja tjá sig um málið 
á þessu stigi. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins snýr óánægja 
hans að því hvernig lóðinni er 
úthlutað en aðeins HÍ og S10 mega 
bjóða í hana.

Kristín Ingólfsdóttir hefur hins 
vegar sagt að fyrirhuguð sala brjóti 
í bága við skuldbindingar sem 
borgin hafi gengist undir gagnvart 
skólanum. jse@frettabladid.is 

Salan samþykkt í 
óþökk rektors og ÍE
Borgarráð hefur samþykkt sölu á Vatnsmýrarlóð í óþökk deCODE og Háskóla 
Íslands. Borgarfulltrúi Samfylkingar segir fulltrúa meirihlutans hafa kýlt málið 
í gegn í fjarveru samherja sinna sem jafnvel hafi efasemdir um söluna.  

VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON

BJÖRK VIL-
HELMDSDÓTTIR

VATNSMÝRI Það hefur ekki verið einfalt mál að selja lóðina við höfuðstöðvar 
Íslenskrar erfðagreiningar en tveir hafa gert alvarlegar athugasemdir við söluna og 
borgarfulltrúi Samfylkingar segir jafnvel skiptar skoðanir um hana í meirihlutanum 
þótt borgarráð hafi samþykkt hana.

VIÐSKIPTI „Ég er alls ekki að ætlast 
til þess að kaupmenn taki á sig 
hækkanir á hrávöruverði og tap 
vegna gengislækkana,“ segir 
Björg vin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra spurður um viðbrögð 
Félags íslenskra stórkaupmanna 
(FÍS).

Í tilkynningu frá félaginu var 
lýst yfir furðu á því að viðskipta-
ráðherra skyldi mælast til þess að 
verslunarmenn lækkuðu vörur og 
að ASÍ skyldi vera látið sjá um 
verðlagseftirlit á vegum ráðuneyt-
isins þar sem yfirlýsingar forsvars-
manna bentu til þess að ASÍ gæti 
ekki rannsakað verð með hlutlaus-
um hætti.

„Ég var að hvetja til samstillts 
átaks í því að halda aftur af hækk-
unum eins og kostur væri en ég var 

ekki síður að beina orðum mínum 
til hins opinbera,“ segir Björgvin. 
„Ég veit ekki af hverju félagið 
tekur þetta til sín. Kannski hafa 
þeir misskilið þetta.“

Um efasemdir félagsins varð-
andi ASÍ segir hann: „Alþýðusam-
bandið og verslunarmenn lentu í 
ákveðinni deilu hér um árið varð-
andi verðkannanir og túlkun út frá 
þeim. Það er liðin tíð og menn eiga 
að slá striki yfir það. Við funduðum 
með ASÍ, Neytendasamtökunum og 
fleirum og sannfærðumst um það 
að þeir myndu gera sínar kannanir 
af heilindum og fyrsta könnunin 
sem kom fram sýnir að sú er raun-
in.“  - jse

Björgvin G. Sigurðsson svarar stórkaupmönnum:

Áskorun til fleiri en kaupmanna

VIÐSKIPTARÁÐHERRA MEÐ HEKLU-
MÖNNUM Hér er Björgvin milli þeirra 
Sverris Haukssonar, framkvæmdastjóra 
bílasviðs Heklu og Knúts Haukssonar 
forstjóra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

HEIMSÓKN „Það er mjög mikil stemning hérna í 
skólanum og allir eru mjög spenntir,“ segir Sigríður 
Elísabet Ragnarsdóttir, dönskukennari við Áslands-
skóla í Hafnarfirði. Skólinn á von á góðum gestum á 
morgun þegar Friðrik krónprins Danmerkur og 
eiginkona hans Mary krónprinsessa heimsækja 
skólann ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands, Dorrit Moussaieff forsetafrú og Lúðvík 
Geirssyni, bæjarstjóra Hafnarfjarðar.

Mikið verður um dýrðir í skólanum á morgun og 
allir taka þátt, bæði starfsmenn og nemendur. Leifur 
S. Garðarsson skólastjóri mun halda stutta tölu, 
Sigríður Elísabet fjallar um dönskukennsluna í 
skólanum, tveir nemendur segja frá skólastarfinu og 
kórinn syngur lagið „Er du sur og trist“ til heiðurs 
gestunum. Öll dagskráin mun að sjálfsögðu fara fram 
á dönsku.

„Nemendur skólans eru mjög áhugasamir um 
dönskukennsluna og hlakka mikið til,“ segir Sigríður 
Elísabet, sem sjálf bjó í Danmörku og er áhugasöm 
um kóngafólkið. „Ég vann sem þroskaþjálfi á sambýli 

og vinnufélagarnir voru margir hverjir afar áhuga-
samir um kóngafjölskylduna. Það varð ekki hjá því 
komist að smitast af því,“ segir Sigríður og hlær. - kg

Danska kóngafólkið heimsækir Áslandsskóla í Hafnarfirði á morgun: 

Syngja á dönsku fyrir 
kóngafólkið og forsetahjónin

HEIMSÓKN Þessir kátu nemendur Áslandsskóla taka þátt í 
dagskrá til heiðurs danska kóngafólkinu.



Vinningur í hverri viku
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Heilbrigðisþjónusta til 
framtíðar
Heilbrigðiskerfi okkar Íslendinga stenst saman-

burð við það sem best gerist hjá öðrum þjóð-
um. Lífslíkur eru með þeim hæstu í heiminum og 
þjónusta sem veitt er á spítölunum er talin mjög 
góð. Þessi árangur er virkilega ánægjulegur og við 
getum verið stolt af því starfi sem er unnið í heil-
brigðisþjónustunni.  Vitanlega kostar heilbrigðis-
kerfið sitt og eftir því sem samfélög verða ríkari 
því stærri hluta tekna sinna verja þau til heilbrigð-
ismála. Við Íslendingar höfum farið þá leið að fjár-
magna heilbrigðisþjónustuna fyrst og fremst úr 
sameiginlegum sjóðum og um það ríkir góð pól-
itísk samstaða. Við viljum að allir hafi aðgang að 
heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag. Við höfum borið 
gæfu til þess að byggja upp samfélag sem veitir 
hverjum og einum gott svigrúm til að spreyta sig og 
finna kröftum sínum viðnám um leið og við tökum 
höndum saman um að styðja við hvert annað þegar 
á móti blæs. Um þá samfélagsgerð eigum við að 
standa vörð.

Einkarekstur engin allsherjarlausn...
Umræður um hvort einkarekstur eigi erindi í 
heilbrigðisþjónustuna eru markaðar af þeirri 
samfélagslegu sátt sem hér ríkir. Engum dettur í 
hug að innleiða hér kerfi sem sundrar þjóðinni í þá 
sem hafa efni á heilbrigðisþjónustu og þá sem ekki 
hafa efni á henni.  Vissulega getur ríkt fólk sótt sér 
meiri þjónustu en aðrir, t.d. erlendis, og er ekkert 
athugavert við það. En heilbrigðisþjónusta hér á 
landi verður að megninu til fjármögnuð úr sameigin-
legum sjóðum og jafnframt er líklegt að rekstur 
heilbrigðiskerfisins verði að stórum hluta á hendi 
hins opinbera. Fyrir því eru ýmis rök, svo sem 
stærðarhagkvæmni og sú staðreynd að þeir sem 
veita þjónustuna hafa miklu meiri upplýsingar 
heldur en þeir sem þiggja hana. Markaðsdrifnar 
lausnir eigi því ekki alltaf við og varhugavert að 
ætla að einkarekstur leysi öll mál.

...en getur stundum átt við
En það er jafn varhugavert að ætla að einkarekstur 
eigi ekkert erindi í heilbrigðisþjónustuna. Því er spáð 
að ef ekkert er að gert í skipulagi heilbrigðismála á 
Íslandi muni opinber kostnaður sem hlutfall þjóðar-
framleiðslu vaxa í rúm 15% árið 2050 og þar með yrði 
íslenska heilbrigðiskerfið það dýrasta í löndum 
OECD. Við þessu þurfum við að bregðast og við 
eigum að leita allra leiða til þess að tryggja að þjóðin 
njóti sem bestrar þjónustu fyrir það fé sem hún ver 
til þessara mála. Einkarekstur hefur meðal annars 
þann kost í för með sér að það dregur úr miðstýringu 
og auknar líkur eru á því að nýjar hugmyndir og bætt 
þjónusta geti rutt sér til rúms. Ef einkarekstur getur 
náð sama árangri og opinber þá tel ég að við eigum að 
skoða vel þann valkost. Ef einkarekstur getur leitt til 
betri þjónustu fyrir sama fé, eða sömu þjónustu fyrir 
minna fé, þá hljótum við að nýta okkur slíkar lausnir. 
Aðalatriðið er að tryggja að þeir fjármunir sem við 
veitum úr sameiginlegum sjóðum okkar nýtist 
þjóðinni sem best og heilbrigðiskerfi okkar verði 
áfram í fremstu röð.

Kreddur og klisjur duga 
ekki 
Einkarekstur opinberrar þjónustu er ein form-

gerð einkavæðingar en hún getur verið þrenns 
konar. Í fyrsta lagi einkavæðing sem snýst um 
að selja opinberar stofnanir líkt og gert var með 
Símann og bankana á sínum tíma, önnur leið er að 
bjóða út rekstur á tiltekinni opinberri þjónustu, 
svokölluð „úthýsing“, en í þriðja lagi einkafjár-
mögnun tiltekinnar þjónustu eða verkefna, þ.e. sú 
aðferð að einstaklingarnir borgi fyrir þjónustuna.

Heildarsýn skortir
Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu hefur á seinni 
árum verið tilviljanakenndur og ómarkviss. 
Einföldustu og aðgengilegustu verkefnin hafa verið 
boðin út en flóknari og dýrari verkefni hafa verið 
skilin eftir hjá hinu opinbera. Heildstæða stefnu-
mótun hefur skort og heildræna sýn á heilbrigði 
þjóðarinnar er hvergi að finna. Nálgunin tæknileg 
og vélræn. 

Afstaðan til einkareksturs í heilbrigðiskerfinu 
hefur því miður fyrst og fremst ráðist af pólitísk-
um kreddum hjá sjálfstæðismönnum en ekki 
faglegum eða efnislegum rökum. Sannfæringin um 
að einkarekstur sé alltaf betri en rekstur hins 
opinbera ógnar samfélagssáttmálanum um 
samneyslu og réttlátt kerfi. 

Spurningum þarf að svara 
Að  mati okkar Vinstri grænna þarf að svara 
þremur spurningum áður en lengra er haldið út á 
þessa braut:

Tryggir breytingin sjúklingnum betri og ódýrari 
þjónustu?

Er þjónustan ódýrari og hagkvæmari fyrir þann 
sem greiðir þjónustuna, þ.e. ríkissjóð?

Er þjónustan betri fyrir starfsfólkið sem innir 
hana af hendi, réttindi þess, kjör og möguleika til 
starfsþróunar?

Ef einni þessara spurninga er svarað neitandi þá 
segjum við nei. Sönnunarbyrðin hvílir á þeim sem 
vilja breytingarnar. Það er óásættanlegt að beita 
einungis fyrir sig pólitískum frösum og klisjum. 
Almenningur á rétt á faglegum og hagrænum 
rökum. Breytingarnar snúast um heilsu og fjárhag 
almennings, réttlæti og jöfnuð. Af því má ekki gefa 
afslátt.

Engin þjóðarsátt
Það liggur fyrir að þegar Samfylkingin færði 
Sjálfstæðisflokknum heilbrigðisþjónustuna á 
silfurfati urðu þáttaskil sem Geir Haarde sjálfur 
orðaði þannig að nú væri unnt að gera breytingar 
sem væru meira í ætt við stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins. Meiri breytingar en áður hefði verið unnt að 
gera með fyrri samstarfsflokki. Flokkur sem 
kennir sig við jöfnuð verður að vita að það verður 
aldrei þjóðarsátt um að eyðileggja heilbrigðiskerf-
ið. Um það kerfi ríkir rótgróin sátt sem er ein af 
grundvallarstoðum þess  sáttmála sem íslenskt 
samfélag byggir á. 

BITBEIN Illugi Gunnarsson spyr: 

Á einkarekstur erindi í 
heilbrigðisþjónustuna?

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

M
argir hafa áhuga á að leggja sitt af mörkum og 
stuðla að betra lífi fólks í fjarlægum og oft á 
tíðum fátækum löndum.

Ýmsar leiðir eru færar og hvers og eins að velja 
þar. Sumir hafa tekið barn í fóstur, á vegum ABC, 

SPES og ýmissa annarra hjálparsamtaka, og kosta þannig fæði, 
klæði og skólagöngu barns sem fylgst er með úr fjarlægð. Aðrir 
kjósa minna persónuleg framlög, ýmist föst eða tilfallandi.

Ein leið sem hægt er að velja til að leggja sitt af mörkum er að 
kaupa vörur sem merktar eru Fairtrade en sú merking þýðir að 
vörurnar eru framleiddar og seldar eftir stöðlum sanngjarnra 
viðskipta. Fairtrade er þannig ekki góðgerðastarfsemi heldur 
felst í merkingunni trygging þess að fullrar sanngirni hafi verið 
gætt við framleiðslu og verslun með vöruna. Hugmyndin á bak 
við Fairtrade er í raun afar einföld og snýst eingöngu um það að 
greiða framleiðanda vöru sanngjarnt verð fyrir hana.

Með því að kaupa Fairtrade-merkta vöru stuðlar neytandinn 
þó ekki bara að því að bændur fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína 
heldur einnig að því að draga úr barnaþrælkun. Eitt af skilyrð-
um þess að framleiðsla fái Fairtrade-vottun er nefnilega að börn 
framleiðandans gangi í skóla og að börn mega ekki vinna við 
framleiðslu vörunnar ef heilsu þeirra, þroska eða skólagöngu er 
ógnað með vinnunni. Auk þess er stutt við lífræna ræktun með 
kaupum á Fairtrade-vörum.

Þannig getur hver og einn neytandi lagt sitt af mörkum til að 
bæta heiminn með því að kaupa Fairtrade-merktar vörur. Auka-
ávinningurinn er svo sá að Fairtrade-merktar vörur eru yfirleitt 
mikil gæðaframleiðsla vegna þeirra skilyrða sem sett eru fyrir 
því að vörur fái merkinguna. Ávinningurinn er því allra, fram-
leiðenda, seljenda og kaupenda.

Fairtrade-merktar vörur eru vissulega iðulega aðeins dýrari 
en sambærilegar vörur, þó er það ekki algilt. Hafa ber einnig í 
huga að þó að gott sé að eiga þess kost að kaupa ódýrar vörur þá 
er rétt að hafa varann á þegar vörur eru boðnar til sölu á afar 
lágu verði. Það gæti nefnilega bent til þess að einhver fari veru-
lega halloka í viðskiptunum einhvers staðar á leiðinni.

Það er kannski ekki hægt að bylta með vali sínu á vöruteg-
undum en það er hægt að hafa áhrif samt. Val hins vestræna 
neytanda snertir nefnilega ekki bara hann sjálfan heldur líka þá 
sem ræktuðu hana eða framleiddu með öðrum hætti, jafnvel í 
fjarlægum heimshluta.

Það er gott til þess að vita að neytandi á Íslandi getur haft 
áhrif með vali sínu á vörum. Verslun með Fairtrade-merktar 
vörur hefur vaxið verulega fiskur um hrygg undanfarin ár og 
það er alls ekki þannig að einungis sé hægt að kaupa Fairtrade-
merktar vörur í litlum búðum niðri í bæ heldur fást þær líka í 
helstu stórmörkuðum. Auðvitað er mikill minnihluti varningsins 
merktur með þessum hætti en það er samt um að gera að gá.

Sanngjörn viðskipti skipta sköpum 
fyrir fátæka bændur.

Að hafa áhrif 
með vali á vöru

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Óþreytandi ráðherra
Jóhanna Sigurðardóttir félagsmála-
ráðherra virðist óþreytandi. Í nýrri 
könnun Capacent er hún vinsælasti 
ráðherrann þar sem 60 prósent 
landsmanna eru ánægð með störf 
hennar og þann fyrsta maí hlaut 
Jóhanna sérstaka heiðursviðurkenn-
ingu Ungra jafnaðarmanna fyrir að 
hafa aldrei á ferli sínum á Alþingi 
vikið frá jafnaðarhugsjóninni. Hlaut 
hún viðurkenninguna á þrjátíu 
ára starfsafmæli sínu á Alþingi, en 
Jóhanna var fyrst kosin á 
þing vorið 1978. Þá var 
Ágúst Ólafur Ágústsson, 
varaformaður Samfylking-
arinnar, eins árs og Birkir 
Jón Jónsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, 
ekki fæddur.

Búkalú í Bankastræti
Jakob Frímann Magnússon Stuð-
maður hefur verið ráðinn verkefnis-
stjóri miðborgar Reykjavíkurborgar. 
Í Fréttablaðinu í gær sagði hann 
nauðsynlegt að hafa miðborgina 
á viðvarandi dagskrá hjá borginni 
en verkefnis stjóra er ætlað að hafa 
yfirsýn yfir verkefni miðborgarinnar 
og vinna að framgangi þeirra. Jakob 
Frímann er þekktur af störfum sínum 
sem mikill stuðmaður og enn er 
hann umtalaður í Lundúnaborg þar 
sem hann gegndi stöðu menningar-
fulltrúa. Borgarbúar 
mega því vænta 
góðs menn-
ingarsumars 
í miðborg-

inni.

Orkan í fjöllunum
Á forsíðu Wall Street Journal á 
föstudaginn var fjallað um ástand 
efnahagsmála á Íslandi og það tekið 
sem dæmi um samdrátt að ein eft-
irlætisiðja Íslendinga, akstur breyttra 
jeppabifreiða, ætti nú undir högg 
að sækja enda hefði sala slíkra bíla 
dregist stórkostlega saman á undan-
förnum mánuðum. Var þar vitnað í 
ungan íslenskan eiganda uppskrúfaðs 
Toyota Land Cruiser-jeppa sem væri 
tilbúinn að berjast fyrir rétti sínum. 
Sagðist hann bara vilja fá að fara 
þangað sem hann langaði til að fara 
og að hann fengi orku úr fjöllunum, 

þar gæti hann hugsað. Það er mjög 
jákvætt að fólk hugsi, flestir geta 

tekið undir það. Hugsi til dæmis 
um umgengni um landið og 
umhverfismál. olav@frettabladid.is
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UMRÆÐAN 
Björgvin G. Sigurðs-
son skrifar um seð-
ilgjöld 

Um áramótin skilaði 
niðurstöðu starfs-

hópur á mínum vegum 
um heimildir fjármála-
fyrirtækja til gjald-
heimtu. Hópurinn vann 
hratt og vel og í honum 
sátu fulltrúar fjármálafyrir-
tækja, neytenda og eftirlitsaðila 
m.a. og stóðu að niðurstöðu 
starfshópsins sem tók til margra 
hluta. Eitt af meginatriðum nið-
urstöðunnar var að innheimta 
seðilgjalda væri óheimil sam-
kvæmt lögum. Beindi ég í kjöl-
farið tilmælum til fjármálafyrir-
tækja um afnám innheimtu 
seðilgjalda og sambærilegra 
fylgikrafna, sem neytendur hafa 
ekki átt kost á að samþykkja eða 
taka afstöðu til, til viðbótar við 
fjárhæð aðalkröfu. 

Tilmælin fólu ennfremur í sér 
að í þeim tilvikum sem samið 
hefur verið um greiðslu á seðil-
gjöldum og sambærilegum fylgi-
kröfum við neytendur skuli fjár-
hæð gjaldsins endurspegla 
raunkostnað við útsendingu 
seðla. Enda fái neytendur lögum 
samkvæmt reikning vegna við-
skipta og að þeim standi til boða 
raunhæfur gjaldfrjáls valkostur, 
svo sem að greiða með milli-
færslu.

Miklu skiptir að skýrt sé hvaða 
heimildir fjármálafyrirtæki hafi 
til gjaldtöku og ekki sé um það 
deilt. Hvort heldur eru yfirdrátt-
argjöld, seðilgjöld eða upp-
greiðslugjöld. Það skiptir miklu 
fyrir bæði banka og neytendur að 
heimildir séu skýrar. Þess vegna 
var hópurinn m.a. skipaður og til 
að byggja undir sanngjarna við-
skiptahætti í samfélaginu.

Úttekt á stöðunni
Til að fylgja niðurstöðunni eftir 
fól ég Neytendastofu að gera 
úttekt á því í hvaða mæli opin-
berar stofnanir og fyrirtæki inn-
heimtu slík gjöld. Neytendastofa 
vann vandaða og góða úttekt á 
því og hefur nú hafið úttekt á inn-
heimtu seðilgjalda á einkamark-
aði. 

Niðurstaðan er sú að af 278 
opinberum stofnunum, fyrir-
tækjum og hlutafélögum svöruðu 
246. Svarhlutfall var því 88,4%. 
Af svarendum kváðust 181 senda 
út kröfur og þar af 44 eða 24,3% 
leggja seðilgjald eða annan auka-
kostnað við aðalkröfu, þó ekki 
endilega við allar innheimtar 
kröfur hlutaðeigandi aðila.

Í fyrirspurn Neytendastofu til 
opinberra stofnana og fyrirtækja 
var upplýsinga óskað um grund-
völl innheimtu seðilgjalds eða 
sambærilegra fylgikrafna og 
fjárhæð, ef slík innheimta væri á 
annað borð tíðkuð. Umboðsmað-
ur Alþingis hefur fjallað um 
heimildir opinberra stofnana og 
fyrirtækja til gjaldtöku í álitum 
sínum. Almennt er opinberum 
stofnunum og fyrirtækjum 
óheimilt að leggja gjald á ein-
staklinga nema á grundvelli 
skýrrar lagaheimildar. 

Niðurstöður Neytendastofu 
eru þær að af þeim opinberu 
stofnunum og fyrirtækjum sem 
þátt tóku í könnuninni og inn-
heimta seðilgjöld eða sambæri-

legar fylgikröfur hafa ein-
ungis tvær stofnanir, 
Lánasjóður íslenskra 
námsmanna og Íbúðalána-
sjóður, vísað til fullnægj-
andi lagaheimilda til gjald-
tökunnar. 

Úrræði Neytendastofu
Í erindi sínu til opinberra 
stofnana og fyrirtækja 
óskaði Neytendastofa upp-
lýsinga um hvort greiðandi 
kröfu gæti greitt hana með 

öðrum hætti, þannig að ekki 
kæmi til greiðslu seðilgjalds. Af 
þeim 44 aðilum sem innheimta 
seðilgjöld bjóða 32 greiðendum 
að semja um greiðsluleið. Þar af 
bjóða 14 stofnanir og fyrirtæki 

greiðendum upp á að greiða með 
öðrum hætti, án greiðslu seðil-
gjalds eða sambærilegs auka-
kostnaðar. Einkum voru boð-
greiðslur, beingreiðslur, 
milli færslur í banka eða bein 

greiðsla á starfsstöð stofnunar/
fyrirtækis nefnd í þessu sam-
bandi.

Af þeim 44 opinberu stofnun-
um og fyrirtækjum sem inn-
heimtu seðilgjöld kváðust 19 
aðspurð ætla að hætta gjaldtök-
unni, en 19 hugðust ekki hætta 
henni. Sex höfðu ekki tekið 
ákvörðun um það, þegar fyrir-
spurn Neytendastofu var svarað.

Úrræðin sem eru til staðar ef 
lögaðilar láta ekki af innheimtu 
seðilgjalda eru skýr. Neytenda-
stofa mun fylgja málinu eftir. 
Samkvæmt lögum hefur stofnun-
in heimildir á borð við álagningu 
stjórnvaldssekta gagnvart lögað-
ilum vegna óréttmætra viðskipta-
hátta.

Viðskiptaráðuneytið hefur 
falið Neytendastofu að gera 
úttekt á innheimtu seðilgjalda og 
sambærilegra fylgikrafna á 
einkamarkaði. Kannaðar verða 
fjárhæðir og grundvöllur slíkrar 
innheimtu, þ.e. hvort innheimtan 
byggist á samningi milli aðila eða 
öðrum grundvelli, sem og hvort 
greiðendum bjóðist að greiða 
kröfur með öðrum hætti þannig 
að ekki komi til greiðslu seðil-
gjalds.

Nákvæm úttekt á því hverjir 
innheimta seðilgjöld og á hvaða 
forsendum mun því liggja fyrir 
og úrræðin við því ef ekki er látið 
af henni eru skýr.

Höfundur er viðskiptaráðherra.

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

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

Seðilgjöld og óréttmætir viðskiptahættir 
Úrræðin ef lögaðilar láta ekki 
af innheimtu seðilgjalda eru 
skýr. Neytendastofa mun fylgja 
málinu eftir. Hefur stofnunin 
heimildir á borð við álagningu 
stjórnvaldssekta gagnvart 
lögaðilum vegna óréttmætra 
viðskiptahátta.

Ferðaskrifstofa
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MERKISATBURÐIR
1803  Bjarni Bjarnason og Stein-

unn Sveinsdóttir frá Sjö-
undá voru dæmd til lífláts 
fyrir morð.

1948  Hvalstöðin í Hvalfirði 
tekur til starfa.

1957  Stofnun Önnu Frank sett 
á laggirnar í Amsterdam.

1976  Rokkhljómsveitin Kiss 
kemur fyrst fram.

1978  Brésnev, leiðtogi Sovét-
ríkjanna, heimsækir Vest-
ur-Þýskaland.

1981  Hönd grædd á stúlku á 
Borgarspítalanum eftir 
vinnuslys í Sandgerði. Að-
gerðin tók fjórtán klukku-
tíma.

1986  Solveig Lára Guðmunds-
dóttir fær flest atkvæði 
í prestkosningum á Sel-
tjarnarnesi.

Þennan dag árið 1880 fór fram í Reykja-
vík útför Jóns Sigurðssonar forseta og 
konu hans, Ingibjargar Einarsdótt-
ur. Þau létust í Kaupmannahöfn í 
desember 1879 með níu daga milli-
bili en hvíla í Hólavallakirkjugarði í 
Vesturbæ Reykjavíkur. 

Jón var leiðtogi Íslendinga 
í sjálfstæðisbaráttunni og bjó 
lengst af í Kaupmannahöfn. 
Heimili þeirra hjóna á Øster-Vold-
gade var Íslendingum ávallt opið og 
má kalla að þau hafi þar rekið fé-
lagsmiðstöð og athvarf. Þar er nú 
rekið minningarsafn um Jón 
og Ingibjörgu en auk 
þess er þar bókasafn 
og félagsaðstaða 
Íslendinga í 

Kaupmannahöfn. 
Jón og Ingibjörg eignuðust 

engin börn en ólu upp syst-
urson Jóns. Þau giftu sig 

árið 1845 þegar Jón kom 
heim á þing en Ingibjörg 
hafði þá beðið í tólf 
ár í festum. Hún flutti 

með honum til Kaup-
mannahafnar þar sem hún 
stjórnaði búi þeirra hjóna 
af myndarskap. Jón var tíu 
sinnum kosinn forseti Al-
þingis og hefur enginn annar 
gegnt því embætti svo lengi. 

Á kistu Jóns var ritað: „Óska-
barn Íslands, sómi þess, sverð 

og skjöldur“.

ÞETTA GERÐIST:  4. MAÍ 1880

Útför Jóns forseta og IngibjargarAUDREY HEPBURN LEIKKONA 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1929.

„Að ná frægð og frama er 
eins og að ná mikilvægum 

afmælisdegi og finna þá að 
þú hefur ekkert breyst.“

Audrey Hepburn braust úr fá-
tækt til frægðar og frama í 

Hollywood þar sem hún lék 
í mörgum kvikmyndum. Ein 

hennar frægasta mynd er 
„Breakfast at Tiffany´s“.

Móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ingimarsdóttir
verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
mánudaginn 5. maí kl. 13.00.
Að lokinni athöfn verður boðið upp á veitingar í 
Hlégarði í Mosfellsbæ.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Styrktarfélag vangefinna.

Guðrún Vilhjálmsdóttir Pétur Björnsson
Árni Vilhjálmsson
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir Torfi Tulinius
Arinbjörn Vilhjálmsson Margrét Þorsteinsdóttir
Þórhallur Vilhjálmsson Glenn Barkan
                              börn og barnabörn.

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

Gunnar Guðni Sigurjónsson
Hjallalandi 32,

andaðist á heimili sínu sunnudaginn 27. apríl. 
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 5. maí kl. 13.00.

Rósa Hermannsdóttir
Hermann Gunnarsson Svava Viktoría Clausen
Alfreð Örn Hermannsson Marisa Somvichian
Gunnar Axel Hermannsson Svava Óttarsdóttir
Gestur Hermannsson
Viktoría G. Hermannsdóttir Bjarni Lárus Hall
                                 og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður, afa 
og langafa,

Baldvins Lárusar 
Guðjónssonar 

Halla E. Stefánsdóttir
Börkur B. Baldvinsson Matthildur Sigurjónsdóttir
Guðjón B. Baldvinsson Ingunn L. Guðmundsdóttir
Katrín K. Baldvinsdóttir Sigurbjartur Á.
 Guðmundsson
Þorsteinn V. Baldvinsson Sigríður Björnsdóttir
Kristján G. Gunnarsson Guðrún A. Jóhannsdóttir
Gunnur K. Gunnarsdóttir Hlynur Þorsteinsson
Björk K. Gunnarsdóttir Guðmundur Jónsson
Steinunn H. Gunnarsdóttir Róbert G. Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

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

Hjalti Þórarinsson
fyrrverandi yfirlæknir og prófessor,
Laugarásvegi 36, Reykjavík,  

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
að kvöldi dags 23. apríl.
Verður jarðsunginn frá Langholtskirkju 
mánudaginn 5. maí klukkan 15.00.

Alma Anna Þórarinsson (Thorarensen)
Þórarinn Hjaltason Halla Halldórsdóttir
Oddur Carl Hjaltason Ingibjörg Jakobsdóttir
Sigríður Hjaltadóttir Þórir Ragnarsson 
Gunnlaug Hjaltadóttir
Hrólfur Hjaltason 
                   barnabörn og barnabarnabörn. 

70 ára afmæli
70 ára afmæli á í dag sunnudag 4. maí

Þorvarður 
Brynjólfsson

Sérfræðingur í heimilislækningum
Búsettur í Noregi 

Verður hjá dóttur sinni Mávahrauni 
12, Hafnarfi rði. 

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Hafsteinn Erlendsson
Höfðabraut 3, Akranesi,

andaðist miðvikudaginn 30. apríl. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju fimmtudaginn 8. maí kl. 14.00.

Þorvarður Ellert Erlendsson Áslaug Valdimarsdóttir
Birgir Þór Erlendsson
og aðrir aðstandendur.

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Huldu Guðjónsdóttur
frá Bæ í Lóni, síðast til heimilis að 
Hrafnistu Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu Hafnarfirði 
fyrir góða umönnun.

Erla Sigfúsdóttir Geir Sigurðsson
Kristín Sæmundsdóttir Þórður Þórðarson
Þórarinn Sæmundsson Brynja Benediktsdóttir
ömmubörn.

75 ára afmæli
Í dag 4. maí er

Aðalbjörg
 Guðmundsdóttir

75 ára.
Í tilefni þess býður hún ætting jum og 
vinum að gleðjast með sér í sal FVA 

að Vogabraut 5, Akranesi, milli 
klukkan 15 og 18.

Harmonikufélag Þingeyinga er næstelsta harmóníkufé-
lag á landinu. Félagar eru tæplega 100 og er líflegri starf-
semi haldið úti allt árið. Stefán Þórisson, bóndi í Hólkoti í 
Reykjadal, hefur gegnt formennsku síðasta árið en reglan 
er að stjórnin sitji ekki lengur en í tvö ár í einu.

„Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel því þarna koma þá 
fleiri til starfa en annars hefðu gert,“ segir Stefán. „Reynd-
ar spila ekki allir á harmóníku en þetta er opið félag og 
öllum velkomið að taka þátt.“

Stefán segir félagið líflegt og skemmtilegt og kraftmik-
il dagskrá einkenni félagsskapinn. „Starfsemin hefur frá 
upphafi verið heljarmikil hjá okkur og er enn.“

„Á sumrin, ef ekki er landsmót, er farið í tveggja til 
þriggja daga skemmtiferð innanlands. Þá hittum við gjarn-
an önnur harmóníkufélög og sláum upp dansleik.  Nú erum 
við að fara í sjötta skipti austur á Breiðsdalsvík að halda 
dansleik þar og hann hefur alltaf verið vel sóttur og mikið 
dansað.“ Landsmót harmóníkuunnenda eru einnig miklar 
samkomur og standa venjulega í þrjá daga. Þar eru skipu-
lagðir tónleikar og oft fengnir erlendir gestir til að spila. Í 
ár verður landsmótið í Reykjanesbæ og segir Stefán víst að 
einhverjir fari á mótið úr félagi Þingeyinga. 

 Auk landsmótsins hefur félagið farið í utanlandsferðir 
og stendur fyrir ýmsum skemmtunum. „Flest félögin halda 
sumarhátíð og okkar hátíð verður í júlí og þá verður dansað 
alla helgina.,“ segir Stefán. „Í haust ætlum við svo að halda 
afmælis- og árshátíð fyrir félaga. Ég reikna með að for-
menn hinna harmóníkufélaganna komi til okkar svo þetta 
verður feiknamikil samkoma.“   heida@frettabladid.is

HARMONIKUFÉLAG ÞINGEYINGA:  30 ÁRA

Nikkan á ferð

HVERT TÆKIFÆRI NOTAÐ Hér er gripið í nikkurnar á Húnavöllum í 
hópferð félagsins.  MYND/SIGURÐUR ÓLAFSSON
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Hvað vitið þið um æsku hvor ann-
ars?
Felix: Gunni er Þróttari, ólst upp 
í því hverfi og spilaði fótbolta. 
Hann á ættir að rekja austur á 
land. Foreldrar hans heita Helgi 
og Margrét – mikið eðalfólk –  en 
móðir hans er frömuður í leik-
skóla- og kennslumálum þannig 
að þaðan kemur mikið inpútt í 
það sem við höfum verið að gera 
í okkar barnaefni. Faðir hans er 
hins vegar fyrrverandi vega-
málastjóri og það varð þess vald-
andi að Gunni þekkir alla vegi á 
Íslandi. Ég held að enginn nema 
hann fari um landið og sýni fólki 
fallega vegi. „Þessi hér sem við 
sjáum fram undan er sérstaklega 
vel uppbyggður.“ Hver var sá fal-
legasti aftur?
Gunni: Nú, það er vegurinn í 
Langadalnum. Hann var sléttasti 
vegur landsins í nokkur ár eftir 
að við lögðum hann. 
Felix: Svo þekki ég systkini hans 
ágætlega, Nínu, Hallgrím og tví-
burabróður hans Ásmund. Kom 
eitthvað dramatískt fyrir hann, 
spyrðu? Ehehehehe...
Gunni: Þú mátt alveg nefna ster-
ana.
Felix: Nei, er það? Ég fer ekkert 
að ræða það í einhverju viðtali 
við Fréttablaðið að þú hafir farið 
á stækkunarstera. 
Gunni: Það hafði allavega áhrif á 
æskuna. 
Felix: Það hafði mikil áhrif á 
hann að vera tvíburi og alls ekki 
á neikvæðan máta. Og Ási er 
mjög skemmtilegur.
Gunni: Ef það er verið að fiska 
eftir því hvort eitthvað gerðist á 
mínum uppvaxtarárum, þá gerð-
ist bara nákvæmlega ekki neitt. 
Það var bara heiður himinn og 
sól. Og það stendur mér fyrir 
þrifum sem listamanni.
Felix: Já, þú varst ekki í svona 
austurrískri fjölskyldu?
Gunni: Karlinn í kjallaranum var 
kannski skrítinn en það var ekk-
ert meira en það. En að Felixi. 
Hann kemur úr stórum systkina-
hópi eins og ég og á líka frábæra 
foreldra. Hann er elstur sinna 
systkina og það mótar hann: Er 
með mikla ábyrgðartilfinningu. 
Manna hans er hjúkrunarfræð-
ingur og pabbi hans var leik-
skólaforinginn í Reykjavík í 20-
30 ár og þar af leiðandi þekkti 
hann mömmu mína þannig að 
þegar við Felix byrjuðum saman 
voru foreldrar okkar mjög 
ánægðir. 
Felix: Hahahaha!
Gunni: Allt þeirra tal um börn og 
hvað er gott fyrir þau síaðist inn 
og ég efast ekki um að það hefur 
haft áhrif á okkur Felix. Felix 
eyddi fyrstu árunum sínum á 
Blönduósi og ég var mjög hissa 
þegar hann sagði mér það því 
hann er eins mikill 101-gæi og 
hægt er að vera. Það er reyndar 
svolítið þannig með fólk úti á 
landi sem flytur í bæinn – það 
gengst upp í því að búa í miðbæn-
um. Felix er kominn í einhver 
borgarráð og svona – ennþá að 
reyna að sanna sig í bænum þegar 
hann er í rauninni bara utan af 
landi. Felix er harður KR-ingur, 
ólst upp í Vesturbænum og býr í 
dag í húsinu sem hann ólst upp í, 
ég man nú aldrei hvað gatan heit-
ir, þetta er rétt hjá Ægisíðunni.
Felix: Starhagi. Mesta ríkisbubb-
a gata Reykjavíkur núorðið.
Gunni: Þarna heyrirðu snobbið í 
honum. Þetta finnst honum 
gaman. Við hin sem ólumst hins 
vegar upp í Reykjavík – okkur 
finnst bara allt í lagi að búa í 
Hafnarfirði í dag. Við þurfum 
ekkert að vera að stressa okkur á 
þessu. Ekki má gleyma því að 
Felix varð svo poppstarna á 
Íslandi með Greifunum. Í þrjú, 
fjögur ár var hann aðalstjarnan.
Felix: Nei, nei, það var nú bara 

eitt ár. Það halda allir að það sé 
lengri tími.
Gunni: En það var sjokk fyrir 
þjóðina þegar Felix ákvað að 
hætta í Greifunum og fara í leik-
listarskólann.
Felix: Og þá var æskunni lokið. 

Eflaust útskrifast úr bréfaskóla
Hvernig leist ykkur á hinn við 
fyrstu kynni: 
Gunni: Ég var nú með smáfor-
dóma gagnvart Felix þegar ég 
hitti hann fyrst. „Þarna er þessi 

poppstjarna sem fór í – puh – ein-
hvern leiklistarskóla í útlöndum. 
Örugglega einhvern bréfaskóla.“ 
Þarna var maður nýútskrifaður 
úr þessum, að því er manni 
fannst, stórkostlega Leiklistar-
skóla Íslands og maður var svo 
rosaleg stjarna. En var auðvitað 
bara með minnimáttarkennd 
gagnvart raunverulegu stjörn-
unni. Fordómarnir skoluðust svo 
af eftir mínútukynni.
Felix: Ég var einmitt ekki með 
neina fordóma og var rosalega 

spenntur að fá að vinna með 
Gunna. Við útskrifuðumst á sama 
árinu og höfðum verið samtíma í 
leiklistarnáminu, hann hér heima 
og ég úti, og ég fylgdist því vel 
með hans bekk og átti góða vini 
þar. Ég hafði því séð þeirra sýn-
ingar og var bara rosa spenntur 
fyrir þessum strák: Gunna 
Helga. 
Gunni: Er það?
Felix: Já, Gunni – bara sem leik-
ara.
Gunni: Já, ég veit það! Ég er bara 

að heyra þetta í fyrsta sinn, 
gaman að heyra þetta. 

Betra tveir en einn

Hvert var ykkar fyrsta verkefni 
saman?
Felix: Það var þessi talsetning á 
barnaefni fyrir Stöð 2. Þættirnir 
hétu: Sesam opnist þú. Við lékum 
þá félaga Bert og Árna og hitt-
umst tvisvar til þrisvar í viku og 
þá byrjuðu miklar samræður á 
milli okkar, meðal annars um 
barnaefni. 
Gunni: Því þegar maður er að 
lesa inn á barnaefni verður maður 
svo pirraður á lélega barnaefn-
inu og aftur á móti svo glaður 
yfir því góða en þessir þættir 
voru frábærir.  
Felix: Þennan vetur var ég svo að 
vinna fyrir sjónvarpið, var með 
skemmtiþátt sem hét Slett úr 
klaufunum, og í kjölfarið var mér 
boðið að taka við Stundinni okkar 
haustið 1994. Ég sá mig einhvern 
veginn ekki fyrir mér gera það 

Á RÖKSTÓLUM

Aldrei vesen en stundum tuð
Gunnar Helgason var með poppstjörnu-fordóma gagnvart Felix Bergssyni þegar hann kynntist honum fyrir um 15 árum. Felix 
hlakkaði hins vegar til að vinna með Gunna og í dag hafa þeir gert eina fimmtíu sjónvarpsþætti saman og eru enn að skemmta 
börnum þessa lands og ekki síður foreldrum. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við félagana um útlönd, æsku og leiklist. 

Felix: Ég hafði því séð þeirra sýningar og var bara rosa 
spenntur fyrir þessum strák: Gunna Helga. 
Gunni: Er það?
Felix: Já, Gunni - bara sem leikara.

Gunni: Já, ég veit það! Ég er bara að heyra þetta í fyrsta sinn - gaman að 
heyra þetta. 

AUKAVERKEFNI Á LISTANN Ef Gunn-
ar Helgason fengi að ráða myndi 
hann láta Felix Bergsson stjórna 

Listahátíð. Felix myndi hins vegar 
vilja að Gunnar skrifaði meira.
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en fór svo að tala um þetta þegar 
ég hitti Gunna næst í talsetning-
unni og hann rétti upp hönd og 
sagði: Ég skal gera þetta með þér! 
Og þá meikaði hugmyndin ein-
hvern veginn algjörlega sens. Og 
í kjölfarið hófust þessi tvö ævin-
týraár okkar þar sem við gerðum 
um fimmtíu þætti.

Jin og jang
Hvað er það sem hvor um sig 
kemur með inn í „Gunna og Felix-
tvíeykið“? Hvernig bætið þið hvor 
annan upp?
Gunni: Felix hefur ábyrgðartil-
finninguna og er eldri bróðirinn í 
sambandinu. Þegar við erum að 
skemmta sér hann um að græj-
urnar séu í lagi, er búinn að raða 
lögunum upp og það er allt saman 
mjög þægilegt. Ef það á hins 
vegar að semja um peninga þá er 
betra að ég sjái um það. Hann 
skipuleggur og skipuleggur, full-
komlega, en svo þegar einhver 
spyr: „Og hvað viljið þið fá borg-
að?“ „Æi, eigum við ekki bara að 
gera þetta ókeypis?“
Felix: Jú, akkúrat, það er svolítið 
þannig. Heitir að vera aumingi. 
En ég verð nú samt að segja, að 
það er svolítið augljóst að Gunni 
er loftkenndari og er með brjál-
uðu hugmyndirnar á meðan ég á 
það til að kippa honum svo niður.
Gunni: En það fallega við það er 
að svo snýst dæmið alveg við og 
Felix fær brjálaða hugmynd og 
ég toppa það ekki. Það er bara 
eitthvað jin og jang í gangi þarna 
á milli okkar. Og aldrei vesen. 
Nema einu sinni. Þegar Felix 
missti sig, í eina mínútu. Og svo 
búið. 
Felix: Nei, við rífumst aldrei. 
Tuðum kannski eins og gömul 
hjón, pirrumst aðeins og svona. 
En fyrr má nú vera í samstarfi 
sem hefur náð yfir fimmtán ár.

Fullorðinshúmor
Þegar þið byrjuðuð að gera barna-
efni - hvernig barnaefni vissuð þið 
að þið vilduð gera og hvernig 
barnaefni vissuð þið að þið vilduð 
alls ekki gera?
Felix: Við tókum meðvitaða 
ákvörðun um það að gera efni 
fyrir börn en vera hins vegar ekki 
með börn í þáttunum. Annað sem 
við ákváðum var að blanda saman 
skemmtun og fræðslu og þriðja 
atriðið sem kom inn var að við 
bærum virðingu fyrir viðfangs-
efninu. 
Gunni: Já, að tala ekki niður til 
barnanna. Og við vildum alls ekki 
innihaldslaust grín og glens held-
ur geta kennt eitthvað í leiðinni. 
Án þess þó að krakkarnir hugsi: 
„Já, núna er verið að kenna manni 
eitthvað,“ því það setur þau í 
varnarstöðu. Við gerðum það líka 
meðvitað að setja inn fullorðins-
húmor enda gátum við ekki hugs-
að okkur að gera eitthvað sem 
okkur sjálfum þætti ekki fyndið. 
Felix: Enda nenna foreldrarnir þá 
frekar að setjast niður og eyða 
tíma með börnunum meðan horft 
er. Við lögðum líka óneitanlega 
minni áherslu á myndræna hlut-
ann og meiri á það hvað væri 
skrifað og fengum rithöfunda til 
að skrifa fyrir okkur. Þorsteinn 
Guðmundsson skrifaði fyrir 
okkur fyrsta árið og Þorvaldur 
Þorsteinsson allan tíman. Hall-
grímur Helga skrifaði og Davíð 
Þór Jónsson. Við vorum svo með 
alveg frábæran upptökustjóra 
allan tíman, hana Ragnheiði Thor-
steinsson. 
Gunni: Og þættirnir hefðu ekki 
orðið neitt ef hennar hefði ekki 
notið við. Við vorum þríeyki, 
nema að við tveir vorum þeir einu 
sem sáust í mynd. Og hún var 
ekkert að skafa utan af hlutunum, 
hún sagði hiklaust við okkur: 
„Strákar, þetta er leiðinlegt.“ Og 
við urðum þá að gera eitthvað 
nýtt. 
Felix: Og svo er hitt þríeykið sem 
við eigum með Jóni Ólafssyni tón-
listarmanni og með honum höfum 
við gert ógrynnin öll af geisla-
diskum. 

Útlönd
Hvað vitið þið um hvað hinn er að 
gera í dag?
Felix: Gunni er á fullu að leik-
stýra.
Gunni: Tekurðu eftir því að Felix 
byrjar alltaf að tala? Mér finnst 
það reyndar mjög þægilegt.

Felix: Gunni er fyrst og fremst 
leikstjóri og er búinn að vera að 
gera það rosalega gott erlendis, í 
Finnlandi, Póllandi og Rússlandi. 
Og er nú í þriðja skiptið í Þjóðleik-
húsinu með leikrit: Ástin er diskó, 
lífið er pönk, sem mun eflaust slá í 
gegn. Síðan er hann á leiðinni til 
Stokkhólms að leikstýra Hellisbú-
anum og ætlar eftir það í frí, lang-
þráð, með fjölskyldunni. Í allt 
sumar verður hann svo að 
skemmta börnum um allt land. 
Hvert ætlar hann í frí? Kýpur, var 
það ekki? 
Gunni: Það byrjar á K.
Felix: Bíddu... Kó ... Kósóvó?
Gunni: Nei! 
Felix: Nei, þarna hitt landið, meina 
ég!
Gunni: Já, Afganistan kannski?
Felix: Nei, æ, ég veit það, ég veit 
það... ekki Bosnía heldur − Króat-
ía!  Því þar var Gunni nefnilega 
skiptinemi. 

Gunni: Jamm. En ég hef ekki hug-
mynd um hvað Felix er að gera! 
Hann er bara í útlöndum! Bara 
núna í vetur er hann búinn að fara 
til Argentínu, Perú, Bólivíu, Venes-
úela og Kostaríku. Og Bandaríkj-
anna, Kína og Frakklands. Næst á 
dagskrá er Írland. Þú veist, hvað 
ertu eiginlega að gera Felix? 
Felix: Ja, þegar stórt er spurt. Ég 
vinn auðvitað á Rás 2 og geri efni 
frá öllum þessum stöðum. En svo 
hef ég verið að fylgja eiginmanni 
mínum eftir sem er í rannsóknar-
leyfi frá Háskóla Íslands og hann 
hefur verið á fyrirlestrarferðum.
Gunni: Ég hef fengið ímeil frá 
öllum þessum stöðum.
Felix: Já. Svona „ógeðslega gaman 
hjá mér en ekki þér-tölvupóst“: 
„Sit úti á svölum í geðveiku 
veðri.“ 

Stjórna og skrifa 
Ef þið ættuð að lokum að bæta 

inn einu verkefni á verkefnalista 
hins: Hverju mynduð þið skella 
þar inn?
Felix: Nú mátt þú byrja, Gunnar 
Helgason. 
Gunni: Gunni og Felix – the 
Movie. 
Felix: Mér finnst að Gunni ætti að 
skrifa meira. 
Gunni: Já, ég segi það sama um 
Felix. 
Felix: Hann er miklu betri en 
Hallgrímur. Og ætti að skrifa 
fyrir miðlana sjónvarp og bíó. 
Gunni: Ég er nú alveg sammála 
með Felix, hann hefur skrifað 
barnabók og nokkur leikrit. En 
eitt sem ég vil að Felix verði í líf-
inu umfram annað: Hann á að 
verða stjórnandi Listahátíðar í 
Reykjavík. Hann veit allt um allt, 
allar listgreinar og hefur þessi 
mannlegu samskipti. En þá getur 
hann því miður ekkert unnið með 
mér. Sem er verra. 
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…Gunni og Felix fá grænar yfir laginu 
sínu um Markó Póló. 
…fyrsta verkefni Felix á opinberum 

vettvangi var þegar hann var 
fenginn til að afhenda blómvönd 
á Sinfóníutónleikum á Blönduósi. 
Hann var sex ára.

…fyrsta verkefni Gunna var þegar 
hann var kynnir á skólaskemmtun 
í Álftamýrarskóla.Gestir veltu því 
fyrir sér hvernig hann komst upp 
og niður af sviðinu því þangað 
gekk hann með lokuð augun og 
talaði allan tímann með lokuð 
augun. Hann var sjö ára.

…Felix á afmæli á fyrsta degi ársins. 
Gunni á hinsvegar afmæli seint, 
24. október. 

➜ VISSIR ÞÚ AÐ ...
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Þ
að hlýtur að vera eitt-
hvað bogið við það að 
bestu lífsskilyrðin sé 
að finna í landi sem 
er jafnframt með 
hæstu fæðingar- og 

skilnaðartíðni í Evrópu og mestu 
atvinnuþátttöku kvenna.

Menn kynnu einmitt að álíta 
sem svo að þar sem aragrúi er af 
börnum, brotnum heimilum og 
einstæðum mæðrum hljóti að finn-
ast uppskriftin að félagslegri 
óreiðu og eymd. Sú er þó ekki 
raunin á Íslandi, sem varð í efsta 
sæti Human Development Index 
(UNDP) um lífgæði. Þar er gerð 
úttekt á þjóðfélaginu, efnahag og 
námsmöguleikum. Ísland skoraði 
þar hæst. Tímaritið The Guardian 
gerði einnig rannsókn árið 2006 og 
þar segir að Íslendingar séu ham-
ingjusamasta þjóð heims (til að 
sýna fram á sannleiksgildi hennar 
má geta þess að Rússar reyndust 
vansælastir allra þjóða). En hvern-
ig fara Íslendingar að því að vera 
svona hamingjusamir í landi þar 
sem skammdegi þjarmar að sálar-
tetrinu en síðan koma albjört 
sumur?

Áföllin vinna ekki á eyjaskeggjum
Oddný Sturludóttir, sem er 31 árs 
tveggja barna móðir, rakti fyrir 
mig raunir 25 ára vinkonu sinnar. 
Hún er þriggja barna móðir en 
ekki er langt síðan barnsfaðirinn 
lét sig hverfa. „Henni finnst hún 
ekki vera í neinum ógöngum,“ 
segir Oddný. „Hún er full af bjart-
sýni og býr sig undir að láta til sín 
taka í lífi og starfi.“

Þetta viðhorf vinkonunnar, sem 
fannst ekkert tiltökumál að vera í 
aðstæðum sem flestar konur ann-
ars staðar á Vesturlöndum teldu 
hina mestu hörmung, getur hjálp-
að til við að skilja af hverju þessir 
313 þúsund íbúar eru svo skyn-
samir, hamingjusamir og miklir 
sigurvegarar í lífinu.

Þar koma einnig aðrir þættir inn 
í og af nógu er að taka. Þjóðin er í 
hópi þeirra sex ríkustu þegar 
miðað er við tekjur á hvern íbúa, 
lífslíkur karla eru þær mestu í 
heiminum og lífslíkur kvenna 
meðal þeirra mestu, Íslendingar 
eru eina þjóðin innan NATO sem 
ekki er með her (slíkt hefur verið 
bannað í 700 ár), hvergi eru far-
símar jafn útbreiddir og þar, bank-
ar landsins eru í örari útrás en ann-
ars staðar þekkist, hvergi kaupa 
íbúarnir fleiri bækur, útflutningur 
hefur vaxið gríðarlega, loftið er 
kristaltært, heita vatnið rennur í 
hús þeirra úr iðrum jarðar og 
svona má lengi telja.

Arfleifðin frá víkingunum
Ekkert af þessu væri mögulegt ef 
Íslendingar byggju ekki við það 
öryggi sem þar ríkir. Þeir hafa frá 
aldaöðli verið einhuga um að búa 
vel að börnunum meðan þau eru 
að komast til manns og lætur þar 
enginn sitt eftir liggja. Þessi rót-
gróna hefð á rætur sínar að rekja 
til víkinganna. Reyndar settu þeir 
ekki fyrir sig að ræna og nauðga á 
ferðum sínum en siðferðiskennd-
inni var þó þannig háttað að þeir 
létu enga öfund í ljós vegna ævin-
týra eiginkvennanna í fjarveru 
karlanna, sem gat varað í árarað-
ir. 

Gömul kona útskýrði þetta fyrir 
mér í minni fyrstu Íslandsferð 
fyrir tveimur árum. „Karlarnir 
fóru í víking en konurnar réðu 
ríkjum heima fyrir. Þær eignuðust 
börn með húskörlunum en eigin-
mennirnir gengu þeim í föðurstað 
þegar heim var komið og fögnuðu 
bara barnaláninu.“

Oddný er gott dæmi um þessa 
arfleifð. Hún er píanóleikari, 
grannvaxin og aðlaðandi. Hún 
talar reiprennandi þýsku, þýðir 
bækur úr ensku yfir á íslensku og 
er borgarfulltrúi í Reykjavík. Hún 
varð ólétt eftir Þjóðverja fyrir 
fimm árum þegar hún var við nám 
í Stuttgart. Á meðgöngunni sagði 
hún svo skilið við barnsföðurinn 
og tendraði bál úr gömlum ástar-

glæðum með rithöfundinum og 
listmálaranum Hallgrími Helga-
syni. Þau héldu á heimaslóðir þar 
sem þau bjuggu nýfæddum 
drengnum bú og nú eiga þau svo 
saman eina dóttur. Hallgrímur sér 
vart sólina fyrir börnunum tveim 
en Oddný telur það afar mikilvægt 
að drengurinn viðhaldi tengslun-
um við líffræðilegan föður sinn. 
Þess vegna fer sá þýski reglulega 
til Íslands og gistir hjá þeim Odd-
nýju og Hallgrími eins og ekkert 
væri eðlilegra.

„Það er hefð fyrir brotnum fjöl-
skyldum hér á landi,“ sagði Oddný 
þegar ég hitti hana heimili hennar. 
„Það er ekkert óeðlilegt við það að 
konur eignist börn með fleiri en 
einum manni. Enginn er þó útskúf-
aður úr fjölskyldunni.“ Þegar 
barnaafmæli rennur upp mæta 
ekki aðeins líffræðilegur faðir og 
uppeldisfaðir, heldur einnig for-
eldrar þeirra og svo heill flokkur 
af frændum og frænkum. 

Langt og erfitt var að fara fyrir 
kristna trúboða miðalda til að efla 
kristnihald eyjaskeggja í miðju 
Norður-Atlantshafi í næsta 
nágrenni við Grænland. Aðeins 
alþrjóskustu trúboðar lögðu slíkt 
ferðalag á sig. Sjálfir henda 
Íslendingar gaman að því að segj-
ast vera heiðnir að miklum hluta 
sem láti ekki kreddur trúarinnar 
múlbinda sig. Þetta hefur leitt til 
þess að þeir eru hagsýnir og ein-
henda sér í það sem gera þarf. En 
þetta hefur líka leitt til fjölmargra 
skilnaða. „Þetta er kannski ekkert 
til að stæra sig af,“ segir Oddný og 
brosir í kampinn. „En Íslendingar 
láta hreinlega ekki yfir sig ganga 
að vera í sambúð sem gengur illa. 
Þeir slútta svoleiðis löguðu.“ Og 
ástæðan fyrir því að þeir geta það 
er sú að karlpeningurinn og sam-
félagið í heild fordæmir ekki fólk 
sem skilur. Svo er hvatningin um 
að þrauka í sambúð barnanna 
vegna ekki til staðar. Hagur barn-
anna er hvort sem er tryggður þar 
sem allir munu sameinast um að 
vera þeim innan handar. Auk þess 
eru mestar líkur á því að tengslin 
við föðurinn rofni ekki þar sem 
þau verða í sameiginlegri forsjá 
beggja foreldra.

Aldagömul hefð og nútímalegar 
konur
Öryggið sem fylgir þeirri vissu að 
hagur barnanna verði tryggður 
hvernig sem foreldrunum reiðir 
af í sambúð sinni gerir íslenskum 
konum einnig kleift að viðhalda 
þeirri aldagömlu hefð að eignast 
börn meðan þær eru ungar. Og það 
gera þær án þess að gefa nokkuð 
eftir gagnvart kröfum nútímans. 
(Þess má til dæmis geta að fyrir 
28 árum voru Íslendingar fyrstir 
til að kjósa konu sem forseta 
landsins en hún var einstæð 
móðir). „Það verður að vera alveg 
skýrt að ég er ekki að tala um 
unglingsstúlkur sem verða óléttar 
fyrir slysni heldur konur á þrí-
tugsaldri sem vilja eignast barn 
jafnvel þótt þær séu enn í 
háskóla.“ 

Það er fátítt að sjá þungaða 
háskólastúlku á Spáni en það er 
hins vegar daglegt brauð á Íslandi. 
Á kaffistofu nemenda í Háskólan-
um í Reykjavík er algengt að sjá 
þungaðar stúlkur og jafnvel aðrar 
með barn á brjósti. „Þetta er ekk-
ert tiltökumál,“ segir Oddný. 
„Námslokum er frestað um eitt ár, 
ég held að það geri nú ekki mikið 
til.“

Konan að vinna og karlinn með 
barnið
Svafa Grönfeldt, rektor við 
Háskólann í Reykjavík, talar um 
það hvernig fæðingarorlofið er 
hér á landi. Hún segir að vinnandi 
fólk eigi rétt á níu mánaða fæðing-
arorlofi sem er borgað af ríkinu 
og foreldrarnir geti skipt þessum 
níu mánuðum jafnt á milli sín, allt 
eftir þörfum. 

„Fæðingarorlofið átti stóran 
þátt í réttindum kvenna hér á 
landi,” segir Svafa. 

Hún tók fæðingarorlof með sínu 
fyrsta barni í níu mánuði og segir 
að eftir að seinna barn hennar 
fæddist hafi eiginmaður hennar 
tekið fullt fæðingarorlof og hún 
farið að vinna. Hún talar um starf-
ið sitt hjá Actavis þar sem hún 
ferðaðist 300 daga á ári. Svafa 
segir að fyrst hafi hún haft efa-
semdir og samviskubit yfir því að 
vera að vinna en síðan áttað sig á 
því að það væri óþarfi þar sem 
maðurinn hennar var heima fyrir. 
„99 prósent foreldra nýta sér þjón-
ustu leikskólanna sem er í boði 
hér á landi, hvort sem foreldrar 
þeirra eru milljarðamæringar eða 
píparar,“ útskýrir Svafa.

Heimurinn og ég
Svafa er ákveðin kona með stutt 
hár og full af kímni. Skrifstofa 
hennar er í stíl við persónuleik-
ann. Þar er engu ofaukið. Hún er 
ekki einu sinni með skrifborð. Þar 
gætir norrænna áhrifa og margir 
myndu öfunda hana af útsýninu. 
Frá glugga hennar sjást græn og 
rauð húsþök sem minna á húsin í 
Monopoly-borðspilinu. 

Íslensk náttúra er falleg en hún 
hefur ekki alltaf reynst gjöful. 
Fyrir þúsund árum var Ísland nán-
ast óbyggilegt og fyrir tíma raf-
magns og olíu var oft erfitt að færa 
björg í bú. „Við vorum ekki aðeins 
hörð í horn að taka, því drifkraft-
urinn og ímyndunaraflið sem ein-
kennir Íslendinga hefur haldið 
okkur gangandi,“ lýsir Svafa og 
bætir við: „Ef þú notar ekki ímynd-
unaraflið hér stoppar allt, og ef það 
stoppar þá deyr það.“ 

Ímyndunaraflið dreif víkingana 
áfram í siglingar um heiminn. 
Svafa fór einnig í víking og eyddi 
tíu árum á erlendri grundu, bæði í 
Bandaríkjunum og Bretlandi, eins 
og svo margir Íslendingar gera. 
Það eru ansi fáir sem sem tala 
ekki ensku, og margir tala góða 
spænsku. Ísland er opið land og er 
nú að bjóða heiminum til sín. 
Háskóli Reykjavíkur hefur á 
sínum snærum kennara frá 23 
löndum, og hugmyndin á bak við 

það er að skapa alþjóðlegan grund-
völl fyrir nemendur og kennara á 
sviði menntunar. 

„Þeir nemendur sem ætla að 
læra í Háskólanum í Reykjavík 
verða að tala ensku því hér fer svo 
mikið af kennslunni fram á ensku,“ 
segir Svafa. En óttast þá menn 
ekki um íslenskuna sem er á svo 
fárra færi? „Alls ekki, okkar 
tungumál er í góðum málum,“ 
svarar Svafa.

Ísland hefur ekki fallið í sömu 
gryfju og aðrar smáþjóðir (þá 
aðallega þjóðir sem eru minni en 
Ísland) sem fara með veggjum í 
alþjóðasamfélaginu. Eyjaskeggj-
arnir atarna láta til sín taka. 

Sameina það heimsins besta
Íslendingar kunna þá list að koma 
auga á það besta og samlaga það 
sínu samfélagi. Þetta var umræðu-
efni okkar Geirs Haarde forsætis-
ráðherra, sem ég kynntist þegar 
hann var viðstaddur opinbera 
athöfn í heitum almenningspott-
um. Í þessum heitu pottum eru 
Íslendingar vanir að koma saman 
og ræða málin svo þeir skipa svip-
aðan sess og pöbbarnir á Bret-
landi. Forsætisráðherrann var 
þægilegur í viðmóti, rétt eins og 
allir landar hans sem ég hef 
kynnst, og það var ekki öryggis-
gæslunni fyrir að fara þegar ég 
fékk hann afsíðis til að svara 
nokkrum spurningum, enda eru 
glæpir afar fátíðir á Íslandi. 

„Ég tel að við Íslendingar höfum 
sameinað það besta frá Evrópu og 
Bandaríkjunum, það er að segja 
norræna velferðarkerfið og frelsi 
í anda Bandaríkjamanna sem hent-
ar vel framsæknum fyrirtækj-
um,“ segir Geir og leggur síðan 
mikla áherslu á að skattar ein-
staklinga og fyrirtækja á Íslandi 
séu mun lægri en á hinum Norður-
löndunum. „Þetta hefur leitt til 
þess að íslensk fyrirtæki flytja 
ekki rekstur sinn úr landi og 
erlend fyrirtæki hafa komið árum 
sínum vel fyrir borð hér á landi. 
Þannig hefur okkur tekist, með 
því auka skilvirkni og lækka 

skatta, að auka skatttekjur um 20 
prósent.“ Það gerir síðan Íslend-
ingum kleift að bjóða upp á gjald-
frjálsa menntun í hæsta gæða-
flokki og sömuleiðis gott 
heilbrigðiskerfi. Læknisþjónustu í 
einkageiranum vex einnig fiskur 
um hrygg, sérstaklega þegar 
kemur að lýtalækningum. 

„Við erum líka Afríkumenn“
Við Svafa töluðum um hvernig 
Íslendingar hefðu samlagað öll 
heimsins gæði að sínu samfélagi; 
mannúðina frá hinum Norðurlönd-
unum og drifkraftinn frá Banda-
ríkjunum. Við töluðum einnig um 
að Íslendingar kynnu að skemmta 
sér og njóta lífsins, sennilega fyrir 
tilstuðlan víkingagenanna. Þar eru 
þeir engir eftirbátar hinna létt-
lyndu og áhyggjulausu íbúa í sunn-
anverðri Evrópu. Ég benti einnig á 
önnur lífsgæði sem Evrópubúar 
fara að mestu á mis við en fyndust 
þó í ríkum mæli í Afríku og á 
Íslandi. Það er hvernig hagur 
barnanna er tryggður þótt fjöl-
skyldumynstrið sé margbrotið, 
þar sem faðirinn býr jafnvel ekki 
undir sama þaki og afkvæmi sín 
og móðirin er oft fjarverandi 
vegna vinnu. En það koma svo 
margir að uppeldinu að börnunum 
finnst þau strax tilheyra allri stór-
fjölskyldunni. Svöfu leist vel á. 
„Já, við eru líka Afríkumenn!“

Við vorum sammála um að 
Íslendingar hefðu sameinast um 
öll heimsins gæði og væru því 
skólabókardæmi fyrir afganginn 
af heimsbyggðinni um það hvern-
ig hægt sé að lifa í sælu þar sem 
kreddur, hleypidómar og yfir-
drepsskapur eru látin lönd og 
leið.

Ísland: Hið ljúfa líf
Einangrun, kuldi og harðgerð náttúra. Íslendingar hafa löngum þurft að takast á við ærinn vanda. Í dag eru þeir hamingjusam-
asta þjóð í heimi og landið býður upp á mestu lífsgæði sem völ eru á. Látum þá sjálfa útskýra hvernig þetta er mögulegt.

HIÐ LJÚFA LÍF Á ÍSLANDI Íslendingar setja það ekki fyrir sig að slíta samvistum frekar en að þola sambúð sem illa gengur. Börnin 
eru þó ávallt bundin órjúfanlegum böndum sem liggja í ýmsar áttir og tryggja velferð þeirra sama hvernig foreldrum reiðir af í 
sínu tilhugalífi.

Greinina skrifaði blaðamaður-
inn John Carlin og birtist hún í 
spænska dagblaðinu El País þann 
6. apríl síðastliðinn. Hún bíður nú 
birtingar í The Guardian. Frétta-
blaðið birtir hana í styttri útgáfu 
og í þýðingu Jóns Sigurðar Eyjólfs-
sonar og Mikaels Rivera.

ODDNÝ STURLUDÓTTIR SVAFA GRÖNFELDT GEIR H. HAARDE
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AÐ KR SÉ AÐ BYGGJA 
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GAMLIR EN GÓÐIR 
SÓKNARMENN FH ELDAST 

EN EIGA NÓG EFTIR



2 sport

F jölnir var af mörgum talið 
lið ársins á síðasta tímabili 
þrátt fyrir að það hafi endað 

í þriðja sæti 1. deildar. Grafar-
vogspiltar tryggðu sér sæti í efstu 
deild í fyrsta skipti í sögu félags-
ins og stimpluðu sig inn sem eitt 
besta sóknarlið landsins með því 
að skora 61 mark í 1. deildinni, 
sem gera rétt tæplega þrjú mörk 
að meðaltali í leik. Bikarævintýri 
félagsins var jafnframt ótrúlegt 
þar sem Fjölnir sló Landsbanka-
deildarlið Fylkis út úr undanúr-
slitunum og þáverandi Íslands-
meistarar FH höfðu svo í fullu tré 
við Fjölni í framlengdum úrslita-
leik sem tapaðist að lokum.

Gríðarlegur uppgangur í Graf-
arvoginum hefur orðið til þess að 
Fjölnir hefur unnið sig upp í efstu 
deild úr þeirri þriðju á aðeins sex 
árum en næsta tímabil verður 
fjórða tímabil þjálfarans, Ásmund-
ar Arnarssonar, með liðið. 
Ásmundur tók við Fjölni fyrir 
tímabilið 2005 og skilaði liðinu í 
fjórða sæti í 1. deildinni en tíma-
bilið 2006 varð 3. sætið niðurstað-
an og Fjölnir rétt missti af sæti í 
efstu deild eftir harða baráttu við 
HK. Eftir frábært tímabil hjá 
Fjölni í fyrra er Ásmundur að 
vonum fullur tilhlökkunar fyrir 
komandi tímabil í Landsbanka-
deildinni. „Þetta tímabil leggst 
mjög vel í mig og fram undan er 
spennandi verkefni fyrir nýtt 
félag í efstu deild. Við erum búnir 
að fá til okkar nokkra nýja leik-
menn og það hefur gengið svona 
upp og ofan að fá þá til að aðlagast 
leik okkar. Við höfum hins vegar 
náð ágætisúrslitum á undirbún-
ingstímabilinu og erum því til-
tölulega brattir upp á framhaldið 
að gera,“ sagði Ásmundur, sem 
vonast til þess að leikgleðin, sem 
hefur einkennt Fjölnisliðið, verði 
einnig til staðar næsta sumar. 
„Það hefur verið einstaklega góð 
stemning og leikgleði í liðinu und-
anfarin ár og þá sérstaklega í 
fyrra þegar gekk svona vel og ég 
vona að við náum að halda áfram 
á sömu braut í efstu deild þótt á 
móti blási og Landsbankadeildin 

sé erfiðari. Markmiðið er að hafa 
gaman af þessu og koma með leik-
gleðina inn í mótið og tryggja það 
að Fjölnir haldi sæti sínu í efstu 
deild,“ sagði Ásmundur að lokum.

Fjölnir hefur eins og áður segir 
fengið til sín nokkra nýja leik-
menn fyrir komandi átök í efstu 
deild. Meðal þeirra eru reynslu-
boltarnir Óli Stefán Flóventsson 
og Ágúst Gylfason og hlakka þeir 
til þess að hjálpa Fjölni í barátt-
unni í sumar. „Frábær sóknarleik-
ur hefur verið aðalsmerki Fjölnis 
undanfarin ár, þar sem megin-
reglan um að skora meira en and-
stæðingurinn hefur ráðið ríkjum, 
en þrátt fyrir að það sé góð hugs-
un út af fyrir sig er erfiðara að 
vinna leiki í efstu deild ef þú færð 
á þig tvö til þrjú mörk. Þjálfarinn 
er því búinn að vera að vinna 
mikið í varnarleiknum fyrir kom-
andi tímabil og reynt að leggja 

hann betur upp þar sem liðið er nú 
þegar hættulegt og hratt fram á 
við og getur alltaf skorað mörk. 
Með bættum varnarleik vonumst 
við því til þess að eiga stöðugt og 
gott tímabil og menn eru bara 
bjartsýnir á að það takist,“ sagði 
Ágúst og Óli Stefán tekur í sama 
streng. „Til þess að ná árangri í 
efstu deild þarf að vera með 
skipulagðan og agaðan varnarleik 
og ég tel að við séum á réttri leið 
með þeirri vinnu sem hefur verið 
lögð í til að bæta varnarleik liðs-
ins. Við höfum verið að spila við 
lið eins og Val, FH og KR í vetur 
og gengið nokkuð vel gegn þeim 
og þó svo að um æfingaleiki hafi 
verið að ræða gefa þeir okkur 
ákveðna mynd af því sem koma 
skal. Við vitum alveg að við getum 
gert ýmislegt ef allt verður í topp-
standi hjá okkur,“ sagði Óli Stefán 
að lokum.     

MEÐ LEIKGLEÐINA AÐ VOPNI Í 
LANDSBANKADEILDINNI

Fjölnir er eitt yngsta íþróttafélag landsins, stofnað árið 1988, og leikur í 
sumar sitt fyrsta tímabil í efstu deild í fótbolta. Frábær sóknarleikur og leik-
gleði hefur einkennt Fjölni á undanförnum árum og liðið á örugglega eftir 
að setja svip sinn á Landsbankadeildina næsta sumar. Markmið þess er þó 
eðlilega til að byrja með að tryggja sæti sitt í efstu deild.
 Eftir Ómar Þorgeirsson

Nýju leikmennirnir Óli Stefán Flóventsson og Ágúst Gylfason rífa hér í keppnistreyju Fjölnis númer sjö sem Pétur Georg Markan 
hefur leikið í undanfarin ár. Að endingu létu þó öðlingspiltarnir, Óli Stefán og Pétur Georg, sjöuna eftir til handa aldursforsetan-
um Ágústi sem skartar henni í sumar.   MYND/ARNÞÓR

Þ
að er ekki bara hinn almenni þjóðfélagsþegn 
sem finnur fyrir slæmu efnahagsástandi 
þessa dagana. Íþróttafélögin á Íslandi finna 
einnig rækilega fyrir því að einstaklingar og 
fyrirtæki eru að draga saman seglin og það 

mun líkast til hafa sín áhrif á félögin. 
Í rauninni má segja að gegndarlausu launafylleríi 

síðustu ára sé lokið og vonandi eru félögin í stakk 
búin til þess að mæta timburmönnunum.

Það er ekkert launungarmál að launin í íslenska 
boltanum hafa farið verulega hækkandi í góðærinu 
síðustu árin og á köflum hafa launamálin farið út í 
algjört rugl. 

Mörg stærstu félög landsins hafa verið myndar-
lega styrkt af stórfyrirtækjum og einnig hefur 
munað verulega um fjárhagslegan stuðning fjár-
sterkra einstaklinga. Aðstæður þessara einstaklinga 
og fyrirtækja eru allt aðrar í dag en þær voru fyrir 
nokkrum mánuðum og það er samdóma álit þeirra 
manna sem ég hef rætt við að félögin gætu fundið 
verulega fyrir kreppunni á næstu mánuðum. Félögin 
segjast mörg hver þegar finna fyrir breyttum 
aðstæðum og fyrirtæki hafa nú þegar byrjað að 
segja upp styrktarsamningum við íþróttafélög.

Þeir sem eru á hvað bestu samningunum í dag 
mega búast við því að koma næst að samningaborð-
inu á allt öðrum forsendum en áður. Launin munu 
lækka líkt og Börkur Edvardsson, formaður 
knattspyrnudeildar Vals, spáði svo réttilega fyrir 
um í þættinum Utan vallar á Sýn fyrr í vetur.

Fjárhagsvandræði félaganna munu þó örugglega 
ekki skemma fyrir bráðskemmtilegu knattspyrnu-
sumri sem er fram undan. 

Ég held að það sé óvenju mikil tilhlökkun hjá 
knattspyrnuunnendum núna enda í fyrsta skipti 
keppt í tólf liða deild. Loksins, loksins! Það þýðir 
fleiri leikir, meira fjör og vonandi betri knattspyrna. 

Það hefur verið rík tilhneiging hjá félögum 
síðustu ár að einblína á varnarleik en spekingar 
vonast til þess að með stærra móti og fleiri leikjum 
freistist lið til þess að taka meiri áhættu, koma 
framar á völlinn og spila skemmtilegri knattspyrnu. 
Hvort þeir spádómar eigi eftir að ráðast verður að 
koma í ljós.

Íslandsmeistarar Vals eru liðið til að sigra í ár. 
Sveinar Willums Þórs virðast vera með langsterk-
asta liðið skömmu fyrir mót. Hafa farið á kostum í 
Lengjubikarnum og rúllað hverju liðinu á fætur 
öðru upp. Það sem meira er þá spilar Valur leiftr-
andi skemmtilegan sóknarleik. Tek sixpensarann 
ofan fyrir því. Það verður spennandi að fylgjast með 
því hvort Heimir Guðjónsson nái að fylgja eftir 
góðum árangri Ólafs Jóhannessonar með FH-liðið og 
Logi Ólafsson er síðan með virkilega spennandi lið 
vestur í bæ. Svo má ekki gleyma Guðjóni og ÍA.

Annars er von mín sú að deildin verði jafnari nú 
en oft áður. Það eru fleiri góð lið í deildinni í ár en 
síðustu ár og lið eins og Breiðablik og Fylkir gætu 
hæglega barist grimmilega við þau lið sem flestir 
spá bestu gengi.

Gleðilegt knattspyrnusumar.

Knattspyrnan fi nnur 
fyrir kreppunni
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VALSFJÖLSKYLDA 
INGI BJÖRN ALBERTSSON 
ER BÆÐI MEÐ SONINN 
OG TENGDASONINN Í VAL

SPORT FÉKK AÐ FYLGJAST 
MEÐ ÞVÍ ÞEGAR GUÐJÓN GUÐJÓN 
ÞÓRÐARSONÞÓRÐARSON SENDI LEIK-
MENN ÍA Í ÍSKALT ÍSBAÐ. 

GUÐJÓN SEGIR BAÐIÐ 
GEFA GÓÐA RAUN OG 

ÞAÐ FARI EKKI Í 
FRÍ Í SUMAR

ÍSBAÐIÐ 
FRÆGA

ENGIN PRESSA 
LOGI ÓLAFSSON SEGIR 

AÐ KR SÉ AÐ BYGGJA 
TIL FRAMTÍÐAR

GAMLIR EN GÓÐIR 
SÓKNARMENN FH ELDAST 

EN EIGA NÓG EFTIR Sport

Fjölnir var með mjög ungt og til-
tölulega reynslulítið lið í fyrra 
og þjálfarinn Ásmundur Arnars-
son fór ekki leynt með að hann 
sóttist sérstaklega eftir því fyrir 
tímabilið í sumar að fá reynslu-
meiri leikmenn til félagsins. 
„Við lögðum mikið kapp á að fá 
til okkar leikmenn með reynslu 
af því að spila í efstu deild og 
það gekk ágætlega,“ sagði 
Ásmundur sem fékk meðal 
annarra reynsluboltana Óla 
Stefán Flóventsson og Ágúst 
Gylfason.

„Óli Stefán og Gústi 
gefa okkur þessa 
reynslu sem 
vantaði ef til 
vill í liðið 
og þeir eru 
báðir mikl-
ir leiðtogar 
á vellinum 
og gera aðra 
leikmenn í 
kringum sig betri 

þegar þeir eru með. Þeir eru 
líka skemmtilegir og falla vel 
inn í hópinn og það er mikil-
vægt. Ég reikna með því að láta 
spila Gústa aftarlega á miðjunni 
og það er alveg á hreinu að hann 
getur orðið lykilmaður hjá okkur 
ef hann verður laus við þau 
meiðsli sem hafa verið að plaga 
hann síðustu ár. Fyrir utan þá 

ómetanlega reynslu sem Gústi 
býr yfir er hann með mikla 
sendinga- og skotgetu og 
les leikinn mjög vel. Óli 
Stefán verður að öllum lík-
indum í öftustu víglínu þar 

sem leiðtoga- og skipu-
lagshæfileikar hans nýt-
ast vel. Líkt og Gústi 
les hann leikinn mjög 

vel og er enn fremur 
með mikinn karakter 
og baráttuvilja eins 
og menn þekkja í 
Grindavík,“ segir 
Ásmundur um nýja 

liðsmenn Fjölnis.

REYNSLUNNI RÍKARI

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Mótmælin harðna

...ég sá það á visir.issir.is
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Markahæsti leikmaður 
efstu deildar karla frá 
upphafi , INGI BJÖRN 
ALBERTSSON, er kominn 
með báða syni sína í sitt 
félag, Val. Tengdasonur-
inn GUÐMUNDUR BENE-
DIKTSSON kom á Hlíðar-
enda fyrir þremur árum og 
í vetur gekk yngsti sonur 
hans, ALBERT BRYNJAR, 
til liðs við Val frá Fylki þar 
sem hann hefur spilað upp 
alla yngri fl okka. Ingi Björn 
hefur trú á Valsliðinu og 
ætlar að fylgjast spenntur 
með því í sumar. 
 Eftir Óskar Ó. Jónsson

I ngi Björn Albertsson er 
markahæsti leikmaður efstu 
deildar frá upphafi og sá eini 

sem hefur skorað meira en 100 
mörk fyrir eitt félag. Ingi Björn 
skoraði 109 af 126 mörkum sínum 
fyrir Val en hann varð Íslands-
meistari með liðinu 1976, 1978 og 
1987.

Ingi Björn var eins aðrir Vals-
menn kátur með að Íslandsmeist-
aratitillinn kom á Hlíðarenda síð-
asta sumar eftir tuttugu ára 
fjarveru. „Biðin var orðin ansi 
löng eftir titlinum því ég var í síð-
asta liðinu sem vann og það segir 
nú margt um hvað þetta var orð-
inn langur tími. Það var löngu 
orðið tímabært að Valur kæmist á 
sigurbraut. Þeir fengu til sín frá-
bæran þjálfara sem er að gera 
gríðarlega góða hluti, og við 
höfum sennilega ekki séð nema 
brot af því sem hann á eftir að 
gera fyrir Val,“ segir Ingi Björn 
sem lítur bjartsýnn til sumarsins.  

HEFUR STERKAR TAUGAR 
TIL FH
Ingi Björn skoraði mörkin sín 126 
fyrir tvö félög, en hann lék einnig 
með FH í fimm tímabil (1980-81 
og 1984-86) sem spilandi þjálfari. 
Það er einmitt FH sem hefur átt í 
hörðustu baráttunni við Val und-
anfarin sumur. „Ég hef gríðarlega 
sterkar taugar til FH og hef alla 
tíð haft, alveg síðan ég var pjakk-
ur. Mér þykir ákaflega vænt um 
FH sem félag og vil því allt gott 
en hjartað er engu að síður hjá 
Val. Þar var ég allan minn feril og 
er Valsmaður út í gegn,“ segir 
Ingi Björn. 

Auk þess að vera markahæsti 
leikmaður félagsins hafa aðeins 
átta leikmenn leikið fleiri leiki 
fyrir Hlíðarendaliðið. Ingi Björn 
vill samt ekki dvelja við forna 
frægð. 

„Ég sit ekki heima á kvöldin og 
hugsa til baka. Ég er miklu spennt-
ari fyrir því að sjá mínu liði ganga 
vel og þá að syninum og tengda-
syninum gangi líka vel,“ segir 
Ingi Björn og í fyrsta sinn spila 
þeir Albert og Guðmundur í sama 
liði. 

EKKI GETAÐ VALIÐ BETRA 
FÉLAG
Albert Ingason er alinn upp í Fylki 
þar sem hann hefur farið mikinn í 
markaskorun upp alla yngri 
flokka, en hann hefur verið að 
brjótast inn í meistaraflokksliðið 
síðustu ár. 

„Ég er að sjálfsögðu ánægður 
með að sjá Albert koma í Val. 
Hann er búinn að vera allan sinn 
feril í Fylki og hefur staðið sig vel 
þar. Hann hefur fundið sig vel þar 
en núna var bara kominn tími á að 
breyta til. Mér fannst hann ekki 
geta valið betra félag til þess að 

fara í. Ég er mjög bjartsýnn fyrir 
hans hönd; hann er allur að styrkj-
ast og koma til eftir meiðsli. Hann 
á eftir að gera góða hluti í Val. Það 
er betra að hafa samkeppnina og 
hún hvetur menn til dáða. Það eru 
alvöru leikmenn sem standast 
samkeppnina,“ segir Ingi Björn 
um Albert og bætir við: „Hann er 
markahæsti leikmaður yngri 
flokka í sögu Fylkis og hann veit 
alveg hvernig á að skora mörk. Ég 
er alveg klár á því að hann eigi 
eftir að skora þau ófá fyrir Val.”

KR-INGAR HAFA NAGAÐ SIG 
UPP AÐ OLNBOGUM
Guðmundur Benediktsson á að 
baki frábæran feril með Þór, KR 
og Val og gekk í endurnýjun líf-
daga þegar hann gekk til liðs við 
Valsmenn fyrir sumarið 2005, en 
flestir voru þá búnir að afskrifa 
þennan snjalla leikmann eftir 
meiðslasumur á undan. Guðmund-
ur hefur blómstrað á Hlíðarenda 
þar sem hann hefur spilað 53 af 54 
mögulegum leikjum síðustu þrjú 
sumur og alls lagt upp 38 mörk í 
þeim. Guðmundur var í leikbanni 
í þessum eina leik sem hann missti 
af. 

„Ég er gríðarlega ánægður með 
að Guðmundur sé í Val og hann 
hefur líka gert mikla lukku hjá 
Val, bæði sem leikstjórnandi og 
svo er hann líka móralskt mjög 
öflugur. Gummi er frábær leik-
maður og ef hann hefði ekki lent í 
meiðslum á unga aldri þá væri 
hann ekki að spila hér heldur 
væntanlega að klára glæsilegan 
feril einhvers staðar úti í heimi,“ 
segir Ingi Björn og bætir við: 

„Ég held að KR-ingar séu búnir 
að naga sig upp að olnbogum því 
þeir sjá svo eftir því að hafa látið 
hann fara. Hann hefur skilað frá-
bæru starfi hjá Val og er límið í 
liðinu. Hann er tengiliður af guðs 
náð og skapar og býr til mikið 
fyrir liðið,“ segir Ingi Björn sem 
vonast eftir góðu samstarfi á milli 
sona sinna í liðinu. „Það er enginn 
vandi að sjá fyrir stoðsendingar 

VONAR AÐ ALBERT SLÁI 
EKKI METIÐ SITT

Albert Brynjar Ingason 
fylgir í sumar í fótspor 
föður síns og afa þegar 
hann spilar fyrir fjölskyldu-
félagið í fyrsta sinn. Albert 
afi hans og Ingi Björn faðir 
hans eru þekkt nöfn í sögu 
Vals og það er örugglega 
mikil ánægja með það innan 
fjölskyldunnar að Albert 
skuli kominn í Val. Afi hans 
varð fjórum sinnum Íslands-
meistari með Val frá 1942-
45 áður en hann fór utan og 
faðir hans vann titilinn 
þrisvar sinnum á sínum 
tíma. 

Albert ákvað að breyta til 
og fara til Vals eftir að hafa 
verið í meistaraflokki Fylk-
is undanfarin fjögur tíma-
bil. „Þegar ég fékk þetta til-
boð hjá Val upp í hendurnar 
varð ég þvílíkt spenntur 
enda er þetta stór klúbbur 
og sjálfir meistararnir. Ég 
hef líka alltaf vitað það að 
ég myndi einhvern tímann 
spila fyrir Val. Ég sé ekkert eftir því að hafa stokkið 
til,“ segir Albert, en óheppnin hefur elt hann á und-
irbúningstímabilinu. „Ég er búinn að vera svolítið 
óheppinn upp á síðkastið. Ég tognaði á ökkla og hef 
verið lengi að ná því úr mér. Svo úti í Tyrklandi datt 
ég illa og meiddist á öxl. Ég er nýbyrjaður að æfa 
aftur og er bjartsýnn á framhaldið. Það er skárra að 
taka þessi meiðsli út núna í staðinn fyrir í sumar,” 
segir Albert í léttum tón. 

Albert glímdi einnig við meiðsli á síðasta sumri 
en vann sig út úr þeim og endaði á því að skora 
grimmt undir lok móts. „Ég var að kljást við erfið-

ari meiðsli framan af síðasta 
sumri en svo náði ég mér af 
þeim og þá kom þetta í lokin. 
Þegar sjálfstraustið fer að 
spila inn hjá manni þá getur 
maður gert allt,“ segir Albert 
sem hræðist ekki harða sam-
keppni. „Ég vissi það áður en 
ég skrifaði undir að það yrði 
erfitt að komast í Valsliðið en 
samkeppnin gerir mann bara 
að betri leikmanni.“

Albert hlakkar til samstarfs-
ins við mág sinn Guðmund 
Benediktsson. „Ef það er ein-
hver sem getur fóðrað mig á 
góðum sendingum þá er það 
Gummi. Mér hefur alltaf lang-
að að spilað með honum, enda 
búinn að sjá hann vera að 
fóðra sína framherja á frá-
bærum sendingum,“ segir 
Albert sem er löngu búinn að 
taka markamet föður síns af 
stefnuskránni. 

„Mig minnir að ég hafi verið 
svo vitlaus að segja að ég gæti 
náð metinu þegar ég var að 

spila minn fyrsta leik en ég held að ég muni ekki ná 
metinu. Það er kannski möguleiki fyrir einhvern að 
fara að slá þetta met fyrst það er búið að fjölga í 
deildinni. Ég er frekar langt frá því eins og er,“ 
segir Albert sem hefur skorað 6 mörk í 36 leikjum. 

Á sama aldri var faðir hans búinn að skora 26 
mörk í 38 leikjum eða tuttugu mörkum meira. Faðir 
hans vill sjá hann fara í atvinnumennsku í framtíð-
inni en Albert ætlar að taka eitt skref í einu. „Ég 
ætla að byrja á því að sanna mig almennilega hérna 
heima áður en ég fer út. Það er alltaf best,“ segir 
Albert.

VISSI ALLTAF AÐ ÉG MYNDI SPILA FYRIR VAL

frá Gumma inn á Albert í sumar,“ 
segir Ingi Björn. 

Markamet hans er öruggt næstu 
árin og sem dæmi á Albert enn 120 
mörk í það að ná að jafna föður 
sinn. En á strákurinn einhvern 
möguleika? 

„Ég veit ekki hvort einhver nær 
þessu en það er náttúrulega búið 

að fjölga í deildinni. Menn fá miklu 
fleiri leiki til að ná þessu heldur en 
áður. Þegar ég byrjaði voru aðeins 
átta lið í deildinni. Ég hef sagt það 
áður að ég voni að Albert taki ekki 
metið, því ég vona að hann fari út 
fyrir landsteinana og spili ein-
hvers staðar annars staðar. Ég 
vona engu að síður að metið hald-

ist hjá Val,“ segir Ingi Björn, en 
eru þeir feðgar eitthvað líkir?

„Það erfitt fyrir mig að segja en 
maður heyrir það utan að sér að 
ákveðnir taktar séu eins. Vonandi 
eru það skárri taktarnir og svo 
bætir hann sínu við og þá verður 
þetta ennþá betra,“ segir Ingi 
Björn að lokum.



The Supernova Cushion featuring ForMotionTM is 
designed for your motion. The freely-movable heel 
unit adapts to your individual footstrike, giving you 
a smoother and more comfortable ride.

adidas.com/running
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6 sport

Það voru tíma-
mót hjá FH eftir 
síðasta sumar. 
Ólafur Jóhann-
esson steig úr 
stóli þjálfara 
eftir mörg far-
sæl ár og í hans 
stað var ráðinn 

Heimir Guðjónsson sem er að stýra 
meistaraflokksliði í fyrsta skipti á 
ferlinum. Heimir er öllum hnútum 
kunnugur í Firðinum enda var hann 
aðstoðarmaður Ólafs og fyrir liði 
liðsins þar á undan.

Sumarið leggst vel í mig. Ég er 
bjartsýnn maður að eðlisfari. FH-

liðið er vel mannað og að mínu mati 
góð blanda af reyndum mönnum í 
bland við unga og efnilega. Ég hef 
ekki trú á því að FH muni gefa eftir 
í sumar enda leikmannahópurinn 
mjög öflugur. Einbeiting og skap-
gerð þarf að vera í lagi til þess að 
halda liðinu á toppnum og ég tel að 
menn ætli sér ekkert annað en að 
vera í toppbaráttu,“ sagði Heimir 
borubrattur.

„Ég tek við góðu búi af Óla en 
kem samt inn með breyttar áhersl-
ur og það tekur kannski smá tíma 
að síast inn. Þetta hefur samt geng-
ið vel hingað til og ég held að liðið 
sé að komast í fínt form. Ég mun 

halda áfram að spila 4-3-3 enda væri 
það óðs manns æði að hætta því. FH 
hefur spilað þetta kerfi síðan árið 
2000 og leikmenn félagsins kunna 
þetta upp á sína tíu fingur. Ég tel 
þess utan að það henti liðinu best,“ 
sagði Heimir en Íslandsmeistarar 
Vals virka ógnarsterkir og ljóst að 
það er verðugt verkefni fyrir hin 
liðin að velta Val af stalli.

„Valsararnir eru gríðarlega 
sterkir og hafa litið vel út. Það er 
góð hollning á liðinu. Valur er 
Íslandsmeistari og með besta liðið 

þannig að það verður erfitt að velta 
þeim úr sessi. Valsmenn virka vel 
undirbúnir og það er ákveðin próf-
raun fyrir okkur er við mætum Val 
í Meistarakeppni KSÍ,“ sagði Heim-
ir.

Margir lykilmanna FH eru að 
komast nokkuð á aldur en á móti 
kemur að FH hefur verið að skila 
ungum mönnum upp í liðið. Gengur 
endurnýjunin nægilega hratt að 
mati Heimis?

„Ég tel að svo sé. Það er nauðsyn-
legt að vera með eldri og reyndari 

menn í liðinu. Menn sem þekkja að 
vinna sem og að leiðbeina ungu 
mönnunum, en það eru margir efni-
legir að koma upp hjá FH um þess-
ar mundir enda unglingastarfið í 
miklum blóma,“ sagði Heimir en er 
krafan á FH sú að berjast við Val og 
taka titilinn?

„Síðustu fimm ár hefur FH 
þrisvar unnið Íslandsmeistaratitil-
inn og tvisvar lent í öðru sæti. Það 
er því ekki krafa um neitt annað en 
að berjast á toppnum sem og um 
titla,“ sagði Heimir Guðjónsson.

KRÖFUR UM TITILBARÁTTU HJÁ FH
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, segir engan bilbug vera á FH-ingum fyrir sumarið. Heimir fær það verðuga verkefni að feta í fótspor Ólafs Jóhannes-
sonar sem náði frábærum árangri með FH. Nýliðinn segir stefnuna þá sömu og áður – að berjast um alla titla sem í boði eru.
 EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

Borðað á BSÍ Framherjar FH-liðsins, þeir Jónas Grani Garðarsson og Tryggvi Guðmundsson, taka hér hraustlega til matar síns á BSÍ. Sviðakjammar með öllu voru í boði.  SPORT/ANTON

„Það er mikilvægt að hafa þessa 
menn í liðinu. Þeir geta skorað 
hvenær sem er og þurfa oft ekki 
mörg færi í leik til að skora. Það 
er nauðsynlegt að hafa slíka 
menn,“ sagði Heimir Guðjóns-
son, þjálfari FH, um framlínu-
mennina Tryggva Guðmundsson, 
Jónas Grana Garðarsson og 
Arnar Gunnlaugsson. Þeir hafa 
allir orðið markakóngar deildar-
innar og framlína FH er líklega 
ein sú reynslumesta í sögu deild-
arinnar.

Jónas Grani kom til baka í 
vetur eftir að hafa orðið marka-
kóngur hjá Fram. Hann átti ekki 
upp á pallborðið hjá Ólafi Jóhann-
essyni en verður hann í lykilhlut-
verki hjá FH?

„Það er undir honum sjálfum 
komið. Þetta snýst um að menn 
standi sig. Það eru margir leikir í 
boði í sumar, við gætum spilað 
upp undir 30 leiki í sumar og þá er 
gott að vera með stóran og góðan hóp,“ sagði Heimir en Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir ákváðu á seinni 
stigum að spila eitt tímabil í viðbót með FH. Hvað ætlar hann að nota þá mikið? „Það verður að koma í 
ljós en vonandi sem mest.“

ÞEIR GETA SKORAÐ HVENÆR SEM ER

Gullskór og sviðakjammar Tryggvi státar af tveim gullskóm en Grani aðeins 
einum. Tryggvi minnir hér á það.   SPORT/ANTON

Nýtt þjálfarateymi Heimir Guðjónsson er nýr þjálfari hjá FH en hann var áður aðstoð-
armaður Ólafs Jóhannessonar. Með honum á bekknum situr Jörundur Áki Sveinsson, 
fyrrverandi þjálfari kvennalandsliðsins.    SPORT/ANTON



Árið 2004 ýtti KSÍ úr vör sparkvallaátaki með það að markmiði að byggja upp 

að lágmarki 40 sparkvelli með gervigrasi nálægt grunnskólum landsins. Svo vel 

tókst til að í lok árs 2006 voru vellirnir orðnir 76 og í dag eru þeir 111 talsins. 

Olís er einn af aðalstyrktaraðilum KSÍ við uppbyggingu sparkvalla og tekur af 

heilum hug þátt í eflingu heilbrigðrar æsku. Það er fyrirtækinu heiður að styðja 

grasrótarstarf einnar öflugustu íþróttahreyfingar landsins.

Sparkvellir KSÍ

OLÍS – Við höldum með þér!

© Myndasafn KSÍ l Sparkvöllur Hafnarfirði 
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8 sport

Það vakti gríðarlega athygli fyrir 
um einu ári þegar Guðjón Þórðar-
son, þjálfari ÍA, ljóstraði því upp að 
hann sendi alla leikmenn síns liðs í 
ísbað nokkrum sinnum í viku. Hafði 
Guðjón fengið til afnota forláta 
fi skikar sem hann fyllti af vatni og 
klaka og máttu leikmenn gera sér 
að góðu að stökkva ofan í baðið og 
dúsa þar í að minnsta kosti tvær 
mínútur hverju sinni. Guðjón sendir 
strákana í slíkt bað eftir allar erfi ð-
ar æfi ngar, eða 4-5 sinnum í viku.

Á síðasta undirbúningstímabili hafði 
Guðjón karið utandyra en eins og 
menn ættu að muna var sá vetur 

ákaflega kaldur og harður. Ísböðin nutu 
þar af leiðandi engra sérstakra vinsælda 
hjá drengjunum. Guðjón sá aumur á þeim 
fyrir næsta undirbúningstímabil og færði 
karið góða inn.

„Það fara allir í baðið upp að eyrum og 
svo væla þeir og skæla og halda því fram 
að vatnið sé kaldara en það var í fyrra. Ég 
hef reyndar sýnt það mannúðarmerki að 
færa karið inn í hús. Minn veikleiki ligg-
ur í því að ég er allt of linur,“ sagði Guð-
jón léttur og hló dátt. „Það skal samt ját-
ast að það var hálfnöturlegt á köflum í 
fyrra þegar strákarnir fóru ofan í karið 
úti og það var frost og brjálað veður.“

Guðjón mun ekkert gefa eftir með ísböð-
in í sumar og leikmenn ÍA þurfa meðal 
annars að dýfa sér ofan í eftir leiki.

„Þangað leitar klárinn þar sem hann er 
kaldastur. Það stakk einn af eftir æfingu 
án þess að fara ofan í og hann sagðist hafa 
fundið mikinn mun á sér að hafa ekki 
tekið baðið,“ sagði Guðjón en Skagamenn 
hafa æft vel í vetur. Þeir eru fimm sinn-
um í viku í Höllinni og svo lyfta þeir með 
því.

Sá sem hefur verið lengst ofan í ísbað-
inu er markvörðurinn Trausti Sigur-
björnsson, en hann hefur legið í karinu 
samfleytt í sex mínútur. Það er talsvert 
lengri tími en hjá næsta manni á eftir. 

ER ORÐINN ALLT OF LINUR
ÚFF HVAÐ ÞETTA ER KALT Þórður Guðjónsson reynir að komast ofan í ísbaðið á meðan Björn Bergmann fer með bænirnar áður en hann fer ofan í.  SPORT/ANTON

Það er engin elsku mamma í þjálfun hjá Guðjóni Þórðar-
syni. Því hafa margir fengist að kynnast um árin og nú 
síðast hið unga lið Skagamanna. Guðjón hefur haft þann 
siðinn á síðan hann tók við að skella leikmönnum í ísbað 
í fi skikari nokkrum sinnum í viku og þjálfarinn efast ekki 
um að það sé að skila sér. Sport skellti sér á Skagann og 
fylgdist með athöfninni.  
 EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

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

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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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.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

Framleiðslustörf í álveri 

Fjarðaáls við Reyðarfjörð 

eru tækifæri til að tryggja 

góða framtíð.

Starfsöryggi
Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið um kring. Fjarðaál leggur 
einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnuvernd í álverinu.

Vinnutími
Unnið er á 12 tíma vöktum, að meðaltali 15,2 vaktir í mánuði. Vaktafyrirkomulagið gefur 
möguleika á bæði góðum frítíma og aukavöktum.

Launakjör
Föst heildarlaun nýrra framleiðslustarfsmanna á vöktum eru um 310.000 kr. á mánuði að meðal-
tali. Inn í þá tölu reiknast desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur. 

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu. Starfsmenn fá eina heita máltíð 
á hverri vakt í glæsilegu mötuneyti sem fyrirtækið Lostæti starfrækir. 

Fjölbreytni
Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla á fjölhæfni og hreyfanleika 
starfsmanna í framleiðsluteymum. Í blómlegum hópi framleiðslustarfsmanna eru konur og karlar á 
öllum aldri. 

Starfsþróun
Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun eða reynslu framleiðslustarfsmanna. Stöðug þjálfun og 
fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli. Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn 
utan hefðbundinna starfsstöðva sinna. 

Velferðarþjónusta
Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsuverndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu 
eru starfandi hjúkrunarfræðingar og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig 
líkamsrækt starfsmanna. 

Verðmætasköpun
Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið framleiðir meðal annars álvíra sem 
notaðir eru í háspennustrengi. 

Austurland
Austurland er ört vaxandi þjónustusvæði sem býður upp á margvíslega búsetukosti í öflugum 
sveitarfélögum. Möguleikar á útivist eru einstakir í fallegri náttúru.

Flutningsaðstoð
Fjarðaál aðstoðar þá sem flytjast inn á skilgreint atvinnusóknarsvæði úr meira en 100 kílómetra 
fjarlægð. Flutningur og fasteignaskipti eiga að vera starfsmönnum kostnaðarlaus.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn 
á vaktir í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. 
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Hugbúnaðarþróun
Spennandi tækifæri

Starfssvið
Um er að ræða tvö störf:

1. Hugbúnaðarþróun með áherslu 
á .NET lausnir. Víðtæk þekking og reynsla 
af .NET og client-server lausnum 
nauðsynleg. Þekking á WCF samskiptalaginu 
og CSLA framework er mikill kostur.

2. Hugbúnaðarþróun með áherslu á Java 
lausnir. Viðtæk Java reynsla nauðsynleg.

Aðrar hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði 
 tölvunarfræði, verkfræði 
 eða sambærileg menntun.
•  Haldgóð starfsreynsla af 
 þróun hugbúnaðarlausna.
•  Samstarfshæfni, sveigjanleiki 
 í starfi, sjálfstæð og öguð 
 vinnubrögð.

Við leitum að einstaklingum 
sem eru búnir að sanna sig 
í faginu og vilja takast á við 
ný og ögrandi verkefni í öflugu 
og framsæknu teymi.

Í boði er frábært tækifæri 
og fjölbreytt störf hjá traustu 
fyrirtæki við þróun fyrsta flokks 
lausna.

Hjá TM Software er:
•  Frábær starfsandi og liðsheild.
•  Góð starfsaðstaða.
•  Sveigjanlegur og fjölskylduvænn 
 vinnutími.
•  Virk endurmenntun í starfi.
•  Margvísleg tækifæri til
 starfsþróunar.
•  Gott mötuneyti, barnaherbergi,  
 líkamsræktaraðstaða o.fl.

Allar nánari upplýsingar veita Torfi 
Markússon, starfsmannastjóri, 
torfi@t.is eða Hákon Sigurhansson, 
framkvæmdastjóri, hakon@t.is.
Umsóknir óskast sendar til 
starfsmannastjóra, torfi@t.is 
fyrir 18. maí nk.

TM Software - heilbrigðislausnir sameina
þekkingu á hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi og 
kröfur um öryggi sjúklinga. Við þróum Sögu, Heklu, 
Medicor, Pharmacy, rafræna lyfseðla og margar 
aðrar lausnir fyrir viðskiptavini okkar sem eru flestir 
spítalar, heilsugæslur og apótek landsins. 
TM Software er framúrskarandi alhliða upplýsinga-
tæknifyrirtæki sem nýtir þekkingu og hæfni 
starfsmanna til að styrkja starfsemi viðskiptavina.

www.tmsoftware.isUrðarhvarf 6 | 203 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tm-software.is
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www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700

6



ATVINNA
 4. maí 2008  SUNNUDAGUR15

Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun. 
Á þetta við um þig? 

Hefurðu 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 

UMSJÓNARMAÐUR
Frístundamiðstöðin Kampur óskar eftir umsjónarmönnum á frístundaheimilin 
Hlíðaskjól í Hlíðaskóla og Frístund í Háteigsskóla.

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 og 

 aðra samstarfsaðila innan hverfisins

• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Kamps

• Umsjón með starfsmannamálum

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á uppeldissviði eða 

 sambærileg menntun

• Reynsla af starfi með börnum

• Áhugi á frístundastarfi

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Skipuleg og fagleg vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði

• Færni í mannlegum samskiptum

• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi

• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri barnasviðs Guðrún Snorradóttir, 

í síma 411-5563, netfang gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is.  

Umsóknarfrestur er til 18. maí 2008.

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf

Kampur
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN

,,Sumir þó þræða einstigin þröng,
en aðrir fara meðalveg. Þar á meðal þú og ég”

Óskum að ráða frá 1. ágúst 2008:
• grunnskólakennara með umsjón í 4. bekk 

           og annan í 6. bekk
 • grunnskólakennara í íslensku- og 
            enskukennslu á elsta stig
 • grunnskólakennara í náttúrufræði í 5.-10. bekk
 • grunnskólakennara í hönnun/ smíði 
 • grunnskólakennara í upplýsingatækni 
 • skólaliða til starfa á skólatíma nemenda
   - tvö 75% störf

Frístund- heilsdagsvistun:
• skólaliða , stuðningsfulltrúa í tvö 50% störf

 • starfsmanna með uppeldismenntun  í 
            80-100% starf

Álftanesskóli er heilstæður grunnskóla með 
480 nemendur í 1.-10. bekk.

Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði sem byggir upp.

Upplýsingar um störfi n gefa skólastjóri og aðstoðarskóalstjóri í símum 
skólans 5404700, 8215007, 8215009 og  

netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is  og
gudlaug.erla.gunnarsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Umsóknarfrestur til 16. maí 2008

Sjá einnig vefi na www.alftanesskoli.is og www.alftanes.is 

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar
óskast til starfa starfshlutfall er 

samkomulagsatriði 
Sunnuhlíð er heimilislegt hjúkrunarheimili á 
góðum stað í Kópavogi. Þar búa 69 h
eimilismenn og að auki eru þar 4 
hvíldarinnlagnarpláss.

Nánari upplýsingar veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is
Sjá einnig heimasíðu Sunnuhlíðar 

www.sunnuhlid.is

TOYS"R"US leitar að stundvísum og reglusömum einstakling. Um krefjandi og spennandi fullt starf er að ræða. Starfsmaðurinn 
ber ábyrgð á öllum þáttum þjónustuborðsins sem og afgreiðslukössum. Starfsþjálfun fer fram í TOYS"R"US í Kópavogi.

Ef þú ert rösk(ur), drífandi og hefur gaman af þjónustu og samskiptum þá er þetta áhugavert tækifæri fyrir þig. Ráðið 
verður í stöðuna sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á 
loen-is@toysrus.is merkta „þjónustuborð “fyrir 11. maí nkl. Nánari upplýsingar veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807.

TOYS"R"US leitar að stundvísum og reglusömum einstakling. Um fjölbreytt og spennandi fullt starf er að ræða. Starfsþjálfun fer 
fram í TOYS"R"US í Kópavogi.

Ef þú hefur það sem þarf, þá höfum við áhugavert starfstækifæri fyrir þig! Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. 
Vinsamlegast sendið inn umsókn með ferilskrá á loen-is@toysrus.is merkta „Deildarstjóri“ fyrir 11. maí nkl. Nánari upplýsingar 
veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807. 

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Starfsmaður á þjónustuborði

Deildarstjóri

TOYS"R"US opnar þriðju og jafnframt stærstu verslun sína á Íslandi í haust. 
Verslunin verður staðsett í Grafarvogi. Við erum að leita að fólki til að slást í hóp 

með TOYS"R"US fjölskyldunni sem ætíð fer stækkandi. 

um TOP-TOY á: www.top-toy.com

Framkvæmdastjóri 
Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra 
Listahátíðar í Reykjavík.

Starfið er  fólgið í fjölþættum undirbúningi hverrar 
hátíðar og öðrum þeim verkefnum sem unnin eru á 
vegum Listahátíðar.

Framkvæmdastjóri sér m.a. um daglegan rekstur 
og stjórn fjármála Listahátíðar í umboði stjórnar og 
listræns stjórnanda; vinnur að fjáröflun og undirbýr 
gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við listrænan 
stjórnanda og annast reikningsskil.  

Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun æskileg, sem 
og innsýn og þekking á menningarstarfi.

Ráðið er í starfið frá 1. september 2008.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2008. 
Umsóknum skal skilað til formanns stjórnar 
Listahátíðar, Ingimundar Sigfússonar í pósthólf 88, 
121 Reykjavík. 

Listahátíð í Reykjavík var stofnuð árið 1970 og stendur 
árlega fyrir alþjóðlegri listahátíð. Aðild að Listahátíð í 
Reykjavík eiga mennta  málaráðuneyti, Reykjavíkurborg og 
fulltrúaráð sem skipað er ýmsum samtökum listamanna og 
menningarstofnunum. Listahátíð í Reykjavík er meðlimur 
í EFA, Evrópusamtökum listahátíða.
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

VERKFRÆÐINGAR / TÆKNIFRÆÐINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verk- og / eða tæknifræðinga til starfa við fram-

kvæmdastjórnun á vinnusvæðum.

MÆLINGAMENN
Vegna nýrra og krefjandi verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða starfsfólk á 

vinnusvæði fyrirtækisins í mælingar og úrvinnslu mælingagagna.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu og er um 

framtíðarstörf að ræða fyrir rétta aðila.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2008. 

Meiraprófsbifreiðastjóri
-Sumarafl eysingar
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða bifreiðastjóra 
í sumarafl eysingar við útkeyrslu í verslanir á höfuð-
borgarsvæðinu.

Við leitum að stundvísum og duglegum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 Reykavík. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á heimasíðu 
fyrirtækisins www.ss.is
Nánari upplýsingar gefur Bjarni Stefánsson, 
starfsmannastjóri í síma 575-6000

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli.  
Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.  
Upplýsingar um SS er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins

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

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Hjúkrunardeildarstjóri
Staða hjúkrunardeildarstjóra á lungnadeild A-6 á 
lyfl ækningasviði I er laus til umsóknar.

Um er að ræða afl eysingu til eins árs með möguleika á 
framlengingu. Á lungnadeild er sjúklingum með bráða og 
langvinna lungnasjúkdóma veitt þjónusta svo og sjúklingum 
sem koma til rannsókna vegna svefnvandamála. Hjúkrunin 
á deildinni er í örum vexti og mikilli þróun. 

Hjúkrunardeildarstjóri er yfi rmaður hjúkrunar á deildinni 
og stjórnar daglegum rekstri hennar. Hann ber ábyrgð á 
uppbyggingu og þróun hjúkrunar, starfsmannahaldi, rekstri 
og áætlanagerð. Hann skal stuðla að þekkingarþróun í 
hjúkrun, m.a. með því að hvetja til rannsókna og nýta 
rannsóknarniðurstöður. Umsækjendur skulu hafa a.m.k. 
fi mm ára starfsreynslu í hjúkrun og reynslu í starfsmanna-
stjórnun. Framhaldsnám í hjúkrun er æskilegt. Leitað er eftir 
framsæknum og dugmiklum leiðtoga.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá. Jafnframt 
skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi . 
Einnig afrit af ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörf-
um sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða 
birt. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögn-
um, umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs LSH og viðtölum 
við umsækjendur. Staðan veitist frá 1. ágúst 2008 eða eftir 
samkomulagi.

Umsóknir berist fyrir 20. maí 2008 á skrifstofu 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, Eiríksgötu 5, netfang 
annastef@landspitali.is.

Upplýsingar veitir Herdís Herbertsdóttir, sviðsstjóri hjúkrunar 
í síma 543 6430, netfang herdish@landspitali.is.

Umsækjendum er bent á leiðbeiningar stöðunefndar 
hjúkrunarráðs LSH á vef spítalans varðandi frágang 
umsókna um stjórnunarstöður í hjúkrun.

Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hólabrekku-
skóla. Skólinn er heildstæður grunnskóli með um 550 
nemendur. Leiðarljós Hólabrekkuskóla eru ábyrgð, samvinna 
og áhrif.  Í skólanum eru nokkur verkefni í gangi og  undirbún-
ingur meðal skólastarfsmanna að taka upp heilstætt kerfi  sem 
byggir á góðum hugmyndafræðilegum grunni næsta skólaár. 
Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda og skóla án aðgrein-
ingar. Auk þess er lögð áhersla á að styrkja tengsl skóla við 
grenndarsamfélagið.

Leitað er að umsækjendum sem hafa:
• Kennaramenntun 
• Stjórnunarhæfi leika
• Metnað í starfi  og áhuga á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Reynslu af kennslu

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Sótt skal 
um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf eða senda 
umsókn til Hólabrekkuskóla, Suðurhólum 10, 111Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, 
skólastjóri Hólabrekkuskóla í síma 5574466 / 6648235  net-
fang holmfridurg@holabrekkuskoli.is  og Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar í síma 411 
7000, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Aðstoðarskólastjóri Hólabrekkuskóla

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.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá 
borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.
reykja vik.is/storf Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing-

ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú 
þarft að ná í. 

Menntasvið

Vestast í Vesturbænum …
Laus störf í Grandaskóla skólaárið 2008 - 2009

Umsjónarkennarar í 5. -6. bekk
Tveir umsjónarkennarar í teymiskennslu á yngra stigi - kjörið tækifæri fyrir 
fólk sem vill vinna saman í skemmtilegu starfsumhverfi . 
Þroskaþjálfi , vinna með einstökum nemendum í samvinnu við kennara. 
Skólaliðar, meðal verkefna aðstoð í eldhúsi, ræstingar, baðvarsla og umsjón 
með nemendum.
Stuðningsfulltrúar, meginverkefni er vinna með nemendum undir verkstjórn 
kennara.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf við skólann.
Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og Inga 
aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 411-7120
Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Nemendur 
eru um 290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann starfa um 50 starfsmenn. 
Mikill stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi skólans og í hópnum ríkir 
fagmennska,  metnaður og góður andi. Skólinn er vel búinn tækjum og hafa 
allir kennarar skólans fartölvu til afnota.
Sterk hefð er fyrir list- og verkgreinakennslu í skólanum og hlaut skólinn 
Hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur vorið 2007 fyrir tónlistaruppeldi.
Áhersla er lögð á skapandi skólastarf og sveigjanlega starfshætti m.a. til að 
koma til móts við einstaklingsmun nemenda.
Í yngri deild skólans, 1. - 4. bekk, er áhersla á teymiskennslu. Tveir umsjón-
arkennarar vinna með hvern árgang, ýmist sem heild eða í mismunandi 
hópum.
Í eldri deild skólans, 5. - 7. bekk, er hefðbundin bekkjarskipting en áhersla 
lögð á samvinnu árganga og sveigjanlega starfshætti.

Nánari upplýsingar um skólastarfi ð er að fi nna á 
heimasíðu skólans www.grandaskoli.is 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Menntasvið

Austurbæjarskóli, v/ Vitastíg, sími 411 7200
• Námsráðgjafi 
• Danskennari, 50 - 60%

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Íslenskukennari
• Enskukennari
• Kennari í samfélagsfræði og lífsleikni
• Bókasafnsfræðingur á skólasafn

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Náttúrufræðikennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingatækni

Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari á miðstigi

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

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

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi, kennslugrein samfélagsfræði

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Þroskaþjálfi 

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í mötuneyti starfsmanna, 80%

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi , hlutastarf

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

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75% 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni
• Sérkennari
• Danskennari, hlutastarf
• Tónmenntakennari, hlutastarf

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á miðstigi, meðal kennslugreina er enska
• Íþróttakennari
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs
• Þroskaþjálfi , 50-100%

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari eða þroskaþjálfi , þarf að kunna táknmál
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Tónmenntakennari sem hefur áhuga á kórstjórn
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í hönnun og smíði

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs frá 1. ágúst til 1. mars.
• Umsjónarkennari á miðstigi, aðalkennslugrein enska.
• Kennari í tölvu- og upplýsingamennt, 75%

Hvassaleitisskóli, v/ Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Námsráðgjafi , 50%
• Sundkennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 50%

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Verkefnisstjóri og kennari í tölvu- og upplýsingatækni
• Raungreinakennari á unglingastigi

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

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Danskennari, 50 - 60% 
• Matreiðslumaður í mötuneyti nemenda

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Sérkennari
• Skólaritari

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Umsjónarkennarar á yngra stigi og miðstigi
• Íþróttakennari, 50%

Réttarholtsskóli, v/ Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Textílkennari, 50%

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

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaritari, 50%
• Smíðakennari, hlutastarf
• Íslenskukennari á unglingastigi, afl eysing í eitt ár

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

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Íþróttakennari, afl eysing frá ágúst til nóvember
• Smíðakennari, 70%

Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Enskukennari í 5. - 10. bekk
• Dönskukennari á unglingastigi, 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi með íslensku sem     
  aðalkennslugrein
• Smíðakennari

Vogaskóli, v/ Skeiðarvog,  sími 411 7373
• Þroskaþjálfi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar í grunnskólum Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

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

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

 ll.stýrimaður óskast
 á frystitogarann Hrafn Gk 111.

Upplýsingar í síma 892-7094 eða 892 2502.
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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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Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum Reykjavíkur 
eru laus nú þegar:

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Skólaritari

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Skólaliði

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

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

Störf í grunnskólum

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 18. Maí 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á 

heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of  
Security Guard. The closing date for this postion is May 18, 2008. Application 
forms and further information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Ás styrktarfélag er öfl ugt félag byggt á gömlum 
og traustum grunni Styrktarfélags vangefi nna.

Undir stjórn Áss styrktarfélags eru reknar 
dagþjónustur eins og Bjarkarás, Lækjarás, 
Lyngás og Ás-vinnustofa ásamt búsetuþjónustu. 

Mikill metnaður er lagður í gæði þjónustunnar 
og hagur einstaklingsins ávallt hafður í fyrirrúmi.

Við leitum að traustu og hressu fólki til starfa sem 
fyrst. Um er að ræða fjölbreytta vinnu með 
skemmtilegu fólki. 

Ás styrktarfélag hefur að geyma framsækinn 
starfsmannahóp og góðan starfsanda sem skilar 
sér í faglegu og metnaðarfullu starfi .

Nánari upplýsingar veitir 
Laufey Gissurardóttir, starfsmannastjóri,
netfang:laufey@styrktarfelag.is,
 síma 414-0500

Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á  
www.styrktarfelag.is

STÖRF Í BOÐI:
Langagerði 122
Nýtt íbúðasambýli sem opnar nú í maí
næstkomandi.  Okkur vantar þroskaþjálfa, félagsliða, sjúkraliða og 
stuðningsfulltrúa til starfa nú þegar.

Dagvinna og / eða vaktavinna í boði, fjölbreytt starfshlutfall 50%  
og / eða 100% störf.

Nánari upplýsingar gefur Hrefna Sigurðardóttir forstöðumaður, 
netfang:hrefnas@styrktarfelag.is, sími 551-4478

Lyngás
óskar eftir starfsmanni í eldhús í sumar.  Um er að ræða 100% starf 
í dagvinnu.  Matreitt er fyrir um 50-60 manns.  Lyngás er sérhæft 
dagheimili fyrir fötluð börn og ungmenni á aldrinum 1-18 ára.  Lyngás 
er staðsett í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.00 á virkum dögum.  

Um er að ræða sumarstarf frá miðjum maí eða eftir nánara sam-
komulagi.

Allar nánari upplýsingar veita Birna Björnsdóttir og Hrefna Þórar-
insdóttir í síma 553-8228 alla virka daga kl. 9.00 -16.00.

Einnig vantar okkur  sumarafl eysingar í búsetuþjónustu

Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum 
Heiðarborg, Selásbraut 56.
Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverfi  í Selásn-
um þar sem stutt er í ósnortna náttúru eins og Elliðaárdal-
inn og Rauðavatn. Í leikskólanum er lögð áhersla á leikinn, 
málrækt, hreyfi ngu og skapandi starf. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að fi nna á heimasíðunni www.heidarborg.is. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og     
  metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Arndís Árnadóttir leikskólastjóri í síma 663-
4749 og Auður Jónsdóttir mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í 
síma 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 
Reykjavík eða á netfangið audur.jonsdottir@reykjavik.is .

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri í Heiðarborg

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum 
til starfa veturinn 2008-2009

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun 
vaxa um einn árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 
verða um 400 nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.  Sérdeild 
Suðurlands er deild í Sunnulækjarskóla.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, 
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skóla-
starfi nu koma.

Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig.  
Einnig vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, 
heimilisfræði, íþróttir, dans og smíðar.  Þá vantar dönsku- 
og enskukennara. Ýmist getur verið um heilar stöður eða 
hlutastörf að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða skipulags-
hæfi leika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi  eru mikilvægir 
eiginleikar.  

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480 5400 
eða  birgir@sunnulaek.is og á heimasíðu skólans 
www.sunnulaekjarskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 26. maí næstkomandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is . Einnig er hægt að senda umsóknir á 
heimilisfang skólans.
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Lausar kennarastöður 
í Borgarholtsskóla

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennurum til 
kennslu á skólaárinu 2008-2009.

Bíliðngreinar
•  Kennara vantar í bifvélavirkjun. 
    Bæði hlutastarf og fullt starf  kemur til greina. 

Bóknámsgreinar 
•  Kennara vantar í eðlisfræði - fullt starf

Ráðning í ofantalin störf verður frá 1. ágúst 2008 og eru 
laun skv. kjarasamningum KÍ og fjármálaráðherra sem og 
stofnunarsamningi BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum 
eyðublöðum en í umsókn skal gera grein fyrir menntun og 
fyrri störfum. Upplýsingar um störfi n veita skólameistari og 
aðstoðarskólameistari, svo og kennslustjórar í bílgreinum og 
bóknámi í síma 535-1700. Umsóknir berist Ólafi  Sigurðssyni 
skólameistara, Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112 Reykjavík 
ekki síðar en 19. maí 2008.  Öllum umsóknum verður svarað.  
Upplýsingar um skólann má fi nna á www.bhs.is 

Skólameistari

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR 
ÓSKAR EFTIR REKSTRARSTJÓRA

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Fjárhagsáætlunargerð og útkomuspár
Samþykkt reikninga og kostnaðareftirlit
Innheimta og uppgjör
Umsjón og eftirlit með launaskilum
Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags
Rekstur húsnæðis og tækja
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn 
Gufunesbæjar

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Gufunesbæjar Atli Steinn Árnason, í síma 520-2300, 
netfang atli.steinn.arnason@reykjavik.is.

HÆFNISKRÖFUR:
Viðskipta- eða rekstrarfræðimenntun
Reynsla af rekstri og áætlanagerð æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum

g y j

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008

Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur umsjón með frístundastarfsemi á vegum Íþrótta- og tómstundasviðs 
Reykjavíkur í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Hjá Gufunesbæ starfa að jafnaði yfir eitt hundrað starfsmenn. 
Mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða liðsheild þar sem jafnframt er komið komið til móts við 
þarfir og væntingar starfsmanna.  Spennandi tímar eru framundan hjá frístundamiðstöðinni en hún er þátt-
takandi í uppbyggingu á fjölnota frístundahúsi og útivistarsvæði í Gufunesi. 

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

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

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

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

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

S n æ f e l l s b æ r
Grunnskóli

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

K e n n a r a r  a t h u g i ð !

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
yggdrasill@yggdrasill.is fyrir 31.Jan.nk.

Yggdrasill markaðsleiðandi fyrirtæki með lífrænt ræktaðar vörur.

9. maí nk.

Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.

Sölumaður
Hæfniskröfur:
● Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.
● Tölvukunnátta nauðsynleg.

í hlutastarf Egilstaðir og Nágrenni

Tekið í viðtal í Miðvík Egilsstöðum 7. maí

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2008. 

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa í mötuneyti í nýrri þjón-

ustumiðstöð fyrirtækisins á Tungumelum í Mosfellsbæ.

STARFSFÓLK Í RÆSTINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa við ræstingar í nýrri þjón-

ustumiðstöð fyrirtækisins á Tungumelum í Mosfellsbæ. 

Um fullt starf er að ræða.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sambærilegum störfum og 

geti hafið störf fljótlega.

Við leitum að öflugu starfsfólki til afgreiðslustarfa 
allan daginn og í hlutastörf í verslunum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu.
Gerðar eru kröfur um góða framkomu, snyrtimennsku 
og ríka þjónustulund.

Umsóknir berist til elisabet@a4.is fyrir 9. maí nk.

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3 + Dalvegi 18

Smiðjuvegi 5 + Ögurhvarfi 2 + Iðuhúsinu 

Býr sölumaður í þér?
www.a4.is

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
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. frá 1. ágúst
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoðarmatráður
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

VIÐ FELLSMÚLA

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Rafvörumarkaðurinn ehf er lágvöruverslun

með rafvörur, ljós, ljósaperur, rafmagnsefni,

rafmagnsverkfæri, handverkfæri og árstíðabundnar 

vörur eins og heita potta, garðverkfæri o.fl.

Rafvörumarkaðurinn rekur tvær verslanir. 

Við Fellsmúla í Reykjavík og að Njarðarbraut 11 

í Reykjanesbæ.

VERSLUNARSTJÓRI
Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla óskar að ráða 
kraftmikinn einstakling í starf verslunarstjóra. 
Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Starfslýsing:
Starfið felur í sér að sjá um daglegan rekstur, afgreiðslu, 
starfsmannamál, innkaup o.fl.

Kröfur um reynslu:
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum og snyrtimennska.

Æskilegir eiginleikar:
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af 
fjölbreytileika í starfi, getur tekið ábyrgð og hefur ríka þjónustulund.

Umsóknir sendist á rvm@rvm.is fyrir 10. maí.
Um framtíðarstarf er að ræða.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 

sölumann í golfverslunina GolfOutlet
Ármúla 40. Erum að leita að einstaklingi 
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika, 

frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta 

hafið störf strax.

Ferilskrá/umsókn (CV) skal send
á netfangið: bragi@markid.is.

Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknartími er til 9. maí.

P
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GolfOutlet  •  Ármúla 40



www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins
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Skeljagrandi 4 íb 102
107 Reykjavík
Jarðhæð með sér garði !

Stærð: 79,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 16.875.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér garði  ásmt bílastæði í  bílastæðahúsi.  komið er úr forstofu og á
vinstri  hönd  er  eldhús  með  ágætri  innréttingu,  á  hægri  hönd  eru  tvö  svefnherbergi  með  fataskápum og
baðherbergi  á  milli  þeirra.  Bílastæði  er  í  læstri  bílgeymslu  og  er  um  31m²  skv.  FMR.  og  er  þá  íbúð  og
bílastæði 110,5 m2 skv. FMR.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

tse@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL:15:00 - 15:30

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

694-9999

8648090

Tunguvegur 88
108 Reykjavík
Góð íbúð - leigutekjur

Stærð: 130,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Íbúð á þremur hæðum í raðhúsi sem er nýlega tekið í gegn að utan. Skolplagnir endurnýjaðar. Hver hæð er
skráð 43,5 fm. Efri hæð: þrjú herbergi, baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu og gangur. Jarðhæð:
Forstofa, eldhús og stofa, útgengt í garð. Kjallari: Tvö herbergi, annað með eldhúsaðstöðu, þvottahús og
salerni.  Herbergin  í  kjallari  hafa  verið  í  útleigu fyrir  75 þús á mánuði.  Ljósleiðari  er  kominn í  íbúðina.  Góð
eign á góðu verði. Íbúðin er laus fljótlega.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

maggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16:00 - 16:30

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

8648090

694-9999

Garðhús 12
112 Reykjavík
Glæsileg og mikið endunýjuð!

Stærð: 117,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Anddyri  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Björt  og  falleg  stofa  með  hnotuparketi  á  gólfi,  útgengi  er  á
flísalagðar  suðvestur  svalir.  Rúmgott  eldhús  með  borðkrók,  hvít/sprautulökkuð  eldhúsinnrétting  og
gaseldavél.  Þrjú  svefnherbergi,  öll  með fataskápum,  merbau-parket  á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf
og  gólf,  baðkar  og  sturtuklefi.  Þvottahús  með  hillum  og  flísalögðu  gólfi.  Sér  geymsla  er  á  jarðhæð  og
sameiginleg dekkja- og hjólageymsla. Sameiginleg bílastæði. Sérlega barnvænt umhverfi.

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

Rjúpnasalir 10
201 Kópavogur
FRÁBÆRT ÚTSÝNI 

Stærð: 94,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.780.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.800.000
Sérlega falleg íbúð á 6. hæð í 10 hæða blokk.  Yfirbyggðar 11fm svalir eru á íbúðinni og er útgengt á þær
úr  stofu  og  hjónaherbergi  -  fallegt  útsýni.   Íbúðin  er  mjög  smekklega  innréttuð  með  innréttingum  úr
kirsuberjavið  og  gegnheilt  Jatoba  parket  á  gólfum,  innihurðar  eru  mahogny.  Íbúðinni  fylgir  stæði  í
bílageymslu og sérgeymsla í kjallara. ***KJÖRIN EIGN FYRIR ÞÁ SEM ERU AÐ MINNKA VIÐ SIG***

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 4/5 milli kl. 15-15:30

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

864 0803

824 4031

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

Gunnar Valsson
Sölustjóri
822 3702

gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteignasali

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

Kristnibraut 14 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl 17:00 – 17:30
Íbúðin er alls 141 fm með ca 16 fm svölum. Góð stofa 
með útsýni norð-vestur. 3 svefnherb + skrifstofa. Stórt 
eldhús og borðstofa, baðherbergi og þvottahús.
SÖLUMAÐUR, SIGURÐUR SAMÚELSSON Í S: 896 
2312

Opið hús í dag frá kl 16:00 – 16:30
RE/MAX LIND Kynnir:  Mjög góða 95 fm íbúð á 2. 
og efstu hæð á góðum stað í Kópavogi.  11,5 fm 
herbergi í kjallara tilvalið til útleigu með aðgangi að 
salerni. SÖLUMAÐUR SIGURÐUR SAMÚELS-
SON Í S: 896-2312

Opið hús mánudag 5.maí frá kl 18:00 – 18:30
Falleg fjögurra herbergja íbúð á tveim 
hæðum. Stórbrotið útsýni er úr íbúðinni.
SÖLUMAÐUR, KRISTJÁN KRISTJÁNSSON Í 
SÍMA 899 5300.

Opið hús í dag frá kl 15:00 – 15:30
Mjög falleg fjögurra herbergja sérhæð við Sogaveg. 
Eign sem vert er að skoða.
SÖLUMAÐUR, GUNNAR VALSSON Í S: 822 3702

OPIÐ
HÚS

Furugrund 50 - 200 Kópavogur

Verð: 22.900.000.-
Herbergi: 3
Stærð: 95 fm

Verð: 35.000.000

OPIÐ
HÚS

Funalind 13 - 201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 108 fm

OPIÐ
HÚS

Sogavegur 123 - 108 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119,4 fm

Lautasmári 22 – 201 Kópavogur

Opið hús í dag frá kl 14:00 – 14:30
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð við Lautasmára.
Sölumaður Gunnar Valsson í S: 822 – 3702.

Bókaðu skoðun í síma 822 – 3702
Glæsilegt parhús við Drekakór. Eignin skiptist í 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, sjónvarpsherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu.
Sölumaður Gunnar Valsson í S: 822 – 3702.

Bókaðu skoðun í síma 822 – 3702
Mjög falleg og vel skipulagt einbýlishús á 
frábærum. Húsið skilast fullbúið að utan og rúm-
lega fokhelt að innan, lóð grófjöfnuð.
Sölumaður Gunnar Valsson í S: 822 – 3702.

Bókaðu skoðun í síma 822 – 3702
Glæsilegt einbýlishús í Kópavogi. Húsið skilast full-
búið að utan og fokhelt að innan, lóð verður grófjöf-
nuð. 
Sölumaður Gunnar Valsson í S: 822 – 3702.

Verð:  27.900.000
Herbergi:  4
Stærð: 113 fm

Drekakór 7 – 203 Kópavogur

Verð:  72.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 220 fm

Brattahlíð  – Mosfellsbæ

Verð: 47.700.000
Herbergi:  5
Stærð:  228 fm

 Álmkór 16 - 203 Kópavogur

Verð: 64.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 320 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Suðurgata 40
245 Sandgerði
Einbýlishús steinsnar frá skóla.

Stærð: 223,9 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 31.290.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Lækkað  verð  á  7  herbergja  2  hæða  einbýlishús  á  besta  stað  í  bænum.  Svefnherbergin  er  sex  talsins.
Hjónaherbergi er með eikarparket á gólfi og góðum skápum. Tvö barnaherbergi með eikarparket á gólfi og
skápum. Á neðri hæð eru tvö herbergi með flísum á gólfi og skápar í báðum herbergjum. Eitt herbergi með
sérinngangi  er  í  húsinu sem er u.þ.b.  27-30.fm og er  ekki  reiknað inn í  fm stærð húss.  Eldhúsið er  með
flísum á gólfi,ný tæki í eldhúsi. Búið að endurnýja skolplögn,neyslulögn og miðstöðvarlögn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

eythorj@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.15:00 til 17:00

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

892 2325

Barðastaðir 11
112 Reykjavík
Góð staðsetning fyrir fjölskylduna

Stærð: 119,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 22.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Lýsing:  Forstofa  með  skáp.  Þrjú  góð  svefnherbergi,  öll  með  skápum.  Baðherbergi  með  innréttingu  og
baðkeri  með  sturtuaðstöðu.  Samliggjandi  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Eldhús  með
innréttingu  á  tvo  vegu  og  góðu skápaplássi.  Innaf  eldhúsi  er  þvottahús.  Sér  geymsla  er  í  sameign.  Allar
hurðir, skápar og innréttingar eru úr Mahogany og parket á gólfi er úr Hlyn. Séð er um öll þrif í sameign og
viðhald á lóð. Þetta er eign á góðu verði sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

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

699-4407

Akurvellir 2
221 Hafnarfjörður
Einstaklega falleg eign

Stærð: 178 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 31.790.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Íbúðin  er  á  þriðju  hæð  með  sérinngangi.  Íbúðin  er  öll  parketlögð  með  gegnheilu  eikarparketi  frá  Agli
Árnasyni. 24fm flísalagðar svalir með flottri lýsingu. Öll lýsing í íbúðinni er hönnuð hjá Lumex. Rimlagardínur
frá EGG og rúllugardínur frá Álnabæ fylgja. Eldhúsinnrétting úr eik frá Modula. Eldhústæki eru úr burstuðu
stáli.  Einnig  getur  tvöfaldur  ísskápur  úr  burstuðu  stáli  fylgt.  Glæsilegt  baðherbergi  með  nuddbaðkari  og
sturtu. 26fm bílskúr þar sem búið er að setja upp geymsluloft.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

thordis@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 4. MAÍ KL 14:00 - 14:30

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

770 8100

699 5008

Framnesvegur 2
101 Reykjavík
Glæsileg sérhæð 

Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 17.902.000
Bílskúr: Nei

Verð: 49.900.000
Efri hæð 52,8fm: Gengið er inn í opið parketlagt rými. Góð stofa og eldhús með fallegri háglans innréttingu
frá  Innex.  Gestasalerni  er  á  efri  hæð.  Neðri  hæð  106,3fm:  Gengið  er  niður  hringstiga  og  komið  inn  í
rúmgóða  sjónvarpsstofu.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi.  Fataherbergi  inn  af  hjónaherberginu.  Mjög  rúmgott
og glæsilegt flísalagt baðherbergi með bæði stórri  sturtu hornbaðkari með nuddi. Sér geymsla er á neðri
hæð og útgengi úr þvottahúsi og lagnaherbergi út í garðinn.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 4 MAÍ KL 16:00 - 16:30

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

699 5008

Gaukshólar 2
111 Reykjavík
Frábært útsýni

Stærð: 157,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.630.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Rúmgóð  fimm  herbergja  íbúð  fjórðu  hæð  með  bílskúr.Forstofa:Opin,ljósar  flísar  á  gólfi,innbyggður
fataskápur.Hol:parket á gólfi.Innaf holi er möguleiki á gestasnyrtingu.Eldhús:Upprunaleg innrétting,Flísar á
milli  skápa. T.f. uppþvottavél.Stór borðkrókur.Flísar á gólfi.Innaf eldhúsi er búr.Stofa:Rúmgóð með fallegu
eikarparketi,  útgengt  út  á  suðursvalir.  Baðherbergi:Flísar  á  gólfi  og  hluta  af  veggjum,  baðkar.
Svefnherbergisálma:Þrjú barnaherbergi og hjónaherbergi.Nýjar hurðir. Eikarparket á gólfi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl 15-15:30

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

699 5008

824 4031

Sogavegur 148
108 Reykjavík
Vel staðsett hæð

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 18.240.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Forstofa  með  fataskáp.Tvö  stór  forstofuherbergi  sem  nýta  má  sem  sjónvarpsherbergi,vinnuherbergi  eða
svefnherbergi. Rúmgott hol þegar komið er inn í íbúðina.Úr holi er stigi upp á háaloft, þar innaf er geymsla.
Stofa  og  borðstofa  liggja  saman,  er  það  mjög  bjart  og  rúmgott.  Eldhús  nýuppgert  með  fallegum
innréttingum. Gegnheil  mahogany borðplata er að hluta til  notuð sem eldhúsborð. Hjónaherbergi  er bjart
og stórt. Barnaherbergi er við hliðina. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 4 MAÍ KL 16:00 - 16:30

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

699 5008

770 8100

Sólheimar 27
104 Reykjavík
Falleg eign í lyftuhúsnæði

Stærð: 89 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum á  gólfum og  fataskápum.  2  góð  herbergi  með  kókósteppi  á  gólfi  og
góðum fataskápum. Mjög fallegt baðherbergi með steyptum sturtuklefa og flísalagt í hólf og gólf. Mjög flott
innrétting með góðum skápum. Eldhúsið er með Merbó parketi á gólfi og hvítri sprautulakkaðri innréttingu.
Stofan og borðstofan eru bjartar og opnar með Merbó parketi á gólfum. Stórir gluggar eru á íbúðinni. Stutt
í alla þjónustu og laugardalurinn í næsta nágrenni. Húsvörður er í húsinu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 4 MAÍ KL 15:00 - 15:30

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

699 5008

770 8100

Stórikriki 56
270 Mosfellsbær
Einstaklega vel hannað einbýli

Stærð: 357,5 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000
Einstaklega  vel  hannað  357,5fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  með  aukaíbúð  á  jarðhæð  og  1.013  fm
hornlóð á þessum eftirsótta stað efst við Stórakrika í Mosfellsbæ. Húsið afhendist fokhelt. Allir gluggar og
hurðir  verða í  hvítu ál/tré.  Þak er bárujárnsklætt.  Að utan er lóðin grófjöfnuð. Rafmagnsteikningar eru sér
hannaðar  af  Lumex.  Gert  er  ráð  fyrir  hita  í  gólfum  á  aðalhæð  en  ofnum  á  neðri  hæð.  Í  húsinu  er  mikil
lofthæð og gert er ráð fyrir skemmtilegum gluggum við mæni sem hleypa fallegri birtu inn

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 4 MAÍ KL 17:00 - 17:30

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

699 5008



Norðurbraut 31
220 Hafnarfjörður
Jarðhæð í tvíbýli.

Stærð: 84 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 12.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Forstofa:  Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fatahengi  fyrir  yfirhafnir.  Í  baðherbergi  er  eldri
innrétting,  klósett,  bað og skápur.  Í  eldhúsi  er  nýleg beyki  innrétting.  Stofan er  rúmgóð og með glugga í
tvær  áttir.  Hjónaherbergi  er  bjart  og  með  eldri  lausum  skápum.  Innaf  barnabergi  er  svo  rúmgott  auka
herbergi  sem  er  í  dag  notað  sem  tölvu  aðstaða.  Þvottahús  og  geymsla  eru  innaf  íbúð,  en  það  er
sameiginlegt rými með efri hæð og útgengi út í bakgarð. Nýlega er búið að setja plastparket.

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

Skaftahlíð 34
105 Reykjavík
Björt 3-4 herb. með sér inngang

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 14.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Forstofa: Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og ágætis fataskáp.  Stofa: Stofa og borðstofa eru sem
eitt  rými,  bjart  og  opið.   Eldhús  :  Eldri  innrétting  er  í  eldhúsi  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.   Hjónaherbergi:
Hjónaherbergið  er  rúmgott  og  bjart  með  tveimur  gluggum  og  góðu  skápaplássi.   Barnaherberg:  Í
barnaherbergi  er  ágætis  fataskápur.   Baðherbergi:  Í  baðherbergi  er  nýleg  innrétting,  en  það er  flísalagt  í
hólf og gólf, með baðkari og tengi fyrir þvottavél.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 16:00-16:30

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

6150503

Skipasund 44
104 Reykjavík
Björt og mikið endurnýjuð 3-4 herb

Stærð: 82 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 13.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Forstofa: Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og fatahengi.  Stofa: Stofa er mjög björt og stór.  Eldhús
: Ný birki innrétting er í eldhúsi en þaðan er gengið er út í garð.  Hjónaherbergi: Hjónaherbergið er rúmgott
og bjart og með góðu skápaplássi.  Barnaherbergi: Í barnaherbergi er ágætis fataskápur.  Baðherbergi: Í
baðherbergi er nýleg birki innrétting, en það er flísalagt í hólf og gólf, með sturtu og tengi fyrir þvottavél.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Einar Einarsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

einare@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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

6150503

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
Virkilega  björt  og  falleg  íbúð  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. Geymsla, hjólag, þvotta-og þurrkherb 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

Dalsbyggð 2
210 Garðabær
Glæsileg eign

Stærð: 272,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 38.940.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.500.000
Um er  að ræða annars vegar  sérhæð: 152 fm og 44,2 fm bílskúr  og að auki  76 fm íbúð,í  útleigu.  Tvær
forstofur.Samliggjandi stofa og borðstofa. Opið inn í gott U laga eldhús.4 góð herbergi.Nýlegt baðherbergi
og  gestasnyrting.Sjónvarpshol.Þvottaherbergi.  Milliloft  með  turnglugga.Parket  og  flísar  á  gólfum.  Góður
bílskúr, gróin og stór lóð.3 herb íbúð niðri í fínu standi. Hellulagt plan og steypt verönd. Þetta er glæsieign
á frábærum stað, stutt í skóla og alla þjónustu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 4 maí kl: 17.00-17.30.

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

865 6565

Flúðasel 76
109 Reykjavík
Ein sú glæsilegasta

Stærð: 140,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 17.925.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Glæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  3ju  hæð,  með  stæði  í  bílageymslu.Allt  nýtt,gluggar,  gler,  rafmagn.Ný
gólfefni,nýjar  innréttingar.  Komið  í  forstofu/hol  sem  einnig  er  gott  sjónvarpshol,  á  hægri  hönd  er  eldhús
með  nýrri  innréttingu,  tækjum  og  ljósum.   Stofan  er  við  hlið  eldhússins  og  er  pláss  þar  fyrir  gott
borðstofuborð,útgengt á suðursvalir.   Herbergjagangur þar  sem þrjú svefnherbergi  eru og baðherbergi.  Í
kjallara er,geymsla auk sameiginlegs þvottahúss, hjóla og vagnageymslu.SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Björn Þ Hannesson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

bth@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 4 maí kl: 16.00-16.30.

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

865 6565

Laxatunga 90-100 
Falleg raðhús á góðum stað í 
leirvogstungu í Mosfellsbæ.

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 35.000.000

RE/MAX Þing kynnir. - AÐEINS 3 HÚS EFTIR -  Falleg 172.5 FM raðhús á frábærum útsýnistað í Leirvogstungu í
Mosfellsbæ.  Einstaklega  hentug  stærð  á  raðhúsi  og  FRÁBÆRT  VERÐ.   Húsin  eru  á  tveim  hæðum  með
innbyggðum  bílskúr.  MIKLIR  MÖGULEIKAR  FYRIR  NÝJA  EIGENDUR  AÐ  KOMA  AÐ  INNRA  SKIPULAGI  OG
GERA ÞAÐ AÐ SÝNU. SJÓN ER SÖGU RÍKARI. MÖGULEIKI Á AÐ TAKA MINNI EIGNIR Í  SKIPTUM. KOMIÐ Í
HEIMSÓKN Í DAG OG SANNFÆRIST.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl 16:00 - 17:00

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

8228283

692 3344



Draumahæð 1
210 Garðabær
Fallegt endaraðhús

Stærð: 156,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 28.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr við Draumahæð í Garðabæ. Gólfflötur er um 180m².
Neðri  hæð:  Forstofa.  Eldhús  með  borðkrók.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  samliggjandi  borðstofu  með
útgengi  á  góðan  sólpall.  Gestasalerni  og  þvottahús.  Efri  hæð:  fjögur  svefnherbergi  og  baðherbergi  með
baðkari  og  sturtu.  Hjónaherbergið  er  með  útgengi  á  flísalagðar  suðursvalir.  Bílskúrinn  er  20m²  með
upphitaðri hellulagðri innkeyrslu að framan. Frábær staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Konráð Konráðs.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

konrad@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 16:00 til 16:30

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

8220491

Engjasel 83
109 Reykjavík
Frábær fyrsta eign

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 9.360.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.500.000
REMAX BORG KYNNIR  ÓSAMÞYKKTA 2JA  HERBERGJA ÍBÚÐ Á  GÓÐUM STAÐ Í  SELJAHVERFINU Í
BREIÐHOLTI.  Um er að ræða íbúð með góðu U-eldhúsi sem opið er inn í  rúmgóða stofu.  Baðherbergi
með  baðkari,  flísum  og  dúk  á  gólfi.   Svefnherbergi  er  rúmgott.   Skápur  er  í  forstofu  og  á  gangi  milli
svefnherbergis  og  baðherbergis.   Snyrtilegt  þvottahús  og  hjólageymsla  er  í  sameign.    Íbúðin  afhendist
nýmáluð með nýju parketi á gólfi og nýrri eldhúsinnréttingu. Fín fyrsta eign.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

borg@remax.is

aok@remax.is

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

522 2800

659 5652

Hverfisgata 104
101 Reykjavík
Frábær fyrsta eign

Stærð: 31 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 5.320.000
Bílskúr: Nei

Verð: 9.900.000
REMAX  BORG  KYNNIR  ÓSAMÞYKKTA  STÚDÍÓ  ÍBÚÐ  Á  HVERFISGÖTU.    Til  sölu  kjallara  íbúð  með
sérinngangi  ofarlega  á  Hverfisgötu.  Um  er  að  ræða  stúdíó  íbúð  með  snyrtilegri  L-  eldhúsinnréttingu  og
parketi á gólfi.  Allir gluggar snúa frá Hverfisgötu inn í snyrtilegan skjólsælan bakgarð.  Klósett, geymsla og
þvottahús er fram á gangi og er nýuppgert.  Fín fyrsta eign á skemmtilegum stað.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

borg@remax.is

aok@remax.is

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

522 2800

659 5652

Suðurgata 72
220 Hafnarfjörður
Frábær fyrsta eign

Stærð: 23,3 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 4.610.000
Bílskúr: Nei

Verð: 8.500.000
REMAX BORG KYNNIR ÓSAMÞYKKTA STÚDÍÓ ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ Í HAFNARFIRÐI.  Eignin sem um
ræður  skiptist  í  baðherbergi  með  sturtu,  flísum  og  dúk  á  gólfi,  eldhús  með  nýrri  eldhúsinnréttingu,  opið
herbergi/stofa.    Íbúðin verður afhent með nýjum gólfefnum.  Fín fyrsta eign á rólegum stað í Hafnafirði.

Borg

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Anna Ólöf
Sölufulltrúi

borg@remax.is

aok@remax.is

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

522 2800

659 5652

Vernharð 
Þorleifsson

Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

Davíð Örn 
Guðnason
Sölufulltrúi
844 8005

david@remax.is

Kristján
Ólafsson
Löggiltur

Fasteignasali

Opin hús í dag 04.05.2008

Álfhólsvegur 4A, 200 Kópavogur

Opið hús í dag 15.00-15.30
Lýsing: 119,6 fm íbúð í endaraðhúsi auk 39,6 fm 
bílskúrs. Gler, rafmagn og þak nýlega endurný-
jað. Garður og verönd. Skipti á eign á Akureyri 
möguleg.

Opið hús í dag 16.00-16.30
Lýsing: Ný 4ra herb íbúð á 1. hæð.Mjög rúmgóð 
svefnherbergi, góðar svalir.Þvottahús innan íbúðar, 
geymsla á jarðhæð.Baðherb er flísalagt,annars er 
íbúðin án gólfefna.Afhendist við kaups. 

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Lýsing: Endaraðhús með garði og stórum palli.
Frábær staðsetning með útsýni.Rúmgóð svefn-
herb. Talsvert af óskráðum fm. Bílskúrinn er 36,1 
fm, íbúðin 136,6. Byggt 1998. 

Opið hús í dag 18.00-18.30
Lýsing: 3ja herb, 78,4 fm neðri sérhæð í tvíbýli 
auk 34,1 fm bílskúrs. Íbúðin er þó nokkuð en-
durnýjuð. Bílskúrinn býður upp á útleigu. Sérinn-
gangur. Gólfefni og eldhús nýleg.

Verð 37.900.000
Herbergi 4
Stærð 159,2 fm

OPIÐ
HÚS

Ásakór 3, 203 Kópavogur

Verð 29.800.000
Herbergi 4
Stærð: 132,6 fm

Garðsstaðir 28, 112 Reykjavík

Verð 49.600.000
Herbergi 5
Stærð: 172,6 fm

OPIÐ
HÚS

Langholtsvegur 32, 104 Rvk.

Verð 27.600.000
Herbergi 3
Stærð: 112,5 fm

Bílskúr :jáBílskúr :já

OPIÐ
HÚS

Langholtsvegur 149, 104 Rvk.

Opið hús í dag 17:00-17:30
Lýsing: 3ja herb, ca.16,4 milljónir yfirtakanlegar. 
Lítið niðurgrafin. Hiti í gólfum á baðherbergi og 
stofu. Sérinngangur og góður sameiginlegur 
garður.

Opið hús í dag 16:00-16:30
Lýsing: 2.hæð. Innst í botnlanga. Nýlega búið að 
taka blokkina í gegn að utan. Björt stofa. 2 svalir. 
2 barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi. Ýtar-
leg ástandsskýrsla hjá fasteignasala.

Opið hús í dag 15:00-15:30
Lýsing: Jarðhæð. 4ra herbergja íbúð með útle-
iguherbergi. Eldhúsinnrétting, skápar og hurðir 
nýlegar. Mikil lofthæð í íbúð.  Hús sprungulagað 
og þak viðgert samkvæmt eiganda.

Opið hús í dag 18:00-18:30
Lýsing: 3ja og efsta hæð. Sérbílastæði. Bjart og 
opið stofurými. Rúmgóð svefnherbergi. Þvot-
taaðstaða innan íbúðar. Þjónusta nálægt.

Verð 19.900.000
Herbergi 3
Stærð: 82,3 fm

OPIÐ
HÚS

Kleppsvegur 16, 105 Reykjavík

Verð 25.600.000
Herbergi 4
Stærð: 111,4 fm

OPIÐ
HÚS

Bræðraborgarstígur 5, 101 Rvk.

Verð 32.800.000
Herbergi 4
Stærð: 124,1 fm

OPIÐ
HÚS

Hjaltabakki 26, 109 Reykjavík

Verð 18.900.000
Herbergi 3
Stærð: 86,1 fm

OPIÐ
HÚS

699 7372/844 8005

RE/MAX Borg - Tryggvagötu 11 - 101Reykjavík - Sími: 522 2800 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS



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

Dalhús 9, 112 Reykjavík 29.700.000,-

4ra herbergja 120,20
1990

Nei
4

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 18:00-18:30

Forstofa með flísum, innangengt í þvottahús,
komið inn í hol, innaf holi er gestasnyrting.
Eldhús er með innréttingu á 2 veggjum.
Rúmgóð stofa með með útgengi á suðursvalir.
Efri hæð: hol sem nýtist sem vinnuhol. 3 góð
svefnherbergi og gott baðherbergi með sturtu
og baðkari. Ris yfir allri 2. Hæðinni.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Dalsbyggð. 210 Garðabær 59,700,000

Tvöfaldur bílskúr, heitur pottur 217,7
1979

Já
6

895 5643
Bókið skoðun

Remax Skeifan kynnir: Fallegt notalegt
einbýlishús í Garðabæ á 1032fm hornlóð rétt
við stórkostlegt íþróttasvæði Störnunnar,
barnaskóla og fjölbrautarskóla.
5 svefnherbergi eru í húsinu, eldhús með
borðkrók og búr innaf.
Þetta er einstaklega bjart og notalegt hús sem
býður upp á enn fleiri möguleika.
Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór 895-5643
palmi@remax.is

Drápuhlíð 1, 105 Reykjavík 18.500.000,-

3ja herbergja 68,50
1946

Nei
3

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 15:00-15:30

Gengið inn um sérinngang og þaðan inn í
sameign og frá sameign inn í íbúð. Komið inn í
gang. 2 rúmgóð svefnherbergi og annað með
skápum. Baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús
með l-laga innréttingu, stofa við hlið eldhúss.
Sameiginlegt þvottahús í sameign.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Esjugrund 12, 116 Kjalarnes 33.700.000

Fallegt parhús við Esjurætur 153
1998

nei
4

OPIÐ HÚS
dag milli kl:16:30 og

17:00
í

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: Glæsilegt 153 fm
4ra herbergja tveggja hæða parhús að
Esjugrund 12 á Kjalarnesi. Afgirtur garður er við
húsið og stór sólpallur.
Stutt í skóla og leikskóla og alla útiveru. Sjón er
sögu ríkari.
Allar nánari upplýsingar um eignina veita
Bergur í síma 898-0419 og Stefán Páll í síma
821-7337

Esjugrund 51, 116 Kjalarnes 39.000.000

Einbýli á fallegri sjávarlóð ! 187.3
1979

Já
7

OPIÐ HÚS
'I dag milli kl:17:00 og

17:30

RE/MAX SKEIFAN KYNNIR: 187.3 einbýlishús
að Esjugrund 51, Kjalarnesi. Húsið stendur á
sjávarlóð. Bílskúrnum hefur verið breytt í tvö
herbergi bæði með plastparketi á gófi og sett
upp lítið baðherbergi.

Allar nánari upplýsingar um eignina veita
Bergur í síma 898-0419 og Stefán Páll í síma
821-7337

Gnípuheiði 9, 200 Kópavogur 66.900.000,-

Einbýli 218
2004

Já
6

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 16:00-16:30

Einstakt útsýnishús í suðurhlíðum Kópavogs
sem stendur á 1018 fm. lóð. Húsinu er skilað
tilbúnu til innréttinga og með milliveggjum. Efri
hæð: anddyri, gestasnyrting, tvöfaldur bílskúr,
eldhús, stofa og borðstofa, útgengt á stórar
svalir. Neðri hæð: 4 svefnherbergi,
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi og
geymsla. Beinn aðgangur er frá jarðhæðinni út
á lóðina. Útsýni í suður er einstakt frá jarðhæð
jafnt sem efri hæð.Uppl. Ágúst í síma: 698-1320

Gunnarsbraut 47, 105 Rvk, 34.500.000,-

5 herbergja 135,5
1944

Nei
5

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl:18:00-18:30

5 herbergja sérhæð með sérinngangi og risi.
Hæðin: forstofa, eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi og 2 rúmgóðar samliggjandi
stofur. Frá forstofu er gengið upp í ris:
þvottahús, stórt svefnherbergi, geymsla og
gestasalerni. Sérbílastæði fylgir íbúð.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma:
8630402

Heiðargerði 47, 108 Rvk 43.800.000 kr

Gott einbýli á fallegum stað 167,1fm
1960

já
4

OPIÐ HÚS
í dag, sunnudag,
frá 15:00-15:30

Rúmgóð forstofa, innaf henni er gengið inn í
þvottahús. Eldhús, borðstofa og stofa er á
neðri hæð. Gengið út í góðan garð útfrá
borðstofu. Eldhús er með eldri innréttingu. Á
efri hæð eru 3 svefnherb; hjóna- og 2
barnaherb, annað barnaherb er stærra en hitt.
Nýir fataskápar í hjóna-og stærra barnaherb.
Stórar svalir útfrá hjónaherb. Rúmgóður 36 fm
bílskúr. Frekari upplýsingar fást hjá Birni Kr.
(bka@remax.is eða 692-1065)

Hraunteigur 13, 105 Rvk 39.900.000 kr

Mikið endurnýjuð eign! 138,5fm
1953

já
4

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

Íbúðin skiptist í anddyri, sjónvarpshol, 2
barnaherbergi, hjónaherbergi, stofa, borðstofa
og eldhús. Útfrá anddyri er sjónvarpshol og
innaf því er barna-og hjónaherb og alveg
endurnýjað baðherb m/upphengdu wc,
handklæðaofni og baðkari m/sturtuaðstöðu.
Stofan er falleg og m/stórum gluggum. Innaf
henni er stórt barnaherb. Eldhús m/ fallegri,
eldri innréttingu. 28 fm bílskúr fylgir eigninni.
Uppl. hjá Birni Kr. (bka@remax.is/6921065)

Hringbraut 71, 220 Hafnarfj. 62.900.000,-

Skipti á minna koma til greina 243,3
2001

innb.
6

Bókið
skoðun

Stórglæsilegt 243,3 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við .Húsið er sérlega fallega byggt og
heldur sér alveg í fallegur rómatískum stíl:
lútaðar fulningahurðir, rósettur í loftum og
fallegur hvítlakkaður panell. Hvítlakkaðir
listar í kring um glugga og hurðir og
einstaklega falleg innbyggð lýsing.
Stefán Páll sýnir eignina og veitir frekari
upplýsingar í síma 821-7337

Hringbraut 81, 107 Reykjavík 16.500.000,-

2ja herbergja 57,30
1941

Nei
2

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 14:00-14:30

Þetta er frábær íbúð fyrir t.d. nema í HI, örstutt í
háskólann og þjóðarbókhlöðuna.
Staðsetningin er frábær, hægt að skella sér á
línuskauta og beint niður á Ægissíðu og eftir
góðan rúnt þar er tilvalið að fara í
Vesturbæjarlaugina sem er ein krúttlegasta
laugin á höfuðborgarsvæðinu. Einnig er ísbúðin
við Hagamel rétt handan við hornið sem og
Melabúðin. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk
í síma 863-0402

Háberg 10, 111 Reykjavík 38.900.000,-

5 herbergja 140,50
1979

Nei
5

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 17:00-17:30

Parhús á 2 hæðum. Neðri hæð: forstofa með
fataskáp, stofa með útgengi í garð, baðherbergi
með sturtu og hornbaðkari, eldhús með u-laga
innréttingu og 2 svefnherbergi með skápum.
Efri hæð: 2 svefnherbergi með skápum og
súðargeymslum. Sérþvottahús/geymsla fylgir.
Mikið endurnýjuð eign.
Nánar upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Jöldugróf 17, 108 Rvk 53.900.000 kr

Innsta hús í lokuðum botnlanga! 209,6fm
1983

já
6

692 1065
BÓKAÐU SKOÐUN,

STRAX Í DAG!

Rúmgóða forstofa. Næsta rými er stór borðstofa
með parketi á gólfi. Eldhús er stórt og rúmgott
og var nýlega tekið í gegn. Innrétting er úr
kirsuberjavið og er m/ljósri borðplötu. AEG
heimilistæki, eyja er á miðju gólfi. Óinnréttaður
kjallari undir 1/2 hússins. Rúmgóð stofa og útaf
henni er farið út á góða verönd. Svefnherb-
gangur er með 4 svefnherb og baðherb.
Hjónaherb er stórt með góðum skápum. Bílskúr
er nýr og er 48fm. Frekari uppl. hjá Birni Kr.

Kvistavellir 43, 221 Hafn. 43.500.000,-

Einbýli 210,8
2007

Já
5

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 14:00-14:30

5 herbergja einbýlishús á 1 hæð með
innbyggðum bílskúr. Komið inn í forstofu,
gestabað innaf forstofu. Til vinstri er þvottahús,
geymsla og bílskúr. Alrými sem er eldhús,
borðstofa, sjónvarpshol og stofa. 4
svefnherbergi og baðherbergi. Afhent tilbúið til
spörslunar, fullbúið að utan.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR ÁSDÍS ÓSK Í
SÍMA: 8630402

Laufvangur 10, 220 Hafn. 21.500.000,-

3ja herbergja 93,10
1968

Nei
3

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 13:00-13:30

Vel staðsett 3ja herbergja íbúð í góðu hverfi. 3
leikskólar og 2 grunnskólar. Stutt í alla
þjónustu.Ennfremur eru bæði góðar
almenningssamgöngur sem og auðvelt að
komast á stofnbraut. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð. Eldhús með þvottahúsi innaf, stofa
með útgengi á svalir. 2 svefnherbergi og
baðherbergi með baðkari og glugga.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863-

Miðholt 1, 270 Mosfelssbær 21.900.000,-

3ja herbergja 82,4
1994

Nei
3

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 18:00-18:30

2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð. 2 mjög rúmgóð
svefnherbergi með skápum, búið að stúka
vinnuherbergi úr stofu (gæti nýst sem
barnaherbergi). Eldhús og stofa er opið rými,
útgengt á svalir. Baðherbergi, gólfefni og hurðir
endurnýjað. Stór sérgeymsla með glugga á
hæðinni.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís í síma 863-0402

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

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.

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.



Drauma heimilið þitt gert eftir þínu höfði

Hagstæð verð og hröð afhending 1-900
2008

já
1-30

Bæklingur
í síma 821-7337

Nelson Homes framleiðir hágæða Kanadísk heimili og hefur gert það í yfir 55 ár og byggt hús í fjórum heimsálfum. Hægt er að
velja úr fjölda teikninga frá Nelson Homes sem breyta má á alla kanta og stækka eða minnka eftir þínum þörfum. Nelson
Homes býður einnig uppá að byggja hús eftir teikningum frá viðskiptavinum. Heimili frá Nelson Homes geta komið á ýmsum
byggingarstigum allt frá því að vera tilbúin til innréttinga og uppí að vera fullbúin með gólfefnum, heimilistækjum og öllu
tilheyrandi. Hafðu samband og sjáðu hvort við getum ekki skapað drauma heimilið þitt. Aðstoðum væntanlega kaupendur við
að finna lóðir.
 Allar upplýsingar gefur Stefán Páll í síma 821-7337

www.canicam.com & www.nelson-homes.com

Fífusel 39, 109 Reykjavík 25.700.000,-

4ra herbergja 103,-
1978

Bílsk.
4

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 16:00-16:30

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með stæði í lokuðu bílahúsi. Mjög sanngjarnt
fermetraverð. Seljahverfi er sérrstaklega
barnvænt hverfi. Örstutt er bæði í leikskóla og
skóla, einnig er mikið af gönguleiðum í hverfinu.
Rótgróið íþróttafélag sem er ÍR sem býður upp
á fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga. Íbúðin er
vel skipulögð með 3 svefnherbergjum,
baðherbergi, góðu holi, endurnýjuðu eldhúsi og
rúmgóðri stofu. Uppl. veitir Ásdís í s:8630402

Grundarhvarf 1, 203 Kópavogur 64.500.000,-

Parhús 171,1
1999

Já
3

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 17:00-17:30

Stórglæsilegt parhús á hornlóð með fallegu útsýni yfir vatnið. Virkilega vandaður frágangur að innan sem utan. 2
svefnherbergi , innbyggður bílskúr. Stórt eldhús og opin stofa. Eigendur skoða ýmis skipti þó helst eftirfarandi: lóð undir
einbýli, lóð undir sumarhús eða minni eign á höfuðborgarsvæðinu.Nánari upplýsingar veitir Ásdís í síma 863-0402

Hringbraut 119, 107 Reykjavík Verðtilboð

Til Leigu/Sölu : Stefán Páll gsm: 821-7337 og Bergur gsm: 898-0419 460 fm
1984

nei
x

Bókið
Skoðun í síma

821-7337/898-0419

RE/MAX Skeifan kynnir : 460 fm verslunar eða skrifstofuhúsnæði að Hringbraut 119 í gamla JL húsinu við hliðina á Nóatúni.

***********LAUST TIL LEIGU STRAX****************

Nánari upplýsingar um eignina veitir Bergur s:898 0419, e-mail bergur@remax.is og Stefán Páll s: 821 7337, e-mail
stefanp@remax.is

Rjúpnasalir 6, 210 Kóp. 34.900.000,-

4ra herbergja 144,10
2000

Já
4

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 15:00-15:30

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju og efstu
hæð í 6-býli. Frístandandi bílskúr fylgir eigninni
(möguleiki á að kaupa íbúð án bílskúrs). Komið
inn í forstofu, eldhús til hægri, stofa með
útgengi á svalir til vinstri, 3 herbergi,
baðherbergi og þvottahúsi.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Sigtún 39. 105 Reykjavík Tilboð

Frábær staðsetning! 98,3
1947

nei
4

OPIÐ HÚS
'I dag milli kl:15:00 og

15:30

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.
Í næsta nágrenni er Laugardalurinn sem hefur
mikið uppá að bjóða varðandi íþróttir og útiveru.
Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, íþróttafélög,
hlaupa og göngustíga. Nánari upplýsingar veitir
Bergur í síma 898-0419,

Skipholt 48, 105 Reykjavík 34.700.000,-

Hæð 138
1959

Já
5

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 17:00-17:30

Virkilega vel skipulögð eign með 3 herbergjum
og 2 stofum. Stór og gróinn garður, flottur fyrir
krakkana til að ærslast í. Stutt í helstu verslanir
og þjónustu, skóli og leikskólar í göngufæri.
Lán frá íbúðalánasjóði getur fylgt með.
Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni. Húsið verður
nýmálað að utan við afhendingu.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma:
8630402

Skógarás 6, 221 Hafnafjörður 69.700.000,-

Einbýli 434
2008

Já
9

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 15:00-15:30

Glæsilegt einbýlishús á 2. hæðum á frábærum stað í nýju hverfi í Hafnafirði, útsýni yfir Heiðmörk. Húsið er afhent fokhelt sem
gefur tækifæri á að breyta skipulagi hússins. Í dag er gert ráð fyrir 9 svefnherbergjum, frábært húsnæði sem hentar stórum
fjölskyldum og líka 2 fjölskyldum sem vilja búa saman, foreldrar og born.

Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863-0402

Stuðlasel 28, 109 Reykjavík 64.000.000,-

Einbýli 246,10
1978

Já
7

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 16:00-16:30

Seljahverfi er mjög fjölskylduvænt hverfi. 2
góðir skólar, nokkrir leikskólar og rólóvellir. Ír
með alla sína þjónustu og stutt í 2 sundlaugar.
Fjölbreytt tómstundastarf og fjöldi
matvöruverslana. Frábærar gönguleiðir í
hverfinu. Húsið er á 2 hæðum, í dag eru 6
svefnherbergi og 2 stofur, tvöfaldur bílskúr og
stór og gróinn garður með palli og potti.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma:
8630402

Súlunes 14, 210 Garðabær 65.900.000,-

Einbýli 169
2004

Já
5

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 13:00-13:30

Óvenju glæsileg og mjög vönduð 5 herbergja neðri sérhæð í tvíbýli.
Komið er inn í forstofu með marmaragólfi, eikarskápum , speglum og lokað inn í íbúð með glerhurð. Þaðan er gengið inn í
alrými sem skiptist í stofu, borðstofu, eldhús og sjónvarpshol. Gólfin eru lögð eikarparketi. Útgengt er úr borðstofu út á stóra
flísalagða sérverönd. Öll lýsing er frá Lumex. Eingöngu eru notuð 4 efni í innréttingar; eik, marmari, gler og hvítsprautulakk.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863-0402

Vogatunga 28, 200 Kóp. 39.900.000,-

Raðhús 145,7
1969

Já
4

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 14:00-14:30

Raðhús með sérinngangi á einni hæð og
frístandandi bílskúr. Forstofa með þvottahúsi
og geymslu innaf. Eldhús með ljósri innréttingu,
rúmgóð stofa með útgengi á pall og þaðan út í
garð. 3 svefnherbergi (voru áður 4) og uppgert
baðherbergi.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma
863-0402

Álfkonuhvarf 47, 203 Kóp. 34.900.000,-

Vönduð 4 herbergja endaíbúð 114,8
2004

Skýli
4

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 04.05.08

Kl: 16:00-16:30

Sérstaklega vönduð 4ra herbergja endaíbúð í
lyftuhúsi með stæði í lokuðu bílahúsi. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar og mjög vönduð
gólfefni. Frábært útsýni er frá íbúðinni og mikið
óbyggt svæði í kring sem er frábært fyrir
gönguferðir og sem leiksvæði fyrir krakkana,
einnig eru leiktæki á lóð. Leikskóli og skóli rétt
hjá. Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í
síma 863-0402

Blómvangur - 220 Hafnarfjörðu 57.000.00,-

Fallegt einbýli á góðum stað 209,8
1983
Já
5

OPIÐ HÚS

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

Í dag sunnudag 04/05
á milli kl. 14:30 - 15:00

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.

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.



Álfhólsvegur 19
200 Kópavogur
Þriggja herb. með sér inngangi

Stærð: 84,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Komið er inn í forstofu með ljósum flísum, innbyggður fataskápur. Stofa með plastparketi og útgengi út á
fallega verönd í suðvestur.  Barnaherbergi  með plastparketi og fatahengi.  Baðherbergi  flísalagt í hólf og
gólf  með  sturtuklefa,  hvítum  tækjum  og  hvítsprautuðum  skápum.   Gengið  er  inn  flísalagðan  gang  inn  í
eldhús.  Innrétting er  úr  dökkum við,  góður borðkrókur.   Innaf  er  rúmgott  hjónaherbergi  með skápum og
sérgeymsla með hillum.  Sameiginlegt þvottahús með útgengi út í garð. Sér bílastæði.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

898 3326

Álfhólsvegur 101
200 Kópavogur
Parhús með einstöku útsýni!

Stærð: 186,8 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 23.980.000

Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Forstofa  með  flísum,  skáp  og  fatahengi.  Innaf  er  gestabaðherbergi,  þvottahús  og  geymsla.  Nýjar
eikarhurðir á neðri hæð. Eldhús með eikarinnréttingu. Gengið niður þrep í stofu með stórum gluggum og
arni. Parket á gólfi. Útgengi út á verönd. Stigi upp rúmgóður, með nýlegu plastparketi svo og efri hæðin.
Gott  sjónvarpshol,  útgengi  út  á  svalir.  Rúmgott  hjónaherbergi.  Þrjú  svefnherbergi.  Baðherbergi  með
baðkari og sturtu. Bílskúr með útgengi út í garð. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

898 3326

Safamýri 42
108 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herb. íbúð í kjallara

Stærð: 70,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 10.750
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Komið  er  inn  í  forstofu  með  nýlegum eikarfataskáp,  plastparket  á  gólfi.  Stofa  rúmgóð  með  plastparketi.
Innaf  stofu  er  gott  svefnherbergi  með  góðum  skápum,  plastparket  á  gólfi.   Baðherbergi  nýlega  tekið  í
gegn,  með  upphengdu  salerni,  nýjum  sturtuklefa  og  hvítsprautuðum skáp.   Eldhúsinnrétting  er  spautuð
hvít  með  bláum  hurðum.  Stáleldavél,  tengi  fyrir  uppþvottavél  og  dúkur  á  gólfi.  Geymsla  er  innan  íbúðar
með  hillum.  Búið  er  að  setja  nýja  eldvarnarhurð  inn  í  íbúðina.  Sameiginlegt  þvottahús,  þurrkherbergi  og
hjólageymsla.  Búið  að  taka  þakið  í  gegn,  setja  nýtt  dren  og  nýjar  stéttar  báðu  megin  við  fjölbýlið.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.16.00-16:30

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

898 3326

Sporhamrar 6
112 Reykjavík
Rúmgóð 3ja herb. íbúð með bílskúr

Stærð: 139,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 17.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Komið er inn á rúmgott hol með fataskáp. Flísar á gólfi. Eldhús með nýlegri innréttingu frá KVIK, hvít AEG
tæki og tengi f. uppþvottavél.  Borðkrókur við glugga. Stofa rúmgóð með nýlegu eikarplastparketi, útgengi
út á 43 fm sólpall frá 2007. Hjónaherbergi er með nýlegum skápum og eikarplastparketi. Baðherbergi tekið
i  gegn  2006  með  sturtu  og  baðkari.  Upphengt  salerni,  hvítsprautuð  innrétting,  flísalögð  sturta.
Barnaherbergi með eikarplastparketi. Þvottahús með glugga og geymsla er innan íbúðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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

898 3326

Gyðufell 10
111 Reykjavík
Góð kaup! 3ja herbergja!

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Forstofan tengir alla íbúðina. Stofan er björt og rúmgóð með útgengi á yfirbyggðar svalir. Eldhúsið er rúm
gott,  góður  borðkrókur  og  mikið  útsýni.  Svefnherbergin  eru  tvö,  bæði  með  innbyggðum skáp  og  dúk  á
gólfi. Baðherbergi er með baðkarið og sturtu, tengi fyrir þvottavél er á baðinu. Geymsla og þvottahús eru  í
sameign. Stutt í alla þjónustu í hverfinu. Mjög góð fyrstu kaup!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

898 6106

857-9550

Laugalind 12
201 Kópavogur
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000
Íbúðin  er  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  afgirtri  verönd  til  suðurs  og  heitum  potti.  Hjónaherbergið  er
rúmgott með góðum fataskáp. Barnaherbergin eru þrjú, tvö með góðum skápum. Á mest allri eigninni er
fallegt parket. Baðherbergið er með bæði baðkari og sturtuklefa, hvítri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf.
Eldhúsið  er  rúmgott  með fallegri  innréttingu og borðkrók.  Stofan  er  mjög björt  með útgengi  út  á  verönd
með heitum potti. Mjög falleg eign á þessum barnvæna stað í Lindarhverfinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

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

898 6106

Furuás 2-4
221 Hafnarfjörður
ÚTSÝNI, ÚTSÝNI

Stærð: 240-249 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 38.9 - 41.9M

RE/MAX Torg kynnir: Útsýni, Útsýni og meira Útsýni úr þessu sérlega skemtilega hannaða tveggja hæða raðhúsi í
nýja  Áslandshverfinu.  EFRI  HÆÐ:  Gengið  inn  í  rúmgóða  Forstofu  þar  sem  gert  er  ráð  fyrir  veglegum  skápum.
Geymsla er á vinstri hönd sem hæglega gæti nýst sem Svefnherbergi. Snyrting er á hægri hönd. Úr forstofu er er
komið að Svefnherbergi á vinstri hönd, stiga niður á neðri hæð. Til hægri er björt Stofa, Borðstofa með útgengi út
á svalir, rúmgott Eldhús með hurð út i garð og borðkrókur. NEÐRI HÆÐ: Úr miðjum stiga er pallur með útgengi út
í  garð.  Þegar  niður  kemur  eru  tvö  stór  Svefnherbergi  á  vinstri  hönd,  Stofa  og  sér  inngangur  sem gerir  það  að
verkum að þennan hluta  mætti  nýta  sem sér  íbúð.  Á  hægri  hönd er  stórt  Þvottahús/Geymsla,  Baðherbergi  og
Hjónaherbergi.  Inn  af  Hjónaherbergi  er  stórt  ófyllt  tæknirými,  sem  nýta  mætti  sem  fataherbergi  og/eða
baðherbergi  (ekki  talið  í  fermetrafjölda  íbúðar).  Góður  Bílskúr  með  mikilli  lofthæð  og  möguleika  á  geymslulofti.
Útsýni nær yfir mestallan Hafnarfjörð, Garðabæ, Álftanes, Kópavog og Reykjavík. Stutt er í alls kyns þjónustu og
útivist. Skilast fullbúið að utan, fokhelt að innan.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 4 Maí kl.15:00-16:00

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

857-9550



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 04.05.2008

Sólvallagata 48b – 101 Reykjavík

Opið hús í dag kl 15.00-15.30
Mjög falleg íbúð með aukinni og góðri lofthæð á 
þessum eftirsótta stað í nágrenni Háskóla Íslands 
og göngufæri í miðbæinn. Innréttingar eru ljósar 
og fallegur marmari er á gólfum.

Hringdu og bókaðu skoðun.
Glæsilegt einbýlishús á þessum eftirsótta stað 
miðsvæðis í borginni. Eignin er innst í lokuðum 
botnlanga.  Húsinu hefur verið vel við haldið. 
Innanhúshönnun var að hluta unnin af Rut Kára. 

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Glæsileg og mikið endurnýjuð 4ja herb. íbúð á 
2.hæð með bílskúr á þessum barnvæna stað í 
Garðabæ. Nýlega endurnýjað eldhús og bað. 
Verið er að klára að klæða allt húsið að utan.

Opið hús í dag kl 17.00-17.30
Mjög rúmgóð og björt endaíbúð á 3ju hæð með 
bílskúr á þessum barnvæna stað í Grafarvogi-
num.  Stórir gluggar  í eldhúsi og stofu eru byg-
gðir út og útsýni er frábært.

Verð:  21.700.000
Herbergi: 2
Stærð: 66,70 fm

OPIÐ
HÚS

Steinagerði 18 – 108 Reykjavík

Verð: Tilboð
Herbergi: 6
Stærð: 224,5 fm

Bilskúr: Já

Lyngmóar 11 – 210 Garðabær

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 123 fm

Bílskúr: já

OPIÐ
HÚS

Sporhamrar 6 - 112 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Herbergi: 3
Stærð:129.6 fm

Bílskúr :já

OPIÐ
HÚS

Efstahlíð 6 – 220 Hafnarfjörður

Opið hús í dag kl: 16.00-16.30
Mjög falleg neðri sérhæð á þessum rólega og 
góða stað þar sem örstutt er út í náttúruna.  Að 
sögn eiganda er eignin samtals um 140fm en 
aðeins skráðir 80 fm skv FMR.

Opið hús í dag milli kl.14.00-14.30
Falleg 2ja herbergja íbúð á 3.hæð miðsvæðis í 
höfuðborginni. Húsið er nýlega tekið í gegn að 
utan. Húsið var múrviðgert, málað, þak yfirfarið 
og gler endurnýjuð fyrir um tveimur árum síðan

Opið hús í dag milli kl.14.00-14.30
Mjög fallegt og einstaklega vel staðsett ein-
býlishús með bílskúr innst í lokuðum botnlanga 
við Fagraberg í Hafnarfirði. Húsið stendur ofar-
lega í Setbergshlíðinni.

Opið hús í dag milli kl.15.00-15.30
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með mjög 
rúmgóðum bílskúr ( 38,4 fm). Frábært skipulag 
er í eigninni og örstutt er bæði skóla og leikskóla, 
ekki þarf að fara yfir neina götu. Frábær kaup !!!

Verð: 33.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 80  fm

OPIÐ
HÚS

Barónsstígur 27, 101 Reykjavík

Verð: 18.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 65 fm

OPIÐ
HÚS

Fagraberg 48, 220 Hafnarfjörður

Verð: Tilboð
Herbergi: 3-4
Stærð: 187 fm

Bílskúr: jáBílskúr: já

OPIÐ
HÚS

Burknavellir 14, 221 Hafnarfjörður

Verð: 44.500.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 199 fm

OPIÐ
HÚS

895 6107/694 4000

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

Grundarland 13
108 Reykjavík
Á besta stað neðst í Fossvogsdal

Stærð: 254,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 39.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

Fallegt einbýlishús á einni hæð með glæsilegum sólskála og arkitektateiknuðum garði á einum eftirsóttasta stað
borgarinnar  í  Fossvogsdalnum.  Um er  að  ræða  neðstu  götu  í  dalnum og  óbyggt  svæði  og  óhindrað  útsýni  er
sunnan við húsið sem stendur á um 1200 fm lóð.   Húsið er teiknað af Manfred Vilhjálmssyni og er skráð 254 fm
en að sögn eiganda er  að  auki  um 50fm rými  sem ekki  er  skráð.  Húsinu  hefur  verið  mjög vel  við  haldið  og er
ástand þess ytra sem innra mjög gott.  Garðurinn er glæsilegur og hannaður af  Stanislaw B. og er mjög gróinn
með sérvöldum gróðri, góðri lýsingu, tjörn, fallegri bogabrú, timburverönd og nýlegum heitum potti. Eignin skiptist
í  Forstofu,  2  stórar  stofur,  sólskála,  3  svefnherbergi,  sjónvarpsherbergi,  3  baðherbergi,  eldhús,  þvottahús,
frístundaherbergi, bílskúr og geymslu. Upphituð bílastæði fyrir tvo bíla er fyrir framan hús. Byggingarár hússins skv
FMR er 1978 en vegna langs byggingartíma hefur aðeins verið búið í húsinu síðan 1983. Þetta er vel viðhaldið og
fallegt  hús  með  mikla  stækkunarmöguleika  vegna  stærð  lóðar  á  einum  eftirsóttasta  og  allra  besta  staðnum  í
Fossvogsdalnum.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 16.00-16.30

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

694-4000

895-6107

Funafold 58
112 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð

Stærð: 352 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 46.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Eignin telur 450 fm. þar af  eru u.þ.b. 100 fm. óskráðir  á jarðhæð / kjallara sem er rúmlega fokheldur og
býður upp á möguleika t.d. íbúð. 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.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Tilboð óskast í eignina

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



RE/MAX Stjarnan - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 517 3629 - www.remax.is

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS, VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR 

Brattakinn 2 - 220 Hafnarfirði

Opið hús í dag 15:00 - 15:30
Neðri sérhæð með stórum aðgirtum sólpalli, nýlega yfir-
farið hús með auka íbúð með sér inngangi.

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30
Virðulegt hús með sér íbúð. Mikið endurnýjað, 
fallegur garður. Hægt er að setja íbúð upp í.

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30 
Fallegt raðhús með innbyggðum bílskúr. 70 fer-
metra sólpalli og útsýni yfir Hafnarfjarðarbæ.

Opið hús í dag kl. 18:00 - 18:30
Neðri sérhæð í fjórbýlishúsi með Mahogny innrét-
tingum og stórum suð-vestur aðgirtum sólpalli.

OPIÐ
HÚS

Grænakinn 6 - 220 Hafnarfirði

Verð 59.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 269,8 fm

Verð 31.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 127,1 fm

OPIÐ
HÚS

Stekkjarhvammur 13 - 220 Hfn.

Verð  43.700.000
Herbergi: 5
Stærð: 183,2 fm

OPIÐ
HÚS

Daggarvellir 1 - 221 Hafnarfirði

Verð  31.400.000
Herbergi: 4
Stærð: 120,1 fm

Laufrimi 5 - 112 Grafarvogi

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30
3-4 herbergja íbúð með sérinngangi frá gafli í klæddu 
húsi með stóruaðgirtum sólpalli.

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30
Rúmgóð íbúð í velviðhöldnu húsi á góðum stað 
með Óhindruðu útsýni er yfir borgina.

Opið hús í dag kl 18:00 - 18:30
Stór 3 herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu húsi á 
vinsælum stað.

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30
Stór 5 herbergja íbúð á efstu hæð með frístandandi 
bílskúr. Tvær íbúðir á hæð. Mikið útsýni.

Verð 22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 88,7

Hverafold 27 - 112 Grafarvogi

Verð:22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 86,7 fm

Hlíðarhjalli 40 - 200 Kópavogi

Verð: 23.900.000
Herbergi 23.900.000
Stærð: 92,6 fm

Hvassaleiti 26 - 103 Reykjavík

Verð: 
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Kárastígur
565 Hofsós
MÖGULEG SKIPTI Á ÍBÚÐ Í RVK.

Stærð: 158,2 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 18.750.000

Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA:  Einbýlishús  á  Hofsósi  byggt  árið  1958  skráðir  132,1fm  ásamt
bílskúr sem er 26,1fm. Húsið hefur verið einangrað og klætt  að utan með lituðu áli.  Eignin telur  forstofu,
hol, 3 herb, eldhús, stofu, bað og þvottaaðstöðu. 3 útgangar eru á húsinu og í kjallara er þvottaaðstaða. Í
bílskúrnum innréttuð snyrtileg stúdíoíbúð en hann var byggður 1970. Í húsinu er hitatúba og vatnsofnar en
lokið er við að leggja hitaveitulagnir að húsinu. ALLAR UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚA.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Leigutekjur af stúdíoíbúð í bílskúr.

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

820-9610

GAUKSRIMI 4
800 Selfoss
EINBÝLISHÚS Á GÓÐU VERÐI

Stærð: 211,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 27.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.600.000
Glæsilegt  211,6  fm  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  í  grónu  hverfi,  fallegur  garður  og  heitur  pottur  á
verönd. Flísalagt anddyri. Rúmgott forstofuherbergi og gestasnyrting. Stór og björt stofa, borðstofa, stórt
eldhús,  búr  og  þvottahús.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri  ljósri  viðarinnréttingu,  flísalagt  með  fallegum
flísum á gólfi og milli skápa, borðkrókur og gott vinnupláss. Á efri hæð eru 3 rúmgóð svefnherbergi. Garður
er gróinn og snyrtilegur, heitur pottur á verönd.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

TVÖFALDUR BÍLSKÚR

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

821 0808



Miðhús 7
112 Reykjavík
Falleg einbýli ásamt bílskúr !

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000
Skipti  á  4ra  herbergja  íbúð kemur  til  greina !!  Neðri  hæð:  Flísalagða forstofa,  fataskápur.  Þvottahús,  hvít
innrétting.  Flísalagt  gesta  wc.  Eldhús  með  kirsuberja  og  sprautulakkaðri  innréttingu,  búr  innaf  eldhúsi,
parket  á  gólfi.  Rúmgóð  stofa,  parket,  útgengi  á  pall  og  út  í  garð.  Efri  hæð:   Stórt  fjölskyldu  og
sjónvarpsrými,  parket.  Hjónaherbergi  með fataskáp,  parket,  útgengi  á svalir.  Þrjú rúmgóð barnaherbergi,
parket, útg. á svarlir úr einu þeirra. Flísalagt baðherberig, innrétting, baðkar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:45-15:15

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

663 3219

Flétturimi 22
112 Reykjavík
Fyrsta hæð með afgirtri verönd 

Stærð: 72,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Skipti  á  4ra  herbergja  íbúð  kemur  til  greina  !   Vel  skipulög  og  falleg  íbúð  á  fyrstu  hæð  með  verönd.
Forstofa  með  fataskáp.  Barnaherbergi  með  góðum  skápum.  Hjónaherbergi  með  skápum.  Baðherbergi
með  baði,  flísar  og  dúkur.  Stórt  þvottahús  innan  íbúðar.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,  flísar  milli  skápa,
Stofa  og  borðstofa  ,  útgengi  á  stóra  afgirta  verönd.  Parket  á  allri  íbúð  utan  baðherbergis  og  þvottahús.
Hús að utan nýlega málað og mjög snyrtilegt.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 14:00-14:30

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

663 3219

Hverfisgata 39
101 Reykjavík
Nýuppgerð - laus við kaupsamning

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

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Gott  lán  getur  fylgt  !!  Íbúðin  er  nýlega  uppgerð,  nýmáluð,  og  laus  við  kaupsamning.   Gengið  er  inn  í
rúmgott  hol,eikarparket.  Flísalagt  eldhús  með  fallegri  hvítri  innréttingu,  ísskápur  og  uppþvottavél  fylgja,
vönduð  tæki.  Stórt  svefnherbergi  með  eikar  skápum,  eikarparket.  Flísalagt  baðherbergi,  baðkar.  Tvær
stórar stofur, eikarparket, rennihurð á milli, auðvelt að nýta annað sem svefnherbergi. Aðgangur að svölum
á þaki hússins. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Hringdu núna og pantaðu tíma í skoðun 

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

663 3219

Ferjubakki 10
109 Reykjavík
Björt og rúmgóð.

Stærð: 100,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Komið er inn í forstofu með skápum og þaðan í aðalrými íbúðarinnar. Opið eldhús með ljósum innréttingum
og  góðum  borðkrók.  Björt  stofa  og  skjólgóðar  suðvestursvalir.  Baðherbergið  hefur  nýlega  verið
endurnýjað.  Flísar  á  gólfi  og  veggjum,  baðkar  með  sturtu  auk  aðstöðu  fyrir  þvottavél.  Á
svefnherbergisgangi eru þrjú stór herbergi, öll með skápum. Parket er á á allri íbúðinni nema á baði en þar
eru flísar. Í sameign er stór hjóla- og vagnageymsla auk sameiginlegs þvottahúss. Sér geymsla í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

823-5050

895 8525

Efstasund 71,  104 Rvk.
Falleg hæð í risi með 
sérinngangi og útsýni !

Stærð: 78,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Gengið er upp stiga og komið er inná stigapall. Forstofuhurð skilur að stigapall og íbúð. Á hæ.hönd þaðan
er  falleg  og  björt  tvöföld  stofa  með  2  kvistum  og  með  útgengi  út  á  S-svalir.  Á  vi.hönd  er  gott  dúklagt
eldhús  með U-laga beiki/hvítri innréttingu og borðkrók.Þar við hliðina er baðherbergi sem gert hefur verið
upp  að  hluta.  Svefnherbergin  eru  við  enda  íbúðarinnar.  Barnaherbergið  e  með  gluggum  á  2  vegu.
Hjónaherb. er með klæðaskáp auk súðaskápa.Fallegt birkiparket er á herbergjum og stofum.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnud. kl. 16.00-16.30

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

695 8905

Lindasmári 39, 201 Kópav.
Sérlega björt og falleg eign með
5 svefnherbergjum á besta stað

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 25.100.000

Bílskúr: Nei

Verð: 38.500.000
Eignin  er  á  efstu  hæð í  velviðhöldum stigagangi.  Íbúðin  er  á  2  hæðum.   1.Hæð;  Flísalögð  forstofa  með
skápum. 3 góð svefnherb. parketlögð með skápum. Flísal.baðherberg.innréttingu með baðkari og sturtu.
Stórt  opið  rými  er  á  hæðinni  sem  skiptist  annars  vegar  í  stóra  stofu  með  útgengi   á  suðursvalir  og
hinsvegar  eldhús  með  beiki-  innrétt.  Inn  af  eldhúsinu  er  geymsla.  2.Hæð;  Sjónvarpshol  og  stórt
hjónaherbergi með innangengnu 6,3 fm fataherbergi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

elin@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnud. kl. 15-15.30

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

695 8905

Steinhella
Hafnafjörður
Iðnaðarbil/dótakassar

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.500.000
Frábært  142,3  m2  iðnaðarhúsnæði,  þar  af  33,7  m2  milliloft  í  nýju  og  glæsilegu  atvinnuhúsnæði  við
Steinhellu  5  í  Hafnarfirði.  Um  er  að  ræða  stálgrindahús  með  um  7  mtr.  lofthæð,  4x4  mtr.
innkeyrslu-fellihurð og gönguhurð. Þakklæðning og útveggir  eru úr samlokueiningum og innbrenndum lit.
Húsnæðið  er  fullbúið  að  utan  og  malbikuð  rúmgóð  lóð  kringum  húsnæðið.  Í  bilinu  er  fullfrágengið
brunakerfi, hitablásari og snyrting, gólfplata er vélslípuð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Til sölu eða leigu

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

898 9979

Nýlendugata 39
101 Reykjavík
Einbýlishús

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

Brunabótamat: 25.619.000
Bílskúr: Nei

Verð: 57.500.000
Frábær  eign  í  hjarta  borgarinnar.  Rúmgott  hús  á  góðu  verði.  Húsið  er  mikið  endurnýjað.  Forstofa  er
flísalögð  með  góðu  skápaplássi  og  mikilli  lofthæð.  Þrjú  svefnherbergi,þvottahús  og  baðhergi  á  1.hæð
herbergin eru ýmist með viðarparketi eða teppi. Baðherbergi er flísalagt með baðkari,sturtuklefa. Forstofan
er  viðbygging  sem  var  byggð  árið  2000.  Á  2.  hæð  eru  tvær  stofur  með  eikarparketi,  gestaklósett  og
eldhús. Eldhús er með eyju og góðum AEG tækjum, m.a. gashelluborð.  Fallegur lokaður garður.

Mjódd

Guðmundur St.
Ragnarsson

Lögg. fast. hdl.

Björn Benedikts
Sölufulltrúi

brb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  4/5 kl.14:00 - 14:30

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

820 5520



VIÐ VATN MEÐ VEIÐIRÉTTINDUM
STÓRKOSTLEGT EIGNALAND

Innan við 1 klst. akstur frá Reykjavík

Lúxus-land - Raðhólar við Brókarvatn
55 hektarar með einungis 37 lóðum

Guðbjörg
Vilhjálmsdóttir

894 5401

Guðmundur St.
Ragnarsson hdl.

Nánariupplýsingarí síma894 5401
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Fræðslustjóri
Hrafnistuheimilanna

www.hrafnista.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með a.m.k. 5 ára starfs-

reynslu í hjúkrun og reynslu af kennslu 
• Meistaranám eða viðbótarnám í hjúkrun 

æskilegt
• Góð þekking og reynsla af Rai mælitækinu
• Reynsla af gæðastarfi  
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar 

Verkefni fræðslustjóra:
• Sér um allt fræðslustarf á Hrafnistu
• Eftirlit og umsjón með RAI mati
• Yfirumsjón með gæðastarfi  Hrafnistu
• Ýmis verkefnastjórnun 

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf 
sem nýr fræðslustjóri hefur tækifæri til að móta. 
Staðan er laus frá september 2008 og er 80% 
starf.

Umsóknir skulu berast til Ölmu Birgisdóttur hjúkrunarforstjóra Hrafnistu fyrir 
15 maí 2008. Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585 9400 og senda tölvu-
póst á netfangið alma@hrafnista.is). Umsóknum skal fylgja náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.

Hrafnistuheimilin leita  að einstaklingi sem er faglega sjálfstæður, 
sveigjanlegur, úrræðagóður og skapandi.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr/baðvarsla kvenna í sundlaug,
  50% vaktavinna 
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
 • Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
 • Laugarvarsla, sumarstarf

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
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
 • Enskukennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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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 
04.05.08) fyrir 13. 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.  

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

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

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

Í samstarfi við:
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Nám í lyfjatækni 
með starfi 

Boðið verður upp á nám í lyfjatækni með starfi , haustið 
2008, ef þátttaka verður næg.

Um er að ræða nám í sérgreinum lyfjatækni sem ekki er 
hægt að taka í fjarnámi.

Gert er ráð fyrir tveggja ára námi í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla (Heilbrigðisskólanum)

Afganginn af náminu er hægt að taka í fjarnámi.
Kennt verður seinni partinn þrjá daga í viku, tvær klst. í senn.

o Starfsvettvangur lyfjatækna er apótek, lyfjaheildsölur,
lyfjaframleiðslufyrirtæki og aðrar stofnanir lyfjamála.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á umsóknar-
eyðublöðum sem þar fást.  Einnig er hægt að prenta 
eyðublaðið út af heimasíðu skólans, www.fa.is.

Umsókn skal fylgja prófskírteini. Nánari upplýsingar veitir 
Bryndís Þóra Þórsdóttir kennslustjóri (binna@fa.is) eða 
skólayfi rvöld.

 Skólameistari

Laus störf til umsóknar skólaárið 2008-2009. 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi  þar sem einkunnarorðin  

SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 
eru höfð að leiðarljósi ?

• Umsjónarkennari á miðstig og elsta stig
• Dönskukennari á elsta stig
• Íslenskukennari á elsta stig
• Kennari í upplýsingatæknimennt
• Sérkennari - umsjón á elsta stigi
• Sérkennari - umsjón með sérkennslu á miðstigi 
   -afl eysing í eitt ár 
• Íþróttakennari vegna fæðingarorlofs í einn mánuð 
   frá 5. maí til 5. júní 2008 

Upplýsingar veita : 
Ásta Steina Jónsdóttir skólastjóri 
í síma 525 9200 gsm 692 0233 og 

Sigríður Johnsen skólastjóri 
í síma 525 9200 gsm 896 8210 

• Starfsmenn í Frístundasel - hlutastörf  eftir hádegi 

Upplýsingar gefur
Dagbjört Brynjarsdóttir forstöðumaður Frístundasels 
í síma 896 2682 

• Aðstoðarleikskólastjóri leikskóladeildar 5 ára barna

Upplýsingar gefur 
Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir í síma 692 4005

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknareyðublöð liggja á skrifstofu skólans en einnig er 
hægt að sækja um á netföngin sigridur@lagafellsskoli.is 

og asta@lagafellsskoli.is
Við hvetjum karla jafnt sem konur til þess að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 14. maí.
Vertu með í öfl ugum hópi starfsmanna þar sem ríkir 

góður starfsandi og vilji til góðra verka.
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Umsóknir berist fyrir 9. maí n.k. á atvinna@husa.is, eða á aðalskrifstofu Húsasmiðjunnar í Holtagörðum 
við Holtaveg, 104 Rvk. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Svavarsson, rekstrarstjóri í síma 660 3197 
www.sigurds@husa.is. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar, www.husa.is.

www.husa.is

Húsasmiðjan vill bæta við öflugu 
starfsfólki í eftirtalin sumarstörf:

Um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanirnar
eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum
við á boðstólnum yfir
100.000 vörutegundir.

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

eigi þess kost að eflast og 
þróast í starfi.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er,
sem vilja starfa hjá

traustu og góðu fyrirtæki
til að sækja um.

Sumarafleysingar
hjá Húsasmiðjunni

Bílstjóri með meirapróf
Afleysingabílstjóri í sumar
Leitum að ábyggilegum einstaklingi með reynslu af akstri
bifreiða með tengivagni

Meirapróf og tengivagn er algjört skilyrði

Mikilvægt að viðkomandi hafi ríka þjónustulund

Reynsla af kranavinnu er kostur

Vöruhús Holtagörðum
Leitum að öflugum starfsmönnum í sumar
Getum bætt við okkur sumarstarfsmönnum í vöruhús
okkar í Holtagörðum

Viðkomandi þarf að vera fæddur 1991 eða fyrr 

Vöruhús Vogabakka
Leitum að öflugum starfsmönnum í sumar
Getum einnig bætt við okkur sumarstarfsmönnum í vöruhús
þungavöru á Vogabakka

Viðkomandi þarf að vera fæddur 1990 eða fyrr

Lyftarapróf er kostur 

Leikskólastjóri óskast til starfa
hjá Húnavatnshreppi.

Húnavatnshreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við nýjan 
leikskóla á Húnavöllum.  Starfsemi leikskólans hefst í haust.  
Æskilegt er að leikskólastjóri geti hafi ð störf þann 1. ágúst 
2008.

Húnavatnshreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sa-
meiningu fi mm sveitahreppa í Austur-Húnavatnssýlsu.  Íbúar 
í Húnavatnshreppi eru um 450.  Grunnskóli er starfræktur á 
Húnavöllum.

Leitað er eftir starfskrafti með leikskólakennaramenntun, 
góða skipulagshæfi leika, hæfni í mannlegum samskiptum 
og metnað til að taka þátt í mótun á nýju starfi  hjá Húna-
vatnshreppi.

Leikskólinn er ein deild, en einnig er áætlað að í leikskóla-
num sé aðstaða fyrir vistun barna í fjórum yngstu bekkjum 
grunnskóla í allt að sjö tíma á viku.

Þegar starfstími leikskóla hefst er gert ráð fyrir að leik-
skólastjóri vinni megnið af starfstíma sínum á deild.
Greiddur er fl utningsstyrkur.  Íbúðarhúsnæði er til staðar.

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Húnavatnshrepps 
í síma 452-4660, 452-4661, netfang hunavatnshreppur@
emax.is, skrifl egum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húna-
vatnshrepps á Húnavöllum.  

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008.

Húnavatnshreppur Húnavöllum, 541 Blönduós

BYKO Kauptúni óskar eftir 
starfsmönnum í timbursölu

Ef þú býrð yfir þessum 
kostum viljum við gjarnan 
fá þig í okkar frábæra hóp

SÖLUMAÐUR Í TIMBURSÖLU

STARFSMAÐUR Í TIMBURAFGREIÐSLU

STARFSMENN
Í TIMBURSÖLU

Starfslýsing:
-  Starfið felst í sölu, þjónustu og ráðgjöf  

til viðskiptavina
- Um fullt starf er að ræða

Hæfniskröfur:
- Lágmarksaldur 25 ára
- Iðnmenntun og/eða reynsla af sölumennsku kostur
- Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi þekkingu á

timbri, plötum og öllum helstu byggingavörum   
- Tölvukunnátta kostur

Starfslýsing:
-  Afgreiðsla í timbursölu 

Hæfniskröfur:
- Þekking á byggingavörum kostur
- Stundvísi og nákvæm vinnubrögð
- Almenn ökuréttindi
- 20 ára eða eldri

Umsóknarfrestur til og með 13.maí
Umsóknir sendist á Sigurbjörgu 
Fjölnisdóttur starfsþróunarstjóra 
á netfangið sigurbjorg@byko.is

Hæfni í mannlegum samskiptum, rík 
þjónustulund, drifkraftur og stundvísi 
eru kostir sem við kunnum að meta.
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Kynningarfundur
Skeiðholt - Tunguvegur

Kynningarfundur um tillögur að aðal- og deiliskipu-
lagi vegna Skeiðholts og Tunguvegar verður haldinn 

í Hlégarði þriðjudaginn 6. maí kl. 18:00

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri mun kynna 
fyrirliggjandi tillögur og umhverfi sskýrslur.

Fundurinn er öllum opinn og eru áhugamenn um 
skipulagsmál hvattir til að mæta

Tæknisvið Mosfellsbæjar

SUMARSTARF
Bókari óskast hjá Flotmúr ehf. 

Stúlka óskast til starfa á morgnanna 
ca. 3-4 tíma. við bókhald, afstemmingar og 

innslátt í TOK +2008.
Þarf að vera vön. Góð laun.

Flotmúr

Baader-maður óskast
Skipið er frystitogarinn Gnúpur Gk 11. 

Upplýsingar í síma 
852-8205 - 895-6509 - 892-2502



Innréttingadeild - LIFA-DESIGN í BYKO Breidd

Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan starfsanda, 
mikla þjónustulipurð og skemmtilegan vinnustað.  
Við bjóðum þig velkominn/velkomna í hópinn.

Starfslýsing: 

Hæfniskröfur:

SPENNANDI 
STARF Í BOÐI

- Sala á innréttingum, gerð tilboða og eftirfylgni á sölu
- Hönnun og teikning innréttinga fyrir viðskiptavini
- Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
- Samskipti við birgja

- Tækniteiknun eða önnur hönnunarmenntun
- Reynsla af teikningu og/eða hönnun innréttinga
- Reynsla af Winner eða sambærilegu forriti æskileg
- Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli
- Almenn tölvukunnátta nauðsynleg
- Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir hönnun á 
innréttingum og geta unnið sjálfstætt og undir álagi.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist til Rúnars Gunnlaugssonar 
rekstrarstjóra á runar@byko.is fyrir 13. maí.

Hugbúnaðarþróun – 
farsímar
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc or MSc gráða á sviði tækni eða verkfræði

• Yfir þriggja ára reynsla af hugbúnaðargerð fyrir farsíma eða 

  lófatölvur (J2ME, Windows Mobile, Symbian) og/eða reynsla á 

  öðrum sviðum hugbúnaðargerðar. 

• Skilningur og færni á hönnun vef-kerfa

• Þekking og reynsla á VoIP (SIP ofl.), SMS, messaging mikill kostur.

• Mikil færni í ritaðri og talaðri ensku.

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun. 

Verkefnastjórnun - 
hönnun og forritun
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc eða MSc gráða á tölvu eða verkfræði-sviði

• Minnst 3ja ára reynsla af Java forritun og/eða fjarskipta-hugbúnaði

• Reynsla af hugbúnaðargerð og hönnun

• Mikil færni í talaðri og ritaðri ensku

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun

• Reynsla af því að nota: JSF, Spring Framework, Hibernate, MINA. 

• Reynsla að openCMS er kostur.

Tæknimaður og forritari
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc gráða á sviði tækni eða verkfræði

• Reynsla af hlutbundinni hugbúnaðargerð 

• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir farsíma, iðn- eða lófatölvur.

• Færni í ensku, skrifaðri og talaðri.

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun

Áhugasamir umsækjendur sendi inn

umsóknir á hr@vyke.com, öllum 

umsóknum er svarað.

Vyke er alþjóðlegt Netsímafyrirtæki 

sem skráð er á hlutafjármarkað í 

London. Fyrirtækið er leiðandi á sínu 

sviði í heiminum, starfsstöð Vyke á 

Íslandi sérhæfir sig einkum í hug-

búnaðarþróun og verkefna-

stjórnun fyrir farsíma og vef-kerfi 

fyrirtækisins. Starfsmenn 

fyrirtækisins eru um 100 auk Íslands 

eru starfsstöðvar í London, Osló, 

Kuala Lumpur, Austin og Irving.

Fyrir frekari upplýsingar um Vyke 

sjá: www.vykecorporate.com 

Til prófa vörur Vyke, sjá: 

www.vyke.com 

hjá BYKO Breidd  

Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan 
starfsanda, mikla þjónustulipurð og 
skemmtilegan vinnustað.  Við bjóðum 
þig velkominn/velkomna í hópinn.

SÖLUMAÐUR Í GÓLFEFNA-OG MÚRDEILD

ÁHUGAVERT
STARF Í BOÐI

Starfslýsing:
- Sala og ráðgjöf til viðskiptavina 
- Umsjón með útliti og vörum deildar
- Um framtíðarstarf er að ræða

Hæfniskröfur:
- Menntun eða reynsla af gólfefnum 

og/eða múrvörum
- Samviskusemi og rík þjónustulund
- Drifkraftur, lipurð og áhugi til að ná árangri í starfi

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist til Rúnars Gunnlaugssonar 
rekstrarstjóra á runar@byko.is fyrir 13. maí.

Krefjandi starf í líflegu umhverfi
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Framköllun 
-Almenn 
verslunarstörf

Hefur þú þjónustulund og átt gott með mannleg samskipti?
Við leitum að starfskrafti með góða ensku- og mjög góða 

tölvukunnáttu til vinnu við framköllun með 
nýjustu og fullkomnustu tækni.

Þekking og kunnátta á Photoshop nauðsynleg. 
Vinna þarf auk þess almenn afgreiðslustörf og annað er til 

fellur í versluninni. Framtíðarstarf.
Upplýsingar um menntun og fyrri störf 

ásamt meðmælum óskast sent fyrir 15.Maí. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf í maí.

Úlfarsfell,Hagamel 67, 107 Reykjavík
ulfarsfell@ulfarsfell.is

 

Landhelgisgæsla Íslands leitar að 
vélstjórum til starfa á varðskip 

Landhelgisgæslunnar
Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí 1926.  

Helstu verkefni hennar eru:
•  Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
•  Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
•  Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
•  Sjómælingar og sjókortagerð
•  Sprengjueyðing 

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa yfi r 160 manns 
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu stör-
fum.  Nú leitar Landhelgisgæslan að öfl ugum og 
jákvæðum vélstjórum til starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Full réttindi
•  Mjög gott vald á íslensku, jafnt í töluðu og rituðu    
   máli
•  Gott vald á ensku, jafnt í töluðu og rituðu máli
•  Góð tölvukunnátta 
•  Skipulagshæfi leikar og góðir samskipta- og 
   samstarfshæfi leikar

Umsóknum með upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað til 
Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 
Reykjavík fyrir 20. maí nk.  

Nánari upplýsingar veita Ingvar Kristjánsson skipa-
tæknistjóri (ingvar@lhg.is) og Svanhildur Sverrisdóttir 
starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) í síma 
545-2000.
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Leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur hjá Vinnuskólanum

 Umhverfi s- og samgöngusvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is. 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar  411 1111  fást allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi 
borgarinnar.

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar. 
Helstu verkefni Umhverfi s- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, 

náttúruvernd  og garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði umhverfi s- og samgöngumála. 

Sjá nánar www.umhverfi ssvid.is

Vinnuskóli Reykjavíkur á Umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkur 
óskar eftir að ráða leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur til 
starfa sumarið 2008. Vinnuskóli Reykjavíkur er útiskóli þar sem 
starfið gefur einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í 
að prýða borgina, Útmörkina og Heiðmörkina. Áhersla er lögð á 
skapandi starf og fræðslu á vettvangi.

Starf leiðbeinanda felst meðal annars í: Að stjórna starfi 
vinnuskólahóps, kenna nemendum rétt vinnubrögð og verkþætti í 
starfi, vinna með liðsheild og vera uppbyggilegur í samskiptum við 
nemendur.

Menntunar- og hæfniskröfur leiðbeinanda eru meðal annars 
þær að umsækjendur verða að vera 22 ára eða eldri og hafa 
framhaldsskólamenntun. Hafa áhuga til að vinna með ungu fólki 
ásamt færni í samskiptum. Sjálfstæði, verkvit, og skipulagning eru 
nauðsynlegir styrkleikar í fari umsækjenda. 

Starf aðstoðarleiðbeinanda felst meðal annars í: Að aðstoða 
leiðbeinanda við daglegt starf viðkomandi hóps. Aðstoðar-
leiðbeinandi er liðtækur í þau verk sem þarf að vinna að mati 
leiðbeinanda og hann tekur virkan þátt í starfi hópsins.

Hæfniskröfur aðstoðarleiðbeinanda eru meðal annars þær að 
umsækjendur verða að vera 17 ára og eldri, hafa samstarfsvilja, 
áhuga á að vinna með ungu fólki og vilja til að ávinna sér nýja 
þekkingu.

Launakjör fara að kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
Reykjavíkurborgar. Umsækjendur sækja um rafrænt á sameiginleg-
um umsóknarvef borgarinnar: www.vuf.is.  

Upplýsingar um störfin veitir: 
Ragna Sigursteinsdóttir, ragna.sigursteinsdottir@reykjavik.is
Sími: 4118500.

Umsóknarfrestur rennur út 25. maí 2008

VANTAR ÞIG
Helgarvinnu?

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 
Íslandi og í hópi stærstu 

fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir 
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við 
á boðstólnum yfir 100.000 

vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa 
að jafnaði um 1000 

manns á öllum aldri. Við 
leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost 
að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan hvetur alla, 
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla
Viltu vinna þér inn aukapening 
og vinna hjá góðu fyrirtæki?

Um er að ræða þjónustu og verslunarstörf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

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

Unnið er á laugardögum 9-18 eða 
sunnudögum 10-18.

STYRKIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SELTJARNARNESBÆR
Mýrarhúsaskóli - Sparkvöllur

Jarðvinna, uppsteypa, 
yfirborðsfrágangur og lagnir

ÚTBOÐ
Seltjarnarnesbær óskar  eftir tilboðum í gerð 
sparkvallar á lóð Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi. 

Verkið felst í jarðvinnu við völlinn,  fullnaðar-
frágangi battagirðingar með steyptum sökklum
umhverfis völl, fullnaðarfrágangi hitalagna og
lýsingar fyrir völl, ásamt hellulögn og frágangi
gróðurmoldar utan battagirðingar. 

Helstu magntölur eru: 
   - Brot og rif á malbiki:     ~ 880  m2

   - Gröftur:                     ~ 1.560  m3

   - Fyllingar:                   ~ 1.210  m3

   - Steypa:                          ~ 45  m3

   - Klæðining:                ~ 1.250  lm
   - Hellulögn :                     ~ 80  m2

   - Hitalagnir :                ~ 3.200  lm
   - Ljósastaurar :                  ~ 6  stk

Verktími:  5. júní  - 31. júlí 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  föstudeginum 
2. maí  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 
fimmtudaginn 15. maí kl. 11:00

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda - og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Malbiksyfirlagnir og fræsun malbiks-slitlaga 
- EFTIRLIT 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 8.000 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum  
6. maí 2008.  
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða: 19. maí 
2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða og tilkynning hæfniseinkunna:
26. maí 2008,  kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12137
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

 Umhverfi s- og samgöngusvið

Endurgerð heimtraða og úrbætur á 
hljóðeinangrun íbúðarhúsnæðis.

Umhverfis- og samgöngusvið auglýsir eftir umsóknum um 
styrki til endurgerðar heimtraða og úrbóta á hljóðeinangrun 
íbúðarhúsnæðis.

Styrkjum til endurgerðar heimtraða er ætlað að hvetja 
lóðarhafa til að sinna endurbótum á slitlagi á heimtröðum 
í einkaeign sem eru með áhvílandi kvöðum um umferðar-
rétt annarra. Styrkirnir ná ekki til stofnframkvæmda eða 
bílastæða. 

Styrkir til úrbóta á hljóðeinangrun íbúðarhúsnæðis miðast 
fyrst og fremst við endurbætur á gluggum húshliða sem 
snúa að umferðargötum. Íbúðir þar sem umferðarhávaði er 
mestur hafa forgang. 

Reglur um hljóðvistarstyrki eru til yfirferðar. Breytingar 
á reglunum verða kynntar sérstaklega á vef Reykjavíkur-
borgar.

Umsóknareyðublöð og reglur um styrki má nálgast á vef 
Reykjavíkurborgar: www.rafraen.reykjavik.is og á vef 
Umhverfis- og samgöngusviðs undir liðnum umsóknir: 
www.umhverfissvid.is

Umsóknir skal senda á netfangið umhverfissvid@reykjavik.
is eða til Umhverfis- og samgöngusviðs Borgartúni 10-12, 
105 Reykjavík. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi mánu-
daginn 26. maí 2008. Opið er alla virka daga frá 8:20 til 
16:15.

Ákvörðun um styrkveitingar liggur fyrir innan 2 mánaða 
frá lokum umsóknarfrests. Allir umsækjendur fá bréf um 
niðurstöðu umsóknar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 411 8500 og á
 www.umhverfissvid.is

Umsóknir um styrki

Spennandi tækifæri  !
Veitingarekstur/aðstaða á Stjörnutorgi 
Kringlunnar til sölu. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

TILKYNNINGAR

NÁMSKEIÐ

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.

RÉTTINDANÁMSKEIÐ
FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING Á

HÆTTULEGUM FARMI
Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík, fyrir 
stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast réttindi (ADR-skírteini) 
til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á Íslandi og 
annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni):  14. - 16. maí 2008.
Flutningur í tönkum:     19. - 20. maí 2008.
Flutningur á sprengifi mum farmi    21. maí 2008
Flutningur á geislavirkum farmi    22.maí 2008.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utning í tönkum 
og/eða fl utningi á sprengifi mum farmi og/eða fl utningi á 
geislavirkum farmi er að viðkomandi hafi  setið grunnnám-
skeið (stykkjavörufl utningar) og staðist próf í lok þess.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi fi mmtudaginn 8. maí 2008.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

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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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur:
Norðlingaholt - gönguleiðir og ræktun 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 6. maí  2008, í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 21. maí 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12135
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 100 Árg. 2/06. 
Sjálfskiptur Bensín. Ekinn 49 þús. Einn 
með öllum aukahlutum. Verð 7.200 
þús. Góður staðgreiðsluafsláttur!

Bílahorn Sissa
Brekkustígur 38, 230 

Reykjanesbær
Sími: 420 3300

Opið 10.00-18.00 mán til föst. 
12.00-16.00 á laug.

www.bilhorn.is

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil 
Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.590.000.- út. Skoðum skipti á ódýrari. 
Upplýsingar á Bílasölu Reykjavíkur 587 
8888 og 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VW Passat, árg. 2006, ek. 20 þús.km. 
Ssk., topplúga, leður og fl. Stgr. tilboð 
2790 þús.kr. Listaverð 3040 þús.kr.!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Með nánast 
öllu, 19“ álfelgur ofl ofl. Getur fengist 
á yfirtöku láns. Skipti ath. Uppl. í s. 
898 8228.

220.000 - í afslátt!!!
Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn 
139 þ. km, sjálfskiptur, spoiler, góð 
dekk. Verð 670.000- Tilboð 450.000. 

 Möguleiki á 100% visa/euro lániUppl. í 
síma 863 0149.

Svaka dill !!!!
Toyota Avensis L/B SOL árg 98 1.6 
vél ekinn 198 þ km, 16“ álfelgur ný 
tímareim krókur verð 590.000- tilboð 
390.000- upplí síma 863-0149

Toyota Corolla ‘98 1600 beinsk. Ekinn 
176 þ, Sumar/vetrardekk verð 270 þús. 
Uppl. í s.8400877

M.Bens 220 E árg. ‘94 Ek. 240 þ. Ssk. 
Tveir eigendur. V. 340 þ. S. 869 9540.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Opel Astra árg.’99. Ek. 164 þ. Nýsk. Verð 
270 þ. Uppl. í s. 659 3459.

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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Nissan Almera ‘00, 1,8, sjálfsk. Ek. 90 
þús. Bíll í sérflokki. Verð 390 þús. S. 
893 2284.

Lincoln Towncar árg. ‘03, ek. 105 þús. 
Sk. ‘09. V. 2.390 þús. S. 824 3467.

Toyota Corolla árg. ‘99, ek. 170 þús. 
Nýjir bremsuklossar að framan og ný 
heilsársdekk. Vel með farinn bíll. Verð 
290 þús. Uppl. í s. 892 1478 eftir kl. 12.

Ódýr. Renault Clio vinnu bíll ‘96 ek. 153 
þús. 3ja dyra, hvítur. V. 80 þ. Með fulla 
skoðun. Mjög góður. S. 896 6564.

Pajero árg. ‘95 sjálfskiptur 7 manna 3.5 
24v topplúga 32’’ dekk vel með farinn. 
S 8643508

 0-250 þús.

FORD 500 Fæst gegn yfirtöku v/flutn-
ina. ca: 35.þ pr/mán, 1. afborgun Ágúst. 
5stjörnur í öryggi, sparneytin og flottur 
lúxusbíll 18“ felgur Einar Ben s:698-
4030

Fiat Bravo 1.6 ‘98. ek.150þ. sk09. sumar 
og vetrard. góður og sparneytin bíll. V. 
120þ. S. 8464360

Peugeot 306, 1.6 bensín, árg. ‘98, ek. 
135 þús. V. 150 þús. Strax. Uppl. í s. 
894 3998.

Pajero árg. ‘90, sjsk. Gamall en góður 
bíll! V. 95 þús stgr. Uppl. í s. 8674008

 250-499 þús.

Toyota Corolla station 98. ekinn 110 
þ.km. ný tímareim, ný skoðaður, góð 
sumar og vetrardekk. verð aðeins 350 
þús. uppl. í síma 822-7574

VW Passat 1999, V: 490 þús, ek.137þ. 
Vetrardekk á felgum. 8567476

M. Benz E200 árg. ‘95 innfl. ‘02. Ek. 
145.000. Óumsemjanlegt staðgr. verð 
350.000. S. 6152000

Til Sölu, Fallegur Volvo 850,93 árg, 
ekinn 189.þ.km. Selst á 350 þ. Uppl í 
síma 866-8250 Birkir

 500-999 þús.

Opel Astra Caravan 2000, ekinn 87 Þús. 
Sumar og vetrardekk. Mjög vel með 
farinn bíll. Þjónustubók fylgir. Verð. 550 
Þús. Gunnhildur 868-9543

Til sölu Toyota Yaris Sol Árg. 2000, ekinn 
105 þúsund, verð 650 þ. Uppl. í síma 
694-4001 Vilborg.

Toyota Avensis Station árg. ‘99, silfur-
litaður, (með dráttarkúlu). Ek. 89 þús. 
Nýskoðaður. verð 570 þús. Uppl. í s. 
861 0500.

 1-2 milljónir

Subaru impr st 07 ek 17þ dökkar rúður 
þjófavörn vetrardekk yfirtaka á láni 2,2 
8998110

Mazda 3 5d AT 4/05 ek 35þ km. Verð 
1.750þ. áhv. ca. 1.700þ. Uppl. S: 897-
8292

 2 milljónir +

Sá flottasti
Nissan Patrol elegance 01/06 33“ ,drátt-
arb. filmur, topplúga, leður vindhlífar á 
rúðum og húddhlíf,gott lán áhvílandi. 
Verð 4.950 þús uppl í síma 696-6910

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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

 Bílar óskast

Óska eftir Pontiac Trans Am árg. 80-86 
má þurfa að gera við boddy og inn-
réttingu. Vél þarf að vera í lagi. Brynjar 
s:8680934

Óska eftir bíl á 50 þús á undirverði! 
Flest kemur til greina. S. 617 7020.

 Jeppar

Grand Cherokee v8 Hemi. árg. 05. ek. 
60 þús. tilboð 3.3 m.kr. Frábær bíll. 
8676740. Ekkert áhvílandi.

Toyota 4Runner ‘91, ekinn 220 þús, 31“ 
dekk, gott ástand, tilboð óskast, s: 897-
6564, tölvupóstur jmatti@simnet.is

Nissan Patrol Gr disel árg. ‘06 ek. 21 
þús. ssk. 33“ dráttarkrókur. Glæsilegur 
bíll, sem nýr. V. 4.380 þús. Uppl. í s. 
864 8338.

Toyota 4runner, árg. ‘92. Breyttur. V. 150 
þús. Uppl. í s. 898 4848.

Pajero 98, 7 manna, diesel, beinsk, 
ekinn 154 þ. Í frábæru standi, þú 
færð ekki betri jeppa fyrir peninginn. 
S 8991234

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Ford E250 árg. ‘88 7,3 D. 60 framan, 
aftan. no spin. breyttur 38“ Sk. ‘09. V. 
430 þús. Gott húsbílaefni. S. 824 3467.

Porsche Cayenne 3,2 Titanium Gray, 
2006, 41.000 km. Til sölu á gamla geng-
inu Verð 6.500.000, Tilboð 5.350.000. 
Eyðlsa 15 á 100. Hlaðinn aukabún-
aði, 18“ felgur, sumar og harðkorna 
vetrardekk, hraðastillir, Bose, Xenon, 
Tiptronic, Topplúga, Króku, CD magasín, 
Regnskynjari, Filma, Gardínur, Hiti í stýri 
og fleira og fleira. Upplýsingar í síma 
892-9188, engin skipti, lán getur fylgt.

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til 
sölu! 2006 árg 29 fet. Verð 4 millj. 
Chevrolet silverado 2002 á sama stað. 
Verð 3,3 Upplýsingar í síma 6617117 og 
6977853 Myndir á www.smurning.is

Pajero árg. ‘97, 4x4, dísel, 2.8, turbo 
intercooler, sjsk. V. 480 þús. Strax. Uppl. 
í s. 894 3998.

WV Caddy ‘01, ekinn 79þ. Sími 8491580, 
fagurhus@hotmail.com

Óska eftir duglegri konu til þess að 
hjálpa til við heimilisstörfin einu sinni 
í viku. 5-6 tíma í senn. Laun 40.000. 
Upplýsingar vinnasol@gmail.com

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota 
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá 
3090þús. Sími 5522000. www.island-
us.com

 Sendibílar

Til sölu Isuzu 3.6 diesel nýsk. Með vöru-
lyftu. Uppl. í s. 663 2453.

 Hópferðabílar

2 x Renault Master rútur 18 sæta árg. 
‘05 eknir 95 þ og enn í ábyrgð, verðið 
er 4.100þ á stk. annar er með 100% lán 
og er boðin yfirtaka á honum hinn er 
með ca. 80% lán+1000þ uppl. í síma 
896-8212

 Vörubílar

Til sölu langendorf gleiðöxla með yfir-
breiðslu búið að draga hann um 18 
þúsund km kom á götuna í desember 
2007 Sími: 866-5156

 Mótorhjól

Honda VFR 800 V-tec Sport Turing árg 
2004 ekið 14 þ km Nýleg dekk ,orginal 
töskur fylgja ,hjólið er í toppstandi ! 
aukahlutir fyrir c.a 150-200þús verð 
1.150.000- upplí síma 896-5411

Gullfallegt vel með farið Harley Davidson 
XL Sportster Custom Streaming Eagle 
1200 cc, árg. 2006 til sölu. Verð kr. 
1.550.000. Mikið af aukahlutum, ekið 
3900 mph. Allar nánari uppl. í síma 
693 2625.

Gullfallegt Suzuki Hyabusa ‘04. Ek. 15 
þús km. V: 1.190 þús. Eins og nýtt. Uppl. 
í s: 8995424 og 693 9910.

Honda Blackbird XX 1100, árg. ‘00. Ek. 
8 þús km. 162 hö. Eins og nýtt, einn 
eigandi. V: 880 þús. Uppl. í s: 899 5424 
og 693 9910.

Yamaha FJR 1300 árg. ‘05, ek. 12 þús. V. 
1520 þús. Uppl. í s. 898 4848.

Harley-Davidson Sportster 1200L, 2007, 
ekinn 670 km, eins og nýr! Stgr. 1650 
þús. Uppl. í síma 899 0070.

KTM 450 EXC í Toppstandi til sölu. 
Götuskráð. Auka tankur. Keyrt 163 tíma. 
Verð 600.þús. Upplýs. 892-1679

 Vespur

Nýleg og lítið notuð vespa til sölu. 
Nánari upplýsingar í síma 6616959

 Fjórhjól

Kan Am Max 400 árg. ‘97. Ekið 1100 km. 
S. 468 1305 & 898 7679.

 Hjólhýsi

Travel Lite á Íslandi
Árgerð 2008 pallhýsin eru komin. 4 
stærðir, mesta úrvalið, besta verðið. Til 
sýnis á Oddagötu 8 s. 663 4646.
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Til sölu TEC 580 hjólhýsi (koyju-hús) 
árgerð 05. Tveir rafgeymar, loftnet, grjót-
grind, útvarp m.geyslaspilara,18 ferm.
fortjald, o.fl. Uppl. S:893-9091

Til sölu vel meðfarið Adria hjólhýsi 542-
PU, árgerð 2003, með sólarsellu ofl. 
Verð hugmynd 1,500 þús., upplýsingar 
í síma 899-8807.

Til sölu Tabbert DaVinci 540 árg. 07 á 
Laugarvatni m/ palli. uppl. s:896 4074

Eldra hjólhýsi staðsett á Laugavatni m/
stórum palli. Uppl. s. 8252139/sje78@
hive.is

 Fellihýsi

12 fet Bayside fellihýsi árg. 2006 sem 
nýtt sofið í því 7 nætur, sjá www.
bergfast.is

9 ft PALOMINO COLT 2004 algjörlega 
eins og nýtt! Uppsett og til sýnis. Íssk, 
2 gask tengt f 2 rafg geymslutj undir 
svefnr ferðakl Verð: 900 þ. Uppl. s. 
8203730

Coleman 10 feta SantaFe fellihýsi til 
sölu. M/ sólarsellu. V. 670 þús. Uppl. í 
s. 660 3835.

Palomino Colt 01. Vel með farið. 
Fortjald, svefntjald, gaskútur, ísskápur, 
hlíf yfir varadekk. 580 þús. S. 897-1619

 Tjaldvagnar

Til sölu Trigano tjaldvagn með góðu for-
tjaldi. V. 150 þús. Uppl. í s. 823 6154.

 Vinnuvélar

Vantar þig traktorsgröfu í lítil eða stór 
verk. Hringdu í 861 5940.

 Bátar

Til sölu notuð Volvo Penta bátavél. 480 
hp TAMD75P. Lítið notuð vél á góðu 
verði. Upplýsingar í síma 864 7684

Fjord 900 vél volvo penta disel ganghr. 
34 mílur. mjög vel útbúin bátur með 
íslensku haffæri. Uppl. 6608080

Til sölu handfærabátur án vélar, fæst 
með öllum veiðarfærum og tækjum, 
báturinn er endurbyggður árið 2000, 
skráningarnúmer er 5989. Uppl. í síma 
4661404 eða á ingvi84@simnet.is

 Flug

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu, 
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

 Hjólbarðar

Michelin sumardekk
Low Profile sumardekk til sölu. Stærð 
195/50.R15. Notuð hálft sumar. V. 6000 
kr. stk. Uppl. í s. 696 9166.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Óska eftir stúlku til að gæta 1 1/2 árs 
barns stöku kvöld í Grafarvogi uppl. 
897 0410.

 Hreingerningar

Finnst þér leiðinlegt að 
þrífa?

Leyfðu þá einhverjum öðrum, sem 
hefur gaman af því, að gera það fyrir 
þig! Ódýr og sanngjörn. S. 663 8257.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 821 
3182.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

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.

 Bókhald

Tek að mér bókhald, vsk, skattframtöl, 
uppgjör, ársreikninga o.fl. S. 661 3703.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Gólfþjónusta í 24 ár. Parketlögn, park-
etslípun o.fl. Efnissala. Heildartilboð. 
Falleg gólf ehf., s. 561-4207.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

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. 697 3263 Elfar Bjarni

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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.

 Spádómar
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Heitgalvaniseraður undirvagn
Trumatic miðstöð
Álfelgur
Flexitorar
Ísskápur
Markísa 
Útvarp/geislaspilari
Heitt og kalt vatn
Geymslukassi að framan
Hátalarar inni/úti
Viftur með ljósi
Salerni

Endurhannaður víkingur, hlaðinn aukabúnaði

SÝNINGAR

SÝNINGAR
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Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,
og fagleg ráðgjöf.

Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

 Trésmíði

Seljum og leggjum parket
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

3 Smiðir. Getum bætt við okkur verk-
efnum, uppsláttur, viðhald og önnur 
smíðaverkefni. Húsasmíðameistari með 
áratugareynslu. strandamadur@gmail.
com

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

1200 járngirðingarstaurar , 2 rimlahlið 
+ hlið, tilboð. Upplýsingar í síma 893 
8626.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

Glerbræðsluofn
Nýlegur, ekki mikið notaður. Uppl. í s. 
690 1551 / 898 9837.

Köfunargræjur til sölu
Það er aqua lung Lungu og tveir kútar. 
viking diving undirgalli með áfasta skó 
og neopren galli fyrir 175 -185cm á hæð 
með gúmmí í háls og höndum gallinn 
er með skó 43. Þetta er lítið notað 
og gallinn er blár og svartur. Uppl. hjá 
Friðrik í síma 868 5866.

 Hljóðfæri

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

Rafmagnspíanó (ekki hljómborð) frá 
Kawai til sölu.Í mjög góðu ástandi.
S:8672982

 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 laser hæða-
mælir, Hitachi klippu- og beygjuvél og 
Max bindivél. S. 898 4870.

Óska eftir að kaupa 30fm af viðarpark-
eti. Uppl. í s. 894 6082.

 Verslun

 Ýmislegt

Til sölu góður 20 feta þurrgámur, hurð-
arlaus. Fyrirspurnir og tilboð sendist á 
gamur@visir.is

 Heilsuvörur

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

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nán-
ari uppl. í síma 6978928 Sigríður 

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.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

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

 Húsgögn

Sjónvarpssófi 35 þús. Furu hillusam-
stæða 12.500 kr. Furu sófaborð 2.000 
kr. Eldhúsborð kringlótt 4.500 kr. 2 
kommóður 1.500 kr. stk. Uppl. í s. 
699 6273.

 Heimilistæki

Fallegt hornbaðkar fæst á sanngjörnu 
verði. Góður afsláttur! Uppl. í s. 665 
0228.

 Barnagæsla

við erum lítil fjölskylda í 101 sem vantar 
pössun fyrir 1 og 1/2 árs gamlan strák. 
Um er að ræða fasta vinnu frá kl 14 til 
17:30 alla virka daga í sumar. Barnapían 
verður að vera 17 ára eða eldri og með 
bílpróf. Hafið samband í síma 663 13 11 
eða kisi_minn@yahoo.com

 Dýrahald

Til sölu Chihuahua
11 vikna tík. Afhendist heilsufarssk., 
örmerkt og m/ættbók frá Rex. S. 865 
0992

Solid Gold
Hunda-og kattamatur. 

 1,8 kg. 1.450- 
 6,8 kg. 3.390- 
 14,8 kg. 5.980- 

 Ný sending, óbreytt verð.
Dýrabær Smáralind og 

Hlíðasmára 9, Kóp. www.
dyrabaer.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

TIL SÖLU hreinræktaður dalmatíuhvolp-
ur, selst ódýrt. áhugasamir hafið sam-
band í síma 868-6836

American cocker spaniel hvolpar til sölu 
frábærir fjölskyldu og heimilishundar 
uppl. www.spaniel.is astaey@emax.is 
s:8680019 s:8481791

 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

30% afmælisafsláttur 
af Beachcomber - 

Kanadískir heitir pottar
100% framleiddir í Kanada. 

Sendum bæklinga samdægurs. 
Visa/Euro greiðslur til allt að 36 

mánaða.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Spánn, til leigu í La Marina fallegt 
raðhús. Laust 5-25 júní og 24 júlí - 9 
ágúst. www.lamarina.draumaeign.com 
- 770 4077

 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

 Byssur

www.skyttan.is Skotvopn, skotfæri og 
fleira tengt skopvopnum.
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Alþjóðleg hundasýning Íshunda

HUNDASÝNING

TIL LEIGU



HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu
Til leigu 135 fm , 4 herbergja 

íbúð í 203 Kópavogi. Nýleg íbúð 
með sérinngangi. Laus strax.

Uppl. í s. 861 0500 eða á 
hvarf203@hotmail.com

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Vantar þig íbúð í Kaupmannahöfn?  
Ég á íbúð í Norðurbrú en ég bý í 
Reykjavík, þannig að mig langar að 
leigja mína út í skiptum fyrir íbúð hér 
í Reykjavík. Íbúðin er laus í júlí. ef þú 
hefur áhuga eða vilt frá frekari uppl 
sendu mér þá póst á musehale@hot-
mail.com, kv Lina Björn

2ja herb. (60 fm) íbúð í 108 til 
leigu. Verð 110.000. Tryggingar. Uppl. 
8499699

Til leigu fallegt 130 fm. raðhús á róleg-
um og góðum stað í 111. Stór og björt 
stofa, fallegur garður, þrjú svefnher-
bergi, nýtt eldhús og baðherbergi. Laus 
strax. Uppl. í s. 865 9738.

Sumarleiga
Til leigu í Grafarholti í sumar 80 fm. 3 
herbergja íbúð á 1. hæð. Laus frá 1. júní. 
Leigist með húsgögnum. Hiti og rafm. 
innif. Uppl. s. 868 4106

Til leigu Íbúð - 101 Reykjavík. Falleg 
3ja herbergja íbúð með bílageymslu 
í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Leigutími samkomulag - Tilboð óskast 
Upplýsingar í síma 698 2472 og 822 
1212

Room for rent í Reykjavik 104. Inclutet 
WC, kitchen and washingmacin. Tel 
691 4858

3 herb. 95 fm hæð á 3ju. hæð í lyftu-
blokk í Lautasmára, Kópavogi. Svalir til 
suðurs og bílastæði í bílageymslu fylgir. 
Leiga á mánuði 140.000 kr. Uppl. í síma 
892 8996 eða helgi@bpship.is

Herbergi til leigu í 101 
Rvk

Stórt og bjart herb. í nýuppgerðu húsn. 
Aðg. að eldhúsi, wc og þvottaherb. m/ 
þvottavél og þurrkara. Einnig internet, 
rafm. og hiti. Áhugasamir sendið á 
rdsl99@inbox.lv

 Húsnæði óskast

Kona sem er traustur leigjandi óskar 
eftir rúmgóðri íbúð sem næst 108 en 
ekki skilyrði. Hef meðmæli. S. 897 7437 
& raola@landspitali.is

 Fasteignir

Ef þú átt lóðina - eigum við húsið. 
Kynntu þér málið á smarthus.is

 Sumarbústaðir

Til sölu nýr glæsi bústaður við 
Búrfellslæk í Grímsnesi. Tilbúinn með 
öllu þmt. heitur pottur og innbú. sja 
www.bergfast.is

2 eignalóðir í Grímsnesi til sölu. 0,8ha 
3,2 mil hvor. S. 867 2647 

 www.ymislegt.net/lodir

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sum-
arbustadur.is og Leigumiðlun sumar-
bústaða.

Óska eftir að kaupa 10-15m2 gestahús. 
Hafið samband í síma 863 2270.

 Atvinnuhúsnæði

Gott 140 m2 skrifstofuhúsnæði, við 
Mýrargötu í Rvk. Laust uppl. 8980997-
8966621

Iðnaðarbil, 80 til 1000 ferm til leigu á 
góðum stað í Hafnarfirði. Erum einnig 
með húsnæði á 2 hæð sem hent-
ar undir ýmsa starfsemi, skrifstofur 
eða sem geymsluhúsnæði. Uppl í S. 
8224200 og 6601060, vad@simnet.is

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við 
Ármúlann. Uppl. í s. 899 3760.

 Gisting

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með verönd 
á Frederiksberg. Afnot af útisundlaug, 
tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 2 mín 
í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á strönd-
ina. 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

Atvinna í boði
Fyrirtæki á 

Stórreykjavíkursvæðinu óskar 
eftir að ráða til starfa laghenta 

menn, helst vönum húsavið-
gerðum, þó ekki skilyrði.

S. 661 0117.

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús 
getur tekið að sér nema í 
framreiðslu. Óskum einnig 

eftir duglegum og áhugasöm-
um starfsmönnum í sal. Góð 
íslenskukunnátta er áskilin.

Upplýsinga veitir Ólína í s. 696 
7684 milli 10-12 og 14-17 eða 

olina@lækjarbrekka.is

Veitingahúsið Nings 
Kópavogi

Óskar eftir duglegum og sam-
viskusömum bílstjórum í kvöld 

og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 822 8840 

Elínborg og einnig inn á www.
nings.is

Þjónustustöð
N1 óskar eftir lífsglöðu, hressu og áreið-
anlegu starfsfólki til starfa á þjónustustöð 
félagsins í Háholti Mosfellsbæ. Um ræðir 
sumarstarf við almenna afgreiðslu og 
þjónustu við viðskiptavini. Nánari upplýs-
ingar veitir Grétar Örn Sigurðsson stöðv-
arstjóri í síma 660 3269. Áhugasamir 
sæki um á www.n1.is 

Óskum eftir starfsmanni til 
matvæla-og afgreiðslustarfa í 

Rvk. Leitað er eftir sjálfstæðum, 
ábyrgum aðila sem hægt væri 
að fela flokkstjórn. Um hluta-

starf er að ræða í byrjun.
Hafið samband í síma 895 

7638, Kristján.

Söluturn
Sumar starfskraftur óskast í 

söluturn. Einnig vantar mann-
eskju um helgar.

Uppl. í s. 892 2365.

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-
sömu starfsfólki til þjónustu í 

sal í kvöld- og helgarvinnu. Góð 
íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846, 552 5588, eða 

á maggi@domo.is

MEIRAPRÓFS-
BÍLSTJÓRAR 

REYÐARFJÖRÐUR
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða bílstjóra í sumarafleysing-
ar á Reyðarfirði. Umsækjendur 

þurfa að hafa meirapróf. 
Olíudreifing greiðir ADR nám-

skeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa 

ADR réttindi. Störfin standa 
báðum kynjum til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Már í síma 474-1525 tölvupóst-

fang austurland@odr.is

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

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

HEILDSALA auglýsir: Skólafólk óskast í 
sumarvinnu og áfram með skóla næsta 
vetur. Vinnutími virkir dagar og f.p. á 
laugardögum. Umsóknir sendist fyrir 
15.maí til fréttablaðsins á netfangið: 
smaar@frett.is merkt „Heildsala“

Mótauppsláttur: Vantar smiði, krana-
mann og verkamenn vana fleka-
uppslætti. Næg verkefni framundan. 
Upplýsingar í símum 8565555 og 
6637434

Bonita snyrtistofa
Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuð-
um snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í 
síma 866 1867, Ingibjörg.

Okkur vantar duglegt og hresst starfs-
fólk í sal og uppvaskara á bístró í 
miðbæ Rvk. Helst fólk sem býr nálægt. 
Kvöld- og helgarvinna. Uppl. í síma 866-
7629 eða 849-7826.

Bílkó óskar eftir starfsmönnum í tíma-
bundna vinnu, við dekkjaþjónustu og 
bífreiðaþrif. Upplýsingar veittar hjá verk-
stjóra á staðnum, en ekki í síma. Bílkó 
Smiðjuvegi 34.

Sportbar í Grafarvogi óskar eftir hress-
um og skemmtilegum barþjónum og 
dyravörðum í hlutastarf. Umsóknir 
sendist á sveighus@yahoo.com öllum 
umsóknum svarað.

Praca dla masazysty/tki.wymagany 
dyplom w j.ang i doswiadczenie oraz 
minimum pdst. j.ang. lub isl. 8984188

Landbrot hf.
Vantar meiraprófsbílstjóra. Uppl. í s. 893 
7320 & 578 1700.

Skemmtistaður í miðbænum getur bætt 
við sig nokkrum dyravörðum. Uppl. í s. 
869 4643.

Hafnarfjörður Bakarí Starfskraftur óskast 
til afgreiðslustarfa 60% vinna upplýs-
ingar í síma 891-8258 Þóra

 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, fiskvinnslu-
fólk o.fl. S. 845 7158.

Óska eftir eftir bókhalds eða skrifstofu-
vinnu, er með kunnáttu í Navision og 
SAP uppl. í síma 694-8717

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Aðalfundur ferðaklúbbs-
ins 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

Óvenjuleg upptaka: tvær konur og bað-
kar. Sögur Rauða Torgsins, sími 905 
2002 (símatorg) og 535 9930 (kredit-
kort), upptökunr. 9981.
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Spennandi fyrirtæki
TIL SÖLU

Kjörið tækifæri til að hefja sjálfstæðan rekstur!

> Ísblástur er ný aðferð á Íslandi til ýmiss konar hreinsunar.
> Notaður er þurrís sem gufar upp við blástur, í stað háþrýsti-

þvotts með vatni eða sandblásturs. Minni þrif – mikil afköst.
> Fyrirtækið er fullbúið með bíl og öllum búnaði, tilbúið til

starfsemi.
> Kjörið tækifæri fyrir drífandi einstaklinga.
> Nánari upplýsingar á vef fyrirtækisins: www.isblastur.is
> Besti tími ársins framundan!

Upplýsingar veita: Hjalti, í síma 894 2885 og Hlynur, í síma 893 2819

TIL SÖLU

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Höfum fengið í einkasölu þetta fallega einbýlishús. Eignin er 260 fm með
innbyggðum stórum tvöföldum bílskúr. Eign í mjög góðu standi utan sem
innan. Glæsileg hraunlóð. Útsýni. Verð 68 millj. Áhvílandi mjög hagstæð
lán. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. 

Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892-9694.

SÆVANGUR - HF. FRÁBÆR STAÐSETNING

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS milli kl 14-15 - URÐARÁS 6 - GARÐABÆ

Fr
um

Mjög vandað og fallegt samtals 221 fm. einbýli á einni hæð ásamt bílskúr. Frábært útsýni yfir Álftanesið,
Snæfellsjökul og flóann. Húsið skiptist í forstofu, stofu,borðstofu og sólstofu, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús, þvottahús og bílskúr með millilofti.  Garðurinn er mjög fallegur, stór timburpallur og skjól-
veggir, annar pallur með flottum nuddpotti. Glæsileg eign á frábærum stað. Verð 79 milj. 

Sölumaður Sigurður s. 898-3708 

69.900.000
Glæsilegt 5 herbergja 184 fm. endaraðhús á 2 
hæðum, þ.a. innbyggður 21,5 fm. bílskúr í botn-
langagötu við Granaskjól.  Nýlegur 60 fm. sólpal-
lur. Nánari uppl. 530 1808/1812.   Helgi Már 897 7086

Fr
um

Granaskjól - 107 Rvk



Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,9 millj.
4
120,8
2002
Endaíbúð,             
laus strax

201 Kópavogur

Lómasalir 6-8
Vel skipulögð og falleg eign í salahverfi í Kópavogi í nýlegri 
lyftublokk. Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu og þrjú herbergi. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

48,5
6
161,2
1928
Lækkað verð

101 Reykjavík

Ránargata 6 
Einstaklega  falleg og mikið endurn. íbúð með sérinng. í hjarta 
Reykjav. Íbúðin er á 2 h. Sameiginlegur skjólgóður bakgarður er við 
húsið þar sem gengið er inn.  Í kjallara eru 30 fm. rými sem býður 
upp á marga möguleika. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

69,9 millj.
6
194,1
1998
Mikið og 
fallegt útsýni

201 Kópavogur

Geislalind 15
Glæsilegt parhús með innb. bílsk. á besta stað í Lindarhverfinu.  
Sérsmíðaðar eikarinnréttingar.  Hér er um að ræða vel skipulagða eign 
með 30 fm. óskráðu  rými. Eignin stendur innst í botnlanga, örstutt í 
grunnskólann og engin gata að fara yfir. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,7 millj.
3
85,1
2000
Sérinngangur

221 Hafnarfjörður

Blikaás
Falleg neðri hæð í góðu fjölbýli við Blikaás í Hafnarfirði. Íbúðin 
er samtals 85,1 fm.  Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, og þvottahús sem er innan íbúðar.                            
Sérinngangur. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

51,9 millj
4
164,1
2001
Parh. á einni h.

112 Grafarvogur

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

87 millj.
347

1983
Frábær 
staðsetnig

108 Reykjavík

Álfheimar 70 3 hæð
Mikið endurnýjuð  96,8 fm. 3-4  herbergja íbúð á þriðju hæð.  
Íbúðin  hefur verið mikið endurnýjuð. Sameign í góðu standi. 
Húsið er staðsett syðst í götunni næst Glæsibæ. Öll almenn 
þjónusta  í nágrenni.  Laus við kaupsamning   Tilboð óskast

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

17,9 millj.
2
56,9
1927
Áhvílandi hag-
stætt lán, 
lækkað verð

101 Reykjavík

Njálsgata 23
Gullfalleg og mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð á besta stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi og 
eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Baðherbergið uppgert á glæsilegan 
hátt.  Gengið inn bakatil.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Barðastaðir 47 
Glæsilegt og einstaklega vandað parhús á einni hæð með bílskúr 
á besta stað í Grafarvogi. Útgengi út á stóran og skjólgóðan pall 
út frá stofu með frábæru útsýni. Hiti í stétt og bílaplani. Sjón er 
sögu ríkari.

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

62,9 millj
6
187,8
1997
Einnbýli

220 Hafnarfjörður

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Einihlíð 6
Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Hátt til lofts, 
fallegur gróinn garður. 4 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpsher-
bergi. Útgengi út frá stofu á fallegan og skjólgóðan um 65 fm. 
pall.  Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00 – 16:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14–14:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 – 14:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 17:00 – 17:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16–16:30

Bjalla  0306
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Fr
um

Bjóðum ykkur að koma og skoða fallegt 165  fm
einbýlishús á einni hæð með 32.3 fm bílskúr.
Eignin skiptist í 3 svefnh., baðherbergi með
hornbaðkeri, eldhús með nýlegri innréttingu,
samliggjandi stofu og borðstofu.  Húsið er stað-
sett í rólegum botnlanga. Velkomin – sjón er
sögu ríkari. Verð kr 56 millj

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00 – 16.00
Stararimi - einbýlishús með útsýni

Bjóðum ykkur að skoða nýja á sölu 4ra herb.
íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 14.09 fm herbergis í
kjallara og 8.4 fm geymslu, alls 100,6 fm. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Verð kr. 28.3 millj

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Þorfinnsgata - 4ra herb.

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Verslunin Unika
Fákafen í Reykjavík
Glæsileg verslun miðsvæðis í Rvk

Stærð: 440 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

RE/MAX  Skeifan  kynnir:  Verslunina  Unika,  glæsileg  verslun  í  440  fm  rými  á  besta  stað  miðsvæðis  í  Fákafeni  í
Reykjavík  með  aðaláherslu  á  húsgögn,  gjafavöru  og  ljós.   Núverandi  eigendur  hafa  einsett  sér  að  vera  með
vandaða vöru  og vinsæl  vörumerki  sem verslunin  Unika  er  með einkarétt  á  á  Íslandi.  Meðal  vörumerkja  er  Villa
Collection  sem  framleiðir  mjög  fallega  heimilisvöru  og  eru  leiðandi  á  markaðnum  með  hönnun  og  stíl.  Villa
Collection er með breiða línu fyrir heimilið, gjafa og nytjavöru. Verslunin er einnig með einkarétt við aðra birgja og
eru helstu birgjar Danskir og Franskir. Frá Danmörku flytur verslunin t.d. inn breiða línu af vinsælum húsgögnum
fyrir heimilið og sumarbústaðinn.  Núverandi eigendur hafa varið miklum tíma, vinnu og fjármunum í  uppbyggingu
verslunarinnar og er kominn góður grunnur í viðskiptasamböndum og kúnnahóp. Það eru mjög miklir möguleikar
til  áframhaldandi  uppbyggingar  í  smásölu,  heildsölu  og  einnig  stækkurnar  t.d.  með  annarri  verslun  með
aðaláherslu á smávöruna. Allar nánari upplýsingar veita Ágúst í s:698-1328 - Helga í s:822-2123 eða Ásdís Ósk í
s:863-0402

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 698-1328 eða 822-2123

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

863 0402

698 1328

822 2123

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Fr
um

Holtagarðar

Holtagarðar  – í þessu húsi er til leigu um 4600 fm lagerhús-
næði steinsnar frá höfninni. Gott útisvæði og aðgengi. Stórar 
innkeyrsludyr. Húsnæðið hefur verið nýtt undir vörulager og 
getur verið laust fljótlega. Sanngjarnt leiguverð. Nánari upplýs-
ingar hjá Stóreign Lágmúla 7 í síma 590-7600. 
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** 
BLANDAÐ LÁN ** 

ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ

20.000.000  
20.000.000  

20.000.000

VEXTIR

3,9% * 

4,9% * 

5,95%

GREIÐSLUBYRÐI****

64.700  
106.600  

109.500

  

 * M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.

 ***  Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

 ****  Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig

greiðslubyrði þín 

lækkar á www.frjalsi.is

eða hafðu samband í 

síma 540 5000.



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ 
90% LÁN FRÁ BYGGINGARAÐILA

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum, gólfhiti,
sérlega vönduð tæki og innréttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj.  7080 

NÝBYGGINGAR

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj. 
* GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
* KYNNIÐ YKKUR FRÁBÆRA     
GREIÐSLUMÖGULEIKA.
Verð frá 26,7 millj.  V. 30,8  m. 6928

DREKAVELLIR - FULLB. AÐ
UTAN TILB. TIL INNRÉTT-
INGA AÐ INNAN
Glæsilegar 157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með
opnu bílskýli. Húsin eru á þremur hæðum. Fern-
ar svalir í suður og norður, sérgarður. Afhent full-
búið að utan, rúmlega tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð frá 33,0 millj.  7123 

FJÓLUÁS 2 TIL 6 
Sérlega falleg 220 fm RAÐHÚS á tveimur hæð-
um ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr, samtals
249 fm á frábærum útsýnisstað í nýja ÁSA-
HVERFINU í Hafnarfirði. Húsin skilast fullbúin að
utan og fokheld að innan. V. frá 41,4 millj.  7521 

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands í
Garðabæ. Húsin eru fullbúin að utan,  lóð tyrfð,
hellulögn m/hita og tilbúin til innréttinga að
innan. Verð frá 52,7 millj.  7443 

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX
Vorum að fá þrjár 128 fm 4-5herb. SÉRHÆÐIR á
jarðhæð og annarri hæð í glæsilegu fjórbýli.
Húsið skilast fullbúið að utan og lóð frágengin.
Að innan er ein íbúðin fullbúin og tvær tilbúnar til
innr. eða lengra komnar. V. frá 28,0 m.  7556

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI
Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS, á tveimur
hæðum með innbyggðum BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í
BOTNLANGA í nýja ÁSAHVERFINU.  7595

NÝTT

Aratún 7
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.900.000

REMAX  LIND  kynnir  fallegt  4-5herbergja  einbýlishús  á  einni  hæð  við  Aratún  í  Garðabæ.  Teiknað  af  Kjartani
Sveinssyni.  Þetta  er  glæsileg eign á  frábærum og rólegum stað stað sem vert  er  að skoða.  Búið  er  að steypa
bílskúrsplötu  og  byggingarleyfi  klárt  fyrir  stórum  bílskúr.  Til  eru  teikningar  af  bílskúr  og  búið  er  að  steypa
botnplötu. Húsið var mikið endurnýjað fyrir tæpum tveimur árum og voru þá meðal annars öll gólfefni endurnýjuð,
skipt  um  ofna  og  ofnalagnir,  dregið  í  nýtt  rafmagn,  baðherbergi  endurnýjuð  og  eldhús  endurnýjað  að  hluta.
Eldhúsið var teiknað af Öglu Mörtu. Einnig er glerið nýlegt í öllu húsinu og nýtt þak. Húsið var málað að utan árið
2007.  Búið  er  að  skipta  um  alla  sólbekki  og  setja  granít-sólbekki  í  staðinn.  Hiti  er  í  innkeyrslunni.  Glæsilegur
verðlaunagarður sem snýr í suður. Frekari upplýsingar veitir 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 4 MAí KL. 17:00-17:30

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

699 5008

KLETTÁS 14
ENDARAÐHÚS - GARÐABÆ - 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15.30 - 17

Í einkasölu fallegt
nýlegt endarað-
hús á 2 hæðum
með innbyggðum
bílskúr á þessum
vinsæla stað.
Stofur með hurð
út á stóra vestur-
verönd, eldhús
með búri/geymslu
innaf, gestasnyrt-
ing, baðherb.

sjónvarpshol og 3 herbergi. Á gólfum eru parket og flísar.
Vestursvalir með glæsilegu útsýni. Botnlangagata. Hiti í stétt
og bílaplani. Laust fljótlega. SKIPTI ATH. Á ÓDÝRARI EIGN.
Verð 47,9 millj. 

Verið velkomin. 
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Opið hús í dag milli kl. 15 og 16 í tveimur
íbúðum

SKIPASUND 88 – 104 REYKJAVÍK
Íbúð á 1. hæð er 3ja herbergja 75,3fm og er öll end-
urnýjuð að baðherbergi undanskildu. Ný eldhúsinn-
rétting frá INNEX og tæki úr burstuðu stáli, flísar á
gólfum og hiti í gólfum. Nýtt parket í herbergjum.
Halogenlýsing í loftum. Raflagnir hafa verið
endurnýjaðar. Verð 25,9 millj

Íbúð á 2. hæð er 3ja herbergja 76,1fm og hafa bað-
herbergi og eldhús verið endurnýjuð. Eldhúsinnrétting
frá HTH og tæki frá AEG. Parket á gólfum. Hjónaher-
bergi með innfelldum fataskáp. Baðherbergi flísalagt
ljósum flísum. Upphengt salerni, handklæðaofn og
baðkar með sturtu. Verð 23,9millj

Verið velkomin í heimsókn.

Nánari upplýsingar gefur
Reynir í síma 822-8452

VH ehf  · Sími 864-2400 

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.
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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Í BANASTUÐI Það leynir 
sér ekki að Guðjón hefur 
gaman af því að senda 
strákana í ískalt baðið. 
Hann er hér búinn að senda 
bræðurna þrjá - Þórð og 
Atla Guðjónssyni og Björn 
Bergmann - ofan í og ýtir á 
eftir þeim. Fjórði bróðirinn, 
Bjarni, átti ekki heiman-
gengt þegar Sport mætti á 
svæðið.
 SPORT/ANTON

adiSTAR Control with ForMotionTM is a stability shoe designed for 
your motion. The freely-movable heel unit adapts to each individual 
footstrike, giving you the smoothest, most comfortable ride possible.

adidas.com/running
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Logi Ólafsson stýrir 
skútu Vesturbæjarstórveldisins KR í 
sumar en hann tók við liðinu á seinni 
stigum síðasta tímabils þegar Teitur 
Þórðarson var rekinn eftir hörmulegt 
gengi.

T alsverðar breytingar hafa orðið á KR-
liðinu síðan Logi tók við og liðið tölu-
vert yngra en það var á síðustu leiktíð 

enda eldri leikmenn annað hvort hættir eða 
horfnir á braut.

„Við erum mjög vel undirbúnir fyrir sum-
arið þó svo að vélin hafi talsvert verið að 
hökta á síðustu vikum. Það er samt ekki endi-
lega slæmt því það minnir okkur á hvar við 
þurfum að gera betur á vellinum. Árangur 
síðustu leikja hefur reyndar eitthvað að gera 
með æfingaálag en við munum létta á því 
fyrir mótið,“ sagði Logi. Hann hefur síðustu 
vikur verið án þriggja sterkra leikmanna – 
Grétars Ólafs Hjartarsonar, Atla Jóhanns-
sonar og Péturs Marteinssonar – sem eru þó 
allir að skríða á fætur um þessar mundir.

„Við vitum að við eigum töluvert í land 
með að ná toppnum og vantar svolitla leikæf-
ingu. Við fórum talsvert aðra leið í undirbún-
ingi en áður og lögðum upp með að styrkja 
líkamlegt atgervi leikmanna þar sem allt var 
miðað við einstaklinginn. Svo vorum við einn-
ig með séræfingar sem Rúnar Kristinsson sá 
um ásamt Sigursteini Gíslasyni. Við sleppt-
um götuhlaupunum þetta árið og úthalds-
þjálfunin hefur þess í stað farið fram inni á 
vellinum og við teljum vel hafa tekist til þar,“ 
sagði Logi en hann var með þýskan þrek-
þjálfara í því að styrkja líkamlega atgervið.

Logi er búinn að fá fimm mjög sterka leik-
menn til félagsins og hann er ánægður með 
liðsstyrkinn.

„Þeir hafa komið sterkir inn og staðið sig 
virkilega vel. Þetta eru allt mjög góðir leik-
menn. Grétar að koma heim, Viktor var frá-
bær hér á Íslandi síðast og Jónas Guðni einn 
besti miðjumaður landsins. Gunnar Örn og 
Guðjón hafa ekki mikla reynslu í efstu deild 
en ég hef mikla trú á þeim tveimur. Við höfum 
meðvitað farið í þá vinnu að yngja liðið enda 
eru nokkrir af eldri leikmönnum liðsins ekki 
lengur í herbúðum KR. Þetta er að mörgu 
leyti nýtt lið,“ sagði Logi en eru þetta ekki of 
miklar breytingar á milli ára?

„Það má kannski segja að svona stökk-
breytingar geti reynst erfiðar viðfangs. Við 
erum reyndar ekki að tjalda til einnar nætur 
heldur ætlum við að búa til gott lið í Vestur-
bænum á næstu þremur árum og þetta er 
fyrsta skrefið í þá átt. Að mínu mati er raun-
hæft að ætlast til þess að við gerum betur en 
í fyrra og við viljum meina að KR sé lið sem 
eigi að vera í efri hlutanum og hafa áhrif á 
gang mála í deildinni. Við viljum vera í efri 
hlutanum og stefnum að því. Það er samt 
kannski óraunhæft að ætlast til þess að við 
sláumst við bestu liðin alveg á toppnum á 
þessu ári,“ sagði Logi.

Vinnuumhverfið í Vesturbænum hefur á 
stundum verið erfitt og þolinmæði stjórnar-
manna, sem og stuðningsmanna, oft af skorn-
um skammti. Logi segist ekki óttast pressuna 
í Vesturbænum.

„Það eru allir samstiga hjá KR og horfa til 
lengri tíma og menn vita hvað þeir eru að 
fara út í. Það verður væntanlega meiri þolin-
mæði í Vesturbænum núna en oft áður. Engu 
að síður veit ég að það eru alltaf menn í kring-
um KR sem krefjast þess að KR sé alltaf í 
fyrsta sæti. Stuðningsmennirnir eru kröfu-
harðir og við reyndar líka en menn verða að 
vera raunsæir. Þetta er ungt lið en var orðið 
svolítið eins og félag eldri borgara í fyrra. Til 
að mynda eru bakverðirnir okkar báðir í U-
19 ára landsliðinu,“ sagði Logi en hvernig fót-
bolta ætlar hann að láta KR spila í sumar?

„Við viljum spila 4-4-2 með ýmsum útfærsl-
um. Ég held að við séum með lið sem getur 
spilað öflugan varnarleik og sótt hratt líka. 
Einnig höfum við innan okkar vébanda menn 
sem eru flinkir að spila sig úr flóknum stöð-
um. Þetta verður kannski ekki beint brasil-
ískur bílastæðabolti en við reynum að finna 
milliveg á milli hans og boltans sem 
Wimbledon spilaði,“ sagði Logi að lokum.

EKKI AÐ TJALDA 
TIL EINNAR NÆTUR
LOGI ÓLAFSSON, þjálfari KR, segir ekki mikla pressu á KR að berjast efst á toppnum 
í sumar. Miklar breytingar hafa orðið á KR-liðinu í vetur – fi mm sterkir og ungir leik-
menn komnir til félagsins en eldri leikmenn hafa horfi ð á braut.  
 EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

GÓÐUR LIÐSSTYRKUR Logi Ólafsson 
stýrir KR frá upphafi sumars og hann 

er ánægður með liðsstyrkinn sem hann 
hefur fengið. Nýju mennirnir eru þeir 
Viktor Bjarki Arnarsson, Gunnar Örn 
Jónsson, Guðjón Baldvinsson, Jónas 

Guðni Sævarsson og Grétar Sigfinnur 
Sigurðsson.

SPORT/STEFÁN

LJÚFT LÍF Í KR Nýju 
strákarnir hjá KR 
kunna vel við sig 
hjá Vesturbæjar-
risanum.
SPORT/STEFÁN



Nú fer 
hver

að verða 
síðastur

að ná sér í 
Blaðbera

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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GULLDRENGURINN
Á HARLEY

Breiðablik var eitt skemmti-
legasta lið Landsbanka-

deildarinnar á síðustu 
leiktíð. Spilaði oft á 

tíðum leiftrandi fótbolta 
en vantaði sárlega mann 

til þess að klára færin 
og leikina. Það sást 

best á því að Blikar gerðu 
ein níu jafntefl i í deild-
inni.

K ópavogsliðið saknaði sár-
lega gulldrengsins síns, 
Marels Baldvinssonar, 

sem varð markakóngur deildar-
innar árið 2006 en hélt í kjölfarið 

utan til Molde í Noregi. Marel er 
því kominn aftur heim og Blikar 

binda vonir við að þar með sé 
síðasta púslið komið sem 
vantaði til að liðið gæti bar-
ist á toppi deildarinnar. „Það 

er mjög gaman að vera kominn heim,“ 
sagði Marel, sem gerir sér grein fyrir 
því að miklar væntingar eru gerðar til 
hans en finnur hann fyrir pressu?

„Nei, ég get nú ekki sagt það beint. 
Það er samt gaman með Blikana núna 
að í fyrsta skipti held ég að séu gerðar 
væntingar til liðsins. Ég veit að það var 
talað um að liðið vantaði mig í fyrra og 
það verða þá engar afsakanir núna 
fyrst ég er kominn,“ sagði Marel.

Hann fékk gullskóinn fyrir að skora 
ellefu mörk síðast í deildinni og Marel 
stefnir á að gera enn betur í sumar, sér-
staklega þar sem nú er búið að fjölga 
leikjum í deildinni.

„Það ætti að vera auðveldara að 
skora fleiri mörk núna þar sem fleiri 
leikir er í boði. Ég ætla nú að fara var-
lega í allar yfirlýsingar en stefni engu 
að síður á að gera betur núna en síð-
ast,“ sagði Marel, sem líst vel á Blika-
liðið í sumar. „Ég sé enga ástæðu fyrir 
öðru en að við blöndum okkur í topp-
baráttuna,“ sagði Marel, sem hefur 
verið óheppinn með meiðsli í gegnum 

tíðina en er bjartsýnn á að geta spilað 
mikið í sumar.

„Ég er bjartsýnn á að geta spilað alla 
leikina í sumar. Auðvitað geta óhöpp 
komið fyrir en ég er alveg í standi til að 
spila í allt sumar. Ég hef verið í vand-
ræðum með hnéð á mér í gegnum tíð-
ina og það er ekkert í topplagi en þó 
nógu gott til þess að ég geti spilað.“

Marel var í eitt og hálft ár hjá Molde 
en leið ekki vel þar og vildi komast 
heim. Opinskátt viðtal birtist síðan við 
Marel í Fréttablaðinu þar sem hann 
bar Molde ekki vel söguna, sagði bæinn 
meðal annars vera draugabæ. Norskir 
fjölmiðlar gripu viðtalið á lofti og mikið 
fár varð í Noregi vegna málsins.

„Maður verður greinilega að passa 
sig á því hvað maður segir. Það getur 
allt orðið vitlaust,“ sagði Marel léttur 
þegar hann var beðinn um að rifja upp 
fárið sem varð vegna viðtalsins. 

„Það varð allt vitlaust út af þessu. 
Smá klausa hér heima varð að stórmáli 
í Noregi. Það kom opna í VG og ég veit 
ekki hvað. Það kom mér verulega á 

óvart hvað menn gerðu mikið mál út af 
þessu. Það var mjög sérstakt að lenda í 
þessu. Ég varð nú samt ekki fyrir neinu 
beinu aðkasti. Ég mætti í viðtal hjá 
staðarblaðinu og útskýrði mín mál til 
þess að lægja öldurnar og eftir það 
hægðist á hasarnum,“ sagði Marel.

Orðrómur var uppi um að Marel 
hefði viljandi haft stór orð uppi í 
Fréttablaðinu til þess að auðveldara 
væri fyrir hann að losna frá Molde, 
sem hann var samningsbundinn eitt ár 
í viðbót.

„Nei, það var ekkert slíkt í gangi. 
Það var ekkert plan hjá mér og ég veit 
ekkert hvort þetta viðtal hafi hjálpað 
mér að losna. Málið var bara að mér og 
konunni leið ekki vel og vildum komast 
heim. Ég held að báðir aðilar hafi áttað 
sig á því að það var ekkert vit í því að 

halda óánægð-
um manni,“ 

sagði 
Marel.

MARLEY DAVIDSON Marel tekur sig óneitanlega vel út á Harley-mótorhjólinu sínu. Hann mun prjóna í gegnum varnir andstæðinganna á vellinum fyrir aftan. SPORT/VALLI

„Það er ekkert launungarmál að okkur 
vantaði mann eins og Marel í fyrra. 
Hann hefur sýnt að hann getur skorað 
á allan hátt í deildinni hér heima. Er 
mjög fjölhæfur. Við lendum í því í 
fyrra að Prince var að spila sig inn í 
deildina, Magnús Páll var óvæntur 
bónus og Kristinn Steindórs auðvitað 

ungur á uppleið. Í Marel fáum við 
mann sem á að geta skorað tíu mörk 
eða fleiri í deildinni,“ sagði Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks, en 
Marel er eini leikmaðurinn sem hefur 
bæst við leikmannahóp Breiðabliks í 
vetur.

„Ég geri mér væntingar um að hann 

skori tíu til tólf mörk í sumar. Það má 
segja að hann sé púslið sem okkur 
vantaði. Marel var eini maðurinn sem 
ég vildi fá og ég fékk hann, sem er 
frábært. Þetta sumar verður frá-
brugðið síðasta sumri því nú verða 
gerðar væntingar. Menn taka okkur 
alvarlegar núna en í fyrra og mér 

heyrist menn reikna með 
okkur fyrir ofan miðja deild. 
Ég tel okkur vera menn til að 
standa undir því og stefnan er að 
enda ofar en í fyrra,“ sagði Ólafur 
en hans lið gerði níu jafntefli í 
fyrra sem var eðlilega allt of 
mikið.

MAREL BALDVINSSON, markaskorari og mótorhjólatöff ari, er kominn aftur í græna búninginn og 
hann stefnir á að spóla upp varnir andstæðinganna í sumar. Marel varð markakóngur deildarinnar 

síðast er hann lék á landinu og miklar væntingar eru gerðar til hans í sumar.
 EFTIR HENRY BIRGI GUNNARSSON

Á AÐ GETA SKORAÐ TÍU MÖRK EÐA FLEIRI Í SUMAR

Marel Jóhann 
Baldvinsson
Hæð: 1,91 m

Þyngd: 91 kg

Staða: Framherji

Skónúmer: 45

Hvað hefurðu farið hratt á 
Harleyinu: Of hratt 

Hvað tekurðu í bekk: 
Eitthvað á annað hundraðið

Hver er lengst í speglinum: 
Guðmann í greiðslunni

Tanaðastur í liðinu: 
Prinsinn

Skemmtilegast við Molde: 
Ótrúleg náttúrufegurð

Leðinlegast við Molde: 
Fjarvera frá vinum og ætt-
ingjum

Hvað varð um síða hárið 
Það fór í frí



www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

 kr. 7.900
Þríhjól
Touring Pink.
Vandað, létt og endingargott

 kr. 8.900
Þríhjól m/skúffu
Transporter með skúffu.
Vandað, létt og endingargott 3-4 ára 9.920

4-5 ára 10.320

VIVI Sweety barnahjól.
Létt, sterk og meðfærileg
barnahjól með hjálpardekkjum
og fótbremsu.

Barnahjól

3-4 ára 9.920
4-5 ára 10.320
5-7 ára 10.800

VIVI Scrambler barnahjól.
Létt, sterk og meðfærileg
barnahjól með hjálpardekkjum
og fótbremsu.

Barnahjól

20” 6-8 ára 23.900
24” 8-11 ára 27.900

Vandað fjallahjól með álstelli,
dempara og Shimano gírum.

GIANT MTX fjallahjól

20” 6-8 ára 39.000
24” 7-11 ára 43.000

Hjól fyrir vandláta.
Álstell, flottur útbúnaður.

Scott Voltage fjallahjól

Kr. 32.900
Vandað fjallahjól með álstelli,
fram dempara og Shimano gírum.
Dömu og herra stell í XS - XL.

GIANT ROCK fjallahjól

20” 6-8 ára
kr. 27.500

Vandað fjallahjól með álstelli,
demparar framan og aftan og 
Shimano gírum.

GIANT MTX fjallahjól

24” 8-11 ára
kr. 35.900

Vandað fjallahjól með álstelli,
dempara og Shimano gírum.

GIANT STP fjallahjól
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Upplýsingar um raðgreiðslur veittar í versluninni.
Hjólin eru afhent tilbúin til notkunar, samsett og stillt á fullkomnu reiðhjólaverkstæði. Aðeins vönduð hjól með ábyrgð, öll barnahjól með CE viðurkenningu.Frí upphersla fylgir innan tveggja mánaða.

Full búð af hjólumFull búð af hjólum
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Tímabil Fylkis í Landsbankadeildinni 
í fyrra var í meira lagi kaflaskipt. 
Árbæjarliðið fór ágætlega af stað 

en þrír tapleikir í fjórum leikjum á miðju 
tímabili gerðu það að verkum að Fylkir 
heltist úr lestinni í toppbaráttunni. Góður 
2-4 sigur gegn Val í elleftu umferð kom 
Fylki aftur á réttan kjöl og liðið tapaði 
aðeins einum leik á lokasprettinum og 
endaði í fjórða sæti, sem tryggði félaginu 
jafnframt þátttökurrétt í Inter-Toto 
keppninni í sumar. Leifur Garðarsson, 
þjálfari Fylkis, skrifaði í vetur undir 
nýjan fimm ára samning við Árbæjarliðið 
og er ágætlega brattur fyrir komandi 
tímabil. „Tímabilið leggst ágætlega í mig 
og við setjum okkur að sjálfsögðu þau 
einföldu markmið að fara í hvern leik 
með því hugarfari að ná hámarks árangri,“ 
sagði Leifur sem hefur gert nokkrar 
breytingar á liði sínu fyrir komandi átök, 
og þá sér í lagi í framlínunni, enda gekk 
liðinu fremur illa fyrir framan mark and-
stæðinganna í fyrrasumar. „Christian 
Christiansen ákvað að halda heim til Dan-
merkur og reyna fyrir sér þar en það kom 
okkur hins vegar í opna skjöldu að Albert 
Ingason skyldi yfirgefa svæðið og fara í 
Val, hvort sem hann stýrði því eða aðrir. Í 
staðinn fengum við Jóhann Þórhallsson 
og Allan Dyring og þeir eru ólíkir leik-
menn og gefa okkur ákveðna möguleika. 
Síðan eigum við einnig aðra framherja 
eins og Hauk Inga Guðnason, og það er 
óskandi að hann nái að halda sér frá 
meiðslum. Þar að auki eru einnig ungir og 
efnilegir leikmenn að koma upp hjá félag-
inu,“ sagði Leifur sem þarf að hafa minni 
áhyggjur af varnarleik liðsins ef miða má 
við síðasta sumar. Fylkismenn voru þá 
með besta varnarlið deildarinnar og 

fengu aðeins á sig átján mörk í Lands-
bankadeildinni eða eitt mark að meðaltali 
í leik. „Varnarleikur liðsins var til fyrir-
myndar í fyrra. Á undirbúningstímabil-
inu fá menn oft á sig fleiri mörk en þegar 
út í deildakeppnina er komið, því þar er 
spilað á mörgum mönnum og verið að 
prófa hluti. En ég vona að ég verði jafn 
sáttur við varnarleikinn á þessu tímabili 
og í fyrra, sagði Leifur sem hefur ekki 
áhyggjur af því að þátttaka í Inter-Toto 
keppninni eigi eftir að hafa neikvæð áhrif 
á gengið í Landsbankadeildinni. „Þátttaka 
í Evrópukeppni er alltaf ákveðin gulrót 
og viðurkenning á gott starf keppnistíma-
bilið á undan. Slíkt er tilhlökkunarefni en 
ekki dragbítur. Við mætum því til leiks 
staðráðnir í að njóta hverrar mínútu í 
þeirri keppni sem og öðrum á tímabil-
inu,“ sagði Leifur að lokum.

Nýju framherjarnir í Árbænum, Allan 
Dyring og Jóhann Þórhallsson, eru ekki 
síður spenntir fyrir komandi tímabil í 
Landsbankadeildinni. „Mér hefur gengið 
vel að skora síðan ég kom til Fylkis og er 
nærri því með mark að meðaltali í leik, en 
ég skal játa það að ég er orðinn þreyttur á 
undirbúningstímabilinu og get ekki beðið 
eftir því að Landsbankadeildin byrji. 
Þjálfarinn hefur trú á mér og veit hvað ég 
get gert og það er mjög mikilvægt fyrir 
mig persónulega, en það er dálítið erfitt 
að átta sig á því hvar liðið stendur í sam-
anburði við önnur lið. Við erum búnir að 
lenda í miklum vandræðum með meiðsli 
leikmanna á undirbúningstímabilinu en 
það verða vonandi allir klárir í fyrsta 
leik,“ sagði Allan og telur að fullskipað 
Fylkislið geti á góðum degi unnið hvaða 
lið sem er í deildinni. „Við tökum einn 
leik fyrir í einu og förum í hvern leik til 
þess að vinna hann, sama í hvaða keppni 
það er,“ sagði Allan brattur og Jóhann tók 
undir með honum. „Við höfum alla burði 
til þess að vera með í toppbaráttunni ef 
allt gengur að óskum og við verðum 
heppnir með meiðsli. Þetta er flottur 
hópur og það er góð stemning í Árbæn-
um, og ég fann það strax að þetta væri 
rétta félagið fyrir mig,“ sagði Jóhann. 

STAÐRÁÐNIR Í AÐ LÁTA 
TIL SÍN TAKA MEÐ FYLKI

SLÁ FRÁ SÉR SÓKNARMENNIRNIR ALLAN DYRING OG JÓHANN ÞÓRHALLSSON EIGA EFLAUST EFTIR AÐ LÁTA FINNA HRAUSTLEGA FYRIR SÉR MEÐ 

FYLKI  Í LANDSBANKADEILDINNI Í SUMAR OG ERU STAÐRÁÐNIR Í AÐ NÁ GÓÐUM ÁRANGRI UNDIR STJÓRN LEIFS GARÐARSSONAR Í ÁRBÆNUM.

 MYND/VALLI

Fylkir hefur fengið til sín tvo nýja framherja fyrir 
komandi átök í Landsbankadeildinni, þá Jóhann 
Þórhallsson frá KR og Allan Dyring frá FH. Leik-
mennirnir áttu hvor um sig erfitt uppdráttar síð-
asta sumar og gekk illa að skora en Jóhann skoraði 
aðeins eitt mark í fjórtán leikjum og Allan náði 
ekki að skora í þeim fjórum leikjum sem hann spil-
aði. Þjálfarinn Leifur Garðarsson telur þó vitan-
lega að þeir komi báðir til með að styrkja Árbæj-
arliðið til muna og hefur trú á því að þeir eigi eftir 
að sýna sitt rétta andlit næsta sumar. „Kostir 
Jóhanns og Allans eru í raun ólíkir. Jóhann er bein-
skeyttur framherji og kannski meiri „center“ en 
Fylkir hefur verið með undanfarin ár, meðan Allan 
er meira rétt fyrir aftan 
fremstu línu og getur einn-
ig leikið á miðsvæðinu. 
Hver leikmaður þarf 
yfirleitt að sanna 
það fyrir sjálfum 
sér í hverju verk-
efni hversu 
góður leikmaður 
hann er og það er 
enginn betri en 
síðasti leikur gaf til 
kynna. En við þekkjum 
hins vegar hæfileika þess-
ara tveggja leikmanna og 
vitum hvað í þeim býr,“ 
sagði Leifur, en Jóhann hefur 
sýnt það í gegnum árin að 
hann er eitraður framherji og 
tölfræðin talar þar sínu máli. 
Hann hefur skorað 24 mörk í 77 
leikjum í efstu deild með Þór, 
KA, Grindavík og svo KR. Allan á 
ef til vill frekar eftir að sanna sig 
sem markaskorari í efstu deild þar 
sem hann hefur skorað 4 mörk í 18 
leikjum með FH.

VITUM HVAÐ 
Í ÞEIM BÝR

Það er mikill hugur í mönnum í Árbænum fyrir komandi tímabil í 
Landsbankadeildinni og þátttöku félagsins í Inter-Toto keppninni. 
Fylkir var með besta varnarliðið í Landsbankadeildinni í fyrra en 
liðinu gekk illa að skora mörk og þjálfarinn, Leifur Garðarsson, hefur 
því fengið framherjana ALLAN DYRING og JÓHANN ÞÓRHALLSSON 
til þess að styrkja framlínuna.   Eftir Ómar Þorgeirsson

HEFUR TRÚ Á SÍNUM MÖNNUM
LEIFUR GARÐARSSON, ÞJÁLFARI FYLKIS, HEFUR TRÚ Á ÞVÍ AÐ NÝIR 

SÓKNARMENN ÁRBÆINGA, ÞEIR JÓHANN ÞÓRHALLSSON OG ALLAN 

DYRING, EIGI EFTIR AÐ REYNAST HAPPAFENGUR Í LANDSBANKA-

DEILDINNI Í SUMAR.  MYND/VALLI
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FASTEIGNIR Í SUÐUR FRAKKLANDI
FITOU

LE DOMAINE DES CAPITELLES
Nýjar glæsilegar íbúðir og raðhús staðsettar í byggðarkjarna á hæð rétt ofan við 

vínræktarbæinn FITOU í suður Frakklandi þar sem stórbrotins útsýnis nýtur

FITOU er ósvikinn lítill vínræktarbær þar sem kyrrðin ríkir
undir miðjarðarhafssólinni.
Í bænum má finna nokkra heillandi veitingastaði og þar
gerir maður góð kaup á eðalvínum beint af framleiðanda
úr einum af fjölmörgu vínkjöllurum þeirra.
Einnig er þar 10. aldar kastali og fleiri fornar byggingar.
Á þessu svæði rekur hver heillandi strandbærinn annan.
Þar upplifir maður hina einstöku frönsku og afslöppuðu
stemningu.
Stutt í margskonar afþreyingu, golf, sjósport, á skíði og
stutt til Spánar svo eitthvað sé nefnt.
Áætluð er tveggja til þriggja daga skoðunarferð í fylgd
fasteignasala í kringum helgina 23.--26. maí 2008
Þeir sem taka þátt og ákveða kaup í kjölfarið fá ferða-
kostnað endurgreiddan allt að 1.000 eur*

Eignirnar eru tilbúnar til afhendingar við kaupsamning,
fullbúnar að utan sem innan með fallegum gólfefnum,
innréttingum, eldunartækjum, ísskáp og uppþvottavél.
Frágangur veranda og svala er fullbúinn með hellum
og/eða flísum.
Sjávarútsýni úr öllum eignum
Stórar verandir og þaksvalir, garðar og bílskúrar með
raðhúsum
Gott aðgengi og góður frágangur sameiginlegs svæðis
Þrjár sundlaugar í sameiginlegum garði með góðri að-
stöðu
5-10 mínútna akstur á glæsilega baðströnd 
Verðlag á nauðsynjum er hagstætt
Verð frá 151.000-425.000 eur, möguleiki á 80% láni.

www.fmg.isSími 575 8585
*500 eur fyrir einstakling þó aldrei hærra en 1.000 eur vegna hverrar seldrar eignar.

HAFIÐ SAMBAND OG FÁIÐ FREKARI
UPPLÝSINGAR OG SENDAN BÆKLING

Sandakur 1. hæð 2. hæð

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið 
í Hæðinni, sem hefur fengið frábærar 
viðtökur.

Sérútbúnar íbúðir
Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá EGG og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

Sýningaríbúð

Opið hús í Línakri í dag frá kl. 14–15

Hér er gott að búa
Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á 
eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið 
er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til 
allra átta. Stutt er í alla verslun og þjónustu, 
fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og ótal 
frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Valdar eignir afhendast með 
eikarparketi, uppþvottavél, 
ísskáp, gardínum og ljósum.

Hæðin

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Fr
u

m

Í sölu nýtt 3ja herbergja 163,3 raðhús í
Mosfellsbæ á einni hæð með innbyggðum bílskúr og mikilli lofthæð.
Húsið verður afhent fullbúið að utan með frágenginni lóð en tilbúið
til innréttinga að innan - FULLMÁLAÐ. Góð aðkoma. Bílastæði hellu-
lagt. Sólpallur í garði. Búið að tyrfa. Fjögur hús eru í lengjunni.
Til afhendingar STRAX. Verð 38,9 millj.

Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 12 og 14.
Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205 

Opið hús í dag 12:00 til 14:00 
Rauðamýri 15, 270 Mosfellsbær 

Tæplega 250 fm fullbúið endaraðhús,
byggt 1995, á tveimur hæðum á frá-
bærum útsýnisstað í Kópavogsdalnum er nú í sölumeðferð hjá
Höfða. Fjögur svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Fallegar inn-
réttingar. Garður í góðri rækt með fallegum veröndum og góðum
svölum. Aðkoman er góð og næg bílastæði. Sjón er sögu ríkari.
Verð 74,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir 
Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205 

Til sölu er innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem rekur tvær
verslanir með vörur fyrir hunda og ketti, ásamt dýrasnyrtistofu.
Góð afkoma.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Runólfur Gunnlaugsson, viðsk.fr.

lögg.fasteignasali á Höfða 
í síma 892 7798.

Fyrirspurnir má senda á 
runolfur@hofdi.is

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 17:00
Blikahjalli 6, 200 Kópavogur

Fyrirtæki til sölu.
Innflutnings- og þjónustufyrirtæki

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 
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D
agana 16.-18. maí 
næstkomandi 
gefst öllum áhuga-
sömum um danska 
hönnun tækifæri 
til að skoða nýjar 

hliðar á Kaupmannahöfn. Dagarn-
ir heita Copenhagen Architecture 
and Design Days (CphADD) og 
eru nú haldnir þriðja árið í röð. 
Eru þeir sannkölluð hönnunar-
veisla þar sem yfir 30 menningar-
stofnanir, arkitektastofur og fyr-
irtæki opna dyr sínar fyrir 
almenningi og bjóða upp á ýmiss 
konar skoðunarferðir, fyrirlestra 
og sýningar. Gestir geta keypt 
passa á aðeins tíu evrur og þar 
með fengið aðgang að fjölbreyttri 
og líflegri dagskrá. Dönsk hönnun 
og arkitektúr á sér langa sögu og 
undanfarin ár hefur Kaupmanna-
höfn öðlast nýjan sess sem ein af 
helstu hönnunarborgum veraldar. 
„Í gegnum CphADD getum við 
veitt almenningi innsýn í það besta 
sem Danmörk hefur upp á að bjóða 
í þessum geira,“ útskýrir fram-
kvæmdastjóri hátíðarinnar, Mart-
in Bender, frá ferðamálaráðinu 
Wonderful Copenhagen. 

Ný og spennandi menningarhús
Allir þeir sem hafa áhuga á arki-
tektúr og menningu ættu að 
kynna sér þau þrjú stórfenglegu 
menningarhúsnæði sem reist 
hafa verið á undanförnum árum 
við hafnarlengjuna í Kaupmanna-
höfn. Den Sorte Diamant, eða 
Svarti demanturinn, reis fyrir 
níu árum og hýsir Konunglega 
þjóðarbókasafnið ásamt kaffi-
húsi og frábærum veitingastað 
sem nefnist Sören K. Þessi fal-
lega og framúrstefnulega bygg-
ing var hönnuð af arkitektateym-
inu Schmidt, Hammer og Lassen 
og þar er samspil ljóss, rýmis og 
lífrænna forma í fyrirrúmi. Nafn-
ið Svarti demanturinn er dregið 
af sköpunarlagi byggingarinnar 
sem er í formi demants sem svo 
endurspeglast í sjónum. Árið 
2005 voru dyr nýja danska óperu-
hússins opnaðar í tilkomumikilli 
byggingu við höfnina. Húsið var 
kostað af einu stærsta sjóflutn-
ingafyrirtæki Danmerkur, A.P. 
Møller-Maersk, og var hannað af 
arkitektinum Henning Larsen. 
Hinum megin við vatnið, and-
spænis Óperunni, stendur hið 
stórglæsilega Skuespilhus, ný 
bygging Konunglega danska leik-
hússins, sem var opnuð í febrúar 
síðastliðnum. Leikhúsbyggingin 
hefur hlotið afar lofsamlega 
dóma um heim allan og er ein-
staklega nútímaleg og norræn 
sköpun arkitektanna Boje Lund-
gard og Lene Tranberg. Í fram-
tíðinni verður reist brú á milli 
Óperuhússins og leikhússins, 
sem mun styrkja menningar-
starfsemina enn frekar á þessum 
fallega stað við höfnina.

Áræðið borgarskipulag
Vatn, rými og ljós eru í fyrirrúmi 
hjá arkitektum sem hafa sett mark 
sitt á danskan arkitektúr undan-
farin ár, en þar má nefna fræg 
nöfn eins og Sir Norman Foster, 
Henning Larsen, Jean Nouvel, 
Daniel Libeskind og Zaha Hadid. 
Nýtt borgarskipulag má sjá í 
þremur lykilhverfum: Ørestad, 
höfninni og í miðborginni. Ørestad 
er á eyjunni Amager, þar sem 
einnig er að finna Kastrup-flug-
völl, en nú er finnskt arkitekta-
teymi sem nefnist ARKKI að 
skapa nýtt og spennandi hverfi 
þar sem græn rými eru í fyrir-
rúmi. Náttúruperlan Kalvebod 
Fælled er einmitt á Vestur-Ama-
ger en þar er hægt að stinga sér til 
sunds, fara í bátsferð, í golf eða 
fara í gönguferð í fallegum skóg-
um. Ørestad er sérstaklega hann-
að með tilliti til háskólanema og 
fjölskyldna, en þangað flutti ein-
mitt danski tækniháskólinn ITU 
inn í framúrstefnulega byggingu 
hannaða af Henning Larsen. Í 

Ørestad er verslunarkjarninn 
Fields en þar má meðal annars 
heimsækja nýjasta „Mekka“ hönn-
unar í Danmörku, verslunina Nor-
mann sem er kölluð hið „nýja Ill-
ums Bolighus fyrir nýja kynslóð“. 

Horft til fortíðar
Meðal þeirra skemmtilegu mögu-
leika í boði á CphADD er heim-
sókn í herbergi 606 á Radisson 
Royal SAS-hótelinu í miðborg 
Kaupmannahafnar. Hótelið, sem 
var umdeilt á sínum tíma, þar sem 
það gnæfir yfir eldri byggingar 
borgarinnar, var hannað af guð-
föður danskrar hönnunar, Arne 
Jacobsen, árið 1960. Hann hannaði 
allt frá byggingunni sjálfri niður í 
húsgögnin, litapallettuna, hurðar-
húnana og hnífapörin sem síðar 
voru notuð í mynd Kubricks „2001: 
A Space Odyssey“. Á áttunda ára-
tugnum var miklum hluta af hönn-
un Jacobsens fargað en herbergi 
606 fékk alltaf að vera óhreyft, og 
almenningi og ferðamönnum gefst 

kostur á að skoða þetta piparmynt-
ugræna „sixtís-herbergi“ og sjá 
snilldarhönnun Jacobsens í öllu 
sínu veldi, frá stólum eins og egg-
inu, svaninum og dropanum yfir í 
færanleg ljós og hillusamstæður. 

Hótelið var þó nýverið endurhann-
að með tilliti til anda Jacobsens og 
þar má sjá húsgögn hans um allt í 
aðeins nútímalegri uppfærslu. 
Þetta fimm stjörnu hótel býður 
einnig upp á sælkeraveitingastað-

inn Alberto K á tuttugustu hæð og 
Café Royal á jarðhæð. 

Upplýsingar um hönnunar-
dagana og dagskrá má finna á 

www.cphadd.com

The House á Nýhöfn, ný hönn-
unarverslun sem býður upp á 
það helsta í danskri hönnun, 
meðal annars Jacobsen, Børge 
Mogensen, Hans J. Wegner, 
Nanna Ditzel, Poul Henningsen 
og Verner Panton. 
Paustian, hönnunarverslun við 
höfnina. Verslunin er hönnuð 
af Jørn Utzon, sem teiknaði 
Óperuhúsið í Sydney, og býður 
upp á danska og alþjóðlega 
hönnun. Þar er einnig að finna 
vinsælan veitingastað með sama 
nafni þar sem er hægt að upplifa 
sannkallaða veislu fyrir augu og 
bragðlauka.
Fílahúsið Arkitektinn Norman 
Foster hannaði þetta stórfenglega 
rými fyrir fílana í dýragarðinum 
og það opnar nú í júní, en það 
er vel þess virði að skoða það að 
utanverðu þangað til.
Listasafnið í Ordupgaard Við-
bygging listasafnsins er hönnuð 
af íraska arkitektinum Zaha Hadid 
og var opnuð árið 2005. 
Danish Design Centre á HC 
Andersens Boulevard var hannað 
af Henning Larsen og þar er 
að finna áhugaverðar sýningar 
um allt sem tengist danskri og 
alþjóðlegri hönnun.

FLEIRI STAÐIR TIL AÐ 
UPPLIFA HÖNNUN:

Kastljósinu beint að arkitektúr
Dönsk hönnun hefur verið áberandi á heimsvísu undanfarna áratugi og hefur fengið óspart lof fyrir einfaldleika, gæði og fúnk-
ísstíl. Á síðustu árum hafa einnig sprottið upp stórfengleg menningarhús í Kaupmannahöfn ásamt nýjum hverfum sem borgaryf-
irvöld binda miklar vonir við. Anna Margrét Björnsson kynnti sér nýjustu perlur danskrar hönnunar. 

KONUNGLEGA DANSKA LEIKHÚSIÐ Danir eru afar stoltir af hinu nýja Skuespilhus sem liggur við hafnarbakkann. 

RANGSÆLIS FRÁ VINSTRI: 
1. Radisson Royal SAS-hótelið í Kaupmannahöfn sem 
Arne Jacobsen teiknaði árið 1960. 2. Nýja óperuhúsið við 
hafnarbakkann, teiknað af Henning Larsen. 3. Stóra sviðið í 
konunglega danska leikhúsinu en það er eins og stórfeng-
legur hellir. 4. Restaurant Jacobsen liggur í norðanverðri 
Kaupmannahöfn og byggingin var einnig teiknuð af Arne 
Jacobsen.  5. Arne Jacobssen, guðfaðir danskrar hönnunar 
sést hér í herbergi á Radisson Royal SAS-hótelinu. 6. Nýjar 
skrifstofubyggingar í Örestad-hverfinu í Kaupmannahöfn. 
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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

Ættir þú ekki að 
fara að slaka á í 
fótboltanum?

Neiii... Ég vil 
halda mér í 

formi.

Palli, hefurðu séð sólgler-
augun mín?

Ég var með 
þau rétt 
áðan...

Ó! Ég held á þeim!

Stundum er 
ég ótrúlega 

vitlaus.

Einmitt!

Fyrirgefðu. Þetta átti 
ekki að 

hljóma eins 
og ég meinti 

það.

Gervitennur 
fyrir alla

Þetta er óvenjuleg beiðni, 
en við skulum athuga 
hvað við getum gert.

Íííískr!
Og nú, stuttur einsöngur...

Frábært.

Ég vona að 
hann verði 

svo stuttur að 
ég missi af 

honum.

Krakkarnir hafa 
gefið í skyn að 

þau langi í hund.

Hvernig 
hafa þau 
gert það?

Klór Klór

Klór

Klór
Klór

Á frekar áberandi hátt.

Klór
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HLUNNINDI SEM FYRIR-
TÆKJASAMNINGUR VEITIR:

• Sérstakur ferðaráðgjafi hefur 
  umsjón með hverju fyrirtæki

• Neyðarnúmer sem er 
  opið allan sólarhringinn 
  - alla daga ársins

• Afsláttur sem býðst 
  af fargjöldum til áfanga-
  staða Icelandair

• Nákvæmt viðskiptayfirlit 
  á vefnum

+ Skráðu fyrirtækið þitt 
 núna á www.icelandair.is

ÞJÓNUSTA
SEM SPARAR

FYRIRTÆKJUM
TÍMA OG

PENINGA

ER ÞITT FYRIRTÆKI
MEÐ SAMNING?

Á hverju einasta ári er 
það jafnskemmtilegt 
þegar daginn fer að 
lengja og sólin lætur sjá 

sig. Gott ef það er ekki 
bara enn skemmtilegra í 

ár en síðustu ár, enda vet-
urinn með eindæmum leiðinlegur.

Undanfarna daga hefur veðrið í 
höfuðborginni verið alveg hreint 
yndislegt. Ekta veður til þess að 
vera úti, fara í göngutúr eða sund 
eða bara rölta um miðbæinn og 
njóta lífsins. Miðbærinn vaknar 
nefnilega úr dvala þegar sólin fer 
að skína, allt í einu er hann fullur af 
fólki og verður fallegur á nýjan 
leik. Meira að segja niðurnídd hús 
við Hverfisgötu líta mun betur út 
þegar sólin skín.

Sannir Íslendingar vita líka að 
þeim er hollast að nýta hvern ein-
asta sumardag til hins ýtrasta, því 
það er aldrei að vita hvenær annar 
slíkur dagur kemur. Þess vegna er 
fátt meira pirrandi fyrir sóldýrk-
andi Íslending en að geta ekki notið 
þessara daga. Sú er einmitt raunin 
hjá fjölmörgum Íslendingum núna 
– það eru nefnilega próf í flestum 
menntastofnunum landsins. Ég er 
þar engin undantekning. Nú hefnist 
manni fyrir það að hafa látið sjálft 
háskólanámið sitja á hakanum í 
allan vetur, hafa unnið of mikið og í 
raun gert of mikið af öllu öðru en 
því að sitja yfir bókunum. Ástandið 
er þannig að það er eins gott að 
sitja við á Þjóðarbókhlöðunni eða 
öðrum álíka stöðum myrkranna á 

milli til þess að bjarga því sem 
bjargað verður. Og þá er ekki í boði 
að skreppa út í góða veðrið, alla-
vega ekki í meira en hálftíma á 
dag.

Háskólanemar eru nú tiltölulega 
heppnir miðað við aðra. En mikið 
ósköp vorkenni ég þeim sem eru í 
framhaldsskólum og börnunum í 
grunnskólunum sem þurfa að húka 
yfir bókunum inni við í fleiri vikur 
til viðbótar.

Við ættum nú að sjá sóma okkar í 
því að leyfa öllum að njóta góða 
veðursins þegar það loksins kemur. 
Skólum er stundum lokað á veturna 
vegna slæms veðurs, af hverju ekki 
bara að loka þeim líka þegar veðrið 
er einfaldlega of gott til þess að 
hægt sé að einbeita sér?

STUÐ MILLI STRÍÐA Bönnum próf á vordögum
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR KEMST EKKI ÚT Í GÓÐA VEÐRIÐ
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Á sjötta tug flytjenda hafa skráð 
sig í hljómsveitakeppnina Þorska-
stríðið sem útgáfufyrirtækið Cod 
Music stendur fyrir. Talsmenn 
fyrirtækisins eru hæstánægðir 
með þátttökuna og hvetja fólk til 
að halda áfram að senda þeim lög. 
Lokað verður fyrir innsendingar 
þriðjudaginn 6. maí og því þurfa 

þeir sem ætla sér að taka þátt að 
senda inn efni sem allra fyrst.

Senda skal tvö til fjögur lög á 
heimasíðuna Cod.is. Hinn 16. maí 
verður síðan tilkynnt hver sigur-
vegarinn er, og fær hann í sinn 
hlut útgáfusamning við Cod 
Music.

Á sjötta tug flytjenda

Réttarhöld yfir Jack Jordan, sem er sak-
aður um að hafa setið um Umu Thurman, 
áreitt hana og beitt þvingunum, hófust í 
New York í vikunni. Leikkonan líkir lífs-
reynslunni við martröð.

Uma Thurman bar sjálf vitni í réttarhöldunum á 
fimmtudag, en áður höfðu meðal annars fyrrver-
andi aðstoðarkona hennar og foreldrar greint frá 
þeim ofsóknum sem hún sætti af hálfu Jacks 
Jordan. Joseph La Corte, sem aðstoðaði leikkonuna 
með búninga við tökur á myndinni My Super Ex-
Girlfriend, greindi meðal annars frá því þegar 
Jordan reyndi að ráðast inn í hjólhýsi Thurman á 
tökustað. „Hendurnar á henni skulfu, hún var 
grátbólgin og gat ekki setið kyrr,“ sagði La Corte 
um atburðinn. Fyrrverandi aðstoðarkona Thur-
man, Lisa Grondin, sagði einnig frá því að álagið 
vegna ásóknar Jordan hefði orðið til þess að 
Thurman fór aftur að reykja. 

Thurman bar vitni á fimmtudag, og sagði meðal 
annars frá bréfi sem Jordan hafði sent henni. Í því 
var teikning af opinni gröf, legsteini og manni sem 
stóð á rakvélarblaði. Í bréfinu stóð meðal annars: 
„Hendur mínar ættu að vera á líkama þínum öllum 
stundum.“ „Ég missti mig gjörsamlega,“ sagði 
Thurman. „Þetta var næstum því eins og martröð, 
þetta var hræðilegt,“ sagði hún. 

Leikkonunni bárust einnig nokkrir tölvupóstar 
frá Jordan, þar sem hann talaði meðal annars um 
börn hennar, þau Mayu og Levon, sem Uma á með 
fyrrverandi eiginmanni sínum, Ethan Hawke. Í 
einum pósti stóð „þú átt engin börn“ og talaði 
Jordan um þau sem „ímyndun“. Í sama pósti 
skrifaði Jordan um frásögn biblíunnar af því þegar 
Abraham býr sig undir að fórna syni sínum, Ísak. 
„Ég held ekki að nokkur móðir eða foreldri myndi 
vilja að ókunnugur maður fengi börnin manns á 
heilann, og sérstaklega að þau séu ekki til. Það var 
hræðilegt fyrir mig,“ sagði leikkonan.

Foreldrar Umu greindu einnig frá reynslu sinni 
af ofsóknum Jordans fyrir rétti í vikunni, og sögðu 
meðal annars frá símtölum sem þeim bárust frá 
Jordan. „Hann sagði mér að hann og dóttir mín 
hefðu þekkst í fyrra lífi og þeim væri ætlað að 
vera saman, að hann vissi þetta en ekki hún,“ sagði 
Nena Thurman, móðir Umu, til dæmis.

Lögfræðingur Jordans, George Vomvolakis, 

heldur því fram að hann hafi ekki gerst brotlegur 
við lög að ásettu ráði, og eigi frekar heima á 
geðsjúkrahúsi en í fangelsi. „Hann hugsar ekki 
eins og þið og ég hugsum. Hann þekkir ekki 
mörkin sem við þekkjum. Honum finnst þetta 
rómantískt,“ segir Vomvolakis, sem heldur því 
fram að Jordan hefði aldrei skaðað Umu, þar sem 
hann elski hana. 

Ef Jordan verður sakfelldur gæti hann átt yfir 
höfði sér fangelsisvist í allt að eitt ár.

Sat um Umu Thurman

BAR VITNI Á FIMMTUDAGINN Uma Thurman bar vitni gegn 
Jack Jordan, sem er sakaður um að hafa setið um hana og 
áreitt að ýmsu leyti, fyrir rétti í New York á fimmtudaginn.
 NORDICPHOTOS/GETTY

FORSÆTISRÁÐUNEYTI

NETRÍKIÐ ÍSLAND 

RÁÐSTEFNA UT-DAGSINS 7. MAÍ 2008

Dagur upplýsingatækninnar verður haldinn 7. maí nk. Í 

tilefni dagsins stendur forsætisráðuneytið, í samvinnu 

við Skýrslutæknifélag Íslands, fyrir ráðstefnu undir 

yfi rskriftinni Netríkið Ísland. Ráðstefnan verður haldin 

á Hilton Nordica, miðvikudaginn 7. maí kl. 13:00-

16:15.  Þar verður kynnt ný stefna ríkisstjórnarinnar 

um upplýsingasamfélagið og nokkur lykilverkefni 

sem unnið verður að á framkvæmdatíma stefnunnar. 

Skráning og frekari upplýsingar á www.sky.is.

PO
RT
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n

12:45 Skráning og afhending   
 ráðstefnugagna

13:00 Ávarp
Geir H. Haarde forsætisráðherra

13:15 Netríkið Ísland 
 Guðbjörg Sigurðardóttir 

13:35 Tryggur - bylting í þjónustu   
 Tryggingastofnunar

Sigríður Lillý Baldursdóttir 
 Bragi L. Hauksson

13:55 Staða verkefnis um rafræn skilríki
 Haraldur Bjarnason, 
 Rafræn skráning í fyrirtækjaskrá
 Skúli Jónsson

14:15 Upplýsingatækni í menntun  
 – næstu skref
 Sigurður Davíðsson 

14:35 Kaffi hlé

14:55 Rafrænar sveitarstjórnar-  
 kosningar
 Geir Ragnarsson
 Rafræn þjónusta sveitarfélaga

Álfheiður Eymarsdóttir 

15:15 Flutningstilkynningar milli 
 landa með aðstoð rafrænna  
 skilríkja

Þorsteinn Helgi Steinarsson 
 Þorvarður Kári Ólafsson 

15:35 Persónulegt heilsufarsyfi rlit 
 og upplýsingamiðstöð   
 heilbrigðismála 

Gunnar Alexander Ólafsson 

15:55 Island.is  2012 
 Halla Björg Baldursdóttir 
 Rebekka Rán Samper

16:15 Ráðstefnuslit

Ráðstefnustjóri: Guðfi nna S. Bjarnadóttir alþingismaður

24.990

Alicante

Ashutosh Muni
AUKIN LÍFSGÆÐI – BETRA LÍF

helgarnámskeið 9.-11. maí nk.

Fjallað verður um:
– Andlega vellíðan og tilfinningalegt jafnvægi
– Hvernig við tökumst á við erfiðar tilfinningar á jákvæðan
   hátt
– Hvernig við getum hlúð betur að okkur sjálfum og fjöl-
   skyldunni í nútíma samfélagi
– Hvernig við sköpum aukin lífsgæði með andlegri iðkun

Ashutosh Muni er einstakur meistari jógavísindanna, 
sem miðlar visku sinni og kærleik af sannri umhyggju. Hann 
leggur áherslu á að lifa innihaldsríku lífi og elska fjölskyldu
sína. Þetta er tækifæri til að njóta kennslu hjá einstökum

meistara sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara.

Námskeiðið verður í Valsheimilinu (hátíðarsal) að Hlíðarenda.

Nánari upplýsingar og skráning: Einar Ísleifsson 861 2101, 
Áslaug Höskuldsdóttir 694 8475, Kristbjörg Kristmundsdóttir 

861 1373 og yoga@simnet.is
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HANN ER RANGLEGA SAKAÐUR UM MORÐ OG 
GERIR HVAÐ SEM ER TIL AÐ NÁ FRAM RÉTTLÆTI!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

16

12
7

MADE OF HONOUR kl. 8 - 10
STREET KINGS kl. 10
FORGETTING SARA MARSHALL kl. 6 - 8
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 3.20 - 4.40
SUPERHERO MOVIE kl. 6
HORTON  kl.4 ÍSLENSKT TAL

16
12

7

IRON MAN   kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
MADE OF HONOUR    kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR LÚXUS   kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 - 2.30 - 4
21   kl. 10
SUPERHERO MOVIE  kl.1 - 4 - 6 - 8
HORTON   kl.1 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16

12
7

MADE OF HONOUR kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
AWAKE  kl. 10
21 kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8 ÍSLENSKUR TEXTI

5%

SÍMI 551 9000

16
16
12
7

MADE OF HONOUR kl.3 - 6 - 8.20 - 10.35
THE RUINS kl. 8 - 10
TROPA DE ELITE kl.3 - 5.30 - 8 -10.20 ENSKURT

FORGETTING SARA MARSHALL kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3 - 6 ENSKUR TEXTI

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

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG",,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FBVJV - TOPP5.IS/FB

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

IRON MAN                    kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

SUPERHERO MOVIE kl. 8 L

P2 kl. 10 16

DRILLBIT TAYLOR kl. 3:30 - 5:45 L

BUBBI BYGGIR  ÍSL TAL kl. 3:30 L

IRON MAN                      kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

FORGETTING SARAH... kl. 5:45 - 8 12

21 kl. 10:30 12

HORTON ÍSL TAL kl. 4 L

BUBBI BYGGIR  ÍSL TAL kl. 4 L

IRON MAN                     kl. 2 - 5 - 8 - 10:30 12

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 2 L

DRILLBIT TAYLOR kl. 4 - 6 L

OVER HER DEAD BODY kl.  8 7

THE RUINS kl.  10 16

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

IRON MAN                             kl. 3D - 5:30D - 8D - 10:40D 12

IRON MAN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40 VIP
MAID OF HONOR           kl. 1:30 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 L

DRILLBIT TAYLOR         kl. 1:30 - 3:30 - 5:40 10

IN THE VALLEY OF ELAH kl. 8 - 10:40 16

FORGETTING SARAH... kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:40 L

FOOL´S GOLD kl. 1:30 - 3:30 - 5:40 7

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

IRON MAN kl. 3:30D - 6D - 9D - 10D 12

OVER HER DEAD BODY kl. 1:50 - 3:40 - 5:50 - 8 7

P2 kl. 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 4D - 6D - 8D 10

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 1:50 L

HANNAH MONTANA kl. 2 (3D) L

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

SparBíó 550kr

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

1/2
SV MBL

IRON MAN - POWER kl. 5.30, 8 og 10.30 12
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 - ÍSLENSKT TAL kl. 2 og 4 L

1/2
SV MBL

“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

500 kr. í bíó!Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

550 Kr.

Það eru ekki bara Hollywood-leikkonur 
sem söðla allt í einu um og spreyta sig á 
sönglistinni, eins og Scarlett Johansson er 
síðasta dæmið um. Söngurinn virðist líka 
heilla fyrirsæturnar.

Fyrirsætan Irina Lazareanu ber höfuð og herðar 
yfir aðra söngfugla í tískuheiminum, þar 
sem hún hefur þegar tekið upp plötu. 
Lazareanu, sem á metið fyrir að 
hafa tekið þátt í flest- um tískusýn-
ingum á einni viku, gerði plöt-
una Some Place Along the 
Way í samstarfi við Sean nokk-
urn Lennon, en hún hefur einn-
ig tengst vandræða- gemsan-
um Pete Doherty og 
Babyshambles sterk-
um böndum. Ein-
hverjir vilja 
meina að hún 
hafi trommað 
með sveitinni, 
en Lazareanu 
hjálpaði 
Doherty, sem 
hún hefur þekkt 
frá fimmtán ára 
aldri, að minnsta 
kosti að semja 
dúettinn sem 
hann og fyrr-
verandi kær-
asta hans, Kate 
Moss, sungu 
saman. 

Nú er það hins 
vegar hin gríð-
arlega vinsæla 
Agyness Deyn 
sem vill feta í 
fótspor Irinu, 
en hún mun 
syngja í 
laginu 
Who með 
hljóm-
sveitinni 
Five 
O’Clock 
Heroes. Að 
sjálfsögðu mun 
Deyn, sem margir 
kalla næstu Kate 
Moss tískuheimsins, einnig 
leika í tónlistarmyndbandi 
við lagið. 

Þá er það Daisy Lowe, sem hefur vakið gríðarlega 
athygli að undanförnu, sem hefur daðrað við míkróf-
óninn. Hún er dóttir Gavins Rossdale, eiginmanns 
Gwen Stefani og söngvara Bush, og hefur því ekki 
langt að sækja tónlistarhæfileikana. Frægðar-
stjarna Lowe í tískuheiminum  hefur farið hækk-
andi að undanförnu, en hún ku hafa mikinn hug á 

tónlistinni líka. Kærasti Lowe er enginn 
annar en Mark Ronson, sem nýtur mik-

illar hylli sem upptökustjóri og fram-
leiðandi, og Lowe hefur þegar haldið 
í hljóðver með honum. Samkvæmt 
móður hennar, Pearl Lowe, er hún þó 
ekki alveg ánægð með útkomuna, og 
þar sem bæði hún og Mark hafa í 
nógu öðru að snúast verður væntan-
lega einhver bið eftir fyrstu plötu 

þeirra.  

Syngjandi sælar fyrirsætur

DAISY LOWE Dóttir Gavins Rossdale 
og Pearl Lowe ku vera ansi hæfileika-
rík í tónlistinni og hefur þegar kynnst 

hljóðverinu nokkuð vel.

AGYNESS DEYN Upprennandi 
ofurfyrirsætan Agyness Deyn 
mun spreyta sig á tónlistinni 
með bandarísku sveitinni 

Five O‘Clock Heroes.

SÖNG MEÐ SEAN Irina Lazareanu hefur 
tekið upp plötu í samstarfi við Sean 
nokkurn Lennon.

TILBOÐSVERÐ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ

KL. 4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 REGNBOGINN KL.3 REGNBOGINN

KL.3 REGNBOGINN

ÞAÐ ÞARF ALVÖRU KARLMANN TIL AÐ 
VERA BRÚÐARMEYJA!

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

SparBíó 550krSparBíó 550kr
laugardag og sunnudag

UNDRAHUNDURINN
KL. 1:30 Í ÁLF. KL. 1:50 Í 
KRINGL. OG KL. 2 Á AK.

MADE OF HONOUR
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

OVER HER DEAD BODY
KL. 1:50 Í KRINGLUNNI

IRON MAN
KL. 3 Í ÁLFAB. KL. 2 Á AK.
OG 5:30 Í KEFL.

HANNA MONTANA
KL. 2 Í KRINGLUNNI
ATH. SÝND Í 3-D

DRILLBIT TAYLOR
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG 
KL. 4 Á AKUREYRI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS
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Hin glæsilega söngkona Leona 
Lewis hefur átt góðu gengi að 
fagna frá því hún bar sigur úr 
býtum í bresku X-Factor-
keppninni árið 2006. Hún setti 
heimsmet þegar fyrsta smá-
skífa hennar seldist í 50 þús-
und eintökum á hálftíma á 
Internetinu og Leona er 
fyrsta breska söngkonan 
sem nær á topp banda-
ríska vinsældalistans í 
20 ár. Þrátt fyrir vel-
gengnina telja samstarfs-
menn hennar að söngkon-
an þurfi að losna við 
nokkur kíló ef hún eigi 
halda í við stórstjörnur á 
borð við Janet Jackson, Ma-
donnu og Mariuh Carey.

Einkaþjálfarinn Patricia 

Gay hefur verið ráðin í verkið og 
mun hún þjálfa Leonu fyrir 

næsta tónlistarmyndband 
söngkonunnar. Patricia er 
vön að þjálfa stórstjörnur 
og hjálpaði Mariuh Carey 
nýverið að koma sér í 
toppform. Leona mun 

fara í stífa þjálfun til 
Patriciu á stöð henn-

ar í Karíbahafinu, 
en síðan mun hún 
fylgja Leonu eftir 

með reglulegum 
heimsóknum til 
Bretlands. 

Leona Lewis í form

LEONA LEWIS Söng-
konan glæsilega ætlar 
að koma sér í betra form 
með hjálp einkaþjálfara.

Nú styttist í endanlega niðurstöðu 
hjá Eurovision-aðdáendaklúbbun-
um. Tuttugu og sjö klúbbar hafa 
birt spár sínar og aðeins átta klúbb-
ar eiga eftir að spá. Hin sænska 
Charlotte Pirelli, áður Nilsson, er 
langefst eins og hún hefur verið 
allan tímann. Þá koma lögin frá 
Serbíu, Sviss, Armeníu og Úkraínu, 
en Ísland er í sjötta sæti. Munar 
þar mest um stigin sem klúbbar í 
Noregi, Andorra, Ísrael, Bretlandi 
og Kýpur gáfu okkur (8 frá hverj-
um) og aserski klúbburinn gaf 
okkur sjö stig.

Talandi um Asera. Aserbaídsjan 
er nú fyrsta skipti með í keppninni 
og sendir pilta tvo, Elnur og Samir. 

Þeir troða upp á fyrra undankvöld-
inu og eru sigurvissir. „Ef við stönd-
um okkur vel á sviðinu þá vinnum 
við,“ sagði Elnur nýlega. „Við erum 
með eina lagið sem blandar saman 
rokki, óperu og mugham – hvað 
gæti klikkað?“ Elnur og Samir 

koma fram í líki engils og djöfuls. 
Lagið „Day after Day“ er um bar-
áttu þeirra. Mikið verður um dýrð-
ir á sviðinu. Engillinn mun breiða 
úr geysimiklu vænghafi og hásæti 
hans mun springa í loft upp.

Búið er að ráða kynnana. Þau 
Jovana Jankovic og Zeljko Joksim-
ovic lýsa öllum þremur Eurovision-
útsendingunum í ár. Jovana er þaul-
vanur sjónvarpsþulur og lýsti beint 
þegar dregið var í riðlana tvo fyrr á 
árinu. Zeljko er hins vegar einn af 
farsælustu lagahöfundum Balk-
an skagans. Hann samdi framlag 
Serbíu árið 2004 sem varð í öðru 
sæti. Zeljko samdi einnig lag Ser-
bíu í ár sem þykir sigurstranglegt. 

Búið að ráða kynnana

KYNNARNIR Í ÁR Serbarnir Jovana og 
Zeljko.

Bobbi 
Kristina, 15 
ára gömul 
dóttir Whitney 
Houston og 
Bobbys 
Brown, var 
lögð inn á 
sjúkrahús 
eftir sjálfs-
morðstilraun 
í febrúar síðastliðnum, samkvæmt 
heimildum National Enquirer. 
Hún var flutt á geðsjúkrahús, þar 
sem hún dvaldi í nokkra daga, en 
samkvæmt fjölskyldumeðlimnum 
Ann Davis hefur Bobbi hingað til 
„drukkið og skemmt sér og gert 
hvað sem hún vill“.

Jessica Simpson 
þakkar kærasta 
sínum, Tony 
Romo, fyrir að hafa 
látið henni líða 

vel með sjálfa 
sig að nýju. 
Hún segir 
að hún hafi 
fundið fyrir 
samkeppni 

í öðrum 
samböndum 

sínum, eins og 
við Nick Lachey 
og John Mayer, 
en nú líði henni 

vel með sjálfa sig. 
„Hann kenndi mér að líða vel með 
sjálfa mig að nýju. Við kynntumst 
með því að tala saman, sem ég 
held að sé best,“ segir 
söngkonan.

Mariah Carey gekk 
að eiga kærasta sinn, 
leikarann og rappar-
ann Nick Cannon, 
á heimili sínu 
á Bahama-
eyjum í 
vikunni. 
Brúð-
kaupið 
fór 
fram á 
laun, og 
aðeins örfáir 
voru viðstaddir 
athöfnina. Tals-
menn parsins 
hafa enn ekki 
staðfest að þau séu nú gift, en 
margir fjölmiðlar segjast hafa heim-
ildir fyrir því. Talið er að Carey hafi 
neitað að skrifa undir kaupmála 
fyrir vígsluna, sem er hennar önnur. 

Benji Madden vill giftast Paris 
Hilton, og kallar partíprinsessuna 
„efni í eiginkonu“. Madden segir 
þau skötuhjúin hafa þekkst lengi, 
og verið orðin ástfangin löngu áður 
en fregnir af sambandi þeirra kvis-

uðust út. Hann seg-
ist alltaf hafa þekkt 
„hina sönnu 
Paris“. Madden 
segir að ekkert 

myndi gera hann 
hamingjusamari 

en að ganga að 
eiga Paris á 

næstunni, en 
kveðst þó 
ekki vilja 

lofa neinu. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

17 DAGAR TIL STEFNU
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Madrid leðurtungusófi – EINGÖNGU Í BRÚNU LEÐRI
Stærð: 305cmX220cm

Verð áður: 258.000,- -30%  Verð nú: 180.600,-

Grando 4 sæta sófi og skemill
Stærð: 290cmX93cm - Skemill: 87cmX70cm

Verð áður: 164.000,- -25%  Verð nú: 123.000,-

VORT I LBOÐ  Á  SÓFUMVORT I LBOÐ Á SÓFUM
20-30% AFSLÁTTUR20-30% AFSLÁTTUR
VORT I LBOÐ  Á  SÓFUM
20-30% AFSLÁTTUR

Austria tungusófi
Stærð: 333cmX200cm

Verð áður: 188.000,- -20% Verð nú: 150.400,-

Appolo hornsófi og skemill
Stærð: 280cmX220cm - Skemill: 100cmX75cm

Verð áður: 218.000,- -20%  Verð nú: 174.400,-

Svefnsófi
Stærð: 280cmX185cm

Fáanlegur í dökkbrúnu og ljósbrúnu tweed áklæði

Verð áður: 187.000,- -20%  Verð nú: 149.600,-

4 sæta sófi og skemill
Stærð: 270cmX100cm - Skemill: 100cmX100cm
Fáanlegur í ljósbrúnu og rauðu tweed áklæði

Verð áður: 158.000,- -20%  Verð nú: 126.400,-
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FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR FRAM 7. SÆTINU Í LANDSBANKADEILD KARLA 2008

GENGI SÍÐUSTU ÁRA 2007 7. sæti A-deild 2006 1. sæti í B-deild 2005 9. sæti í A-deild 2004 8. sæti í A-deild 2003 7. sæti í A-deild 2002 8. sæti í A-deild

AÐRIR
LYKILMENN

GENGI Á VORMÓTUNUM 
■ Sigrar  ■ Jafntefli  ■ TöpAUÐUN 

HELGASON
PAUL MCSHANE HJÁLMAR 

ÞÓRARINSSON

> LYKILMAÐURINN

Reynir Leósson gegnir al-
gjöru lykilhlutverki í Framliðinu. 
Öflugur og reyndur miðvörður 
sem stóð sig ákaflega vel með 
Frömurum á síðustu leiktíð. 
Varnarleikurinn verður að 
vera í lagi hjá Frömurum 
í sumar og þar er Reynir 
aðalmaðurinn. Hann er 
einnig maðurinn sem 
á að reka aðra áfram 
og gera Framarar 
eflaust þá kröfu að 
hann stígi enn frekar 
upp sem leiðtogi 
liðsins.

> X-FAKTORINN

Heiðar Geir Júlíusson er kom-
inn heim til Fram frá Svíþjóð. Einn 
af efnilegri leikmönnum landsins og 
ætti að reynast Fram drjúgur.

Það er talsvert breytt lið sem mætir til 
leiks hjá Fram í sumar. Liðið hefur misst 
markaskorarann Jónas Grana Garðarsson, 
miðjumanninn Alexander Steen og varnar-
manninn Kristján Hauksson meðal annars.

Í þeirra stað eru komnir Auðun Helgason, 
Jón Þorgrímur Stefánsson, Paul McShane 
og Heiðar Geir Júlíusson.

Auðun, Jón og McShane koma með mikla 
reynslu í liðið og þarna eru þess utan á ferð-
inni menn sem hafa verið að spjara sig vel í 
deild þeirra bestu á síðustu árum.

Framarar skiptu þess utan um mann í 
brúnni en Ólafur Þórðarson var látinn víkja 
fyrir Þorvaldi Örlygssyni sem hafði verið 
að gera áhugaverða hluti með lið Fjarða-
byggðar.

Eins og svo oft áður hafa Framarar verið 
að spila ágætlega á undirbúningstímabilinu 
en sú spilamennska hefur oftar en ekki 
gefið falsvonir fyrir sumarið. Sérfræðingar 
telja þó að annar bragur sé á Fram-liðinu 
núna en undanfarin ár.

Mikið meiri samheldni sé í liðinu og holn-
ingin allt önnur og betri en hún hefur verið 
lengi. Margir efuðust um að Þorvaldur 
Örlygsson væri rétti maðurinn fyrir Fram 
en ef mið er tekið af vorleikjunum er hann 
að berja liðið saman af stakri prýði.

Fram er nýorðið 100 ára og fátt myndi 
gleðja stuðningsmenn liðsins meira en að 
fylgjast með liði sem berst með hjartanu og 
sýnir einhvern stöðugleika en þar hefur 
stórlega vantað upp á síðustu ár.

Árangur á afmælisárinu?
Vi

nn
in

ga
r v

er
ða

 a
fh

en
di

r h
já

 B
T 

Sm
ár

al
in

d.
 K

óp
av

og
i. 

M
eð

 þ
ví

 a
ð 

ta
ka

 þ
át

t e
rt

u 
ko

m
in

n 
í S

M
S 

kl
úb

b.
 9

9 
kr

/s
ke

yt
ið

. 

SENDU SMS JA VBV

Á NÚMERIÐ 1900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir,

varningur tengdur myndinni og margt fleira!

Heimsfrumsýnd 7. maí

Levi´s Stores
Kringlunni og Smáralind

2

6

2

HANDBOLTI Aðalsteinn Eyjólfs-
son, þjálfari Stjörnunnar, mun 
taka við liði Fylkis í N1-deild 
kvenna í sumar. Hann kveður 
Stjörnuna  hins vegar með bæði 
Íslandsmeistara- og bikarmeist-
aratitli.

„Það er æðislegt að labba út 
úr Garðabæ sem tvöfaldur 
meistari og það er ólýsanlegt að 
þetta sé  í höfn,“ sagði Aðal-
steinn.

„Liðið kom 100% klárt í 
þennan leik. Þær náðu að 
stilla spennustigið hár-
rétt og spiluðu frábæran 
handbolta fyrstu 25 mín-
úturnar. Svo kom smá-
kafli þar sem þær 
voru óheppnar og 
gerðu tæknifeila en 
þegar það tók að 
kreppa skóinn 
aftur gáfu þær í og 
sýndu gríðarlegan 
karakter. Ég hef 
aldrei þjálfað hóp sem 
á þetta eins mikið skil-
ið og þessi hópur,“ 
sagði Aðalsteinn sem 
er afar ánægður með 
samstarf sitt við 

Ragnar Hermannsson í vetur.
„Við spiluðum á 28 leikmönn-

um í vetur og ég og Ragnar 
vorum alltaf að hnoða saman 
nýju byrjunarliði. Við höfum 
unnið ótrúlega vel saman og ég 
á engin orð til að lýsa þessu sam-
starfi. Ragnar og Boris Acbe-
chev komu stöðugleika á vörn-
ina og unnu í öðrum þáttum en 
við gerðum í fyrra. Það fékkst 
mikill stöðugleiki við þetta. 
Þegar ég kom úr leikbanni 
ákváðum við að breyta engu þar 
sem það hafði gengið vel og 

ákváðum að stuða ekki vinn-
una mikið með því að 
fara í allt aðra átt. Við 
ákváðum að ég ein-
beitti mér frekar að 
sóknarleiknum og að 
finna lausnir þar. Það 
þrælgekk hjá okkur. 

Við gætum ekki verið 
glaðari,“ sagði Aðal-
steinn að lokum. -gmi

Aðalsteinn Eyjólfsson, fráfarandi þjálfari Stjörnunnar:

Áttum þetta skilið

STOLTUR Aðalsteinn var í 
skýjunum með frammi-
stöðu Stjörnuliðsins í gær.
 DJOROVIC

HANDBOLTI Stjarnan tryggði sér 
Íslandsmeistaratitilinn í N1-deild 
kvenna með góðum sigri á Val, 26-
20, í rafmögnuðum úrslitaleik í 
Mýrinni. Hefði Stjarnan tapað stig-
um hefði Fram orðið Íslandsmeist-
ari en bæði lið luku mótinu með 41 
stig. Stjarnan hafði betur í innbyrð-
isviðureignum liðanna og hampaði 
því bikarnum í leikslok. Valur hafn-
aði í þriðja sæti deildarinnar.

Stjörnustelpur mættu gríðarlega 
ákveðnar til leiks. Ekkert stress 
var að sjá á liðinu á meðan Vals-
stelpur sem höfðu að engu að keppa 
virtust engan veginn tilbúnar í 
leikinn. Stjarnan var níu mörkum 
yfir eftir 20 mínútna leik, 14-5, en 
þá tók sóknarleikur liðsins að 
hiksta.

Valsstelpur virtust átta sig á því 
að niðurlæging blasti við og náðu 
að minnka muninn í sjö mörk fyrir 
hlé, 17-10. Berglind Hansdóttir, 
markvörður Vals, reif upp barátt-
una í liðinu og með frábæran 
varnaleik að vopni náði Valur að 
minnka muninn í tvö mörk, 22-20, 
þegar fimm mínútur lifðu leiks.

Þá tóku Stjörnustelpur við sér á 
ný og kláruðu leikinn eins og sönn-
um Íslandsmeisturum sæmir með 
fjórum síðustu mörkum leiksins. 
Frábær varnarleikur og hárrétt 
spennustig í upphafi leiks varð til 
þess að Stjarnan vann í raun örugg-
an sigur þótt Valur hafi saxað 
hressilega á forskotið í síðari hálf-
leik.

Frábær undirbúningur
Rakel Dögg Bragadóttir, fyrirliði 
Stjörnunnar, stýrði liði sínu af sinni 
alkunnu snilld í leiknum. Rakel 
sagði frábæran undirbúning fyrir 
leikinn hafa skilað miklu. 

„Við einbeittum okkur að þess-
um leik alla vikuna. Við vorum í 
bílstjórasætinu fyrir leikinn og 
vissum að við yrðum að leggja allt 
okkar í hann. Vikan var frábær. 
Það sýndi sig hvernig við byrjuð-

um leikinn. Við fórum í það að 
halda í seinni hálfleik en samt sem 
áður spiluðum við frábæran leik,“ 
sagði Rakel og bætti við:

„Öll pressan var á okkur en við 
vorum mjög rólegar. Eins og Raggi 
þjálfari segir þá spiluðum við með 
köldum haus en heitu hjarta. Við 
vorum tilbúnar í þennan leik. Það 
var ekki neitt stress. Við nutum 
dagsins og uppskárum eftir því. 
Valur er með frábært lið og spilaði 
frábæran varnarleik með frábær-
an markvörð fyrir aftan sig. Við 
fórum líka að hægja á okkur í stað 

þess að halda áfram að sækja,“ 
sagði Rakel um ástæðu þess að 
Valur komst inn í leikinn eftir 
ójafnan fyrri hálfleik.

Stjarnan tapaði þrem leikjum í 
röð í desember en vann 15 síðustu 
leiki sína í mótinu. „Ég vil þakka 
þetta gengi eftir áramót frábærum 
karakterum í liðinu sem eru tilbún-
ir að leggja endalaust á sig. Við 
erum með frábært þjálfara-teymi. 
Öll vinnan í kringum liðið og sam-
staðan á stóran þátt í þessu,“ sagði 
kátur fyrirliði Stjörnunnar í leiks-
lok.  -gmi

Stóðust pressuna með stæl
Stjörnustúlkur sýndur gríðarlegan karakter og sigurvilja þegar þær tryggðu sér 
Íslandsmeistaratitilinn með 26-20 sigri gegn Valsstúlkum í Mýrinni í gærdag. 

FYRIRLIÐINN Rakel Dögg þakkar frábær-
um undirbúningi í vikunni fyrir leikinn 
hvernig fór í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÖFLUG Stjörnustúlkan Alina Petrache var drjúg að vanda og skoraði níu mörk í gær-
dag. Valsstúlkurnar Dagný Skúladóttir, Kristín Guðmundsdóttir og Hafrún Kristjáns-
dóttir reyna hér að stöðva hana. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BIKARINN Á LOFT Rakel Dögg Bragadóttir, fyrirliði Stjörnunnar, lyftir hér Íslandsmeist-
arabikarnum hátt á loft í Mýrinni í gær. Með henni á myndinni eru Stjörnustelpurnar 
Kristín Clausen og Sólveig Lára Kjærnested. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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N1-deild kvenna í handbolta
Stjarnan-Valur 26-20 (17-10)
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Petratche 9/4 
(16/4), Rakel Dögg Bragadóttir 5 (6), Harpa Sif 
Eyjólfsdóttir 4 (5), Sólveig Lára Kjærnested 3 (8), 
Ásta Agnarsdóttir 2 (3), Þorgerður Anna Atladóttir 
1 (1), Kristín Clausen 1 (2), Birgit Engl 1 (5).
Varin skot: Florentina Stancue 21 (41/1 51,2%)
Hraðaupphlaup: 6
Fiskuð víti: 4 
Utan vallar: 4 mínútur
Mörk Vals (skot): Hafrún Kristjánsdóttir 4/1 
(7/2), Dagný Skúladóttir 4 (8), Eva Barna 4 
(12), KristínGuðmundsdóttir 4 (14), Anna María 
Guðmundsdóttir 2 (2), Rebekka Skúladóttir 1 (1), 
Katrín Andrésdóttir 1 (2), Nora Valovics (1), Íris 
Ásta Pétursdóttir (1), Ágústa Edda Björnsdóttir(2)
Varin skot: Berglind Hansdóttir 12 (35/4 34,3%), 
Jolanta Slapikiene 3 (6 50%)
Hraðaupphlaup: 8 
Fiskuð víti: 2 
Utan vallar: 2 
Haukar-FH 31-26
Akureyri-Grótta 19-31
HK-Fylkir 28-30
LOKASTAÐA DEILDARINNAR
Stjarnan 24 20 1 3 +153 41
Fram 24 19 3 2 +124 41
Valur 24 18 0 6 +155 36
Haukar 24 14 2 8 +63 30
Grótta 24 13 1 10 +83 27
Fylkir 24 7 1 16 -96 15
HK 24 6 3 15 -41 15
FH 24 5 1 18 -161 11
Akureyri 24 0 0 24 -280 0

N1-deild karla í handbolta
Afturelding-Stjarnan 26-22
HK-Haukar 32-32
Akureyri-ÍBV 42-33
LOKASTAÐAN Í DEILDINNI
Haukar 28 20 6 2 +99 46
HK 28 17 3 8 +71 37
Valur 28 16 4 8 +93 36
Fram 28 16 2 10 +13 34
Stjarnan 28 12 5 11 +37 29
Akureyri 28 9 4 15 -4 22
Afturelding 28 4 3 21 -77 11
ÍBV 28 4 1 23 -232 9

Norski handboltinn
Drammen-Elverum 31-33
Elverum varð þar með norskur meistari en Axel 
Stefánsson þjálfar liðið og Sigurður Ari Stefáns-
son skoraði 8  mörk og Ingimundur Ingimundar-
son skoraði 7 mörk í úrslitaleiknum.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar 
Vals og bikarmeistarar FH 
mætast í hinni árlegu Meist-
arakeppni KSÍ í fótbolta í 
Kórnum kl. 19.15 í kvöld. Frétta-
blaðið heyrði hljóðið í markahrók-
unum Helga Sigurðssyni hjá Val og 
Tryggva Guðmundssyni hjá FH og 
spurði þá út í leikinn í kvöld og vonir 
og væntingar þeirra fyrir sumarið.

Helgi hefur verið frá vegna meiðsla 
síðan í landsleik Íslands og Færeyja 
um miðjan mars þegar hann tognaði 
aftan í læri en er allur að koma til og 
ætlar sér að vera klár í fyrsta leik í 
Landsbankadeildinni, en á síður von 
á því að leika með Val í kvöld.

„Ég tel mig reyndar nú þegar vera 
orðinn kláran í slaginn en þjálfara -og 

sjúkraþjálfarateymið er 
eitthvað að reyna að 

halda aftur af mér vegna 
hræðslu um að tognunin 

taki sig aftur upp, þannig að 
ég á ekki von á því að vera með í 

kvöld,“ sagði Helgi spenntur og 
kvaðst ánægður með Valsliðið.
„Veturinn hefur gefið okkur mikið 

sjálfstraust, en þeir leikir skipta 
auðvitað engu máli ef menn byrja 
Íslandsmótið ekki á fullu. Ég er 

hins vegar mjög bjartsýnn og 
við ætlum okkur að sjálfsögðu 

að vera með í baráttunni um tit- il-
inn og ég tel að FH og ÍA muni veita okkur 

mesta keppni þar,“ sagði Helgi að lokum.
Tryggvi hefur verið á skotskónum í vetur og 

vor og hlakkar til leiksins í kvöld.
„Það er komin mikil stemning í mannskap-

inn og það er alltaf gaman að spila þessa leiki 
og segja má að þetta sé kannski fyrsti 
alvöruleikur tímabilsins. Það lið sem 

vinnur leikinn ætti því að koma inn í Íslands-
mótið með miklu sjálfstrausti. Það hefði vissu-

lega verið skemmtilegra að spila þennan leik 
úti og á grasi en þetta verður auðvitað 
hörkuleikur bestu liða síðasta sumars,“ 

sagði Tryggvi sem á von á að titilbar-
áttan verði ennþá harðari í ár en 

oft áður.
„Ég er bjartsýnn á sumarið 

eins og alltaf og tel að við 
munum vera í baráttunni um 
titilinn en ég hef trú á því að 
toppbaráttan verði meira 

spennandi í sumar en hún hefur 
verið undanfarin ár og fleiri lið þar 

tilkölluð. Ég hef trú á því að ásamt 
okkur hafi Valur, KR, ÍA, Breiða-
blik og jafnvel Fylkir og Fram 
alla burði til þess að gera góða 

hluti,“ sagði Tryggvi.  - óþ   

Íslandsmeistarar Vals og bikarmeistarar FH eigast við í Meistarakeppni karla í fótbolta í Kórnum í kvöld:

Bestu lið síðasta sumars mætast í kvöld

Í ELDLÍNUNNI Tryggvi Guðmundsson 
telur að leikurinn í kvöld geti virkað 
sem vítamínssprauta fyrir sigurliðið 
inn í Íslandsmótið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KLÁR Í SLAGINN Helgi Sigurðsson 
er búinn að ná sér af meiðslum 
en verður líklega hvíldur í kvöld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Lokaumferðin í N1-
deild karla í handbolta var háð í 
gær og þar bar hæst að Íslands-
meistarar Hauka og silfurlið HK 
gerðu jafntefli 32-32 í fjörugum 
leik í Digranesi.

Talsverður doði hefur verið yfir 
N1-deild karla eftir að Haukar 
tryggðu sér Íslandsmeistaratitil-
inn fyrir tæpum mánuði en leikur 
HK og Hauka í gær var hin besta 
skemmtun. Allt leit út fyrir að 
Haukarnir myndu fara með sigur 
af hólmi 31-32 en HK-ingar gáfust 
ekki upp og náðu að jafna leikinn 
32-32 á lokasekúndu leiksins við 
gríðarlegan fögnuð áhorfenda sem 
fjölmenntu í Digranesið í gærdag. 

Að leik loknum fengu HK-ingar 

svo silfurverðlaunapeninga sem 
Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, afhenti þeim 
og Gunnar Magnússon, þjálfari 
HK, var ágætlega sáttur í leiks-
lok.

„Mér fannst þetta bara fínn leik-
ur og leikmennirnir voru að sýna 
fína baráttu og karakter. Bæði lið 
voru að spila á ungum leikmönn-
um og náttúrulega með hugann 
þar við næsta vetur sem er ekkert 
óeðlilegt eins og deildin hefur þró-
ast og ég skal játa það að þetta er 
búinn að vera frekar erfiður mán-
uður þar sem ef til vill var ekki að 
miklu að keppa í lokaumferðun-
um,“ sagði Gunnar sem er bjart-
sýnn á framhaldið hjá HK.

„Það eru talsverðar manna-
breytingar fram undan þar sem 
við missum eitthvað af þeim 
erlendu leikmönnum sem hafa 
verið hjá okkur. Það er samt mikill 
metnaður hjá HK að vera með í 
toppbaráttunni aftur á næsta ári 
og það eru bjartir tímar fram 
undan hjá félaginu þar sem það 
eru margir efnilegir leikmenn að 
koma upp og 2. flokkur félagsins 
var bæði Íslands -og bikarmeist-
ari,“ sagði Gunnar að lokum.  - óþ 

Lokaumferð N1-deildar karla í handbolta var leikin í gær þar sem flestra augu voru á toppslag HK og Hauka:

Toppliðin skildu jöfn í Digranesi í gær

JAFNTEFLI Íslandsmeistarar 
Hauka og silfurlið HK skildu jöfn í 
Digranesi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Enska úrvalsdeildin
Man. Utd.-West Ham 4-1
1-0 Cristiano Ronaldo (3.), 2-0 Cristiano Ronaldo 
(24.), 3-0 Carlos Tevez (26.), 3-1 Dean Ashton 
(28.), 4-1 Michael Carrick (59.).
Aston Villa-Wigan 0-2
0-1 Antonio Valencia (52.), 0-2 Antonio Valencia 
(63.).
Blackburn-Derby 3-1
0-1 Kenny Miller (19.), 1-1 Roque Santa Cruz 
(45.), Jason Roberts (47.), 3-1 Roque Santa Cruz
(77.).
Fulham-Birmingham 2-0
1-0 Brian McBride (52.), 2-0 Erik Nevland (87.).
Middlesbrough-Portsmouth 2-0
1-0 Chris Riggott (40.), 2-0 Sanli Tuncay (53.).
Reading-Tottenham 0-1
0-1 Robbie Keane (16.).
Bolton-Sunderland 2-0
1-0 El-Hadji Diouf (42.), 2-0 sjálfsmark (83.).
STAÐAN Í DEILDINNI
Man. Utd 37 26 6 5 78-22 84
Chelsea 36 24 9 3 62-25 81
Arsenal 36 22 11 3 72-31 77
Liverpool 36 19 13 4 64-28 70
Everton 36 18 8 10 52-31 62
Aston Villa 37 16 11 10 69-49 59
Blackburn 37 15 13 9 49-44 58
Portsmouth 37 16 9 12 48-39 57
Man. City 36 15 10 11 44-44 55
West Ham 37 13 9 15 40-48 48
Tottenham 37 11 13 13 66-59 46
Newcastle 36 11 10 15 44-60 43
Wigan 37 10 10 17 34-49 40
M‘brough 37 9 12 16 35-52 39
Sunderland 37 11 6 20 36-58 39
Bolton 37 9 9 19 35-53 36
Fulham 37 7 12 18 37-60 33
Reading 37 9 6 22 37-66 33
Birmingham 37 7 11 19 42-61 32
Derby 37 1 8 28 20-85 11

Sænska úrvalsdeildin
Elfsborg-Helsingborg 1-0
Helgi Valur Daníelsson lék allan leikinn fyrir 
Elfsborg en Ólafur Ingi Skúlason er meiddur.

Norska úrvalsdeildin
Tromsø-Brann 0-0
Kristján Örn Sigurðsson var í byrjunarliði Brann 
en var skipt út af í hálfleik fyrir Ólaf Örn Bjarna-
son og Gylfi Einarsson lék síðustu tíu mínúturnar.

Danska úrvalsdeildin
AGF-OB 0-2
Kári Árnason lék allan leikinn fyrir AGF. 

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Manchester United komst 
skrefi nær því að verja titilinn í 
gær eftir auðveldan 4-1 sigur gegn 
West Ham. Botnbarátta deildar-
innar stendur nú sem hæst og þar 
er Reading í kröppum dansi ásamt 
Birmingham en hagur Bolton og 
Fulham vænkaðist til mikilla 
muna.

Það var sannkallaður meistara-
bragur á United á Old Trafford í 
gær og Cristiano Ronaldo skoraði 
fyrsta mark leiksins strax á 3. 
mínútu. Ronaldo fékk þá boltann 
úti á hægri kantinum, náði óáreitt-
ur að koma sér í skotstöðu á hægra 
vítateigshorninu og Portúgalinn 
snjalli þakkaði fyrir sig með góðu 
skoti á nærstöng sem Robert 
Green átti ekki möguleika á að 
verja. Ronaldo var aftur á ferðinni 
á 24. mínútu og skoraði þá sitt 40. 
mark á tímabilinu og í þetta skipt-
ið afgreiddi hann boltann í netið 
með hnénu eftir fyrirgjöf Owens 
Hargreaves. Stórskotahríð United 
hélt áfram tveimur mínútum síðar 
þegar Carlos Tevez skoraði fallegt 
mark með þrumuskoti langt fyrir 
utan teig.

West Ham náði þó að svara fyrir 
sig stuttu síðar þegar Dean Ashton 
minnkaði muninn með glæsilegri 
hjólhestaspyrnu og hagur gest-
anna vænkaðist enn frekar í lok 
fyrri hálfleiks þegar Luis Nani 
fékk að líta rauða spjaldið. Nani 
skallaði þá Lucas Neill og var 
réttilega vísað af velli en ástralski 
varnarmaðurinn var þó ekki alveg 
saklaus í atvikinu en slapp með 
skrekkinn.

Seinni hálfleikur bauð hins 
vegar aldrei upp á neina spennu 

því United sýndi gríðarlegan styrk 
sinn og stjórnaði leiknum fullkom-
lega og engu líkara en West Ham 
væri leikmanni færra heldur en 
hitt. Michael Carrick skoraði svo 
fjórða mark United þegar hálftími 

lifði leiks en það reyndist síðasta 
mark leiksins og þægilegur sigur 
United því í höfn.

Sir Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri United, var að vonum sáttur 
í leikslok.

„Þetta var stórkostlegur dagur 
fyrir Manchester United og þessi 
leikur undirstrikar bara frábæra 
spilamennsku okkar í vetur. Við 
höfum þó ekki unnið neitt enn,“ 
sagði Ferguson varkár í leikslok.

Fallbaráttan harðnar
Fulham vann Birmingham 2-0 í 
sannkölluðum fallbaráttuslag þar 
sem Brian McBride og Erik Nev-
land skoruðu mörkin. Sigur Ful-
ham þýddi að félagið komst loks-
ins upp úr fallsæti á kostnað 
Íslendingaliðsins Reading sem 
tapaði 0-1 gegn Tottenham. Ívar 
Ingimarsson var í byrjunarliði 
Reading í leiknum en Brynjar 
Björn Gunnarsson var ekki í leik-
mannahópnum að þessu sinni.

Grétar Rafn Steinsson var í 
byrjunarliði Bolton sem náði í þrjú 
mikilvæg stig með 2-0 sigri gegn 
Sunderland en Heiðar Helguson 
var ekki í leikmannahópnum. El-
Hadji Diouf skoraði á 42. mínútu 
og Daryl Murphy skoraði sjálfs-
mark í lokin og þar við sat.

Evrópudraumur Villa úr sögunni?
Aston Villa náði ekki að setja 
pressu á Everton í baráttunni um 
fimmta sætið og tapaði 0-2 fyrir 
Wigan sem gulltryggði þar með 
sæti sitt í deildinni. Luis Antonio 
Valencia skoraði bæði mörkin. 
Everton þarf nú aðeins eitt stig úr 
tveimur leikjum til að tryggja sér 
fimmta sætið.

Hermann Hreiðarsson og félag-
ar í Portsmouth töpuðu 2-0 fyrir 
Middlesbrough sem náðu þar með 
að tryggja áframhaldandi veru í 
úrvalsdeildinni.  omar@frettabladid.is

United með aðra hönd á titlinum
Manchester United vann sannfærandi sigur á West Ham í gær og hefur nú sett pressu á Chelsea sem heim-
sækir Newcastle á morgun. Íslendingaliðið Reading er komið í slæma stöðu í botnbaráttunni eftir tap gegn 
Tottenham en Bolton er í talsvert betri málum eftir sigur liðsins gegn Sunderland.

SNILLINGUR Cristiano Ronaldo sýndi enn og aftur snilli sína á Old Trafford í gær og 
skoraði tvö mörk fyrir United. Ronaldo, sem var kosinn leikmaður tímabilsins af bæði 
leikmönnum og blaðamönnum, er kominn með 40 mörk í vetur.  NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Það var mikið um að 
vera í úrslitakeppni NBA-deild-
arinnar í körfubolta í fyrrinótt 
þar sem Cleveland Cavaliers og 
Utah Jazz tryggðu sér farseðil-
inn í aðra umferð en meistara-
efnin í Boston Celtics töpuðu 
gegn Atlanta Hawks og því þarf 
oddaleik til að skera úr um hvort 
liðið kemst áfram.

Cleveland sigraði Washington 
Wizards 105-88 og einvígið því 
samanlagt 4-2 þar sem enginn 
annar en LeBron James fór á 
kostum. James var með þrefalda 
tvennu, 27 stig, 13 fráköst og 13 
stoðsendingar en næstir komu 
Wally Szczerbiak með 26 stig og 
Daniel Gibson með 22 stig. Þetta 
var þriðja árið í röð sem Cleve-
land slær Washington út úr 
fyrstu umferð úrslitakeppninn-
ar.

Utah sigraði Houston Rockets 
113-91 og einvígið því samanlagt 
4-2 og munaði þar mest um þriðja 
leikhlutann í leiknum þar sem 
heimamenn í Utah skoruðu 27 
stig á móti 11 stigum gestanna. 

Utah fékk skell 95-69 í fimmta 
leiknum í Houston og ætlaði 
greinilega ekki að láta það koma 
fyrir aftur.

„Þeir jörðuðu okkur á sínum 
heimavelli í síðasta leik og við 
mættum því ákveðnir til leiks og 
kláruðum dæmið,“ sagði Jerry 
Sloan, þjálfari Utah, í leikslok í 
fyrrinótt en Utah mætir LA 
Lakers í annarri umferð.

Það er óhætt að fullyrða að 
engum hafi dottið í hug að ein-
vígi Boston og Atlanta myndi 
fara í oddaleik eftir að Boston 
vann tvo fyrstu leikina auðveld-
lega en það varð engu að síður 
staðreynd eftir 103-100 sigur 
Atlanta í fyrrinótt. Joe Johnson 
var drjúgur fyrir Atlanta á loka-
mínútu leiksins og setti niður 
þriggja stiga skot og tvö víta-
skot. Rajon Rondo reyndi þriggja 
stiga skot fyrir Boston á lokasek-
úndunum sem geigaði og lokatöl-
ur eins og segir 103-100 fyrir 
Atlanta. Sigurvegarinn í odda-
leiknum mætir Cleveland í ann-
arri umferð.  - óþ  

Ótrúlegir hlutir að gerast í úrslitakeppni NBA:

Atlanta kemur enn 
og aftur á óvart

ÓVÆNT Fáir áttu von á því að Atlanta myndi koma til baka gegn Boston eftir að 
hafa lent 2-0 undir í einvíginu en fram undan er oddaleikur. NORDIC PHOTOS/GETTY
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„Ég sá það fyrst á visir.is“
Ártúnsbrekka lokuð vegna mótmæla

Visir.is var langfyrstur með fréttirnar um aðgerðir vörubílstjóra. Hann 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

EKKI MISSA AF

▼ ▼

▼

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og 
menning á Norðurlandi . Samantekt um-
fjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma 
fresti til 10.15 á mánudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

06.00 How to Kill Your Neighbor´s Dog
08.00 Lost in Translation
10.00 Lackawanna Blues
12.00 Night at the Museum
14.00 How to Kill Your Neighbor´s Dog
16.00 Lost in Translation
18.00 Lackawanna Blues
20.00 Night at the Museum  Geysilega 
vinsæl ævintýra- og gamanmynd fyrir alla 
fjölskylduna með Ben Stiller í aðalhlutverki. 

22.00 The Omen  Fyrsti kaflinn í þessum 
sígilda hrollvekjubálki.

00.00 The General´s Daughter
02.00 Bookies
04.00 The Omen

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 (10:10)

11.35 Hálandahöfðinginn  (4:6)

12.30 Silfur Egils
13.45 Ný Evrópa með augum Palins
14.45 Meistarad. VÍS í hestaíþróttum
15.15 EM 2008 (4:8)
15.45 Fótboltasumarið  Í þættinum verð-
ur hitað upp fyrir fótboltasumarið 2008. 
Gestir og sérfræðingar spá í spilin og liðin 
verða kynnt til sögunnar.

16.50 Meistarad. Evrópu í handbolta
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta  (seinni hálfleikur)

18.30 Talið í söngvakeppni 2008 (1:3)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Sannleikurinn um Mariku  (3:5)

21.05 Sunnudagsbíó - Nói albínói 
 Verðlaunamynd eftir Dag Kára frá 2003 um 
ungan sérvitring í íslensku þorpi sem lætur 
sig dreyma um að komast burt með borg-
arstúlkunni Írisi. Meðal leikenda eru Tómas 
Lemarquis, Elín Hansdóttir og Þröstur Leó 
Gunnarsson. 

22.35 Silfur Egils
23.50 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.05 Óstöðvandi tónlist
09.00 MotoGP  (e)

13.15 Professional Poker Tour  (e)

14.45 Rachael Ray  (e)

15.30 Rachael Ray  (e)

16.15 America’s Next Top Model  (e)

17.05 Innlit / útlit  (e)

17.55 Lipstick Jungle  (e)

18.45 The Office  (e)

19.10 Snocross  (5:12) 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  (12:17) Félagarnir Jer-
emy Clarkson, Richard Hammond og James 
May skoða allt sem viðkemur bílum með 
hárbeittum húmor í bland við alvarlega um-
fjöllun. Jeremy, James og Richard reyna 
komast að því hvernig fljótlegast er að ferð-
ast um London, á hjóli, á bát eða í bíl. The 
Stig reynir að bæta hraðamet þáttanna á 
Caparo T1. Idol-dómarinn Simon Cowell 
prufukeyrir hagkvæma bílinn.

20.40 Psych  (14:16) Shawn og Gus rann-
saka morð á meðlimi í leynilegu bræðra-
lagi þar sem tengdapabbi Lassiters er aðal-
maðurinn.

21.35 Boston Legal  (14:20) Carl Sack 
tekur að sér mál hinnar kynóðu Andreu 
sem fer í mál við fyrirtæki sem glataði ösku 
mömmu hennar á meðan Denny Crane og 
Alan Shore undirbúa mál gegn bandarísku 
strandgæslunni.

22.30 Brotherhood  (4:10)  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)

01.20 Minding the Store  (e)

01.45 Vörutorg
02.45 Óstöðvandi tónlist

08.00 Spænski boltinn
09.40 Augusta Masters 2008
13.50 Meistaradeild Evrópu  (Chelsea - 
Liverpool)

15.30 Meistaradeildin  (Meistaramörk)

15.50 Gillette World Sport
16.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu
16.50 Spænski boltinn  Bein útsend-
ing frá leik Barcelona og Valencia í spænska 
boltanum.

19.00 PGA Tour 2008  Bein útsending 
frá lokadegi Wachovia-meistaramótsins sem 
er hluti af PGA-mótaröðinni. Til leiks mæta 
margir af bestu kylfingum heims og þar á 
meðal Vijay Singh, Phil Mickelson og Trevor 
Immelman.

22.00 F1. Við endamarkið  Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

22.40 Spænski boltinn  Útsending frá 
leik Real Madrid og Osasuna í spænska 
boltanum. Leikurinn er í beinni útsendingu 
á Stöð 2 Sport 3 kl. 18.55.

08.15 Reading - Tottenham
10.00 PL Classic Matches  Bestu leikir úr-
valsdeildarinnar Svipmyndir frá leik Crystal 
Palace og Blacburn leiktíðina 1992-1993.

10.30PL Classic Matches  (Bestu leik-
ir úrvalsdeildarinnar) Svipmyndir frá leik 
Manchester United og Sheffield Wednesday 
leiktíðina 1992-1993.

11.0 04 4 2
12.20 Enska úrvalsdeildin  Bein út-

sending frá leik Arsenal og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni.

14.35 Enska úrvalsdeildin  Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Man. City í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.40 Man. Utd. - West Ham
18.25 Bolton - Sunderland
20.10 4 4 2
21.30 Arsenal - Everton
23.15 Liverpool - Man. City

07.00 Barney og vinir
07.25 Kalli á þakinu
07.50 Fífí
08.05 Justice League Unlimited
08.30 Blær
08.35 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annars teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo, Doddi litli 
og Eyrnastór, Þorlákur, Tommi og Jenni, Gin-
ger segir frá, Tracey McBean og Bratz.

12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.55 America´s Got Talent  (1:12)

15.25 Kompás
16.05 Hæðin  (7:9)

16.55 60 minutes  (60 mínútur)

17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Mannamál
19.55 Sjálfstætt fólk

20.30 Monk  (3:16) Einkaspæjarann 
og sérvitringinn Adrian Monk þarf ekki að 
kynna fyrir áskrifendum Stöðvar 2. Hann 
hefur fyrir löngu áunnið sér rækilegar vin-
sældir og það verðskuldaðar því þeir eru fáir 
framhaldsþættirnir í dag sem eru skemmti-
legri. Í þessari sjöttu og bestu þáttaröð til 
þessa heldur Monk uppteknum hætti við 
að aðstoða lögregluna við lausn allra sér-
kennilegustu sakamálanna sem flest hver 
eru æði kómísk þótt glæpir séu auðvitað 
alltaf dauðans alvara.

21.15 10.5 Apocalypse  (1:2)

22.45 Curb Your Enthusiasm  (5:10) 
Í heimi þar sem almenn leiðindi eru 
skemmtilegust og óþolinmæði og smá-
munasemi eru fremstar allra dyggða, þar 
er Larry David ókrýndur konungur. Enginn, 
hvorki fyrr né síðar, hefur afrekað að gera al-
menn leiðindi eins óendanlega fyndin. 

23.15 Grey´s Anatomy-Sagan til þessa
00.00 Bones  (5:13)

00.45 Mannamál
01.30 Movern Callar
03.05 In Enemy Hands
04.40 Monk  (3:16)

05.20 Curb Your Enthusiasm  (5:10)

05.50 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

> Ben Stiller
Stiller er í sérstakri klíku 
leikara sem kallast Frat Pack. 
Með Stiller í klíkunni má til 
dæmis nefna Wilson-bræð-
ur, Jack Black, Will Ferrell og 
Vince Vaughn. Klíkan vinnur 
oft saman að myndum og 
léku Stiller og Vaughn m.a. 
saman í þremur myndum 
árið 2003. Stiller leikur 
í myndinni Night at the 
Museum sem Stöð 2 bíó 
sýnir í kvöld. 

12.20 Arsenal - Everton  
 STÖÐ 2 SPORT 2

19.00 Wachovia Champion-
ship   STÖÐ 2 SPORT

19.40 Top Gear   SKJÁREINN

20.30 Monk   STÖÐ 2

21.05 Nói Albinói  
 SJÓNVARPIÐ

▼

Miðvikudagskvöld á Skjá Einum eru sannkölluð 
stelpukvöld og upplagt að lakka á sér táneglurn-
ar við bandarísku undarlegheitin sem eru þar á 
ferðinni. Nýverið hófust sýningar á þáttaröðinni 
Lipstick Jungle sem er byggð á bók eftir höfund 
Sex and the City en tekst misvel upp. Þættirnir 
fjalla um þrjár konur sem allar eru í góðum og 
vel launuðum störfum og er uppfullur af klisjum 
um hvað verður um konur sem njóta meiri 
velgengni en karlar. Til dæmis eru karlarnir sem 
vinna með þeim sífellt að reyna að klekkja á 
þeim og eiginmennirnir pirraðir yfir öllu saman 
eða orðnir svo „mjúkir“ að þeir bursta tennurnar í eiginkonunni.
Brooke Shields er sæt í hlutverki umsvifamikils kvikmyndaframleið-
anda en eiginmaður hennar er alltaf í fýlu af því að hann þarf að ná 
í krakkana í skólann og þénar ekki eins mikinn pening og spúsan. 
Lindsay Price leikur tískuhönnuð sem deitar krúttlegan milljarða-
mæring leikinn af Andrew McCarthy (hvar er hann búinn að vera?) 

og virðist ekkert kunna að meta það að fá 
endalausar blómasendingar og að láta fljúga 
með sig í dagsferðir til Parísar. Og svo að síðustu 
er það ofursvala blondínan Kim Raver sem leikur 
ritstjóra frægs tímarits. Hún á hrútleiðinlegan 
eiginmann sem hvorki sefur hjá henni né fylgir 
henni í partí og því endar hún í fyrsta þættin-
um í bólinu með ungum sjarmör sem skrifar 
símanúmerið sitt á lærið á henni í veislu. Ágæt 
pikköpplína það.
Allar þessar „ofurkonur“ lifa sumsé stjórnlausu 
lífi aðþrengdra eiginkvenna og spurning hvort 

þátturinn endurspegli viðhorf til bandarískra framakvenna. Fyrir utan 
alla vitleysuna má auðvitað hafa mjög gaman af þessu, á sama hátt 
og Sex and the City. Það er prýðisgóð afþreying að horfa á konur í 
New York fara út að borða, í partí og drekka kokkteila í sætum kjól-
um. Svo er þátturinn líka uppfullur af snilldarlega vondum línum eins 
og: „When they smell fear in this town, it’s over.“

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON FYLGIST MEÐ BEÐMÁLUM Í MANHATTAN

Aðþrengdar ofurkonur
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SVT 1

06.30 Árla dags 
06.40 Veðurfregnir 
08.00 Morgunfréttir 
08.05 Morgunandakt 
08.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 
09.03 Lárétt eða lóðrétt 
10.05 Veðurfregnir 
10.15 Í öðrum heimum - vísindaskáldskap-
ur kvenna 1
1.00 Guðsþjónusta í Hallgrímskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 
13.00 Listin og landafræðin 
14.00 Hvað er að heyra? 
15.00 Útvarpsleikhúsið: Týnd tónlist um 
Ragnheiði og Daða 

16.00 Síðdegisfréttir 
16.08 Veðurfregnir 
16.10 Úr tónlistarlífinu: Tónsnillingar morg-
undagsins 
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

Hörkuspennandi stórslysa-
mynd í tveimur hlutum. 
Gríðarlega harður jarð-
skjálfti skekur vesturströnd 
Bandaríkjanna og veldur 
miklu tjóni. Jarðskjálfta-
fræðingurinn Samantha 
Hill áttar sig á mikilli hættu 
þegar keðjuverkanir frá jarð-
skjálftanum ógna tveimur 
stærstu kjarnorkuverum  
landsins og milljónir manna 
gætu verið í lífshættu.  
Seinni hlutinn verður sýnd-
ur annað kvöld.

STÖÐ 2 KL. 21.15

10.5: Apocalypse 
– Framhaldsmynd 
mánaðarins, fyrri hluti

Úrslitaviðureign spænska liðsins 
Ciudad Real, sem Ólafur Stefánsson 
leikur með, og þýska liðsins Kiel. Hér 
mætast tvö bestu lið heims í einum 
stærsta handboltaleik ársins. Sunnu-
daginn 11. maí verður bein útsending 
frá síðari leik liðanna á heimavelli 
Kiel-liðsins.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ciudad Real - Kiel
Sjónvarpið kl. 16.50

▼
15.00 Hollyoaks  Hágæða bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester. Serían er ein sú vinsælasta 
á Englandi þar sem hún hefur verið sýnd 
óslitið síðan 1995. 2006.

15.25 Hollyoaks  
15.50 Hollyoaks  
16.15 Hollyoaks  
16.40 Hollyoaks  
17.05 The Class  (4:19) 

19.00 Wildfire  (6:13) 

19.45 Extreme: Life Through a Lens 
 (13:13) 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  (19:19) 

21.15 X-Files  (21:24) 

22.00 Falcon Beach
22.45 American Dad  (10:23) 

23.10 Sjáðu 
23.35 Skífulistinn 
00.25 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

9.00 Top Gear Xtra 10.00 The Weakest Link 11.00 
Royal Opera House: The Nutcracker 13.00 Popcorn 
14.00 Perfect Day: The Wedding 15.40 Perfect 
Day: The Millennium 17.20 Perfect Day: The 
Funeral 20.40 Top Gear Xtra 21.40 Top Gear Xtra 
22.40 Top Gear Xtra 23.40 Royal Opera House: 
The Nutcracker 1.40 Sherlock Holmes & The Case 
of the Silk Stocking

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen 
10.25 OBS 10.30 SPAM 2008 11.00 SKUM TV 
11.15 Flemmings Helte De Luxe 11.35 Family Guy 
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 12.45 OBS 12.55 
Venner på eventyr 13.25 Karate Kid 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 JFK 22.50 Höök

9.15 VM ishockey 2008: Slovakia-Norge 11.50 
Dávgi - Urfolksmagasin 12.10 Kingdom 12.55 
Motorsport: STCC 13.45 Med dans i bagasjen 
14.15 Cullbergballetten 40 år 15.00 Adresse 
Beograd 15.30 Åpen himmel 16.00 Skrimmel 
Skrammel 16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen 
17.45 Sportsrevyen 18.05 Fantastiske reiser 18.55 
Philadelphia 21.00 Kveldsnytt 21.20 Rally: Rally 
Sørland 21.50 Lys våken 23.10 Uka med Jon 
Stewart 23.35 Norsk på norsk jukeboks

9.00 Vi i femman 9.30 Niklas mat 10.00 Mitt i 
naturen 10.30 Debatt 11.30 Juanes: en musika-
lisk resa 12.25 Arméns döttrar 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 Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord 
20.40 Resan till Mars 21.10 Rapport 21.20 
Barnmorskorna 21.50 Kobra 22.20 Svindlarna
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hann er búinn að vera syngj-
andi og leikandi síðan hann gat 
talað og labbað. Hann kunni 
öll ævintýrin utanbókar og fór 
í karakter. Hann er ofsalega 
ljúfur þessi elska og má ekkert 
aumt sjá. Hefur alltaf verið 
þannig.“

Guðbjörg Stefánsdíttir er móðir Eyþórs 
Inga Gunnlaugssonar, sigurvegara í Band-
inu hans Bubba.

Hvað er að frétta? Allt glimrandi gott. Ég frumsýndi Auga fyrir auga 
á fimmtudaginn, troðfyllti sal 1 í Háskólabíói tvisvar sinnum og fékk 
rífandi góðar undirtektir.
Augnlitur: Annað er blátt og hitt er grænt.
Starf: Öll möguleg, ég hef prófað ýmislegt. Og er í skóla.
Fjölskylduhagir: Ég á ekki kærustu í augnablikinu, en á frábæra 
mömmu og góða fjölskyldu.
Hvaðan ertu? Ég er borgarbarn, fæddur og uppalinn í Reykjavík.
Ertu hjátrúarfullur? Já, ég myndi segja það. Ef það er eitthvað merki-
legt að gerast er ég hjátrúarfullur, en ekki hversdagslega. Ef svartur 
köttur hlypi fyrir mig á frumsýningardegi myndi ég bilast.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Klárlega Næturvaktin, eigum við að 
ræða það eitthvað?
Uppáhaldsmatur: Grjónagrauturinn hans pabba.
Fallegasti staðurinn: Ég á mér engan uppáhaldsstað.
iPod eða geislaspilari: Ég er geislaspilaramaður. Ég hlusta bara á eina 
plötu í einu, á hverjum degi, stanslaust, þangað til ég kann hana utan 
að. Þá er geislaspilarinn betri.

Hvað er skemmtilegast? Að gera aðra glaða.
Hvað er leiðinlegast? Að valda öðrum vonbrigðum.
Helsti veikleiki: Hvað ég á erfitt með að segja nei við 
fólk.
Helsti kostur: Ég læt aðra dæma um það.
Helsta afrek: Þessa dagana er það líklega frum-
sýningin.
Mestu vonbrigðin: Þegar ég fattaði hvað tíminn 
líður hratt.
Hver er draumurinn? Að lifa lífinu hamingju-
samur, sama hvað ég tek mér fyrir hendur.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Úff, Pétur 
Jóhann og Sveppi eru fyndnustu menn sem ég 
hef hitt.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Þegar fólk 
heldur einhverju fram, en ég veit betur.
Hvað er mikilvægast? Að vera góð manneskja.

HIN HLIÐIN ÁRNI BEINTEINN ÁRNASON, LEIKSTJÓRI MEÐ MEIRU

Auga fyrir auga fékk rífandi undirtektir

Nýtt myndband tenórsins Garðars Thors Cortes 
við lagið When You Say You Love Me er komið á 
netið og er hægt að nálgast það bæði á Myspace-
síðu hans og á Youtube.com. Lagið verður að finna 
á væntanlegri plötu Garðars Thors sem heitir 
einmitt When You Say You Love Me og kemur út 
23. júní.

Myndbandið er tekið upp að öllu leyti á Eng-
landi og sýnir Garðar við upptökur á laginu ásamt 
sinfóníuhljómsveit, auk þess sem skyggnst er á 
bak við tjöldin á tónleikaferðalagi hans.

Garðar hefur verið duglegur að undanförnu við 
að kynna plötuna og fram undan hjá honum eru 
viðtöl við hin ýmsu dagblöð, þar á meðal Sunday 
Times og Surrey Live Magazine. Einnig mun hann 
flytja nýja lagið sitt í þættinum This Morning á 
sjónvarpsstöðinni ITV1 22. maí næstkomandi. 

Nýtt myndband frá Garðari

GARÐAR THOR CORTES Garðar Thor 
sendir frá sér sína aðra sólóplötu í 

næsta mánuði. 

12.12.1994

Síma- og netfyrirtækin Hive og Sko 
hafa sameinast og samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins verður 
tilkynnt um nýtt nafn á fyrirtækinu 
um helgina. Nýja fyrirtækið mun 
bera hið gamalkunna nafn Tal. 
Sigmar Vilhjálmsson, sem margir 
þekkja betur sem Simma í Idol, er 
markaðsstjóri hins nýja fyrirtækis 
og hann segir aðspurður Tal vera 
hið besta nafn en neitar að stað-
festa þetta. Til standi að halda fund 
með starfsmönnum, garðveislu hjá 
forstjóra fyrirtækisins, Hermanni 
Jónassyni, seinna í dag og þar verði 
tilkynnt um fyrirhugaðar breyting-
ar. Sigmar segir hins vegar ekkert 
launungarmál að hið nýja síma-
fyrirtæki ætli að bjóða notendum 
þrjátíu prósentum lægra verð en 
nú tíðkast á heimasímum, gsm-
símum og adsl-tengingu.

„Við getum það því við erum með 

minni yfirbyggingu, við skilgrein-
um okkur ekki sem tæknifyrirtæki 
heldur markaðs- og þjónustufyrir-
tæki. Kostnaður við  framþróun á 
tæknilegum lausnum er mikill hjá 
þeim fyrirtækjum sem við stefnum 
nú ótrauð í samkeppni við: Símann 
og Vodafone, en við ætlum að 
sleppa slíku og leggja áherslu á 
lægri símreikninga,“ segir Sigmar 
sem var staddur í Flórída þegar 
Fréttablaðið náði af honum tali. 
Hann bendir á að Hive/Sko sé sam-
kvæmt reikisamningum að keyra á 
sama dreifikerfi og Síminn og Vod-
afone þannig að um sömu gæði 
sambands verði að ræða.

Teymi á 51 prósenta hlut í Hive/
Sko og Sigmar segir rétt að fyrir-
tækið sé að vissu leyti í samkeppni 
við sjálft sig á markaði en Teymi á 
einnig ráðandi hlut í Vodafone. „Við 
lítum þannig á að ekkert sé að því 

að vera í harðri samkeppni við Voda-
fone, ekki frekar en að 24 stundir 
séu í samkeppni við Moggann eða 
Bónus við Hagkaup.“

Erfitt hefur reynst nýjum fyrir-
tækjum að hasla sér völl á þessum 
markaði en þar nýtur Síminn ráð-
andi stöðu sinnar. Erfitt virðist 
vera að fá fólk til að færa sig milli 
fyrirtækja þrátt fyrir ýmis boð um 
lægri reikninga. Sigmar segir þetta 
rétt. „En við erum að tala um raun-
verulega lækkun símreikninga. Og 
þegar sími og net eru orðin eitthvað 
sem menn komast vart af án og orð-
inn hlutfallslega hár útgjaldaliður 
hverrar fjölskyldu hljóta menn að 
fara að skoða betur reikningana. 
Og komast að raun um að ekki er 
svo mikið mál að færa sig á milli ef 
svo ber undir.“

 jakob@frettabladid.is

SIGMAR VILHJÁLMSSON:  ÆTLAR AÐ LÆKKA SÍMREIKNINGANA

Hive og Sko verða Tal

SIGMAR VILHJÁLMSSON Markaðsstjóri hins nýja símafyrirtækis segir það raunverulega ætla að lækka símreikningana.

Ástin er diskó, lífið er pönk, söng-
leikur Hallgríms Helgasonar, var 
frumsýndur í Þjóðleikhúsinu á 
fimmtudaginn. Þar er unglinga-
heimur Reykjavíkur í kringum 
1980 sýndur í skoplegu ljósi með 
söng og dans og diskó- og pönklög-
um. Í salnum mátti sjá gamla 
pönkara og „diskara“. Hvernig 
leist þeim á?

„Við hjónin skemmtum okkur 
bæði mjög vel,“ segir Unnur 
Steinsson. „Ég var mikið í Holly-
wood, tók þátt í fegurðarsam-
keppnum og sýndi tískuföt og því 
endurupplifði ég ákveðið tímabil í 
lífi mínu í gegnum verkið. Ég held 
að fólk á mínu reki og yngra muni 
flykkjast á sýninguna, enda er tón-
listin flott og krakkarnir sem leika 
flottir. Maður á að fara á þessa 
sýningu með það í huga að maður 
sé að fara að skemmta sér.“

Unnur er enn á diskólínunni í 
lífinu: „Pönkið kom og fór 
en diskóið lifið,“ segir 
hún. „Það má alltaf hafa 
gaman af diskóinu og 
þetta er ennþá aðal-
danstónlistin. Pönk 
hlustaði ég hins 
vegar ekkert á fyrr 
en Bubbi startaði 
Egóinu.“

Skáldkonan Didda 
var í pönkbandinu 
Englaryk og 
samdi texta fyrir 
Vonbrigði, 
meðal annars 

hið sígilda „Ó Reykjavík“. Hún 
deilir ekki skoðunum Unnar á 
söngleiknum. „Mér fannst þetta 
bara lélegt,“ segir hún. „Ég hefði 
valið öðruvísi í hlutverkin, til 
dæmis fengið Friðrik Ómar í stað-
inn fyrir Sveppa sem diskókóng. 
Sveppi er álíka sexí og búálfur. Ég 
hefði skemmt mér betur ef leikar-
arnir hefðu verið frá þessu tíma-
bili og verið að leika niður fyrir 
sig í aldri. Mér fannst vanta mikið 
upp á skilning á attitjúdi pönkar-
anna. Það vantaði allt innsæi og 
virðingu fyrir þessari tónlist, enda 
sýningin unnin af mönnum sem 
fengu inngöngu í hvorugan hóp-
inn. Þetta var allt voðalega ein-
faldað og bara hangið í klisjun-
um.“

Didda segist aldrei hafa verið 
almennilega á móti diskóinu. 
„Knock on Wood með Amy Stew-
art er til dæmis alveg frábært. En 
pönkið gaf manni brú inn í það að 

skoða fleira en bara það sem var 
spilað í útvarpinu.“

 - glh

Skiptar skoðanir á 
diskó- og pönksöngleik

FLOTT TÓN-
LIST, FLOTTIR 
KRAKKAR 
Unnur Steinson 
skemmti sér vel.

HANGIÐ Í 
KLISJUNUM 
Didda var ekki 
yfir sig hrifin.
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er sunnudagurinn 4. mars, 
125. dagur ársins.

4.49 13.24 21.59
4.20 13.09 22.01

Nánar á expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Evrópa á þínum vegum

  Flug 
+ bíll

Flogið til Frankfurt Hahn
Wurzburg 
Heimabær Konráðs Röntgens. Hér er tilvalið 
að dreypa á Franken-vínunum.

Rothenburg ob der Tauber 
Borgin þar sem Þyrnirós svaf í heila öld.

Augsburg 
Borg Ágústínusar keisara, einnig merkar 
minjar um Hansakaupmenn.

Neuschwanstein 
Einn þekktasti kastali heims.

Füssen 
Útsýni yfir þýsku Alpana.

Kempten 
Forn rómversk borg, einstakt verðlag.

Lindau
Yndislegur bær við Bodenvatn.

Bern
Höfuðborg Sviss, frábær dýragarður og 
afþreying fyrir alla fjölskylduna.

Flogið heim frá Basel

Flogið til Frankfurt Hahn
Strasbourg 
Dómkirkjan, sigling á Ill og Gutenberg-torgið. 

Ribauville
Vínsmökkun og huggulegheit.

Riquewihr 
Dásamlegur bær í miðaldastíl, vínstofur á 
hverju horni.

Kaysersberg 
Fæðingarhús Albert Schweizer.

Colmar
Feneyjar Frakklands og heimabær Frédéric 
Bartholdi, hönnuðar Frelsisstyttunnar í New 
York.

Freiburg 
Ein elsta borg Þýskalands og tilvalið að skella 
sér í Europark-skemmtigarðinn sem er skammt 
frá. 

Flogið heim frá Basel

Flogið til Parísar
Rouen 
Jóhanna af Örk var brennd á báli í hinni frægu 
Rúðuborg.

Dinkirk og Bretagne-skaginn
Omaha-ströndin þar sem hin sögufræga innrás 
Bandamanna átti sér stað í seinni heims- 
styrjöldinni. 

Paimpol 
Skemmtilegur lítill bær, falleg höfn og vinsæl 
strönd.

St. Malou 
Algjör paradís, stór og heillandi höfn setur 
mikinn svip á bæinn.

Belgía
Brugge, gamli miðbærinn er á heimsminjaskrá 
UNESCO. 

Brussel
Saga, söfn, góður matur og auðvitað ESB.

Flogið heim frá Eindhoven
 

*Flug með sköttum og öðrum greiðslum. Bílaleigubíll frá Hertz, m.v. 4 í bíl í 7 daga. 

Ótakmarkaður akstur og kaskó. Peugeot 307, Ford Focus eða sambærilegur bíll.

Express ferðir bjóða flug og bíl frá Hertz á frábærum tilboðskjörum, verð frá 39.900 kr.* 
Um er ræða flug til Frankfurt Hahn, Eindhoven, Basel og Parísar og í boði að fljúga til eins 
þessara áfangastaða og heim frá öðrum. Ferðatímabilið er 15. maí til 15. júní. 

Evrópa hefur upp á margt að bjóða, við mælum sérstaklega með þessum leiðum:

Rómantíska leiðin Víngatan fræga Frakkland fyrir alla fjölskylduna

*
ns 

Miðað við að það sé hlutverk 
ráðherra að vinna sér inn 

virðingu hjá þjóð sinni fyrir vinnu-
semi, hugmyndaauðgi, mann-
gæsku, verklagni, heiðarleika og 
fleiri kosti er það fræðandi hjá 
fyrirtæki eins og Capacent að 
birta vorprófseinkunnir úr Skóla 
lífsins fyrir þá sem nú stjórna 
landinu, um sama leyti og próf-
lestrarhrina brestur á hjá skóla-
fólki. Capacent notast við gamla 
góða einkunnaskalann frá 0-10 og 
gefur einkunn fyrir þá ánægju 
sem ríkir með störf ráðherranna:

NEÐSTUR í bekknum er Árni 
Mathiesen fjármálaráðherra sem 
fær 0,8 í einkunn. Aðeins 8% kjós-
enda eru ánægð með störf hans og 
segir það sína sögu um námsgáfur 
og vinnuaðferðir. Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra er litlu betur 
staddur en fjármálaráðherrann og 
fær 1,5 í einkunn. Forsætisráð-
herrann, Geir H. Haarde, er líka 
langt frá því að standast prófið 
með 3,5 í einkunn. Þorgerður Katr-
ín Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra er næst því að ná prófi, en 
hún fær 4,6 í einkunn og vantar 
bara 0,4 til að skríða í lágmarks-
einkunn.

HIN iðjusama Jóhanna Sigurðar-
dóttir er ljósið í bekknum og fær 
6,0 í einkunn. Hinn ungi viðskipta-
ráðherra Björgvin G. Sigurðsson 
slefar í 4.0; hann fær 0,5 meira en 
forsætisráðherrann en vantar 
samt 1 heilan upp á að ná lág-
markseinkunn. Kristján Möller er 
í hópi verstu tossana með 2,2, fær 
þó 3 kommum meira en dr. Össur 
Skarphéðinsson sem rekur lest 
þeirra Samfylkingarnema sem 
komast á blað með 1,8 í einkunn.

ÞAÐ skal tekið fram að Ríkisút-
varpið birti ekki einkunnir allra 
ráðherranna og hlífði aðstandend-
um þeirra sem engum tökum hafa 
náð á störfum sínum við því að 
birta einkunnir þeirra, þar á meðal 
eru: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra, og eins og 
búast mátti við Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra og ein-
hver Þórunn Sveinbjarnardóttir 
sem mun vera umhverfisráðherra. 
Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra var líka í þessum 
einkunnalausa hópi sem virðist 
þurfa á sérkennslu að halda. 

EF þetta væru börnin manns væri 
ástæða til að hafa verulegar 
áhyggjur af framtíðinni. En þetta 
er bara starfsliðið sem við höfum 
valið til að stjórna landinu okkar í 
augnablikinu.

Einkunnir í 
tossabekk 


