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Lókal

Sprenging er fram undan 
í framleiðslu leikins sjón-
varpsefnis hér á landi. Hvað 
er í vændum, hvað kostar 
að framleiða leikið sjón-
varpsefni og hver borgar 
brúsann? 
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SÆLL...
ÁR SERÍUNNAR

Alþjóðleg leiklistar-
hátíð í Reykjavík 
verður árlegur við-
burður
SÍÐA 4



MENNING    2

Sjö sóttu um starf leikhússtjóra 
Leikfélags Reykjavíkur sem fer 
með stjórn Borgarleikhússins: 
Edda Björgvinsdóttir, Gísli Þór 
Gunnarsson, Graeme Maley, 
Hafliði Arngrímsson, Halldór E. 
Laxness, Magnús Geir Þórðarson 
og Rúnar Guðbrandsson. Stjórn LR 
mun funda með umsækjendum og 
er niðurstöðu að vænta í vikunni.

Talið er nær víst að Magnús Geir 
Þórðarson verði ráðinn, ekki aðeins 
sökum menntunar í leikstjórn og 

viðskiptafræði, heldur líka sökum velgengni Leikfé-
lags Akureyrar síðari misseri. Hann var á sínum tíma 
í forystu Leikfélags Íslands sem var samsteypa 
nokkurra fyrirtækja í leiksýningarekstri og varð það 
fyrirtæki gjaldþrota. Hann var um skeið starfsmaður 
Borgarleikhússins við umjón gestastarfsemi í húsinu.

Verði Magnús Geir ráðinn losnar starf leikhússtjóra 
á Akureyri en þar rýmkast mjög um rekstur Leikfé-
lagsins á næsta ári þegar Hof – menningarhús á 
Akureyri – verður vígt en þar er aðstaða til leiksýn-
inga allt önnur en í samkomuhúsinu gamla.

Magnús líklegastur

Magnús Geir 
Þórðarson 
leikstjóri

V
andræðagangurinn í kringum húseign-
irnar að Laugavegi 4-6 hefur leitt í ljós að 
brýnt er að taka upp lög um húsafriðun. 
Þau eru enda barns síns tíma og hafa í 
ljósi bráðafriðunar og beinna afskipta 

menntamálaráðherra reynst gagnslítil. það er 
hárrétt hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra að telji húsafriðunarnefnd nauðsyn á 
endurskoðun laganna er réttast að hún móti slíka 
beiðni til ráðherrans. Atvikin á Akureyri, Seyðisfirði 
og hér í Reykjavík sanna það. Enn eru sveitarstjórn-
armenn svo handgengnir stundarhagsmunum í 
smáum og stórum byggðum að þeir skirrast ekki við 
að láta leifar af fyrri byggð undir kúluna. Reyndar 
er málflutningur sem þá sprettur upp til varnar 
skemmdarverkunum sá, að slík spellvirki séu 
héraðsmál og varði ekki pakkið í 101, í beinni 
mótsögn við freka landsbyggðarpólitíkina sem 
heimtar þetta og hitt til handa fámennum byggðum 
meðan þéttbýlli svæði mega búa við vegaþrengsli og 
líða fyrir fjölmennið.

Húsafriðun hér á landi verður að komast á hærra 
stig. Langt er síðan menn horfðu á eftir gömlu Kaup-
félagshúsunum á Selfossi, eða gömlu búðinni á 
Bakkanum, sem væru bæjarprýði stæðu þau enn. 
Vernd á eldri húsbyggingum líður ekki síst fyrir þá 
mismunun sem húseigendur hafa liðið um langan 
umfram fyrirtæki að mega ekki taka viðhald sitt til 
gjalda. Gagngerar endurbætur eru nú taldar 
mönnum til tekna í framtölum. Það þarf því að líta 
til fleiri hluta. Þannig verður að færa nær okkur í 
tíma verndarskyldu sem nú tekur til bygginga fyrir 
1918. 

Árni Þór Sigurðsson þingmaður hefur lagt fram 
frumvarp til nýrra laga um húsafriðun og því von til 
þess að þingið taki lögin til endurskoðunar. Til verði 
kallaðir tilskildir aðilar og lögin fái vigt, svo ekki 
verði barnar niður síðustu leifar byggðar í landinu 
fyrir 1970. Byggingarsögulegt minni þjóðar sem 
man tímana tvenna í húsakosti nær ekki lengra. 
Hún þarf því hjálp til. 

HÚSAFRIÐUNARLÖG
Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

Þ
að eru ekki bara lista-
menn Íslensku óperunn-
ar sem eru að þessi 
dægrin við æfingar á La 
Travíata sem frumsýnd 

verður snemma í febrúar í Ingólfs-
strætinu. Skagfirðingar voru í 
höfuðborginni í fyrri viku og fluttu 
sömu óperu í Iðnó, þar sem óperur 
voru fyrst fluttar hér á landi, en 
Tónlistarfélagið flutti þar Í álög-
um eftir Dagfinn Sveinbjörnsson 
og Sigurð Þórðarson árið 1944. 
Langur tími leið áður en íslensk 
tónskáld réðust aftur í óperusmíð-
ar, Þorkell Sigurbjörnsson þreifaði 
fyrir sér í smáóperum á sjöunda 
áratugnum, og þeir Atli Heimir 
Sveinsson og Jón Ásgeirsson 
glímdu síðar við formið.

Um þessar mundir eru ekki 
færri en átta íslenskar óperur í 
vinnslu, sumar á fyrstu vinnslu-
stigum, aðrar lengra komnar. 
Skammt er síðan Skuggaleikur 
eftir Karólínu Eiríksdóttur við 
texta Sjón var sýndur í Óperunni. 
Jón Ásgeirsson lét frá sér litla 
gamanóperu, Eilífur og Úlfhildur, 
sem flutt var í fyrra á tónleikum. 
Hann hefur einnig greint frá því 
að vinnu sé að mestu lokið við 
Möttuls sögu sem hann hefur haft 
lengi í smíðum. Þorkell Sigur-
björnsson lét frá sér óperu sem 
hann kallar Gretti og var flutt á 
meginlandinu í fyrrasumar. Áskell 
Másson hefur í langan tíma unnið 
að óperu sem byggir á hinni kunnu 
og mögnuðu sögu Tarjee Vesaas, 
Klakahöllinni, sem kunn er í 
íslenskri þýðingu. Atli Heimir sem 
á að baki þrjár óperur; Silkitromm-
una, Vikivaka og Tunglskinseyj-
una, hefur lokið við óperu sem 
hann kallar Hertevig og sækir efni 
sitt í ævi norska málarans Lars 
Hertevig (1830-1902) sem var hið 
mikla myndskáld rómantíska tím-
ans í norskri myndlist.

Af yngri mönnum leiðir Sigurð-
ur Sævarsson tónskáld vinnuhóp 
Hr. Niels í vinnu við óperuna Hel 
sem byggir á samnefndu verki 
Sigurðar Nordal. Sveinn Lúðvík 
Björnsson leiðir hóp sem vinnur að 
óperu eftir sögu William Golding, 
The Spire, og verður hún frumflutt 
á Skálholtshátíð á sumri komanda. 
Þuríður Jónsdóttir tónskáld, 
Ásgerður Júníusdóttir söngkona, 

Kristín Jóhannesdóttir og Ólöf 
Nordal myndlistarmaður vinna að 
óperu og Hróðmar Sigurbjörnsson 
er langt kominn með óperu sem 
hann kallar Söng hjartans.

Sum af þessum tónskáldum 
kynntu verk sín fyrir norrænum 
óperustjórum sem funduðu hér á 
liðnu vori. Þá hafa þau nokkur 
tekið þátt í Óperudeiglunni, vinnu-
stöð sem Íslenska óperan hefur 
staðið fyrir um ný verk. Að sögn 
Stefáns Baldurssonar óperustjóra 
var það álit samherja hans á Norð-
urlöndum að tvennt væri mönnum 
á okkar tímum til trafala við óperu-
smíð; veik tilfinning fyrir lengd 
verka og söngtextinn væri oft ekki 
nægilega góður, án þess að sú skoð-
un ætti við þau íslensku verk sem 
voru kynnt í vinnslu. Víða um lönd 
sjást þess merki að vaxandi áhugi 
sé á nýjum smíðum í óperutón-
menntum. Formið tekur þá ekki 
aðeins mið af því hvað er á seyði í 

tónheimum, heldur reynist formið 
geta tekið upp nýnæmi í frasagn-
arhætti og myndlýsingum. Er víða 
talað um nýjar óperur sem vaxtar-
brodd leiksviðsverka.

Vafalítið ræður nokkru um vax-
andi áhuga tónskálda á óperuform-
inu að menn líta til sætafjölda í 
nýja tónlistarhúsinu, en breyting-
ar á Þjóðleikhúsinu drógu úr mögu-
leikum á að hér væri hægt að koma 
fjárhagslegum fótum undir óperu-
sýningar: Gamla bíó, Austurbæj-
arbíó og Borgarleikhús eru öll með 
of fá sæti til að hægt sé að nálgast 
flutningskostnað á óperuverki. 
Síðan hafa möguleikar aukist enn 
á flutningi með fyrirhuguðu óperu-
húsi í Kópavogi. Það er kostnaður 
sem heldur aftur af tíðari sviðsetn-
ingum á óperum hér á landi og lítið 
framboð hefur fækkað þeim sem 
áhuga hafa á forminu. Ný hús og 
ný verk gætu læknað þann menn-
ingarsjúkdóm.

Skugga-
leikur eftir 
Karólínu 
Eiríksdóttur 
var einka-
framkvæmd 
unnin í 
samstarfi 
við Óperuna 
og ýmsa 
sjóði.

Stefán Baldurs-
son: „Það er bara 
svo dýrt að koma 
óperum á svið.“

Atli Heimir 
Sveinsson hefur 
samið óperu um 
norskan málara 
sem er sniðin fyrir 
litla hljómsveit.

NÝJAR ÓPERUR í undirbúningi
Íslensk tónskáld og samverkamenn þeirra sitja þessi misserin yfi r óperum. Fjöld-
inn allur af nýjum óperuverkum er í vinnslu. Þetta fl ókna form sviðslistar, texta 
og tónlistar kallar til sín nýja og gamla krafta. Spurningin er bara hvenær áhorf-
endur fái að njóta þessara tónbókmennta í fullu skrúði á sviði?

Um miðja síðustu öld 
teiknaði mikill reglumaður  
skýringarmynd af skáld-
verki og venslum þess við 
umhverfi sitt og fræðin. Á 
miðri myndinni var sjálft 
skáldverkið og út frá því 
þrjú horn; umheimur á einu,  
höfundur/skáld á öðru og 
lesandi á þriðja. Helstu 
kenningar um skáldskap 
rúmuðust þar einnig; 
kenning um eftirlíkingu 
(mimesis) leggur áherslu á 
tengsl skáldskapar við 
umheiminn, kenning um 
tilfinningalega tjáningu feit-
letrar venslin við höfund-

inn, kenning um siðalærdóm 
undirstrikar samband við 
lesanda – og kenningin um 
sjálfbært listrænt ágæti 
skáldverksins (módernismi, 
formalismi, nýrýni) rýmist 
þar ekki síður, með því færa 
brennidepillinn á verkið 
sjálft og rjúfa tengsl við 
heim, höfund og lesanda.

En þá kom babb í bátinn 
sem fleygði reglunni 
útbyrðis og óvíst enn hvort 
hún sökkvi eða troði 
marvaða. Skáldin misstu 
trúna á veruleikann og 
vensl hans við skáldskap-
inn, misstu trúna á inntak  

orðsins og dómgreind 
mannsins, fylltust vantrú á 
orsakasamhengi táknmynd-
ar og táknmiðs og ótrú á 
tungumál sem sýnilega 
byggðist á tilviljunum – allt 
á þeirri forsendu að speglun 
skáldskapar og ytri 
veruleika umpólaðist, á 
spegilmyndinni urðu 
hausaskipti á persónum og 
leikendum og veruleikinn 
varð í vaxandi mæli 
eftiröpun ímyndunar, einsog 
nú er allsráðandi (auglýs-
ingar eru t.d. ekki mynd af 
raunveruleika en mynda 
hinsvegar skoðun sem 
áhorfendur byggja veru-
leika sinn á). Kenning Platós 
um eftirlíkingu af eftirlík-
ingu af eftirlíkingu öðlast 
þá nýtt og óvænt líf og 
grefur um leið undan 

hefðbundnum skáldskap og 
gefur skáldinu póst-
strúktúralískt leyfi til að 
sofna frammá lyklaborðið 
og ota bulltexta að lesanda 
sínum þar sem inntakið og 
spennan felast í venslum 
(rofi) textans við samfélags-
legar venjur og birta 
dulvitaða undirliggjandi 
grind sem flettir ofanaf 
ímynduðu samhengi 
hlutanna og sanna að fyrri 
sannleikur er blekking.

Skáldið er þá í hlutverki 
draumsins í sýkóanalísunni 
sem fullyrðir að eigin 
lokleysa sé lykill að visku 

og fullyrðir einnig að 
afbökun sé bæði óumflýjan-
leg og skapandi. Óttinn við 
áhrif og ægivald fyrri 
skálda er þá í senn óþarfur 
og uppbyggjandi, afskræm-
ing er sjálfsögð sköpun. 

Því er hægt að raða bara 
orðum af handahófi í 
stafrófsröð (jafnvel með 
sjálfvirku tölvuforriti) og 
rýna í þá afhjúpun sem slíkt 
hefur í för með sér – einsog 
Barthes gerði við bækur 
sínar „til að forðast 
þematíska og lógíska reglu“. 
Hlutverk lesandans er þá að 
leysa upp öll auðkenni heild-
arhugmyndarinnar áður en 
vanafestan nær að van-
skapa sanna og rétta 
eðlisþætti raunveruleikans. 
Písofkeik.

Yfir öllu þessu hangir 

síðan sú lífseiga platóska 
þversögn að hægt sé að 
sanna það með listfengi 
orðsins að orðlist sé vont 
mál, sanna það með 
skáldskap að skáldskapur sé 
einskis nýtur og verri en 
ekki neitt. Fönix Eiríks 
flýgur í þessar áttir og 
áttleysur bæði vísvitandi og 
gargandi og fellur síðan 
sviðinn á bakkann einsog 
flugáætlun gerði ráð fyrir 
og bíður þess eins að 
lesandinn komi og drepi í. 

Dr. Johnson á lokaorðin 
(og þarmeð ábyrgur fyrir 
stjörnugjöf) en um fræga 
enska skáldsögu sagði hann 
fyrir 300 árum: I would 
rather praise it than read it 
– skárra að lofa hana en 
lesa. 
 Sigurður Hróarsson    

Steinn og vatn eru tímanna tákn
Eiríkur 
Örn 
Norðdahl 
rithöf-
undur

EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL
Þjónn, það er Fönix í öskubakkanum mínum!

✸✸✸



Listasafn Reykjavíkur
Reykjavík Art Museum

S 590 1200

Steingrímur Eyfjörð

F 590 1201www.listasafnreykjavikur.is listasafn@reykjavik.is

Lóan er komin

Sýning Steingríms Eyfjörð sem var framlag Íslands 
á Feneyjatvíæringnum í fyrra.

The Golden Plover Has Arrived

Hafnarhús
10. janúar – 2. mars 2008

Hafnarhúsið er opið daglega 10 – 17 og öll fimmtudagskvöld til kl. 22.

Aðgangur ókeypis.

Listasafn Reykjavíkur er safnið þitt.

Aðrar sýningar í Hafnarhúsinu: 

Í dag, sunnudaginn 20. janúar, kl. 14:00 verður listmiðja fyrir alla 
fjölskylduna þar sem viðfangsefni eru sótt í sýningu Hreins.

Listamennirnir Ingólfur Arnarson og Birta Guðjónsdóttir eru fulltrúar 
ólíkra kynslóða en þau verða með leiðsögn um sýningu Hreins kl. 15.

Hreinn Friðfinnsson
Erró – yfirlitssýning 
Ingirafn Steinarsson í D–7
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A
lþjóðlegar leiklistar-
hátíðir í Evrópu og 
Bandaríkjunum eru 
vettvangur leikhúsfólks 
hvaðanæva að. Þar gefst 

listamönnum, listrænum stjórnend-
um og áhorfendum færi á að upp-
lifa nýjustu strauma og stefnur í 
leiklist. Á hátíðum sem þessum 
myndast oft öflug tengsl, lögð eru 
drög að nýjum verkefnum og sam-
starfi landa á milli. 

Lókal, fyrsta alþjóðlega leiklist-
arhátíðin á Íslandi, verður haldin 
dagana 6.-9. mars 2008 í miðborg 
Reykjavíkur. Markmiðið með hátíð-
inni er að kynna Íslendingum það 
markverðasta sem verið er að gera 
í leikhúslífi Evrópu og Bandaríkj-
anna og tefla um leið fram frábær-
um sýningum íslenskra leikhús-
manna. „Nafnið felur í sér þann 
skilning að allt það áhugaverðasta í 
listum sé sprottið af þörf okkar 
fyrir að endurspegla okkar nánasta 
umhverfi,“ segir Ragnheiður Skúla-
dóttir, leikkona og forseti leiklistar-
deildar Listaháskólans, en þau 
hjónin Bjarni Jónsson, leikskáld og 
þýðandi, hafa hrundið hátíðinni af 
stokkunum.

„Hugmyndin kviknaði á Manhatt-
an. Kunningi okkar hafði áhuga á að 
flytja inn sýningu, og þá fórum við 
að hugsa hversvegna ekki að flytja 
inn fleiri: hér er komið dansfestival 
og tónlistarhátíðir af ýmsu tagi, en 
ekki leiklistarhátíð. Ég er menntuð í 
Bandaríkjunum og hefur alltaf 
fundist tal um bandarískt leikhús 
einkennast af miklum sleggjudóm-
um og vankunnáttu hér á landi. 
Bjarni þekkti vel til í Evrópu og við 
töldum möguleika á að halda hér 
árlega hátíð sem kynnti það nýjasta 
frá Ameríku og Evrópu og víðar að. 
Við sáum þá möguleika að fá hingað 
tengla og blaðamenn svo úr yrði 
umfjöllun sem vekti athygli. Og 
tenglar sem gætu leitt til frekara 
samstarfs. Með því að nýta þá 
aðstöðu og þá þekkingu sem hér er 
fyrir hendi skjótum við stoðum 
undir leiklistarhátíð sem vekja 
mundi athygli langt út fyrir land-
steinana.“ 

Til þessa hefur leikhúsáhugafólk 
á Íslandi sótt til útlanda til þess að 
sjá nýstárlegt leikhús, nú mun heim-
urinn sækja okkur heim! Þau fengu 
sér til liðsinnis Elenu Kruskemper, 
listrænan stjórnanda, sem hefur 
starfað fyrir listatvíæringinn Bonn 
Biennale síðustu tíu árin, og  Guð-
rúnu J. Guðmundsdóttir starfs-
mannastjóra Háskóla Íslands. Bak-
hjarlar hátíðarinnar í ár verða 
Reykjavíkurborg, menntamálaráðu-
neytið, Glitnir, Icelandair og Ferða-

málaráð, Iceland Naturally. Er fjár-
hagsáætlun vel á annan tug milljóna 
og enn er verið að draga að styrki 
svo hátíðin gangi upp.

Fyrir réttri viku hittum við Ragn-
heiði og Elenu á Hressó en þar 
verður kaffihús hátíðarinnar þá 
daga sem hún stendur. Elena hefur 
komið hingað til lands áður á vegum 
hátíðarinnar í Bonn og er því orðin 
nokkuð kunnug svipmóti íslenskra 
leikflokka. Nú er brýnt að finna 
sýningarsal fyrir gestasýningarnar 
þrjár. „Hér vantar sal sem er 
svartur kassi,“ segir Ragnheiður. 
„Við verðum að finna hús sem er 
hrátt og rýmir vel þær sýningar 
sem hingað koma og teljum okkur 
vera búnar að finna það: gamla 
Frónverksmiðjan við Skúlagötu 
hentar vel. Þar eru að vísu gluggar 
en við eigum ekki að loka heiminn 
úti, nútímaleikhús vill hafa gátt til 
þess umhverfis sem skapar það,“ 
segir Elena. Frón-salina fá þær með 

tilstyrk Samson Properties. Þær 
eru enn að skoða og meta innlendu 
sýningarnar sem koma til álita, en 
afráðið er hverjir gestaflokkarnir 
verða á hátíðinni og er fjallað um þá 
hér á síðunni. Aðrir sýningarstaðir 
verða Tjarnabíó, Þjóðleikhús og 
Borgarleikhús auk annarra óhefð-
bundnari staða.

Elena segir þennan tíma ákjósan-
legan: hið alþjóðlega hátíðaár 
stendur frá apríl fram í september 
og sú ákvörðun að hefja hátíðina 
svona snemma þýðir að margir 
munu hefja ferðalög sín um evr-
ópska listahátíðahringinn hér. Elena 
segir áhorfendur hér á landi vera 
opna, „ótrúlega“ opna. Hún hefur 
starfað við listahátíðir síðan 1994 ef 
frá er talinn skammur tími sem hún 
vann við Schaubuhne í Berlín. Hún 
er því þaulkunnug því sem er að 
gerast á þessum vettvangi í 
heiminum og gat Lókal ekki fengið 
betri ráðgjafa til samstarfs.

LÓKAL OG GLÓBAL 
HEIMURINN OG HEIMA

L eikstjórinn Peter Maxwell hefur um langan aldur verið áberandi í 
jaðarleikhúsi New York. Hann kemur hingað með verk sitt, Óður til 

mannsins sem krýpur, söngleik sem segir frá einmana sálum á reiki í 
hinu ímyndaða vestri með tilheyrandi söngvum og hljóðfæraslætti. 
Verkið var frumsýnt í haust í Perform-
ing Garage í Soho og fékk þá góða 
dóma gagnrýnenda en rygti Maxwell 
stendur á djúpum grunni þar í bæ. 
Sýningin er framleidd með aðilum 
vestan hafs og austan og flutt af fimm 
leikurum. Elena lýsir verkinu sem 
cowboy-harmleik: „Maxwell neitar að 
vinna með ýmis meðul sem við erum 
vön í leikhúsi: það er sett og búningar, 
handrit en enginn leikur. Hann vill 
þannig skapa rými fyrir áhorfendur til 
að geta sér til um hver sagan er. 
Stílnum hefur verið lýst sem „Dead 
Pan Acting“ sem hann þolir ekki, en heitið segir sína sögu. Það er engin 
túlkun í texta, engin sálfræðileg aðkoma í túlkun, enginn natúralismi. 
En ef maður gefur sig á vald verkunum reynast þau mjög rík tilfinn-
ingaleg upplifun.“ Maxwell vinnur bæði með leikmönnum og leikurum. 
Fyrirhugaðar eru fjórar sýningar á Óðnum.

EINMANA KÚREKAR 

Augnablik úr Óðnum til mannsins 
sem kraup.

MYND: PIECE BY PIECE PRODUCTIONS/LOKAL

F ranski flokkurinn sem hingað kemur, Vivarium, er með nokkur verk 
á verkefnaskránni og heldur sig mest í París. En Effet de Serge 

heitir sýningin sem hér verður flutt af hópi leikara með íslenskri 
þátttöku. Sýningin snýst um tiltekinn fjölda af gripum, hversdagsleg-
um gripum sem verða uppspretta athafna. Hún gerir ráð fyrir þátttöku 
gesta og því verða félagar í leikflokknum að reiða sig á íhlutun frá 
heimamönnum. Frásagnarmátanum er lýst sem hugvitslegum og 
atburðarásin kalli til endurskoðunar á hugmyndum okkar um leikinn, 
sýninguna og – lífið.

ERLENT VERK Á ÍSLENSKU

Sviðsmyndin í frönsku gestasýningunni sem hingað kemur á Lókal.

N ature Theatre of Oklahoma er annar leikflokka á Lókal sem koma 
frá New York og lýtur stjórn hjónanna Pavol Liska og Kelly 

Cooper: No dice heitir sýningin og hefur nýlokið ferli sínum á SoHoR-
ep og var uppselt á allar sýningarnar. Bæði eru þau hjón menntuð í 
Dartmoor og Liska starfaði um hríð með Richard Foreman, félagi hans 
og sambýliskona vann aftur á La Mama svo bæði eru þau verseruð í 

heimi jaðarleikhússins í New York.  
Textinn í sýningu þeirra er sóttur í 
símtöl sem Liska hljóðritaði um margra 
mánaða skeið. Hann er fluttur við dans 
og bera flytjendur skrautleg gervi en 
flutningsmátinn er dauflegur, eintóna. 

Niðurröðun og athafnir sem virðast 
ekki vera fyrirfram skipulagðar voru 
unnar með tilviljun. Leikstjóri og 
höfundur gáfu vald sitt eftir og tilviljun 
var látin ráða, rétt eins og John Cage 
vann með. Margar fastar hefðir hins 
hefðbundna leikhús er samt að finna í 
sýningunni sem tekur á fjórðu klukku-

stund í flutningi og kann að reyna á þolinmæði leikhúsgesta sem verða 
að setja í annan gír í sætum sínum en þeir eru vanir. En efniviðurinn er 
þeim samt kunnuglegur, umtalsefni í símtölum, mas, þvaður og fastar 
klifanir í merkingu verða flytjendum efniviður. Rík áhersla er lögð á 
framburð og skrautlega búninga. Og svo er dansað.

Sýningin hefur farið víða um Bandaríkin og Evrópu og fer héðan til 
Noregs, Belgíu og Portúgals.

BEINT ÚR KAFKA

Augnablik úr sýningu náttúrulega 
leikhússins frá Oklahoma sem 
sækir heiti sitt í leikhús í sögu 
Kafka, Ameríku.

Lókal – Leiklistarhátíð í Reykjavík verður haldin í mars með alþjóðlegu sniði 
þar sem boðið verður upp á sýningar þriggja erlendra leikfl okka auk innlendra 
verkefna, bæði þeirra sem hafa verið í gangi um nokkurt skeið og eins mun Erna 
Ómarsdóttir kom heim frá frumsýningu á nýju verki sínu í Brest og slútta hátíð-
inni þann 9. mars. 

LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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Erna Ómarsdóttir í 
Talking Tree en hún 

frumsýnir verkið í 
Brest meðan á Lokal 

stendur og kemur 
heim sérstaklega til 

að sýna verkið hér 
og lýkur með því 

hátíðinni.
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E
r ekki orðið svo mikið af 
auðugum íslenskum 
athafna mönnum í 
London?“ spurði starfs-
maður Christie’s nýlega. 

„Við förum örugglega bráðum að 
sjá íslenska listamenn á 
uppboðunum hér í London.“ Og 
mikið rétt, það er þegar farið að 
gerast: verk eftir Ólaf Elíasson var 
boðið upp ásamt norrænum verkum 
í London á liðnu ári. Jöklasería hans 
var seld á 142 þúsund pund – met-
verð fyrir verk Ólafs á uppboði. Nú 
þegar efnahagsuppsveiflan tekur 
dýfu gæti orðið bið á að metið verði 
slegið þó það sé ekki víst: aldrei 
hafa jafnmargir átt mikið fé sem 
þeir eru fúsir að leggja í list.

Í síðustu uppsveiflu, sem lauk 
uppúr 1990, voru mörg met slegin – 
verð á uppboðum um mitt síðasta ár 
voru 18 prósentum hærri en verð 
sem fengust 1990 þegar verð reis 
hæst áður en það fór að dala. 

Það sem einkennir verðhækkan-
ir listaverka undanfarin misseri er 
að ný lönd eru komin á listakortið. 
Verk eftir rússneska, kínverska, 
indverska og suðurameríska lista-
menn eru allt í einu í háum kúrsi. 
Skýringin er einföld: það er orðið 
nóg af auðmönnum frá þessum 
löndum til að kaupa verk landa 
sinna. Þá er ekki að sökum að 
spyrja: verðið hækkar.

Hátt verð þýðir þó ekki að list sé 
almennt dýr. Helmingur samtíma-
listar sem selst í Evrópu fer á undir 
100 þúsund krónum. Og það er því 
ekki vonlaust að safna list þrátt 
fyrir fréttir um ofurverð – þá er 
bara að finna þá sem hafa enn ekki 
vakið athygli.

Nýir listaspútnikkar 
Nýmælið í uppsveiflu verðs á lista-
verkum eru tvímælalaust lista-
menn frá löndum sem hafa ekki 
verið með á landakorti samtíma-

listar. Samtíma listamenn frá Rúss-
landi standa á góðum grunni þar 
sem list eftir byltinguna hefur 
þegar eignast sína kafla í 
listasögunni. Áður voru listamenn 
þar aðþrengdir og ofsóttir en nú 
blómstrar samtímalistin þar og 
verðið á einstökum listamönnum 
hefur líka þegar þotið rækilega 
upp.

Moskva er önnur stærsta borg 

Evrópu, á eftir London, en þar eru 
hins vegar hlutfallslega fleiri millj-
arðamæringar en um getur annars 
staðar, nema kannski í Reykjavík. 
Listalíf Moskvu hefur þrifist marg-
víslega á auðnum: þrjú af fimm 
helstu galleríunum voru stofnuð af 
eiginkonum auðmanna og starfs-
menn Christie’s halda fyrirlestra 
þar um hvernig eigi að byggja upp 
listasafn. 

Á seinni hluta 20. aldar var sam-
tímalist litin hornauga og þreifst 
neðanjarðar eða listamenn urðu 
landflótta. Konseptlistamaðurinn 
Ilya Kabakov (f. 1933), sem er 
Íslendingum kunnur eftir sýningu á 
Listasafni Reykjavíkur 2006, varð 
reyndar ekki landflótta en flutti til 
New York 1992 eftir að hafa búið 
hér og þar á Vesturlöndum frá 
1987. 

Verk Kabakovs eru nú sýnd í 
Moskvu og margir af hans kynslóð 
eru í miklum metum. Það eru ekki 
bara landar sem kunna að meta 
verk hans: árið 2000 taldi ArtNews 

hann í hópi tíu mætustu listamanna 
samtímans. Þó hann sé þekktasti 
núlifandi rússneski listamaðurinn 
og verk hans seljist fyrir hundruð 
milljóna króna án hjálpar rússneska 
markaðarins – teikningar eftir hann 
seljast á 400 þúsund krónur og 
uppúr – eru verk hans sýnd og seld í 
Moskvu. 

Fyrsta kínverska samtímalistasafnið
Samtímalist í Kína á sér allt aðra 
sögu því hún hefur þróast út frá 
vestrænni list, sem á sér ekki hlið-
stæðu í kínverskri list, með tilvísun-
um í kínverska hefð. Hún á upptök 
sín á 8. áratugnum meðal listamanna 
sem voru í andófi við ríkjandi hug-
myndafræði og voru litnir hornauga 
af kerfi sem gerði allt til að halda 
aftur af samtímalistinni. Ritskoðunar 
gætir í listum eins og á öðrum svið-
um í Kína svo listalífið þar á undir 
högg að sækja þegar um er að ræða 
list með pólitískar skírskotanir.

Til skamms tíma var ekki neitt 
samtímalistasafn í Kína en nú er 
komið slíkt safn í Peking, kennt við 
Ullens. Belgíski baróninn Guy 
Ullens hefur auðgast á matvinnslu-
fyrirtækjum sem hann hefur selt til 
að koma á fót listamiðstöð í gamalli 
verksmiðju sem var teiknuð af 
þýskum arkitekt af Bauhaus-skól-
anum og endurbyggð af franska 
arkitektinum Jean-Michel Wilmotte. 
Miðstöðin hýsir um 100 gallerí, bæði 
kínversk og útlend, auk bókabúða 
og kaffihúsa. Miðstöðin á að safna 
upplýsingum um kínverska sam-
tímalist og koma henni á framfæri á 
fjölbreyttan hátt. 

Áhuga Ullens má rekja til þess að 
faðir hann var í utanríkisþjónust-
unni og bjó í Kína á 4. áratugnum. 
Ullens byrjaði að safna gamalli kín-
verskri list og eldri list, átti meðal 
annars safn vatnslitamynda eftir 
enska listamanninn Turner (1775-
1851) sem hann seldi á uppboði í 

fyrra fyrir rúman milljarð til að 
leggja í listamiðstöðina sem hýsir 
líka safn 1.500 kínverskra nútíma-
verka sem Ullens og Myriam kona 
hans hafa safnað.

Ullens hefur lýst því yfir að hann 
vilji koma á framfæri breiðu úrvali 
af því besta sem kínversk samtíma-
list hafi upp á að bjóða – ekki veiti 
af kynningu því aðeins örfáir kín-
verskir listamenn hafi náð alþjóð-
legri athygli og ofurverði sem gefi 
engan veginn mynd af hræringum 
þar. Ef Ullens fær að starfrækja 
miðstöðina í friði verður hún án efa 
þungamiðja kínverskrar samtíma-
listar og kynningar hennar heima 
og heiman.

Bretland: athafnaskáld og há verð
Charles Saatchi hóf að safna verk-
um eftir unga breska listamenn 
samhliða því að hann byggði upp 
alþjóðlega auglýsingaskrifstofu 
með bróður sínum Maurice. Saatchi 
fæddist í Bagdad 1943 en ólst upp í 
London og þar opnuðu þeir bræður 
auglýsingastofu 1970. Fimmtán 
árum síðar var þetta orðið alþjóð-
legt veldi með rúmlega 600 stofur 
um allan heim.

Stofan var einn af birtingarmynd-
um uppgangsins á 9. áratugnum og 
þá um leið breska samtímalistin 
sem Saatchi hóf að safna. Menn 
þreyttust ekki á að býsnast yfir 
milljónunum sem hann greiddi 
fyrir óuppbúna rúmið hennar Trac-
ey Emin, sundurskorinn hákarl 
Damien Hirst og limlesta tindáta 
Dino og Jake Chapman. Verkunum 
kom hann fyrir í sýningarskála í 
Swiss Cottage í Norður-London og 
þangað þyrptust listunnendur til að 
berja augum það nýjasta nýja í 
breskri list – list sem var svo ný að 
hún var ekki komin á söfnin. Safn 
Saatchis ýtti örugglega á Tate-safn-
ið að stofna Tate Modern svo segja 
má að arfleifð Saatchis sé ekki 

 Margir af þeim 
sem  hafa auðg-

ast í síðustu uppsveiflu 
hafa notað peningana 
til að safna list.“ 

HVAÐ RÆÐUR VERÐI LISTAVERKA: 

GÆÐIN – EÐA EFNAHAGUR LANDA LISTAMANNA?
Í uppsveifl unni tóku 
auðugir menn að sinna 
söfnun og miðlun lista-
verka með áberandi 
hætti. Tengsl auðs og 
listsöfnunar hafa lengi 
verið mikil og mörg 
stór söfn eru til sem 
byggja á listaáhuga 
atvinnurekenda. Hér á 
landi má minna á safn 
Þorvalds í Síld og fi sk og 
Ingibjargar konu hans, 
safn Markúsar Ívarssonar, 
safn Ragnars Jónssonar 
í Smára og Bjargar konu 
hans, safn Ingibjargar 
Sigurjónsdóttur og 
Sverris Magnússonar. En 
hvað er nú á seyði ef litið 
er á heimsmarkaðinn og 
heimamarkað myndlistar 
á Vesturlöndum? 

MYNDLIST SIGRÚN DAVÍÐSDÓTTIR

Kona skeiðar 
fram hjá þrískiptu 
málverki eftir írska 
málarann Francis 
Bacon sem hann 
málaði á árunum 
1974-1977 í minn-
ingu ástmanns 
síns. Verkið verður 
selt á uppboði 
Christie´s-
uppboðshússins í 
London 7. febrúar 
og er talið víst 
að það seljist 
fyrir hæsta verð 
sem goldið hefur 
verið fyrir verk 
listmálara frá 
bresku eyjunum.  
MYND: AFP PHOTO/JOHN 

ENOCH 
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aðeins hans eigið safn. Saatchi-safn-
ið mun bráðlega verða opnað í 
nýjum heimkynnum í Chelsea.

Hirst rekur nú stóra listiðju þar 
sem menn framleiða verk undir 
hans leiðsögn rétt eins og á endur-
reisnartímanum. Saatchi læðist með 
veggjum og sést hvorki á manna-
mótum né veitir viðtöl en það er 
völlur á hinum lágvaxna Hirst. Hann 
fælist ekki sviðsljósið og það fer 
ekki framhjá neinum þegar hann 
slengist um á opnunum talandi 
hástöfum við vini og kunningja.

London er höfuðborg fjármála-
heimsins, deilir titlinum með New 
York – og því engin tilviljun að Hirst 
starfar þar. Í fyrra bjó hann til eitt 
dýrasta listaverk samtímans þegar 
hann skreytti hauskúpu með 
demöntum. Hann þurfti svo marga 
demanta að um stund leiddu kaup 
hans til hækkunar á markaðsverði 
demanta – og úr varð verk sem kost-
aði 50 milljónir punda, eða um 6,5 
milljarða króna. 

Hirst lét lengi vel ólíklega um 
hvernig verkið yrði selt en á endan-
um keypti hópur manna kúpuna sem 
á að sýna um allan heim. Þegar í ljós 
kom að hann átti sjálfur aðild að 
félaginu var hann sakaður um að 
hafa blásið verðið út í auglýsinga-
skyni. Hirst lætur allt slíkt sem vind 
um eyru þjóta. Hann er ekki aðeins 
listamaður heldur frumkvöðull, 
sannkallað athafnaskáld sem á nú 
sjálfur orðið myndarlegt safn 
nútímalistar og vinnur að því að 
koma því fyrir í húsi í Kennington í 
suðaustur London.

Nýju safnararnir – nýju listamennirnir
„Mér finnst annar hver maður vera 
að safna list eða ætla að stofna 
gallerí,“ sagði ungur listamaður 
nýlega við mig í London. Hann vann 
nýlega eftirsótt bresk myndlistar-
verðlaun sem hafa rækilega dregið 
athyglina að honum og um leið hefur 
hann kynnst því hve margir hafa 
áhuga á að opna gallerí.

Margir af þeim sem hafa auðgast í 
síðustu – og kannski aflokinni – upp-
sveiflu hafa notað peningana til að 
safna list. Og svo þegar safnið kemst 
ekki fyrir heima er spurning hvað 
eigi að gera – dálítið dapurlegt að 
hafa þetta bara í vöruhúsum. Sumir 
gefa stærri söfnum en margir 
heillast af þeirri hugmynd að skilja 
eftir nafn sitt með því að gera safn 
úr safninu. Og söfnunin beinist ekki 
aðeins að málverkum, skúlptúrum 
og innsetningum heldur einnig ljós-
myndun og graffíti. Estorick-safnið 
er lítið safn í Islington, byggt upp af 
félagsfræðingnum Eric Estorick 
(1913-1993) sem safnaði einkum 
ítalskri list. Estorick er dæmi um 
safnara sem var ekki vellauðugur en 
hafði nef fyrir list og náði góðum 
samböndum við listamenn – nef og 
góð sambönd geta skipt meira máli 
en peningar. Og einlægur áhugi er 
ómissandi: flestir safnarar gefa fólki 
þau ráð að kaupa með hjartanu frek-
ar en að reyna að spá í hvað muni 
hækka í verði. 

Það er tímafrekt og seinlegt að 
byggja upp samtímalistasafn, jafn-
vel þó það sé ekki mjög stórt, því það 
er seinlegt að finna hvar nýgræðing-
urinn sprettur. London er frábær 
vettvangur til að kynnast nýjabrum-
inu sem er að finna í galleríunum í 
austurborginni 

Mörgum listamönnum er annt um 
hvert verkin þeirra fara – þeir selja 
ekki endilega hverjum sem er af því 
þeim er umhugað um að verkanna sé 
notið í réttu samhengi af réttu fólki. 
Þess vegna skipta peningarnir ekki 
alltaf höfuðmáli og fólk sem ræktar 
sambandið við listamennina getur 
hreppt verk sem aðrir bjóða meira 
í. 

Ólafur Elíasson er gott dæmi um 
listamann sem gaumgæfir hvar og 
hvernig verkin eru sýnd og hver 
kaupir. Þegar hann var að hasla sér 
völl um 2000 var grein í Weekenda-
visen þar sem hann var tekinn sem 
dæmi um nýja tegund listamanna 
sem skipulegðu feril sinn af sömu 
gaumgæfni og þeir sem hygðust ná 
langt í viðskiptalífinu. Hann spáði í 
hvaða sýningarstjórar væru áhuga-

verðastir og líklegir til að ná inn í 
sali safna og listamiðstöðva, ræktað 
sambandið við þá og sú flétta hefði 
gengið upp. 

Sú staðreynd að verk Ólafs eru 
komin á uppboð hjá Christie’s er því 
til sönnunar – uppboðin gefa tóninn í 
listaheiminum hvað varðar verðmið-
ann á listamönnum. Ólafur og Matt-
hew Barney eiga það sameiginlegt 
að búa til stór verk sem ekki eru 
endilega seld – Ólafur selur síðan 
minni verk eins og ljósmyndaseríur 
og Barney selur hluti sem tengjast 
risainnsetningum hans.

Íslenskt listalíf í augum erlendra
Undirstaðan í listalífi stórborga eins 
og London sem eru þekktar fyrir 
auðugt listalíf eru galleríin. Þau 
starfa eins og umboðsaðilar og er 
oft sagt að þau séu drifkraftur lista-
lífsins: markvisst starf gallería skil-
ar mönnum langt í sölu og athygli. 

Gallerí sem starfa á þann hátt og 
fara á listamessur þar sem list er 
kynnt hefur vantað í íslenskt listalíf 
þó i8 nálgist þetta. Þetta er að hluta 
skýringin á því að listamenn sem 
starfa á Íslandi eiga erfitt með að 
komast á framfæri utan land-

steinanna nema að erlend gallerí 
taki þau upp á sína arma. Yngsta 
kynslóð listamanna leysir það með 
því að búa erlendis.

Fyrir tæpum tuttugu árum sagði 
danskur listunnandi við mig það 
með ólíkindum að sjá gróskuna í 
myndlist á Íslandi – hann þekkti 
ekkert land þar sem listaverk, oft-
ast málverk, væri fastur hluti inn-
búsins. Honum fannst íslensk 
myndlist í merkilega háu verði 
miðað við Norðurlöndin. Það virtist 
nóg af kaupendum en gerði 
listamönnunum um leið erfitt fyrir 

að sýna erlendis og selja á sama 
verði þar – galleríin tvöfalda venju-
lega verð listamannsins.

Í nýríkum löndum eins og Rúss-
landi eru það auðmenn eða konur 
þeirra sem opna gallerí – listasaga 
er vinsæl meðal eiginkvenna rúss-
neskra auðkýfinga. Ef eitthvað 
verður eftir hrunadansinn á íslenska 
hlutabréfamarkaðnum er áhuga-
vert að sjá hvort slík gallerí spretta 
upp í Reykjavík og hafa þá bæði 
sambönd, þekkingu og fé til að 
fylgja íslenskum listamönnum eftir 
erlendis.

spennandi samtímaleikritun í vetur 
Smíðaverkstæðið

Sjáðu og heyrðu meira á www.leikhusid.is

Þrennutilboð
Þrjár sýningar á Smíðaverkstæðinu á 7.500 kr

(fullt verð 9.300, ath. að einnig er hægt að kaupa miða á staka sýningu)

frábær sviðsverk eftir heimsþekkt leikskáld 
umræður, kynninga og fræðsla í tengslum við sýningar 

leikhúsbar með léttri stemmningu

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
Vígaguðinn e. Yasminu Reza

Sá ljóti e. Marius von Mayenburg

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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slenskt leikið efni varð fágæti 
í sjónvarpi hér á landi strax 
upp úr 1980. Þegar Stöð 2 
komst í gang 1986 jókst veru-
lega hlutur innlends efnis en 

minnst af því var leikið, margt leik-
araskapur af ýmsu tagi: léttmeti. 
Þessar tvær stöðvar bitust ekki um 
að framleiða leikið efni, raunar var 
líkast því að þær forðuðust það og 
báru gjarnan við peningaleysi. 

Tilkoma aukinnar og nýrrar sam-
keppni á sjónvarpsmarkaði 1996 
leiddi til aukins framboðs en allt 
var það undir öðrum merkjum: 
aftur einhvers konar leikaraskapur, 
veruleikasjónvarpið hvolfdist yfir 
landsmenn. 

Með nýrri öld tóku að sjást merki 
þess að eitthvað væri að gerast: 
Fóstbræður, Stelpurnar, slíkir 
stuttir sketsaþættir runnu slóð hins 
aldurhnigna Spaugstofugengis og 
tilraunir hófust að gera íslensk sit-
com: Fornbókabúðin, Kallakaffi, 
Reykjavíkurnætur reyndust allar 
falla í grýtta jörð, en voru samt 
mikilvægir hlekkir í keðju sjón-
varps hér á landi. Höfundum tókst 
ekki að ná hylli sjónvarpsáhorfenda 
í hinu vandmeðfarna formi sitcom-
þátta enda var barist við háþróaðan 
iðnað breskra og bandarískra fram-
leiðanda; Seinfeld og Friends, 
Cheers og Frasier voru yndi sjón-
varpsneytenda. Skjótur framgang-
ur Skjásins var aftur sönnun þess 
að markaðinn hungraði eftir 
innlendu efni.

Vatnaskil
Allir litir hafsins 2006 verða að telj-
ast einhvers konar kaflaskil í þess-
um efnum. Það tók fimm ár að koma 

þriggja þátta röð í framleiðslu. 
Framleiðendurnir máttu á endan-
um treysta á erlent fjármagn svo 
hún yrði til, og til að hafa varann á 
var efnið klippt í bíómynd sem sýna 
má í sjónvarpi erlendis. Röðin var 
sýnd í sænska sjónvarpinu á kjör-
tíma og náði ágætri athygli. 

Harkaleg umræða um fjölmiðla á 
Alþingi sem fór um allt samfélagið, 
og samfara því umdeilt frumvarp 
um breytingu á rekstrarformi Rík-
isútvarpsins, hafði sitt að segja. 
Eigendaskipti á Íslenska útvarpsfé-
laginu – Stöð 2 – leiddu til stefnu-
breytingar þar á bæ og tók að rofa 
til um framleiðslu á leiknu efni. 
Kvikmyndaiðnaðurinn gekk enda í 
gegnum tæknilega endurnýjun og 
framleiðslutækin urðu ódýrari, ný 
kynslóð krafta var komin til 
sögunnar.

Þórhallur Gunnarsson hafði getið 
sér gott orð sem dagskrárgerðar-
maður á RÚV og Stöð 2 þar sem 
hann starfaði, þegar Páll Magnús-
son réði hann til starfa á RÚV en 

hann tók þar við starfi dagskrár-
stjóra innlends efnis í apríl síðast-
liðnum. Hann lýsti þegar yfir vilja 
sínum til að auka hlut leikins efnis 
og til að styrkja hlut sjónvarpsins í 
framleiðslu sjálfstæðra framleið-
anda fyrir sjónvarpið leitaði hann 
til einkaaðila og gerði umdeildan 
samning við Ólafsfell, fyrirtæki í 
eigu Björgólfs Guðmundssonar 
sem mun á næstu þremur árum 
leggja til drjúga fjármuni til fram-
leiðslu leikins efnis – 50 milljónir á 
ári næstu þrjú árin.

Hitt haustsins
Samkeppnisaðilar hjá 365 sem 
rekur Stöð 2 voru þá þegar teknir 
að undirbúa leiknar þáttaraðir: í tíð 
Heimis Jónassonar dagskrárstjóra 
þar var tekin ákvörðun um fram-
leiðslu á Næturvaktinni, sem sýnd 
var fyrri hluta vetrar við frábærar 
undirtektir. Þættirnir voru nánast 
sitcom, en ekki teknir í veri heldur 
á raunverulegri bensínstöð í 
Reykjavík og höfðu því yfirbragð 
dýrari framleiðslu. Það var Saga 
Film sem vann þættina fyrir Stöð 2. 
Þeir komu síðan út fyrir fáum 
vikum á diskum og seldust í yfir 
tuttugu þúsund eintökum. Saga 
Film vann einnig í fyrrasumar sér-
pantaða þáttaröð, Pressuna, sem nú 
skemmtir áskrifendum Stöðvar 2 
og hefur Ríkisútvarpið legið undir 
ámæli fyrir að vera seinna á ferð-
inni í framleiðslu leikins efnis en 
áskriftarstöðin.

Þriðji stóri aðilinn á markaði 
sjónvarpsefnis, Skjárinn, hefur 
farið sér hægt í framleiðslu á leiknu 
efni: þættirnir um Silvíu Nótt voru 
framleiddir í þremur syrpum og 

urðu alls 25 á árunum 2005 til 2006, 
Sigtið var framleitt í tveimur syrp-
um og urðu þeir alls sextán árið 
2006, þættirnir um Venna Páer urðu 
alls átta sama ár. Kristjana Thors, 
dagskrárstjóri á Skjá einum, segir 
að þar hafi verið hugsað fyrir þátt-
töku í þeirri miklu samkeppni sem 
blasi við um áhorfendur og auglýs-
ingafé. „Við erum minnsta stöðin á 
þessum markaði og getum ekki 
keppt við þá stóru um fjölda 
þáttaraða á dagskránni,“ segir hún. 
Þar hafa menn einkum litið til þró-
unar á íslenskum gamanþáttum og 
eru fleiri en einn slíkur á teikni-
borðinu. Bæði Venni Páer og Sigtið 
fengu styrki úr sjóðum Kvikmynda-
miðstöðvar. Kristjana segir þróun 
beinast að röðum sem séu 8-10 þætt-
ir, en fjármögnun sé erfið og sækja 
verði fjármagn í einkageirann auk 
opinberra styrkja. Hún gerir ekki 
ráð fyrir að leikið innlent efni sjáist 
á Skjánum fyrr en í byrjun árs 2009. 
„Þetta er spennandi þróun,“ segir 

„Sæll“ 

Þórhallur Gunnarsson dagskrárstjóri. 
Lungann úr vetrardagskrá RÚV næstu 
árin verður leikið efni í hverri viku.

Kristjana Thors dagskrárstjóri Skjás 1.

Atriði úr Manna-
veiðum – þáttaröð 
sem RUV sýnir 
á páskum og er 
í fjórum hlutum 
sem hver er nærri 
45 mínútum. 
Ólafur Darri 
Ólafsson, Atli Rafn 
Sigurðarson og 
Gísli Örn Garðars-
son, ásamt ungri 
konu í hlutverki 
lögregluþjóns. 
MYND/REYKJAVÍK FILMS.

ÁR SERÍUNNAR
Lengi máttu íslenskir 
sjónvarpsáhorfendur 
bíða eftir því að þátta-
raðir færu í gang á ís-
lenskum stöðvum sem 
væru í líkingu við leikið 
efni frá nálægum þjóð-
um. Nýir menn og breytt 
stefna á sjónvarpsstöðv-
unum þremur sem bjóða 
upp á slíkt efni að megin-
hluta varð sýnileg á þessu 
hausti. Í samtölum við 
ábyrgðaraðila í íslenskum 
kvikmynda- og sjónvarps-
iðnaði er ljóst að ekki 
verður aftur snúið.

SJÓNVARP PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Framtíðarstörf hjá Fjarðaáli
Verkefnastjóri í viðhaldsstýringu
Ábyrgðarsvið:
• Bæta áreiðanleika og gæði framleiðslunnar með því að áætla og skipuleggja 

fyrirbyggjandi viðhald og reglulegar ástandsskoðanir véla og tækja.
• Sjá um skráningu og greiningu á tæknigögnum sem gefa skýra mynd af stöðu 

viðhaldsmála og árangri.
• Sjá um samskipti og samhæfingu viðhaldsteymis og framleiðsluteyma.
• Hafa náið samstarf við notendur búnaðar, viðhaldsteymi, innkaupateymi

og birgðahald.

Hæfniskröfur:
• Iðnfræði eða iðnmenntun, t.a.m. vélfræði eða rafmagnsfræði. Önnur iðn-

menntun kemur einnig til greina. Tæknifræðimenntun kostur en ekki skilyrði.
• Góð reynsla af viðhaldi véla og tækja.
• Góð tölvukunnátta skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Raf- og véliðnaðarmenn
Við leitum að raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna 
viðhaldi tækja og búnaðar Alcoa Fjarðaáls. 

Takmark Fjarðaáls er að verða í fremstu röð á heimsvísu 
í meðferð og viðhaldi tækja. Allir starfsmenn fyrirtækis-
ins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækjanna og 
viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt ástand 
þeirra.

Unnið er í teymum og verkefnin eru fjölbreytt. Áhersla 
er lögð á frumkvæði og stöðugar endurbætur. Tækifæri 
til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

www.alcoa.is

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.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar.

Kynntu þér Austurland 
tækifæranna á austurat.is
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2. Stýrimaður óskast
2. stýrimaður óskast á frystitogarnn Hrafn Gk 111.

Mun leysa af sem yfi r-stýrimaður.

Upplýsingar í síma 8927094 eða 8922502

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Starfið heyrir undir markaðsstjóra og er bæði spennandi og krefjandi.
Markaðsfulltrúi fær föst verkefni sem eru endurskoðuð reglulega, 
en einnig tímabundin verkefni sem hann vinnur sjálfstætt eða 
í samvinnu við markaðsstjóra og aðra starfsmenn Securitas.

Hæfniskröfur:
Menntun í markaðsfræði og/eða viðskiptafræði
Reynsla af markaðsstörfum
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

MARKAÐSFULLTRÚI

Við leitum að góðum liðsfélaga, konu eða karli, í hópinn. Starfið 
er nýtt, hentar fólki á öllum aldri og snýr að hugbúnaðarrekstri, forritun 
og verkefnastjórnun. Fjöldi nýrra og spennandi verkefna er framundan.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Hilmarsson, framkvæmdastjóri 
markaðs- og sölusviðs, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar 
á netfangið ogh@securitas.is fyrir 28. janúar. 

Securitas óskar eftir að ráða öfluga sölumenn til starfa á fyrirtækja-
markaði. Starfið felst í sölu á vörum og þjónustu Securitas og hentar 
jafnt báðum kynjum.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og drifkraftur
Metnaður

SÖLUMENN

Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Hilmarsson, framkvæmdastjóri 
markaðs- og sölusviðs, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar 
á netfangið ogh@securitas.is fyrir 28. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Einar Páll Guðlaugsson, deildarstjóri 
upplýsingatæknideildar, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar 
á netfangið einar@securitas.is fyrir 28. janúar.

FORRITARI/HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

Í bo›i eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu 
og framsæknu fyrirtæki með samhentan hóp starfsmanna. Lög› 
er áhersla á gó› starfsskilyr›i og möguleika starfsmanna til a› 
vaxa og dafna me› fyrirtækinu.

SECURITAS ÓSKAR 
EFTIR STARFSFÓLKI 

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af helstu forritunar- 
og gagnagrunnskerfum: .NET, SQL og SharePoint
Reynsla af WebMethods og/eða NAV er kostur 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði.

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Nánari upplýsingar veita Guðmunda Ólafsdóttir, gudmunda@radning.is 
og María Jónasdóttir, maria@radning.is
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Spennandi störf hjá vaxandi fyrirtæki

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

VIRTUS leitar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingum til starfa hjá félaginu sem búa yfir góðum samskiptahæfileikum.

Starfssvið
    Samningagerð
    Ritun álitsgerða
    Undirbúningur dómsmála

Hæfniskröfur
    Lögmannsréttindi kostur en ekki skilyrði

Löglærðir fulltrúar

Starfssvið
    Færsla fjárhags-, viðskiptamanna,- 
    og lánadrottnabókhalds
    Störf því tengd sbr.afstemmingar ofl.

Hæfniskröfur
    Haldbær reynsla af bókhaldi
    og skrifstofustörfum

Bókarar

Móttökuritari / símsvörun
Starfssvið
    Móttaka viðskiptavina
    Símsvörun fyrir VIRTUS og tengd félög
    Umsjón með fundarherbergjum

Hæfniskröfur
    Reynsla af sambærilegu starfi
    Góð almenn tölvuþekking
    Hæfni í mannlegum samskiptum

VIRTUS tók til starfa í ágúst 2006.  Fyrirtækið starfar á sviði lögmannsþjónustu, bókhalds- 
og rekstrarráðgjafar auk innheimtuþjónustu.  VIRTUS www.virtus.is kappkostar að veita 
viðskiptavinum vandaða, öfluga og alhliða nútímaþjónustu.   Hjá fyrirtækinu og tengdum 
félögum starfa yfir 25 manns.  

Ráðningarþjónustuan er samstarfsaðili VIRTUS, að Laugavegi 170. 

Starfssvið
    Starf við framleiðslu
    Skipulagning og stjórnun framleiðslu
    í samráði við framleiðslustjóra 
    Almenn þjónusta við viðskiptavini
    Birgðahald hráefna og fullunninna vara.
    Þátttaka í vöruþróun
    Gæðastjórnun og gæðaeftirlit
    Viðhald og endurskoðun vinnuaðferða
    og framleiðsluferla

Hæfniskröfur
   Hverskyns matvælamenntun mikill kostur
   Reynsla af sambærilegu starfi
   Hæfni í mannlegum samskiptum
   Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð
   Tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið

Umsjón með starfinu hefur María Jónasdóttir, maria@radning.is

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, www.virtus.is
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Aðstoðarmaður framleiðslustjóra

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

EMMESSÍS óskar eftir aðstoðarmanni framleiðslustjóra. 

EMMESSÍS hf. er í eigu einkaaðila, sem allir starfa hjá fyrirtækinu.

www.verslun.is

Markaðsmál/Hönnun/Sala
VERSLUNARTÆKNI

Óskum eftir starfsmanni
Starfið felst í hönnun bæklinga & auglýsingaefnis ásamt
teiknivinnu, sölu ofl.

s:5351300 Dragháls 4verslun@verslun.is 110 Rvk

Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa grunnþekkingu í Photoshop
og Illustrator ásamt almennri tölvukunnáttu

Umsókn sendist á sht@verslun.is

Rafvirkji eða Rafvirkjanemi 
Óska eftir að ráða rafvirkja eða rafvirkjanema til 

starfa.  Mikil vinna framundan. 
Góð laun í boði fyrir trausta aðila.

Raftækjasalan ehf  
s. 856 0090
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með ánægju

  
Iceland Express leitar að hressu, skemmtilegu og 

áreiðanlegu fólki í störf flugliða. Ef þú hefur stúdents-

próf eða sambærilega menntun, ert 22 ára eða eldri, 

talar ensku á við innfæddan, Norðurlandamál án þess 

að blikna og getur helst bjargað þér á þriðja tungu-

málinu, þá er kominn tími til að við hittumst.

 

Framundan eru miklar annir, fullt af fólki sem þarf að 

koma glöðu og ánægðu á áfangastaði um alla Evrópu. 

Ekki er verra ef þú hefur reynslu af störfum flugliða en 

við hvetjum alla sem hafa áhuga á að vinna í líflegu og 

fjölbreyttu starfsumhverfi til að sækja um. 

Við erum      
í skýjunum!

Umsóknarfrestur rennur út 28. janúar og allar nánari 

upplýsingar er að finna á www.icelandexpress.is/jobs 

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu 
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér 
um framkvæmd ýmissa stórra hátíða. Yfirskrift Menningar- og ferðamálasviðs árið 2008 er Barnvæn menning - betri borg. 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg óskar eftir að ráða húsvörð til starfa. 
Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi að vera tilbúin til að 
vinna vaktavinnu. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 

Viðkomandi þarf að hafa góða verk- og tæknikunnáttu, vera líkamlega 
hraustur og hafa góða þjónustulund. Iðnmenntun er æskileg. Í boði 
er spennandi, fjölbreytt og krefjandi starf. 

Upplýsingar um starfið veita Guðlaug Sigurbjörnsdóttir 
(gudlaug.sigurbjornsdottir@reykjavik.is) og Guðrún Dís Jónatansdóttir 
(gudrun.dis. jonatansdottir@reykjavik.is) 
í síma 575 7700 frá kl. 8 til 16 virka daga. 

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og jafnréttisstefnu 
Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.rvk.is. 
Skriflegum umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil 
skal skila fyrir 4. febrúar n.k. á ofangreind netföng eða senda til: 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg 
Gerðuberg/húsvörður-umsókn
Gerðubergi 3-5 
111 Reykjavík 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar 
og Reykjavíkurborgar 

Vaktstjóri 
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða vakt-
stjóra. Um er að ræða að mestu leyti dagvinnu. 
Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Reynsla og reglusemi skilyrði. 
Upplýsingar gefur Kristín í síma: 898-6481. 

Verslunarstjóri 
í barnadeild Zöru 
Kringlunni
Við erum að leita að einstaklingi 
til að sjá um daglegan rekstur 
barnadeildar Zöru 

Starfslýsingin er eftirfarandi 

Ber ábyrgð á daglegum rekstri verslunarinn-
ar með tilliti til rekstrarkostnaðar, vöruinn-
kaupa, sölu, útlits, hreinlætis og mönnunar.

Viðkomandi þarf að vera stundvís, reglu-
samur, skipulagðu, búa yfi r hæfi  í mannleg-
um samskiptum, vera leiðtogi ásamt því að 
hafa mikla þjónustulund.

Góð enskukunnátta er skilyrði 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst 

Umsóknarfrestur er til 27 janúar 2008.

Umsóknir sendist á netfangið 
trausti@zara.is 

Nánari upplýsingar veita Trausti Reynisson 
framkvæmdastjóri Noron S. 693 8000 og 
Eyrún Dröfn Jónsdóttir verslunarstjóri í 
síma 693 8002

SKRIFSTOFUSTARF -  Almenn afgreiðsla
Danco Heildverslun leitar að sjálfstæðum og 
skipulögðum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi starf.  
Hæfniskröfur og starfssvið:                                                                                         
•  Almenn skrifstofustörf / Símsvörun                             
•  Tollskýrslugerð                                                                                     
•  Framsetning vörulista og umsjón vefsíðu.                                                                         
•  Þekking á DK hugbúnaði kostur.                                                                                             

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri 
en 25 ára.
Fullt starf - Ráðning 1.mars                                           
     
Umsóknir sendist til: maria@danco.is

                  
a.                  
                   

www.danco.is   
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KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:
• Forfallakennari 

• Náttúrufræðikennari í 10. bekk, 

 10 kennslustundir á viku

• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50%

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Guðrún 
Pétursdóttir í síma 570 4100 og 898 4107.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Heilsuverndarstöðin er þjónustufyrirtæki 
á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og 
heilbrigðisþjónustu. 

Hjá Heilsuverndarstöðinni starfar sterkt 
teymi færustu sérfræðinga á sínu sviði.  

Starfsmenn Heilsuverndarstöðvarinnar 
eru rúmlega 100 talsins; 
hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraþjálfar, 
iðjuþjálfar, sjúkraliðar, sjúkraflutninga-
menn, verkfræðingar, iðnaðarmenn og 
fleiri sérfræðingar.  

Stefna fyrirtækisins er að hafa jákvæð 
áhrif á lífsgæði fólks. Heilsa og velferð 
starfsmanna er höfð í fyrirrúmi. 
Sjá nánari upplýsingar á: 
www.heilsuverndarstodin.is 

Umsóknarfrestur er til 3.  febrúar.  Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
atvinna@heilsuverndarstodin.is.  Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um störfin veita Elísa Rán Ingvarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, netfang: elisa@heilsuverndarstodin.is og 
Bryndís Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur, netfang: bryndis@heilsuverndarstodin.is eða í síma 458 9000.

Heilsuverndarstöðin, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík, s. 458 9000

Hjúkrunarfræðingar - Sjúkraliðar

Heilsuverndarstöðin óskar eftir öflugu og metnaðarfullu starfsfólki til að taka að sér spennandi störf í ört 
vaxandi fyrirtæki.  Komdu í hóp hæfra starfsmanna í frjóu og lifandi starfsumhverfi þar sem fólk fær tækifæri til 
að þróast faglega og persónulega.

Lögð er áhersla á:  

Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi og löggildingu frá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu. Íslenskukunnátta áskilin. Þekking og/eða starfsreynsla 
í öldrunar- og endurhæfingarhjúkrun er æskileg.  

Við leitum að:

Hjúkrunarfræðingum

Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi og löggildingu frá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu. Íslenskukunnátta áskilin.  Framhaldsmenntun í 
öldrunarhjúkrun og reynsla af öldrunar- og endurhæfingarstarfi er æskileg.

Sjúkraliðum

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um stöðurnar.  Sakavottorðs er krafist.

Frumkvæði

Hæfileika í samskiptum og samvinnu

Sjálfstæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Ríka þjónustulund

Metnað og vilja til að ná árangri

Heiðarleika

Sveigjanleika

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

Hlutverk skipulags- 
og byggingarsviðs er 
að veita borgarbú-
um, borgarfulltrúum, 
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygging-
arverktökum og 
öðrum þeim sem á 
þurfa að halda, góða 
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar um 
skipulags- og bygg-
ingarmál. Sviðið er 
jafnframt stefnumót-
andi í skipulags- og 
byggingarmálum 
borgarinnar í sam-
vinnu við skipu-
lagsráð. Hlutverk 
embættis bygging-
arfulltrúa er m.a. að 
sjá um að framfylgja 
ákvæðum skipulags- 
og byggingarlaga, 
byggingarlögum
og reglugerðum er 
byggingarmál varða.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
verkfræðingur / tæknifræðingur

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum, 
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við 
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og 
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna. 

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni
Helstu verkefni verkfræðings eða tæknifræðings eru eftirlit og umsjón með framfylgd 
skipulagsskilmála og ákvæða byggingarreglugerða í lögsögu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir næsti yfirmaður umsækjanda, Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur, 
netfang thordur.buason@reykjavik.is 

Kröfur til starfs
Gráða í verk- eða tæknifræði frá viðurkenndum háskóla og víðtæk sérþekking á 
byggingarmálum. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, getað tjáð sig 
í orði og riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess 
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði á 
næstu mánuðum þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu. 

Umsóknir og launakjör 
Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, skal skila til 
Ingibjargar R. Guðlaugsdóttur, mannauðs- og gæðastjóra skipulags- og byggingarsviðs, 
netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is eigi síðar en 1. febrúar n.k. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess 
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn 

einstakra sviða og deilda 
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BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

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

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BYGGINGASVIÐ – 
TÆKNIMENN
BM Vallá hf. óskar eftir að ráða tæknimenn á byggingasvið 
fyrirtækisins í Reykjavík.

Í störfunum felst meðal annars:
::  Sala 
::  Hönnun
::  Verkefnastjórnun

Störfin gætu hentað:
::  Byggingaverkfræðingum
:: Byggingatæknifræðingum
:: Byggingafræðingum
:: Byggingaiðnfræðingum
:: Húsasmíðameisturum
:: Húsasmiðum

Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og 
hafa metnað til að ná árangri í starfi.

BM Vallá hf. býður m.a.  upp á eftirfarandi lausnir:
:: Límtréshús
:: Stálgrindahús
:: Byggingar úr steyptum einingum
:: Lett-Tak þakeiningar
:: Protan þaklausnir

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 25. janúar til 
Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið
sigrun@bmvalla.is eða í bréfpósti á BM Vallá hf., Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson, 
forstöðumaður byggingasviðs í síma 412 5000 eða 412 5070. 

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

Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverfi í 
Selásnum þar sem er stutt í ósnortna náttúru, Elliðaárdalinn 
og Rauðavatn. Í Heiðarborg er lögð áhersla á leikinn, 
hreyfingu og málrækt.

Verið velkomin í heimsókn í Heiðarborg eða hafið samband 
við Emilíu Möller leikskólastjóra í síma 693-9861 eða 
557-7350.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security and Detection Guard. The closing 
date for this postion is January 27, 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

SECURITY AND 
DETECTION GUARD

Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980.  Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu. 
Meginmarkmið stofnunarinnar er að fækka vinnuslysum, draga úr atvinnutengdum 
sjúkdómum og stuðla að vellíðan starfsmanna á vinnustöðum. 

Vinnueftirlitið óskar að ráða 
eftirlitsmanni til starfa í vinnuvéladeild 

> Verksvið:
•  Vinnuvéla- og tækjaeftirlit
•  Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað
   hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

> Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Staðgóð tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða iðnmenntun
•  Þekking og reynsla sem nýtist í starfi  sem þessu, s.s vinna      
   við stjórn eða viðgerð vinnuvéla
•  Geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í starfi 
•  Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Reynsla í tölvunotkun æskileg
•  Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi  kostur

 
Um er að ræða starf í Reykjavíkurumdæmi. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við 
upphaf starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Bíldshöfða 16, 110 
Reykjavík eða á netfang: mg@ver.is fyrir 10. febrúar nk. 
Umsóknareyðublað er ekki notað. Nánari upplýsingar um 
starfi ð fást hjá Magnúsi Guðmundssyni s. 5504600/8917622 
(mg@ver.is) eða Valgeiri Páli Guðmundssyni, s. 460 6800/
892 7596, (vpg@ver.is). 
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðar-
fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs
 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og drífandi starfsmanni í starf forstöðumanns Verslana- 
og markaðssviðs. Á verslana- og markaðssviði eru 5 starfsmenn.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Yfirumsjón með daglegum rekstri verslana Lyfju, Apóteksins og Heilsuhússins, sölu- og 
markaðsmálum, útliti verslana og vöruframsetningu.
Mótun markaðsstefnu, framkvæmd hennar og gerð sölu- og markaðsáætlana. 
Yfirumsjón með innkaupum annarra vara en lyfseðilsskyldra lyfja og birgðastýring. 
Eftirlit með að rekstur verslana Lyfju hf. sé samkvæmt áætlun og brugðist sé við frávikum.
Sýna frumkvæði að nýjungum í rekstri og leita leiða til  hagræðingar.
Seta í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf á sviði viðskipta. 
Menntun og/eða þekking í lyfjafræði er kostur.
Reynsla af rekstri er æskileg. 
Reynsla og þekking á markaðsmálum.
Færni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna með ólíkum hópum fólks.
Öryggi í framkomu og geta til að halda kynningar á yfirvegaðan og skipulagðan hátt.
Góð yfirsýn yfir smásölumarkaðinn, reynsla á því sviði er æskileg.
Geta til að taka skjótar ákvarðanir.
Góð tölvukunnátta og gott vald á töluðu og rituðu máli. 

Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, starf sem hentar metnaðarfullum einstaklingi 
sem vill ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði,
sími 530-3800, hallur@lyfja.is og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá til hans.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar nk.

Forstöðumaður Verslana- og markaðssviðs
Gluggaútstillingar 
í verslunum Zöru 
í Smáralind og í 
Kringlunni
Starfi ð felur í sér alla uppsetn-
ingu á búðargluggum í báðum 
verslununum eftir fyrirfram 
ákveðnum myndum og reglum 
frá Inditex á Spáni.

Viðkomandi þarf að vera nákvæmur, 
sjálfstæður, skipulagður, úrræðagóður 
og sveigjanlegur.

Skilyrði er að viðkomandi tali mjög góða 
ensku.

Áhugi á tísku og færni á verksviði stílista er 
skilyrði.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2008.

Umsóknir sendist á netfangið 
trausti@zara.is 

Nánari upplýsingar veita Trausti Reynisson 
framkvæmdastjóri Noron S. 6938000 og 
Eyrún Dröfn Jónsdóttir verslunarstjóri í 
síma 6938002
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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.

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning  stálvirkja auk breytinga og 
viðhalds á tækjabúnaði.

Menntasvið

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.  

Ingunnarskóli 
óskar eftir:

Umsjónarkennara á miðstig
Áhugasamir hafi  samband við: 

Guðlaugu Sturlaugsdóttur, skólastjóra 
ustur@ingunnarskoli.is 664-8265 eða 
Þuríði Sigurjónsdóttur aðstoðarskólastjóra 
thuridur@ingunnarskoli.is 664-8266 eða í síma 411-7828.

Tökum vel á móti góðu fólki.  

Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á sveigjanlega 
starfshætti, einstaklingsmiðað nám, samkennslu árganga og teym-
isvinnu kennara. List- og verkgreinar skipa stóran sess og eru meðal 
annars samþættar samfélags- og raungreinum í gegnum þemavinnu. 
Markvisst er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda. Skólinn 
er móðurskóli í einstaklingsmiðuðu námsmati en auk þess er unnið að 
mörgum þróunarverkefnum. Skólahúsið er hannað með hliðsjón af 
hugmyndafræði skólans og styður því vel við starfi ð sem þar fer fram.  Í 
skólanum er mjög góður starfsandi og vel búið að kennurum.

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

Grandaskóli 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

•  Þroskaþjálfa, 75 - 100 %  starfshlutfall.

•  Matráði starfsmanna, 75 % starfshlutfall.

•  Umsjónarmanni skóla, 100 % starfshlutfall.

•  Skólaliða, m.a. til að sinna baðvörslu stúlkna, 75 - 100 % starfshlutfall

Umsóknarfrestur til 1. febrúar 2008

Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og 
Inga aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is ,sími 5611400

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.  

Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk 
eins annars tungumáls (ensku).

Aðrar kröfur:
     Góð tölvukunnátta
     Falleg framkoma og þjónustulund
     Þekking á landi og þjóð

Um er að ræða vaktavinnu. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem 
trúnaðarmál.
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BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

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

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

SÖLUSVIÐ – SÖLUMAÐUR
BM Vallá hf. óskar eftir að ráða sölumenn á sölusvið fyrirtækisins.

Í starfinu felst meðal annars: 
::  Sala á utanhússklæðningum, 
::  Ýmis sérverkefni 
::  Önnur sölustörf

Starfið gæti hentað t.d.: 
::  Tæknifræðingum 
::  Blikksmiðum
::  Húsasmiðum
::  Vönum sölumönnum

Við leitum að öflugum sölumönnum sem eiga auðvelt með mannleg 
samskipti og hafa metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera 
jákvæður, sýna frumkvæði, vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum. 
Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki nauðsynleg. 

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 25. janúar til 
Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið: sigrun@bmvalla.is 
eða í bréfpósti á BM Vallá hf., Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurðsson, forstöðumaður sölusviðs 
í síma 412 5000 eða 412 5303. 

 

Laus störf hjá Olíudreifi ngu ehf.

Rafvirkjar
Olíudreifi ng ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa á 
Þjónustudeild í Reykjavík.
Um fjölbreytt starf er að ræða við nýlagnir, uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði tengdum eldsneytisafgreiðslu 
og almenn rafvirkjastörf.  Starfsvettvangur er allt landið, 
og  því æskilegt að starfsmaður geti farið út á land
þegar þannig háttar.
Um framtíðarstörf er að ræða.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson 550 9940  arni@odr.is
Birgir Pétursson í síma 550-9957 birgir@odr.is

Olíudreifi ng ehf. sér um dreifi ngu á fl jótandi eldsneyti fyrir

N1 og Olís.  Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifi ng.is

SKÁLATÚN
Óskum eftir félagsliðum og stuðningsfulltrúum til starfa í 
búsetu á Skálatún í Mosfellsbæ 

Um er að ræða kvöldvaktir eða helgarvaktir.   Ýmis starfs-
hlutföll í boði.  Einnig vantar í vetrarafl eysingu.

Upplýsingar veitir Anna Kristín sviðsstjóri í síma 5306603.  
Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www.skalatun.is

Framkvæmdastjóri   Fjárfestar
Ágætlega statt fyrirtæki sem selur sérhæfðan búnað á sviði 
eldvarna og umhverfi smála, bæði hér á landi og á hinum 
norðurlöndunum.  Óskar eftir framkvæmdastjóra og hluthöfum
 sem vilja taka þátt í útrás fyrirtækisins.

Fyrirtækið er með mjög góð umboð ásamt eigin framleiðslu.  
Hefur góð viðskiptasambönd bæði vestan hafs og austan og 
er með starfsstöðvar  hér á landi og í Noregi.

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst 
á arnl@centrum.is

Fræðslu- og menningarsvið 
Dalvíkurbyggðar
Leikskólastjóri
Laus staða leikskólastjóra í leikskólanum Krílakoti á 
Dalvík

Leikskólinn Krílakot er 3ja deilda leikskóli.  Í desember sl. var 
tekin í notkun nýbygging við húsið svo aðstaðan er góð. 
Á döfi nni er stefnumótun fyrir leikskóla sveitarfélagsins sem 
nýr leikskólastjóri mun verða virkur þátttakandi í.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Leikskólamenntun
•  Framhaldsmenntun kostur
•  Framúrskarandi hæfni í  samskiptum og þörf fyrir að 
   ná árangri.
•  Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
•  Metnaður, hugmyndaauðgi og skipulagshæfni.

Upplýsingar um starfi ð veitir Hildur Ösp Gylfadóttir, 
sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs. 

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
sendar rafrænt á netfangið hildur@dalvik.is og verður 
móttaka staðfest.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2008.

Dalvíkurbyggð er framsækið sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð. Þar 
er blómlegt og fjölbreytt atvinnu- og 
menningarlíf. Umhverfi  er sérlega fjölskylduvænt og góðar aðstæður 
til útivistar jafnt sumar sem vetur. Frekari upplýsingar um sveitarfélag-
ið má fi nna á www.dalvik.is. 
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„MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI” 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimilin í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti 
óska eftir starfsfólki á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Fjósið, Grafarholti s. 664-7620 
Stjörnuland, Grafarholti s.695-5091 
Víðisel, Selás s. 664-7622 
Klapparholt, Norðlingaholti s.664-7624 
Töfrasel, Árbæ s. 695-5092
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjvíkurborgar við 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 
Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is 

Íþrótta- og tómstu

Umsækjendur þurfa að geta 

hafið stör f sem fyrst. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað er á heima-

síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að hafa samband 

við deildarstjóra barnastarfs í Árseli, s. 567 1740 

Rafeindavirki
Flugfjarskipti ehf óska eftir að ráða rafeindavirkja í 
tæknideild fyrirtækisins.  

Starfssvið:
Tæknideild hefur umsjón með rekstri fjarskiptakerfa 
og annars búnaðar.

Starfi ð felur meðal annars í sér rekstur og viðhald 
á sendum og móttökurum auk tölvu- og fjarskipta-
búnaðar sem staðsettur er innanlands og erlendis.

Hæfniskröfur
•  Próf í rafeindavirkjun eða sambærilegt.
•  Þekking á uppbyggingu og rekstri almennra 
   fjarskipta- og tölvukerfa.
•  Reynsla af rekstri Windows og Linux tölvukerfa og    
    TCP/IP samskiptum er æskileg.
•  Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem  
    fyrst.

Frekari upplýsingar um starfi ð gefur Björn 
Sigurðsson í síma 563-6536

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjar-
skiptum, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir 
25. janúar.  Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Flugfjarskipta www.gannet.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf og sinnir tal- og 
gagnaviðskiptum við alþjóðafl ug í íslenska fl ugstjórnarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfsemin er á Íslandi, í 
Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan 
rétt karla og kvenna til starfa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

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

- við ráðum
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Svar tækni óskar eftir að bæta við sig 
starfsmanni í fullt starf

Starfið felur í sér:
Uppsetning á netkerfum ásamt uppsetningu og þjónustu 
við IP símkerfi.
Viðkomandi mun í starfi sínu eiga samskipti við 
viðskiptavini fyrirtækisins og mun hluti af vinnu fara fram 
utan vinnustaðar.

Hæfniskröfur:
Þekking á Windows server umhverfi og þeirri netþjónustu 
sem því fylgir er æskileg. Áhugi á uppsetningu og rekstri 
IP símkerfalausna er kostur.

Rík þjónustulund, lipurð og vilji til að læra og þroskast í 
starfi eru eiginleikar sem við leitumst eftir.

Svar tækni er framsækið fyrirtæki með 20 starfsmenn í fullu starfi.
Hjá fyrirtækinu er öflug söludeild á fyrirtækjamarkaði ásamt því 
að reka verslun með raftæki. Einnig er öflug þjónustudeild og 
þjónustuverkstæði hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar/febrúar 
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 
27. janúar 2008

Umsóknum skal skila til:
Svar tækni ehf., Síðumúli 37, 108 Reykjavík
eða á umsokn@svar.is

k i ó k f i ð b ið i

Netuppsetningar
og símkerfi
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Hafnarfjarðarbær leitar eftir
samstarfsaðila til að stýra undirbúningi 

og framkvæmd viðburða
 afmælishelgina 29. maí – 1. júní

Hafnarfjarðarkaupstaður verður 100 ára þann 1. júní 
2008. Afmælisárið verður ein samfelld afmælishátíð 
með fjöldanum öllum af uppákomum og viðburðum 
en ætlunin er að halda veglega afmælishátíð í kringum 
afmælisdaginn sjálfan. 

Afmælisnefnd bæjarins leitar nú að samstarfsaðila við 
undirbúning, stýringu og framkvæmd viðburða um 
afmælishelgina.  Leitað er að fyrirtæki með langa reynslu 
af stjórnun og framkvæmd stærri viðburða og þurfa 
áhugasamir að senda inn yfirlit yfir þá viðburði sem þeir 
hafa staðið fyrir, drög að dagskrá afmælishelgarinnar, 
útfærslu á útitónleikum, markaðsetningu og kostnaði. 
Viðkomandi sér um undirbúning, framkvæmd, ráðgjöf 
og tæknilega útfærslu afmælishelgarinnar í samstarfi við 
starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar og þá aðila sem þegar 
hafa verið gerðir samningar við.

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við 
Steinunni Þorsteinsdóttur upplýsingafulltrúa (steinunn@
hafnarfjordur.is – gsm. 664 5521) eða Marín Hrafnsdóttur 
menningar- og ferðamálafulltrúa (marin@hafnarfjordur.
is – gsm. 664 5776) til að fá nánari upplýsingar og þau 
gögn sem liggja til grundvallar hátíðarhöldunum.

Gögnum skal skilað til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar í 
síðasta lagi 8.febrúar 2008.

Merkt:
Hafnarfjarðarkaupstaður 100 ára
Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar

Strandgata 6
220 Hafnarfjörður.

Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi 1. júní 1908. Sama dag var 
fyrsti kjörfundurinn haldinn í Góðtemplarahúsinu, hófst hann kl. 
12.00 á hádegi og lauk þremur klukkutímum síðar.  25 manns komu 
á kjörstað en talið er að um 400 manns hafi verið á kjörskrá. Þá 
bjuggu 1469 manns í bænum og 109 börn voru í barnaskóla bæjarins 
og Ungmennafélagið 17. júní æfði og sýndi glímu að kappi. Fyrstu 
lögregluþjónarnir voru ráðnir – báðir  heljarmenni að burðum og 
vöktu lögreglubúningarnir mikla athygli. Síðan eru liðin hundrað ár 
og bæjarbúar orðnir hátt í  25.000 og löngu hættir að sýna glímu – 
sér og öðrum til skemmtunar

100 ÁRA AFMÆLI
HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐAR

ÞJÓNUSTUVER HAFNARFJARÐAR S ÍMI  585 5500

WWW.HAFNARFJORDUR. IS

ÞJÓNUSTUVER HAFNARFJARÐAR S ÍMI  585 5500

WWW.HAFNARFJORDUR. IS

STYRKIR TIL LISTA- OG 
MENNINGARSTARFSEMI

Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar 
auglýsir eftir styrkumsóknum

til lista- og menningarstarfsemi.

1. Í umsókn skal lýsa markmiði verkefnis vel og skila 
kostnaðaráætlun ásamt öðrum fylgigögnum sem máli 
skipta fyrir viðkomandi umsóknaraðila

2. Listamenn, félagasamtök eða menningarviðburðir 
skulu tengjast Hafnarfirði

3. Ekki er styrkt til náms eða rekstrar (t.d. húsaleigu)

4. Nefndin áskilur sér rétt til að krefjast endurgreiðslu 
styrkja, komi ekki til verkefna sem sótt er til

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar er að finna 
á www.hafnarfjordur.is. Einnig má nálgast eyðublöðin í 
Þjónustuveri Hafnarfjarðar að Strandgötu 6, og á Skrif-
stofu menningar- og ferðamála að Vesturgötu 8. 

Ef ekki er sótt um með rafrænum hætti skal merkja 
umsóknir Styrkir til lista- og menningarstarfsemi 
2008, Strandgata 6, 220 Hafnarfirði. Skilafrestur er til 
15. febrúar 2008.

Í skóbúð okkar að Grettisgötu 3, Reykjavík 
vantar okkurstafsmann sem hefur áhuga á að 

vinna með hágæða skófatnað. 

Um er að ræða skófatnað frá 
Taryn Rose-Allen Edmonds-Stuart Weitzman ofl .

Stafsmaður þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Um er að ræða 50-70% starf.

Uppl óskast sendar á skoari@islandia.is

Þráinn skóariÞráinn skóari
-skóbúð-skóbúð

Yfiriðjuþjálfi
Það vantar áhugasaman og kraftmikinn iðjuþjálfa til að leiða iðjuþjálfun hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS).  HSS er vaxandi sjúkrastofnun í 
markvissri sókn.  Þjónusta stofnunarinnar er mjög fjölbreytt á öllum sviðum.  Hér ríkir afbragðsgóður starfsandi og góðum hugmyndum og 
framtakssemi starfsmanna er tekið fagnandi.  Iðjuþjálfunin er í nýrri og glæsilegri aðstöðu og er allur aðbúnaður til fyrirmyndar.  

Yfi riðjuþjálfi  sinnir öllu starfi  á sviði iðjuþjálfunar hjá HSS, almennri sjúkradeild (lyfl ækningar, skurðlækningar, bæklun), endurhæfi ngardeild, 
fæðingardeild, heimahjúkrun og heilsugæslu þ.m.t. barna og unglingageðteymi.  Skjólstæðingar eru á öllum aldri. Yfi riðjuþjálfi  sér um stefnu-
mótun og þróun iðjuþjálfunar og er faglegt sjálfstæði og ábyrgð mjög mikil.

Um er ræða 100% stöðu en möguleiki er á hlutastarfi  minnst 60%.  Æskilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst. Upplýsingar veitir 
Sigurður Þór Sigurðarson, yfi rlæknir, sigurdur@hss.is, sími 422-0500.  Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum og meðmælendum skulu 
berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur starfsmannstjóra , Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar, 2007.  Öllum umsóknum verður svarað.   
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VELLIR 5, VELLIR 6 
OG ÁSLAND 3

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum 
í eftirfarandi lóðir:

VELLIR 5 . . . Parhús við Kvistavelli 63 -65, 

Raðhús við Kvistavelli 10 -16

Raðhús við Kvistavelli 66 -72

VELLIR 6 . . . Raðhús við Hnoðravelli 35 -39

Klukkuvelli 23 -27

Klukkuvelli 20 -26

ÁSLAND 3 . . Raðhús við Furuás 23 -27

Lágmarksverð samkvæmt gjaldskrá Hafnarfjarðarbæjar 
er 6.300.000 miðað við 180 m2 raðhús og 7.600.000 
miðað við  200 m2 parhús.

Skipulagsuppdrættir og skipulags- og byggingarskilmálar 
eru  á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is 
og í Þjónustuveri bæjarins Strandgötu 6.

Einungis lögaðilar geta sent inn tilboð í lóðirnar og 
ber þeim að skila ársreikningi fyrir árið 2006 og/eða 
milliuppgjöri fyrir árið 2007 árituðum af löggiltum 
endurskoðendum ásamt yfirlýsingu lánastofnunar um 
fjármögnun byggingarframkvæmda. 

Skilafrestur tilboða er 31. janúar 2008. Tilboðum 
skal skilað til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar, 
Strandgötu 6.

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

Um starfi ð:
- Starfi ð felst í viðgerðum á strætis-  
  vögnum.
- Vinnutími frá kl. 7:30–15:45 mán–    
  fi m og til kl. 15:00 á föstudögum.
- Einnig eru rúllandi morgun- og  
  helgarvaktir í boði. 
- Úrvals vinnuaðstaða í nýju og 
  glæsilegu húsnæði á Hesthálsi 14. 
- Góð starfsmanna aðstaða og gott  
  vinnuumhverfi .
- Miklir möguleikar í starfi .
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Sveinspróf í bifvélavirkjun eða vél- 
  virkjun er æskilegt en ekki skilyrði.
- Starfsreynsla í viðgerðum og      
  viðhaldi bíla er mikill kostur. 
- Aukin ökuréttindi eru kostur. 
- Áhugi og þekking á stórum bílum  
  og/eða tækjum.  
- Góð enskukunnátta er kostur.
- Almenn tölvukunnátta er kostur. 
- Hæfni í mannlegum samskiptum  
  og þjónustulund. 
  

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhannes Jóhannesson, sviðsstjóri 
rekstrarsviðs. Sími 892 7800, 
netfang: joi@straeto.is 
Umsóknum skal skilað til Strætó 
bs., Pósthólf 9140, 129 Reykjavík 
eða með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 28. janúar.

BIFVÉLAVIRKI EÐA VÉLVIRKI
Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni á bílaverkstæði sitt.

Ferðaþjónusta fatlaðra í 
Reykjavík sér um akstur fyrir 
fatlaða einstaklinga og eldri 
borgara í Reykjavík.   

Starfssvið:
- Starfi ð felst í símamóttöku 
  ferðabeiðna og röðun ferða á    
  þjónustubíla. 
- Um er að ræða fullt starf.
- Vinnutími er kl. 8:00 – 16:00, 
  virka daga.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Færni í mannlegum samskiptum.  
- Þjónustulund og jákvætt viðmót.
- Áreiðanleiki og nákvæm 
  vinnubrögð.

Upplýsingar veitir 
Halldór Þórhallsson deildarstjóri. 
Símar 540 2743 og 660 2341, 
netfang: halldor@straeto.is

Einnig er hægt að sækja um 
starfi ð á straeto.is

FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA Í REYKJAVÍK 
Óskar eftir áreiðanlegum og nákvæmum starfsmanni 

Velferðasvið

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að 
ráða starfsmann í móttökueldhús í Félagsmiðstöðina að 
Vesturgötu 7.

Helstu verkefni: 
• Yfi rumsjón við móttöku og sölu á aðsendum mat og 
  kaffi sölu

Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þyrfti að geta hafi ð 
störf 1. mars nk. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðmundsdóttir verkefnis-
stjóri í síma 535 2740, netfang: 
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina að Vesturgötu 7 
fyrir 4. febrúar nk.

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

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

Starfsmaður með umsjón í eldhúsi

Starfsmaður í móttökueldhúsi
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða 
starfsmann í 50% starf í móttökueldhús í Félags-
miðstöðina að Vesturgötu 7.

Helstu verkefni: 
• Aðstoð við almenn eldhússtörf og frágangur í matsal og     
  eldhúsi

Hæfniskröfur: 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þyrfti að geta hafi ð 
störf 1. febrúar nk.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðmundsdóttir verkefnis-
stjóri í síma 535 2740, netfang: 
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina að Vesturgötu 7 
fyrir 29. janúar nk.

Leiðbeinandi í félagsstarfi
Félagsmiðstöðin við Vitatorg óskar eftir að ráða 
leiðbeinanda í félagsstarf. 

Helstu verkefni:
• Aðstoð við alla almenna handavinnu
• Aðstoð við almennt félagsstarf

Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð handavinnuþekking
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og samviskusemi

Félagsmiðstöðin er opin fyrir alla aldurshópa frá kl. 9.00 til 
17.00 alla virka daga, þar fer fram margbreytilegt félagsstarf.

Um er að ræða 60% starfshlutfall eða eftir nánara samkomu-
lagi.

Viðkomandi þyrfti að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsinar veita Edda Hjaltested forstöðumaður og 
Una Björk Harðardóttir deildarstjóri í síma 411 9450 eða á 
netföngunum: edda.a.hjaltested@reykjavik.is og 
una.bjork.hardardottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skila á Félagsmiðstöðina við Vitatorg eða á 
ofangreind netföng  fyrir 4. febrúar nk.
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Vantar þig smiði,
 múrara, pípara eða járnbindingarmenn?

Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu. 
Geta hafi ð störf nú þegar.

ventus
Traust starfsmannaþjónusta

Sími:661-7000

Skóladeild  
Glerárgötu 26  
600  Akureyri

Skíðagæslumaður - Slökkviliðs- 
og sjúkrafl utningamaður.
Hjá Slökkviliði Akureyrar er laust til umsóknar starf 
slökkviliðs- og sjúkrafl utningamanns. 
Um er að ræða 100 % starf í vaktavinnu við sjúkrafl utninga, 
slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarfl utninga sem 
og skíðagæslu í Hlíðarfjalli yfi r skíðatímabilið.

Starf slökkviliðs-og sjúkrafl utningamanns, skíðagæslumanns er nýtt starf 
sem miðast við að sinna sjúkrafl utningnum úr skíðabrekkum og sinna 
öryggisþáttum á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands 
slökkviliðs-og sjúkrafl utningamanna.

Hæfniskröfur:
• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8.gr reglugerðar nr.792/2001 
  um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna.
• Hafa aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið. 
• Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi  slökkviliðsmanna eða sambærilega 
  menntun og reynslu. 
• Þeir sem ráðnir eru til starfa sem slökkviliðsmenn skulu hafa góða 
  líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir,   
  hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og ekki vera haldnir lofthræðslu   
  eða innilokunarkennd.
• Hafa jákvætt hugarfar og gott vald á mannlegum samskiptum.
• Hafa sterka skíða og /eða snjóbrettakunnáttu
• Akureyrarbær áskilur sér rétt til að óska eftir meðmælum.
• Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Framangreindum hæfniskröfum er ekki raðað eftir mikilvægi.

Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin ákvörðun um fastráðningu 
eftir að umsækjandi hefur gengist undir próf í þeim þáttum sem tilgreindir 
eru  í hæfniskröfum.

Umsóknir
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknumSækja verður um starfi ð 
rafrænt á heimasíðu Akureyrabæjar: 
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 30.janúar  2008. 

Umsækjendur þurfa að skila inn eftirfarandi fylgigögnum:  
Læknisvottorði, sakavottorði, prófskírteini og ljósriti af ökuskírteini og 
ökuferilsskrá. 

Fylgigögnum má annað hvort skila inn til Slökkviliðs Akureyrar eða 
senda á rafrænu formi í umsóknarferli á heimasíðu Akureyrarbæjar. 
Fylgigögnum verður að skila eigi síðar en 20. desember 2007. 

Tekið verður tillit til jafnréttisáætlunar Slökkviliðs Akureyrar og samþykktar 
bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.

Frekari upplýsingar veitir Þorbjörn Haraldsson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs 
Akureyrar, Árstíg 2, á staðnum eða í síma 461-4200, fax: 461-4205. 

Umsóknarfrestur er til 30.janúar  2008. 

Slökkviliðsstjórinn á Akureyri.

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

Hlutverk skipulags- 
og byggingarsviðs er 
að veita borgarbú-
um, borgarfulltrúum, 
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygging-
arverktökum og 
öðrum þeim sem á 
þurfa að halda, góða 
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar um 
skipulags- og bygg-
ingarmál. Sviðið er 
jafnframt stefnumót-
andi í skipulags- og 
byggingarmálum 
borgarinnar í sam-
vinnu við skipu-
lagsráð. Hlutverk 
embættis bygging-
arfulltrúa er m.a. að 
sjá um að framfylgja 
ákvæðum skipulags- 
og byggingarlaga, 
byggingarlögum
og reglugerðum er 
byggingarmál varða.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
arkitekt - skipulagsfræðingur 

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum, 
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við 
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og 
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna. 

Starf
Nýr starfsmaður mun vinna að margvíslegum verkefnum, þ.m.t. verkefnisstjórnun, 
á sviði skipulags og öðrum verkefnum því tengdu. Næsti yfirmaður starfsmanns er 
aðstoðarskipulagsstjóri Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa menntun á sviði skipulags, s.s. arkitektúr, skipulagsfræði eða 
sambærilegu námi. Áhugi á skipulagsmálum er nauðsynlegur og reynsla æskileg en ekki 
skilyrði. Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt og átt góð samskipti við samstarfsfólk 
og viðskiptavini sviðsins.

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess 
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði á 
næstu mánuðum þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu.

Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, aðstoðarskipulagsstjóri, netfang 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R. 
Guðlaugsdóttur, mannauðsstjóra, netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi 
síðar en 1. febrúar 2008. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess 
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn 

einstakra sviða og deilda 

www.ark.is

ARKITEKTAR & BYGGINGAFRÆÐINGAR
Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum sem geta starfað sjálfstætt og 
stýrt verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins. Reynsla af stjórnun verkefna æskileg. 
Einnig leitum við að arkitektum og byggingafræðingum til starfa við almenna 
hönnun. Reynsla í faginu æskileg.

TÖLVUMAÐUR
Leitum að tölvumanni til að sjá um uppsetningu og viðhald á notendavélum og 
netþjónum. Einnig felur starfið í sér almenna notendaþjónustu fyrir starfsmenn. 
Sérfræðiþekking í AutoCad er nauðsynleg.

Áhugasamir hafi samband við Þorvarð Björgvinsson í síma 822 2065, Svövu 
Bragadóttur í síma 867 1895, eða sendi póst á netfangið thorri@ark.is.
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Í hjarta Reykjavíkur vinnur samheldinn og góður hópur 
fagmanna. Þessi hópur er duglegur en verkefnum ölgar
hratt. Því leitum við að liðsauka. Við bjóðum upp á 
a ragðsgóða vinnuaðstöðu í þægilegu umhverfi með 
skemmtilegu og hæfileikaríku fólki.

STARFSFÓLK ÓSKAST

ARKÍS er framsækið alhliða hönnunar- og ráðgjafafyrirtæki 
sem leggur áherslu á vönduð og traust vinnubrögð. ARKÍS 
var stofnað árið 1997 og hélt því upp a 10 ára afmæli sitt á 
síðasta ári. 

Við státum af samheldnum og færum hópi starfsmanna 
með víðtæka menntun og reynslu. Hjá ARKÍS starfa 
arkitektar, byggingafræðingar, innanhússarkitektar, skipu-
lagsfræðingur, verkfræðingur, grafískur hönnuður, tækni-
teiknarar auk skrifstofufólks. Starfsmenn er 55 talsins 
í Reykjavík og á Egilsstöðum og er ARKÍS ein stærsta 
arkitektastofa landsins. ARKÍS hefur unnið ölda verkefna 
á alþjóðlegum grunni og ARKÍS er einn af stofnendum og 
eigendum arkitekta- og verkfræðistofunnar ARSO í  Vilnius 
og í Riga, þar sem nú starfa yfir 30 manns. 

Verkefni ARKÍS eru ölþætt en má þar helst nefna hönnun 
verslunarhúsnæðis, skólabygginga, skrifstofu- og atvinnu-
húsnæðis, skipulagsverkefna auk annara verkefna fyrir 
sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Mörg þessara verk-
efna hafa fengið verðlaun og viðurkenningar.

TÖLVUMAÐUR

BYGGINGAFRÆÐINGAR
ARKITEKTAR               
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Launafulltrúi
Tómstunda- og menningarsvið:
 • Forstöðumaður Ungmennahúss
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsráðgjafi, tímabundið 
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar
Unglingasmiðjan
 • Meðferðarfulltrúar
Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla afgreiðsla, tímabundið

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Kársnesskóli:
 • Náttúrufræðik. í 10. bekk 10 st. á viku
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Snælandsskóli:
 • Kórstjóri allt að 50% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum
 • Kennari v/forfalla í 3.-4.bekk frá 1.1.’08

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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using System;using System;

using System.Collections.Generic;using System.Collections.Generic;

using System.Text;using System.Text;

namespace D3.Programmingnamespace D3.Programming

{

    class Umsoknclass Umsokn

    {{

        //The person that reads this//The person that reads this

        private Person Umsaekjandi = "You";private Person Umsaekjandi = "You";

        //Skills//Skills

        if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)

        { //Independent && likeable{ //Independent && likeable

          if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )

          { //Interested ?{ //Interested ?

            if (Umsaekjandi.Interested)if (Umsaekjandi.Interested)

            { //Contact D3{ //Contact D3

                Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));

            }}

          }}

        }}

    }}

}

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

namespace D3.Programming

{

    class Umsokn

    {

        //The person that reads this

        private Person Umsaekjandi = "You";

        //Skills

        if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)

        { //Independent && likeable

          if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )

          { //Interested ?

            if (Umsaekjandi.Interested)

            { //Contact D3

                Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));

            }

          }

        }

    }

}
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Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness

Vantar þig vinnu?
50% starf íþróttakennara er laust vegna
forfalla fram á vor.

Upplýsingar veitir Baldur Pálsson
aðstoðarskólastjóri í síma 5959 250.

baldur@seltjarnarnes.is

Við í Skólaskjóli erum að leita að sam-
starfsfólki í skemmtileg og gefandi störf
á góðum vinnustað. Vinnan getur t.d.
hentað vel fyrir framhaldskóla- og
háskólanemendur. Hlutastörf í boði eftir
hádegi. Vinnutími eftir samkomulagi.

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk.

Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðumaður
Skólaskjóls í síma 5959 200 eða 822 9123,

rutbj@seltjarnarnes.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

Vélstjóri
Leitum að vélstjóra fyrir rótgróið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.
Starfið er fólgið í viðhaldi tækjabúnaðar og nýsmíði.

· Menntun á sviði vélstjórnar
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Metnaður og sjálfstæði í starfi
· Rik þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Framleiðslustarf
Leitum að vandvirkum einstaklingi  með áhuga á vélum og tækjum 
til starfa fyrir rótgróið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.

Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30
til kl. 15:30 og hina frá kl. 15:30 til kl. 23:30.

Starfið er m.a. fólgið í umsjón vélbúnaðar og eftirliti með
framleiðslulínu.

Starfslýsing
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Bókhald/skrifstofustarf

· Haldbær reynsla/þekking á bókhaldi
· Tölugleggni og vönduð vinnubrögð
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Fyrirtæki í framleiðslu og verslunarrekstri leitar að
starfsmanni í fjölbreytt bókhaldsstarf.
Vinnutími er frá kl. 08:00/09:00 til kl. 16:00/17:00.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Frágangur bókhalds í hendur endurskoðanda
· Útsending reikninga og utanumhald
· Launavinnsla
· Söluuppgjör

Deildarlæknir 
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Staða deildarlæknis á legudeild HSS er laus frá og með 1. febrúar 
2008. Staðan er viðurkennd sem hluti kandidatsnáms. Æskilegur 
ráðningartími er 3-6 mánuðir.

Um er að ræða vinnu á 25 rúma deild með sérfræðingum í 
almennum lyfl ækningum, lungnasjúkdómum, hjartasjúkdómum, 
meltingarsjúkdómum, krabbameinslækningum, almennum 
skurðlækningum, beinaskurðlækningum, kvensjúkdómum, 
háls- nef og eyrnasjúkdómum og barnasjúkdómum. 

Við leggjum mikla áherslu á kennslu og þjálfun í sjálfstæðum 
vinnubrögðum. Við þurfum á duglegum einstaklingi sem hefur 
áhuga á klínik, er lipur í umgengni og treystir sé vel til þess að 
vinna með fjölskrúðugum, þverfaglegum hópi starfsfólks. 

Vaktir tengjast heilsugæslu HSS og eru tveir læknar á vakt allan 
sólarhringinn og þar af annnar sérfræðingur. Greiður aðgangur er 
að bakvöktum lyfl ækna og skurðlækna.

Laun samkvæmt samningum.  Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 
og geta umsóknir gilt í 6 mánuði.

Upplýsingar veita yfi rlæknarnir Sigurður Þór Sigurðarson 
(sigurdur@hss.is) og/eða Sigurður Árnason 
(sigurdurarna@hss.is) í síma 4220500 

Smiðir óskast til framtíðarstarfa

Þurfa að geta unnið sjálfstætt og skilað vönduðum 
vinnubrögðum.   Starfsvettvangur er þjónusta við 

ýmsar stofnanir, húsfélög og fyrirtæki í smáum sem 
stórum verkum. Ásamt viðhaldi og breytingum innan- 
sem utanhús.   Eingöngu góðir smiðir koma til greina.

Upplýsingar gefur Jón Sigurðsson í síma 660 0350

HÉR ER ÁHUGAVERT FYRIRTÆKI!
Viltu kaupa eða sameinast?

Við eigum vel rekið og vaxandi fyrirtæki sem  hefur 
með höndum innfl utning, heildsölu og smásölu, 
bæði á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði. Að hluta 
til er um að ræða rekstrarvörur fyrir atvinnubíla.

Vel skilgreindar vörur og markaðir. Sterk 
viðskiptasambönd, góð markaðsgögn og sérlega 
öfl ug heimasíða.

Ársvelta er rúmlega 100 millj. og góður hagnaður.

Áhugavert fyrir fyrirtæki sem leita leiða til að stækka 
í gegnum kaup eða sameiningu. Mjög áhugavert fyrir 
fyrirtæki sem einnig eiga vannýtt atvinnuhúsnæði. 
Einnig mjög viðráðanlegt fyrir einstaklinga sem vilja 
hasla sér völl í fyrirtækjarekstri.

Möguleiki er að einn eigenda starfi  áfram við 
fyrirtækið til skemmri tíma við stjórnun og/eða 
markaðsmál.

Áhugasamir sendi nánari upplýsingar um sig með 
tölvupósti á netfangið jan2008@visir.is  fyrir 
25. janúar nk.

Vélstjóri 
óskast á ísfi sktogara.

Uppl. í síma 8963939

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Skrifstofustarf/innkaupafulltrúi

Heildverslun á sviði innflutnings á lyfturum, vélum og tækjum
leitar að starfsmanni í fjölbreytt skrifstofustarf annars vegar
og  lagerstjórnun og útkeyrslu hins vegar.

Starfssvið

Lagerstjórnun/útkeyrsla

· Útkeyrsla pantana innanbæjar
· Standsetningar nýrra tækja
· Lagerstjórnun stórlagers

Starfssvið

· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta
· Þekking/áhugi á vélum og tækjum
· Rík þjónustulund, stundvísi og reglusemi
· Menntun á sviði bifvélavirkjunar eða vélvirkjunar kostur

Hæfniskröfur

· Innkaup varahluta og sala til viðskiptavina
· Samskipti við erlenda birgja
· Pantanamóttaka og símsvörun
· Ýmis tilfallandi verkefni

Leitað er að handlögnum einstaklingi með brennandi áhuga á vélum og tækjum.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Óskað er eftir starfsmönnum á vélaverk-
stæði HEKLU. Vélasvið HEKLU flytur inn 
og þjónustar m.a. eftirtalin vörumerki:  
Caterpillar vinnuvélar, aflvélar og sjó- 
vélar, Scania flutningabíla, Caterpillar 
lyftara, Goodyear hjólbarða og Hiab 
krana. Boðið er upp á úrvals aðstöðu 
til viðgerða og viðhalds, gott tæknilegt 
umhverfi, ásamt miklum möguleikum 
á þjálfun og endurmenntun.

Vinnuvélar/aflvélar

Starfsmenn í vinnuvélaþjónustu sinna 
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum 
á stórum og smáum Caterpillar vinnu-
vélum og/eða aflvélum. Óskað er eftir 
fagmenntuðum vélvirkjum, vélfræð-
ingum, bifvélavirkjum eða viðgerða-
mönnum með reynslu.

Lyftarar

Starfsmenn í lyftaraþjónustu sinna 
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum á 
Caterpillar lyfturum. Óskað er eftir fag- 
menntuðum vélvirkjum eða viðgerða-
mönnum með reynslu.

Flutningstæki

Starfsmenn í flutningatækjaþjónustu 
sinna almennri viðhaldsvinnu og við- 
gerðum á Scania vörubílum og 
ábyggingum sem þeim fylgja. Óskað 
er eftir fagmenntuðum bifvélavirkjum 
eða viðgerðamönnum með reynslu.

Nánari upplýsingar um störf á vélarverkstæði 
veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs, 
(svsi@hekla.is).

Óskum eftir 10 eldklárum, han
reyndum, gallhörðum, fluggáfu
mannblendnum, röggsömum, s
stundvísum, samviskusömum,
heiðarlegum, mannlegum, kurt
snyrtilegum en þó umfram allt

VÉLASVIÐ KLETTAGÖRÐUM - ÞJÓNUSTUDEILDIR

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
F

í
t

o
n



Umsjónarmaður rekstrarleigu
Starfsmaður hefur umsjón og utan-
umhald með rekstrarleigusamningum. 
Starfssviðið tekur til þjónustu frá 
skráningu nýs samnings, á gildistíma 
samnings, við svörun fyrirspurna og 
við lokun/uppgjör samninga.

Sölumaður á Bílaþing

Sölumaður Bílaþings sinnir daglegum 
sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur 
núverandi viðskiptatengslum og aflar 
nýrra viðskiptavina.

Nánari upplýsingar um störf á Bílaþingi veitir 
Daði Harðarson, sölustjóri Bílaþings 
(dh@hekla.is).    

Sölumaður VW atvinnubíla

Sölumaður atvinnubíla sinnir daglegum 
sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur 
núverandi viðskiptatengslum og aflar 
nýrra viðskiptavina.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Marinó B. Björnsson sölustjóri nýrra bíla 
(mb@hekla.is).

Bifvélavirki, vélvirki og 
vanur viðgerðamaður

Starfsmenn á verkstæðum sinna 
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum 
á þeim bifreiðum sem HEKLA hefur 
umboð fyrir. Vörumerki sem HEKLA 
flytur inn og þjónustar eru VW, Skoda, 
Audi, VW atvinnubílar og Mitsubishi. 
Boðið er upp á úrvals aðstöðu til 
viðgerða og viðhalds, gott tæknilegt 
umhverfi ásamt miklum möguleikum 
á þjálfun og endurmenntun.

Þjónustuver/móttaka

Starfsmenn í þjónustuveri og í verk-
stæðismóttöku sjá um tímabókanir, skrá 
upplýsingar í verkbókhaldskerfi, veita 
upplýsingar um stöðu verkefna og sjá 
um útskrift reikninga að þjónustu 
lokinni.

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Gunnar Val Friðriksson, þjónustustjóri bílasviðs, 
(gvf@hekla.is).

dlögnum, úrræðagóðum, þaul-
uðum, sjóuðum, óhræddum,
sjálfstæðum, þrælduglegum,
kankvísum, smekklegum,

teisum, bráðsnjöllum, hrífandi,
t skemmtilegum starfskröftum.

BÍLASVIÐ - SÖLUDEILDIR BÍLASVIÐ - ÞJÓNUSTUDEILDIR

HEKLA er stærsti sölu- og þjónustuaðili bíla og véla á Íslandi. Árið 2007 var það stærsta í sögu félagsins og við stefnum enn hærra á þessu ári. 
Markmið HEKLU er að vera áfram í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar.

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilsskrá til Valdísar Arnórsdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið va@hekla.is. eða á heimasíðu okkar.
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Svið nýrra virkjana OR 
auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi

Helstu ábyrgðarsvið

• Verkefnastjórn og yfirumsjón einstakra 
 verkefna vegna virkjanaframkvæmda

Hæfniskröfur

• Rafmagnsverkfræði
• Haldbær reynsla af verkefnastjórn 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum 

Svið nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur skiptist í rannsóknardeild, hönnunardeild og 
framkvæmdadeild. Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar 
og nýjar virkjanir við Hverhlíð og Bitru.

Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi, sem getur axlað ábyrgð og 
tekist á við krefjandi verkefni.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu 
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Umsjón með starfinu hafa 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Sérfræðingar á fjármálasviði

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með fjárhagsupplýsingakerfi 
 (Agresso) Orkuveitu Reykjavíkur og 
 aðstoð við notendur  
• Þátttaka í uppgjörum fyrirtækisins og  
 dótturfyrirtækja  
• Þróun verkferla og skýrslugerða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- 
 og/eða hagfræði eða sambærilegt
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð,
• Metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Samningastjórn

• Umsjón með útboðum fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði lögfræði eða 

 sambærilegt

• Reynsla af verkefnastjórn

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, metnaður 

 og hæfni í mannlegum samskiptum

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingum til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmönnum sem geta axlað ábyrgð og 
tekist á við krefjandi verkefni.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu 
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is)

og Guðríður Dröfn Hálfdanardóttir 

(gudridur.halfdanardóttir@capacent.is)

hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 

á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Sérfræðingur hjá innkaupastjórnun
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Sérfræðingur á fjármálasviði
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Framleiðslusvið OR 
auglýsir eftir sérfræðingum

Um er að ræða tvær stöður rafmagnsverk- eða 

tæknifræðings í verkefni tengd stýri- og 

stjórnkerfum tengd vélbúnaði.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Þróun stýrikerfa og stjórnbúnaðar 

• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana 

 fyrir slíkan búnað

• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Eigendahlutverk á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í rafmagnsverk- eða tæknifræði

• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er 

 kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnu-

 brögðum

• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefna-

 stýringu

Framleiðslusvið er eigandi og forsjáraðili allra virkjana og virkjunarsvæða sem OR á og rekur. Hlutverk sviðsins er rekstur eigin kerfa til að mæta 
þörfum viðskiptavina OR á sem bestan hátt. Framleiðslusvið hefur frumkvæði að framtíðarþróun, skipuleggur fjárfestingar og stýrir þeim.

Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum, sem geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Stjórnkerfi og tengdur búnaður:

Um er að ræða eina stöðu vélaverk- eða tækni- 

fræðings í verkefnum tengd hitaveitukerfum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælu-

 stöðva hitaveitu

• Umsjón með virkjun lághitasvæða

• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir 

 hitaveitukerfi

• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Eigendahlutverk á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði

• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er 

 kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefna-

 stýringu

Hitaveitukerfi og tengdur búnaður:

Um er að ræða sérfræðing í vélbúnaði og 

kerfum jarðgufuvirkjana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Umsjón og viðhald á búnaði virkjana

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Umsjón með borverkum fyrir Framleiðslusvið

• Eigendahlutverk á verkefnum

• Áætlanagerð, hagkvæmnirannsóknir og 

 bestun kerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði eða 

 sambærileg menntun

• Starfsreynsla og þekking á jarðgufuvirkjunum 

 er kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnu-

 brögðum

Jarðgufuvirkjanir:

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 

og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent 

Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við 
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að 
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að 
auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.



Styrkir
vegna starfsmenntunar

Starfsmenntaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna starfsmenntunar í atvinnulífinu, 
sbr. lög nr. 19/1992 um starfsmenntun í atvinnulífinu

Hefðbundnir styrkir

Starfsmenntaráð hvetur umsækjendur til að sækja um verkefni sem falla undir eftirfarandi áherslur:

1. Verkefni sem snúa að starfsmönnum:

Gæðaverkefni sem nýtast þeim hópum sem höllum fæti standa á vinnumarkaði s.s. vegna félagslegrar stöðu, 
uppruna, tungumálaerfiðleika, lítillar fyrri menntunar, lestrarörðugleika, fötlunar, eða skorts á tölvuþekkingu.

2. Verkefni sem snúa að fyrirtækjum:

Verkefni á vegum fyrirtækja sem hvorki hafa starfskrafta né sjálfstætt fjárhagslegt bolmagn til öflugrar innri 
starfsþróunar og þekkingar-uppbyggingar.

Forgangs við úthlutun njóta verkefni sem falla undir ofangreindar áherslur starfsmenntaráðs. Að venju er ráðið samt 
reiðubúið að meta umsóknir um mikilvæg verkefni sem falla utan áherslna ráðsins.

Rannsóknarverkefni

Við úthlutun úr starfsmenntasjóði á árinu 2008 verður ákveðnum hluta þess fjár sem Starfsmenntaráð hefur til 
úthlutunar, varið í rannsóknarverkefni sem nýst geta frekari framþróun starfsmenntunar í landinu. Umsækjendur eru 
hvattir til að sækja um verkefni sem falla undir eftirfarandi skilgreiningar:

Stór

Rannsókn eða greining á því hvað það er sem veikir stöðu einstaklinga á vinnumarkaði s.s. félagsleg staða, uppruni,  
tungumálaerfiðleikar, lítil fyrri menntun, lestrarörðugleikar, fötlun, eða skortur á tölvu-þekkingu. Verkefnið feli 
jafnframt í sér tillögur til úrbóta.

Greining á stöðu starfsmenntamála á Íslandi og í nágrannalöndunum og framsetning á þeim niðurstöðum.

Smærri

Greining á veikleikum í núverandi stöðu eða kerfi. Þarfagreining – hvar starfsmenntunar sé mest þörf og hverjir séu 
best til þess fallnir að sjá um hana.

Nýjungar í aðferðum.

Áhersla er lögð á að öll verkefni sem sótt er um styrk til séu vel undirbúin og umsóknir vandaðar. 
Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi á heimsíðu Starfsmenntaráðs, www.starfsmenntarad.is.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Starfsmenntaráðs.

www.starfsmenntarad.is
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Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta 
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara 
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila 
um land allt, auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega 
verslun að Ármúla 26 og eina þekktustu loftræstideild 
landsins að Dalvegi í Kópavogi. Hjá Hátækni starfa um 
50 manns, samhentur og öflugur hópur starfsmanna sem 
keppir ötullega að því að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins 
á sem bestan hátt. Við leggjum mikið upp úr góðum 
liðsanda og vellíðan fólks í starfi.

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af 

sölustörfum, mikla þjónustulund, geta unnið 

sjálfstætt, hafa frumkvæði og haldgóða þekkingu 

á fjarskiptalausnum, talstöðvum og tetrabúnaði.

Viðkomandi mun annast sölu á vörum Hátækni 

til fyrirtækja, með sérstaka áherslu á fjarskiptabúnað.

Hátækni leitar að einstaklingum af báðum kynjum. Leitað er að 
einstaklingum með haldgóða tölvukunnáttu, góða þjónustulund 
og samskiptahæfni. Öguð og nákvæm vinnubrögð, auk stundvísi 
og reglusemi. Lágmarksaldur er 20 ár.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist í tölvupósti á tölvupóstfangið 
hataekni@hataekni.is. Umsóknarfrestur er til 31. janúar. 

Hátækni óskar eftir viðskiptafulltrúa

Aðstoðarmaður í iðjuþjálfun
Laus er staða aðstoðarmanns við iðjuþjálfun nú 
þegar. Starfi ð er fjölbreytt og felst m.a. í að leið-
beina skjólstæðingum við ýmis konar handverk og 
vinnu við tölvur, léttri tiltekt, símsvörun og tilfallandi 
skrifstofustöfum. Kjörið tækifæri fyrir þá sem hyggja 
á nám í iðjuþjálfun að kynna sér fagið. Starfi ð krefst 
góðrar færni í samskiptum, tölvukunnáttu, þjónustu-
lundar og æskilegur er áhugi á handverki.
Upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi  í 
síma 585-2153 eða senda má tölvupóst á 
liljaing@reykjalundur.is Umsóknarfrestur er til 
4. febrúar 2008.
Á Reykjalundi fer fram öfl ug endurhæfi ng á 
9 sviðum.  Á iðjuþjálfunardeildinni starfa 17 
iðjuþjálfar og 3 aðstoðarmenn.

Atvinna óskast!
24 ára gömul kona, sem lokið hefur prófi  í fjölmiðlafræði 

auk þess að vera á þriðja ári í B.Sc. tölvunámi í HR, 
óskar eftir vinnumeð námi.

Skrifar og talar ensku auk þokkalegrar íslensku.  
Talar og skrifar lýtalausa rússnesku.

Upplýsingar í síma 895 0594
isl-russ@simnet.is



ÆVINTÝRALEG 
STÖRF Í BOÐI!
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins óska að ráða starfsfólk í fullt starf/hlutastarf.  
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg störf í hreinu fjallalofti, s.s. lyftuvörslu, 
miðasölu og veitingasölu um helgar.
Umsækjendur verða að vera áreiðanlegir, tilbúnir í mikla vinnu og hafa gaman af útiveru.

Ekki er nauðsynlegt að hafa bíl til umráða. Störfin henta fólki á öllum aldri, konum og 
körlum, strákum og stelpum.

Vinnutími fyrir 100% starf er breytilegur. Mikill þegar opið er og í kringum opnun 
en annars minni.

Vinnutími fyrir hlutastarf: Eingöngu unnið þegar opið er í fjöllunum.  
Einnig er hægt að bjóða upp á fastar vaktir.

Um tímabundna ráðningu er að ræða eða út apríl 2008.  
Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu skíðasvæðanna www.skidasvaedi.is 
eða sendið umsókn á Magnús Árnason, magnus@skidasvaedi.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 
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Vinnueftirlitið hefur upp-
lýsingar um að persónuhlíf-
ar sem ekki eru CE-merkt-
ar séu á markaðnum og í 
notkun á vinnustöðum. 
Með orðinu persónuhlíf 
er átt við hvers konar 
búnað eða tæki sem 
einstaklingar klæð-
ast eða halda á, sér 
til verndar við 
vinnu, til dæmis 
endurskins- og 
hlífðarfatnað, 
öryggishjálma, 
heyrnarhlíf-
ar, öryggisskó, 
hlífðarhanska, 
fallvarnarbúnað 
og öndunarfæra-
hlífar. 

Óheimilt er að 
setja á markað og 
taka í notkun per-
sónuhlífar sem 
ekki eru CE-merkt-
ar. Mikilvægt er 
að hafa í huga að 

ekki er hægt að treysta því 
að persónuhlíf sem ekki er 
CE-merkt uppfylli þær lág-

markskröfur um gæði og 
öryggi sem til hennar eru 
gerðar í reglum um gerð 
persónuhlífa. 

Á vefsíðunni 
www.vinnueftirlit.is 
má fá upplýsingar 
um persónuhlífar. 

Þrátt fyrir að á Íslandi 
verði maður ekki var 
við að stjörnufræðing-
ar séu margir þá hafa 
þúsundir vísindamanna 
um heim allan stjörnu-
fræðina að lifibrauði. 
Hér á landi er hægt 
að velja námsleiðir í 
Háskóla Íslands sem 
undirbúa fólk vel fyrir 
frekara nám í stjarn-
vísindum.

Nám
Skynsamlegt er fyrir 
menntaskólanema að 
velja stærðfræði- eða 
náttúrubraut sem undir-
búning fyrir háskólanám-
ið. Undirstaðan í stjörnu-
fræði er eðlisfræði og því 
mikilvægt að kunna góð 
skil á henni. Í Háskóla 
Íslands er boðið upp 
á ýmsar námsleiðir í 
grunnnámi eðlisfræði til 
BA-prófs (eðlisfræði, há-
tæknieðlisfræði og jarð-
eðlisfræði) og nokkur 
námskeið sem tengjast 
beint stjörnufræði. Þó svo 
að eðlisfræði sé undir-
stöðugrein þá hafa sumir 
stjörnufræðingar líka 
bakgrunn í efnafræði, 
jarðfræði eða líffræði. Í 
Háskóla Íslands er einn-
ig boðið upp á meistara-
nám í stjarn eðlisfræði 
en síðan þarf að leita út 
fyrir landsteinana.

Helstu námsgreinar
Námskeiðin almenn 
stjarnvísindi, stjarneðl-
isfræði 1 og 2 og líf í al-
heimi eru öll kennd í 
eðlisfræðinámi til BA-
prófs. Sérsviðin eru fjöl-
mörg og má þar nefna 
reikistjörnufræði, sól-
stjörnufræði, vetrar-
brautafræði, stjörnu-
líffræði, heimsfræði 
og fleiri. Fjölbreytn-
in er mikil og vett-
vangurinn er lífleg-
ur þar sem rann-
sóknarmenn úr 
öllum heimshlut-

um vinna að því í samein-
ingu að kanna himingeim-
inn og svara spurningum 
um eðli alheimsins.

Að loknu námi
Svið stjörnufræðinnar 
skiptist í tvo hluta: at-
hugunarstjörnufræði og 
kennilega stjörnufræði. 
Margir stjörnufræðingar 
tilheyra báðum hópum. Í 
stuttu máli snýr athugun-
arstjörnufræði að því að 
nota sjónauka til að taka 
myndir og litróf af fyr-
irbærum á himninum og 
túlka þær en kennileg 
stjörnufræði snýst um 
að búa til eðlisfræðileg 
líkön af fyrirbærinu og 
reikna út eiginleika þess. 
Augu atvinnustjörnu-
fræðinga geta ekki fylgst 
með nema broti af víð-
áttum geimsins og því 
kemur sér vel að til er 
fjöldi sjálfmenntaðra 
áhugastjörnufræðinga 
sem kanna himingeim-
inn líka og hefur fram-
lag þeirra reynst mikil-
vægt. Oft starfa stjörnu-
fræðingar við rannsóknir 
og kennslu jöfnum hönd-
um.

Rétt val á persónu-
hlífum nauðsynlegt
Persónuhlífar án tilskilinna merkinga er að finna á 
íslenskum markaði.

HVERNIG VERÐUR MAÐUR...
STJÖRNUFRÆÐINGUR?

Undirstaðan eðlis-
fræði og stærðfræði

Persónuhlífar eru búnaður 
eða tæki sem einstaklingur 
klæðist eða heldur á sér til 

verndar við vinnu. 
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Barnalæknir
Tryggingastofnun ríkisins hefur verið falin framkvæmd á lögum um greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Því hefur verið 
ákveðið að ráða barnalækni í hlutastarf. 
Helsta verkefni læknisins verður læknisfræðileg ráðgjöf í málum sem snúa að börnum og fjölskyldum þeirra. Læknirinn mun taka þátt í mótun 
verkferla í hinum nýja málafl okki.

Hæfniskröfur:
    •  Sérfræðiréttindi og reynsla í sérgrein sem nýtist í starfi   
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum  
    •  Hæfni í þverfaglegu samstarfi  og miðlun þekkingar
    •  Nákvæm og vandvirk vinnubrögð 
    •  Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 

Nánari upplýsingar veita Haraldur Jóhannsson yfi rlæknir og Hallveig Thordarson deildarstjóri í síma 560 4400.
Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2008.
Vinsamlegast sendið umsóknir og starfsferilsskrár rafrænt (starf@tr.is) eða í pósti til starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 
Reykjavík. Í umsóknum skulu koma fram ítarlegar upplýsingar um menntun og fyrri störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um 
ráðningu liggur fyrir.

Sjá einnig upplýsingar um auglýst störf á www.tr.is
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Hamraborg, Grænuhlíð 24, sími 553-6905
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360

Aðstoðarmaður í eldhús
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Aðstoðarskólastjóri við 
Sunnulækjarskóla

Staða aðstoðarskólastjóra við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru 
laus til umsóknar

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða stjórnunar- og 
skipulagshæfi leika, mikla hæfni í mannlegum samskiptum 
og frumkvæði í starfi .  Þekking og færni á sviði stjórnunar, 
reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi  eru mikilvægir 
eiginleikar.

Umsókn fylgi greinargerð þar sem fram komi hver er reynsla 
og menntun umsækjanda, hvaða sýn hann hefur á skólastarf, 
nýbreytni og hlutverk skólastjórnenda í skólastarfi .

Við Sunnulækjarskóla eru 340 nemendur í 1. - 7. bekk 
veturinn 2007 - 8 en einn árgangur mun bætast við skólann 
næstu þrjú árin.  Frekari upplýsingar má fi nna á vef skólans 
http://www.sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Ed-
wald í síma 480-5400 eða tölvupósti, birgir@sunnulaek.is.  

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2008.

Laun fara eftir kjarasamningi LN og KÍ.

Umsókn sendist til skólastjóra Sunnulækjarskóla, 
Norðurhólum 1, 800 Selfossi.
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Einar Skúlason hefur 
sinnt starfi framkvæmda-
stjóra Alþjóðahússins í 
Reykjavík síðastliðin tæp 
fimm ár.

„Starfið mitt gengur út á 
að stýra daglegu starfi Al-
þjóðahússins og sjá til þess 
að starfsemin sé í sam-
ræmi við vilja stjórnarinn-
ar. Standa við þá samninga 
sem við höfum gert við sam-
starfsaðila og stjórna þess-
um tuttugu starfsmönnum 
sem starfa hér ásamt um 
240 verktökum,“ segir Einar 
Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahússins. Einar 
er með BA-gráðu í stjórn-
málafræði auk þess sem 
hann lauk MBA-námi frá 
Edinborgarháskóla í Skot-
landi skömmu áður en hann 
tók við starfinu árið 2003. 

Alþjóðahúsið er einka-
hlutafélag og sjálfseignar-
stofnun. Húsið er í senn 
upplýsingamiðstöð og mál-
svari fyrir innflytjendur, 
jafnframt sem veittar eru 
upplýsingar um málefni inn-
flytjenda. „Við erum með 
tvo ráðgjafa í fullu starfi 
auk lögfræðings sem veitir 
innflytjendum upplýsingar 
og aðstoð við ýmis mál,“ út-
skýrir Einar, og segir frum-
kvæðið að stofnun húss-
ins hafa komið frá Reykja-
víkurborg. „Borgin rak á 
sínum tíma nýbúamiðstöð 
í Skerjafirði sem var undir 
Íþrótta- og tómstundaráði. 
Síðan vildu menn víkka út 
starfsemina og þá komu 
inn sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu: Kópavogur 
Hafnarfjörður, Seltjarnar-
nes og Reykjavíkurdeild 
Rauða kross Íslands. Ríkið 
var einnig með í undirbún-
ingsferlinu en dró sig út og 
síðan stofnaði félagsmála-
ráðuneytið Fjölmenningar-
setur á Ísafirði í staðinn. 
Hins vegar kom ríkið að Al-
þjóðahúsinu í fyrsta sinn í 
fyrra. Þá fengu við örlítið af 
fjárlögum og gerðum samn-
ing við félagsmálaráðuneyt-
ið,“ segir Einar. 

Týpískur dagur hjá Ein-
ari snýst mikið um fundar-
hald, bæði innanhúss og 
utan. „Innanhúsfundirnir 
snúast til dæmis um starfs-

mannamál og þau verkefni 
sem við erum með í gangi 
hverju sinni. Utanhúsfund-
irnir eru síðan um ýmis sam-
starfsverkefni, stefnumótun 
og upplýsingamiðlun. Þetta 
er umsvifamikil starfsemi 
og heilmikið umstang bæði 
varðandi rekstur og starfs-
mannahald. Síðan er þetta 
mikil pólitík og hugmynda-
fræði. Þess vegna er líka 
mikilvægt að átta sig á því 
hvað er að gerast í samfélag-
inu hverju sinni,“ segir Einar 
og bætir við: „Samfélagsleg 
verkefni eru það skemmti-
legasta við starfið. Og ég 
vildi að ég hefði meiri tíma 
til þess að velta fyrir mér 
hvað er að gerast, sjá fyrir 
ákveðna þróun og reyna að 
hafa jákvæð áhrif á mál inn-
flytjenda á Íslandi. Enda er 
margt sem þarf að breyta til 
að ná jöfnum rétti,“ útskýrir 
Einar og segir það leiðinleg-
asta við starfið að hafa ekki 
nægilegt fjármagn. „Það 
versta er að geta ekki fram-
kvæmt allar þær góðu hug-
myndir sem rata inn á borð 
til mín og þurfa sífellt að 
vera stífur í peningamálum 
og halda aftur, til að rekstur-
inn gangi upp.“ 

Alþjóðahúsið er að sögn 
Einars fjármagnað með 25 
prósenta framlagi frá ríki 
og sveitarfélögum sem eru 
í samstarfi við húsið. Rest-
inni er sjálfaflað með sölu 
á þjónustu á borð við nám-
skeiðahald og túlkaþjónustu. 
„Við túlkum á 60 tungumál-
um og ráðum til þess verk-
taka og tökum umboðslaun. 
Síðan erum við með ýmis 
námskeið, meðal annars ís-
lenskunámskeið fyrir útlend-
inga og námskeið fyrir fyr-
irtæki og stofnanir um fjöl-
menningarleg samskipti sem 
við sérsníðum að starfsemi 
hvers og eins,“ segir Einar 
sem er á leið til Danmerkur 
eftir helgi í spennandi erinda-
gjörðum. „Fram undan er 
fundur hjá nýskipaðri nefnd 
með fulltrúum allra Norður-
landanna. Þessi nefnd mun 
síðan veita norræna menn-
ingarsjóðnum ráðgjöf um 
hvernig nálgast megi betur 
nýja íbúa Norðurlandanna 
og það verður spennandi að 
sjá hvað kemur fram á þess-
um fundi,“ segir Einar.  
 rh@frettabladid.is 

Í spennandi    
erindagjörðum 

Einar Skúlason segir að sér finnist samfélagsleg verkefni skemmti-
legust.
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðar-
fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs
 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og drífandi starfsmanni í starf forstöðumanns Verslana- 
og markaðssviðs. Á verslana- og markaðssviði eru 5 starfsmenn.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Yfirumsjón með daglegum rekstri verslana Lyfju, Apóteksins og Heilsuhússins, sölu- og 
markaðsmálum, útliti verslana og vöruframsetningu.
Mótun markaðsstefnu, framkvæmd hennar og gerð sölu- og markaðsáætlana. 
Yfirumsjón með innkaupum annarra vara en lyfseðilsskyldra lyfja og birgðastýring. 
Eftirlit með að rekstur verslana Lyfju hf. sé samkvæmt áætlun og brugðist sé við frávikum.
Sýna frumkvæði að nýjungum í rekstri og leita leiða til  hagræðingar.
Seta í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf á sviði viðskipta. 
Menntun og/eða þekking í lyfjafræði er kostur.
Reynsla af rekstri er æskileg. 
Reynsla og þekking á markaðsmálum.
Færni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna með ólíkum hópum fólks.
Öryggi í framkomu og geta til að halda kynningar á yfirvegaðan og skipulagðan hátt.
Góð yfirsýn yfir smásölumarkaðinn, reynsla á því sviði er æskileg.
Geta til að taka skjótar ákvarðanir.
Góð tölvukunnátta og gott vald á töluðu og rituðu máli. 

Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, starf sem hentar metnaðarfullum einstaklingi 
sem vill ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði,
sími 530-3800, hallur@lyfja.is og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá til hans.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar nk.

Forstöðumaður Verslana- og markaðssviðs



Auglýsing um fasteignagjöld
í Reykjavík árið 2006

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2006 verða sendir út næstu dagasem og greiðsluseðlar fyrstu 
greiðslu. Tollstjórinn í Reykjavík sér um innheimtu gjaldanna.

Fasteignagjöldin skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, holræsagjald, vatnsgjald og sorphirðugjald.

Fjármálasvið framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og holræsagjaldi elli- og örorkulífeyrisþega eftir yfirferð
skattframtala. Þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá að óbreyttum aðstæðum einnig lækkun á
árinu 2006, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar. Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyr-
isþegi eigi lögheimili í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum
vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt.
Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorku-
lífeyrisþega vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds á árinu 2006 hækki um 4 % á milli ára og verði eftir-
farandi miðað við tekjur liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 1.560.000-
Hjón með tekjur allt að kr. 2.180.000-

80% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.560.000- til kr. 1.790.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.180.000- til kr. 2.440.000-

50% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.790.000- til kr. 2.080.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.440.000- til kr. 2.910.000-

Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2004. Þegar álagning vegna ársins 2005 liggur fyrir í ágúst á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega.

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19, veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorp-
hirðugjaldi í síma 411-8500. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, veitir upplýsingar sem snerta álagningu og breytingar á vatnsgjaldi í síma 516-
6000. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálasvið Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, veitir upplýsingar um álagningu annarra fasteignagjalda og
breytingar á þeim í síma 411-3602. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið innheimta@reykjavik.is.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 20.000- fyrir árið 2006 eru: 1. feb., 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og 
1. ágúst.
Gjalddagi gjalda undir kr. 20.000-, og gjalda þeirra gjaldenda er völdu eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.

Hægt að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Reykjavík, 15. janúar 2006
Borgarstjórinn í Reykjavík

Auglýsing um fasteignagjöld
Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2008 verða sendir út næstu daga
sem og greiðsluseðlar fyrir fyrstu greiðslu. Reykjavíkurborg sér um innheimtu
gjaldanna.
Fasteignagjöldin skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, holræsagjald, vatnsgjald
og sorphirðugjald.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og holræsagjaldi 
elli- og örorkulífeyrisþega eftir yfi rferð skattframtala, þarf því ekki að sækja sérstaklega 
um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar verður afsláttur elli- og
örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2006.
Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá einnig lækkun á 
árinu 2008, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar.
Þegar álagning vegna tekna ársins 2007 liggur fyrir á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréfl ega.
Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi lögheimili í Reykjavík og sé 
þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og
eignaskatt. Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna
lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds á árinu 2008 hækki um 11,4% á milli
ára og verði eftirfarandi miðað við tekjur liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 2.080.000.
Hjón með tekjur allt að kr. 2.920.000.
80% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 2.080.000 til kr. 2.400.000.
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.920.000 til kr. 3.260.000.
50% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 2.400.000 til kr. 2.790.000.
Hjón með tekjur á bilinu kr. 3.260.000 til kr. 3.890.000.

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19, veitir allar upplýsingar
varðandi álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í síma 411 8500.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, veitir upplýsingar varðandi álagningu og
breytingar á vatnsgjaldi í síma 516 6000.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, veitir upplýsingar varðandi
álagningu annarra fasteignagjalda og breytingar á þeim í síma 411 3636.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 25.000 fyrir árið 2008 eru:
1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og 1. ágúst.

Gjalddagi gjalda undir kr. 25.000 og gjalda þeirra gjaldenda er völdu
eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar. 

www.reykjavik.is

Reykjavík, 20. janúar 2008.
Borgarstjórinn í Reykjavík

Fundarboð frá Félagi leiðsögumanna
Almennur félagsfundur um kjaramál verður haldinn 

miðvikudaginn 24. janúar kl. 20:00 að Mörkinni 6, 108 
Reykjavík. Fundurinn verður haldinn í sal 4x4 klúbbsins á 

efstu hæð.

Stjórnin
Styrkir
Barnavinafélagið Sumargjöf
auglýsir styrki til rannsókna, lista og
þróunarverkefna, sem nýst gæti börnum
á leik- og grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið, 
skal senda fyrir 15. febrúar 2008.

Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt 
til að óska eftir nánari upplýsingum um verkefnið og 
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.

Reykjavík 17. janúar 2008 
Barnavinafélagið Sumargjöf.
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjöf@simnet.is

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI
REYKJAVÍKUR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til viðgerða og endurgerð-
ar á byggingum í Reykjavík, sem hafa sérstakt 
varðveislugildi af sögulegum og byggingarsögu-
legum ástæðum. Bent skal á að endurgerðir á 
ytra byrði húsa til upprunalegs stíls og viðhald 
húshluta sem taldir eru hafa mikið gildi til varð-
veislu vegna heildarsvips svæða s.s. klæðn-
ingar, steyptar þakrennur og garðveggir njóta 
forgangs.

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram á þar 
til gerðum umsóknareyðublöðum:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun um fyrirhugaðar 
 framkvæmdir.
4. Nýjar ljósmyndir af húsi og eldri, ef til eru.

Umsóknir skulu berast til Skipulags- og byggingar-
sviðs Reykjavíkur, Borgartúni 3, 105 Reykjavík, 
fyrir 13. febrúar 2008.

Eyðublöð liggja frammi á Árbæjarsafni, 
Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur, 
Borgartúni 3 og á heimasíðu Skipulags- og 
byggingarsviðs, www.skipbygg.is, þar sem 
hægt er að fylla út umsókn og senda rafrænt 
á netfangið skipulag@reykjavik.is.

STYRKIR
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Útboð í gangi: 

Nr. Heiti Tilboðsfrestur Staða

205 Endurnýjun og viðhald  
(á íbúðarhúsnæði – verktakavinna) 

25.01.2008 Opið fyrir tilboð 

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar
2008 og 2009

Efling atvinnuþróunar og nýsköpunar 
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita alls 100 milljónum króna árið 2008 til eflingar atvinnuþróunar 
og nýsköpunar á þeim svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti vegna skerðingar þorskaflaheimilda.  
Styrkhæf svæði eru sveitarfélög og eyjar þar sem hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er 10% eða 
hærra.  Áformað er að í fjárlögum ársins 2009 verði 100 milljónir sem verður ráðstafað á sama hátt. 

Auglýst er eftir umsóknum um stuðning við verkefni á viðkomandi svæðum.  Umsækjendur 
geta verið sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklingar.  Hámarksstyrkur er 8 milljónir króna, þó 
aldrei hærri en 50% af viðurkenndum heildarkostnaði verkefnisins.  Hámarks hlutafé er 8 
milljónir króna, þó að hámarki 50% af heildarhlutafé. 

Styrkir verða veittir til: 
 Stofnkostnaðar annars en kaupa/byggingar húsnæðis, véla og tækja. 
 Þróunarkostnaðar á vöru og/eða þjónustu 
 Markaðssetningar á vöru og/eða þjónustu. 

Við afgreiðslu umsókna verður sérstaklega litið til langtímaáhrifa verkefna, sköpunar nýrra starfa á 
svæðunum og hversu hratt störfin geta orðið til.  Ekki er um að ræða styrki/hlutafé til menntunar- og 
rannsóknarverkefna.

Umsóknum skal skila fyrir 19. febrúar 2008 til atvinnuþróunarfélaga eða samtaka sveitarfélaga á 
viðkomandi svæði á sérstökum umsóknareyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu 
Byggðastofnunar (www.byggdastofnun.is). Tenglar á heimasíður atvinnuþróunarfélaganna og 
samtaka sveitarfélaga eru á heimasíðu Byggðastofnunar undir ,,innlent samstarf“. 

FORVAL
Fjölbrautaskólinn við Ármúla - Viðbygging

VSÓ Ráðgjöf,  fyrir  hönd  Menntamálaráðu-
neytis Íslands og Reykjavíkurborgar,  efnir til
forvals vegna viðbyggingar  Fjölbrautaskólans
við Ármúla til  að velja þátttakendur í lokað
útboð.

Verkið felst í byggingu ~2.700 m2  viðbyggingar
sem rísa skal á lóð  skólans.  Einnig tilheyrir 
verkinu að breyta hluta núverandi skólabyggingar. 

Helstu upplýsingar um útboðið:
Útboðstími:  Afhending útboðsgagna verður
eigi síðar en 19. febrúar 2008
Áætlað upphaf verks:  Vorið 2008
Verklok:  Í áföngum á árunum 2009 og 2010

Forvalsgögn verða  afhent  frá  og  með 
þriðjudeginum 22. janúar 2008 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi. 

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í  móttöku  VSÓ Ráðgjafar  eigi  síðar en
kl 15:00 þriðjudaginn 5. febrúar 2008.  Allt að
sjö hæfum aðilum verður gefinn kostur á að 
taka þátt í lokuðu útboði.

1958 – 200850 ÁRA

Útboð
Leikskólinn við Ketilsfl öt - 2. áfangi

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í 2. áfanga 
Leikskólans við Ketilsfl öt.

Verkið fellst í fullnaðarfrágangi innanhúss þ.m.t einangrun 
og klæðningu útveggja, uppsettning milliveggja, raf og 
vatnslagna, málunar, innréttinga og gólfefna.

Verkinu skal skila í tveimur áföngum.
1. áfanga 15. júlí 2008 (3 deildir af 6)
2. áfanga 15.des 2008. (fullbúið að innan)

Útboðsgögn verða afhent á geisladisk á skrifstofu Tækni-og 
umhverfi ssviðs Akraneskaupsstaðar f.o.m mánudeginum 
21. janúar 2008 og eru þau endurgjaldslaus. Hægt er að fá 
gögnin útprentuð gegn gjaldi, kr 3.000.-

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu Tækni-og umhverf-
issviðs Akraneskaupstaðar að Dalbraut 8 þann 5. febrúar 
2008 kl 11:00 í viðurvist þeirra sem þess óska. 

Verkefnastjóri 
Tækni-og umhverfi ssviðs Akraneskaupsstaðar 

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu: 
Norðlingarskóli – jarðvinna – Útboð nr. 08001.
Útboðsgögn fást afhent, hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. janúar 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12071
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ

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.

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning  stálvirkja auk breytinga og 
viðhalds á tækjabúnaði.

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Tacoma Doublecab, árg. 2006, 
ek.34þús.km, Sjálfsk. 38“ Breyttur, 
Loftpúðar aftan, ARB lás að framan 
og fl. Verð 5200þús.kr, áhv.1090þús.kr. 
Gullfallegur bíll!!

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

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Volvo S 80 árg 2001 ekinn 63 þ m 
leður topplúga 16“ álfelgur sumar og 
vetrardekk verð 1,790,000- áhv lán 
1.020.000- ath skipti á ódyrari upplí 
síma 847-6652 Röggi

Land Cruiser / Hilux !!! Nýjar felgur og 
heilsársdekk 265/65/17“ Michelin og 
Toyota nýja lookið ! Verð 100 þ Uppl. 
s 860 8488.

Honda Accord , árg.’05, ek. 33þ., sumar 
og vetrardekk á álfelgum. Yfirtaka á láni 
möguleiki. V. 2150þ. S. 893 7371.

Ath. öll skipti
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. 
VERÐ 1.150.000. Tilboð óskast. kr Uppl. 
í s. 842 6605

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 85 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
gegn yfirtöku láni. Uppl. í s. 659 4567.

Ford Explorer XLT ‘06, ek. 56 þús. S+V 
dekk, fallegur bíll á yfirtöku á láni 45-46 
þús á mán. Fallegur bíll á góðu verði. 
Uppl. í s. 867 4004.

BMW X5 4.4i 2003 á 20“ felgum og 
dekkjum. Ný 18“ vetrardekk og felgur 
fylgja. Upplýsingar í síma 899 7178.

Til sölu BMW 530i árg.’03, ek. aðeins 
78 þ km. Innfl af B&l. Gæðingur sem 
vert er að skoða. V. 3.390 þ. Uppl. í s. 
892 1559.

Fæst gegn yfirtöku
Til sölu Infiniti FX 35 árg. 2003 20“ felgur 
bakkmyndavél, DVD, bose kerfi ofl.ofl. 
Ásett verð 3,9 m áhvílandi 3.280.000. 
Uppl. í s. 896 5290.

Ford F 350 FX4 2006 35“, 6,0 disel, ek. 
29 þ. km. Brimborgarbíl í ábyrgð. 6 gíra 
bsk., 6 manna, rafm., í öllu, toppl., leður 
og fl. Eins og nýr. Getur fengið með 
eða án húss. Lán 3680 þ. ásett verð 
4090 þ. Skoða tilb. og skipti. Uppl. í s. 
820 4469.

Stórkostlegt eintak! Opel Corsa aðeins 
ek. 69 þ. árg. ‘00. Verð aðeins 400 þ. 
S. 616 6970.

Subaru Impreza Turbo GT, árg.’00. Ný 
túrbína, blitz túrbo timer, nýjar 19“ 
álf. Ný dekk. Smurbók. Fullt af aukab. 
Tilboð óskast. S. 824 4139.

Suzuki Vitara 2000 dísel, sjsk. árg. ‘00, 
ek. 125 þús. V. 720 þús. S. 897 5758.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast. 
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús. 
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll. 
S. 820 1125.

Terrano árg. ‘99, ek. 155þ. 1 eigandi frá 
upphafi. V. 850þ eða tilboð. Uppl. í s. 
866 6619.

MMC Pajero GLS V-6 3000 bensín ‘96. 
7 manna, sjálfsk., ek. 177 þús. km. 
Álfelgur og annar gangur af álf. fylgir. 
Verð. 630 þús. Uppl. í s. 862 4405.

Til sölu hjá Olíudreif
6x2 MAN 24.464 árg. 2001 4x2 MAN 
19.364 FLC árg. 2000. Bifreiðin er til 
sýnis hjá Olíudreifingu á Gelgjutanga. 
Upplýsingar í síma 550 9946 & 860 
6884

AYGO skr.05/06 EK.17þús. Beinsk. S/V 
dekk með. Ekkert út, yfirtaka á láni frá 
Elísarbet C.a. 30þús á mán með öllu! 
S. 8690309

Til sölu Toyota Yaris 5 dyra, árgerð 2001. 
Uppl í s. 895-0685.

T. Corolla árg. 00 s.s. 1600 rauður 5d. 
hb. vetrard. Verð 530 Uppl. 660 3853

Nylegur Kía Picanto ek. 2500 km. 
Rauður, Kostar nýr 1490 þús. Fæst á 
yfirtöku láns á ca. 1100 þús. Uppl. í s. 
898 0187.

Vel með farinn Nissan Maxima 2l, árg 
1999, ek 102 þ, sjálfsk, leður +hiti í 
sætum, mp3 cd spilari, nýjar álfelgur, 
vetrar og sumardekk. Verð 790 þ. Uppl í 
síma 695 0381.

Hvítur Yaris árg. 2006 til sölu gegn 
yfirtöku á 1.260.000 láni. Ekinn 42 þús. 
nánari uppl. í síma 663 3797

Mitsubishi Pajero 2800 árg. ‘99 ek. 180 
þ. Þarfnast lagfæringar. Verð 600 þ. 
Uppl. í s. 844 9074.

Skoda Octavia Station árg. 06/’05, dísel, 
ssk, ek. 235 þús. V. 1250 þús. S. 894 
5800.

Yfirtaka á láni
Isusu Trooper ‘99. Ek. 205 þ. Mjög 
vel með farin. Ákhv. 750 þús. Uppl. s. 
897 1699.

 0-250 þús.

Jeep Cherokee árg.’94, ek.182 þús.km. 
2.5. bsk. Sk.08. Mikið endurnýjaður í 
toppstandi. Verð 230 þús. s..8203478

Honda Elantra 1600 03/’99 ek. 139 þ. 
Ssk., nýsk., nýtt í bremsum og geymir. 
Verð 230 þ. Uppl. í s. 820 4469.

Hyundai Accent ‘ 97. Sk ‘08 ek. 96 þús. 
Bíll í mjög góðu standi. Verð aðeins 220 
þús. Uppl. s. 695 9199.

 250-499 þús.

Toyota Yaris Sol. Des’99. Ek.133.000 
km. Beinsk. Vetrar/sumardekk. Verð 
400.000 kr. Uppl. í s. 6929788

Hyundai Accent árg 2000 ek 46.000 
km V kr 410.000 Frekari upplýsingar í 
S 6591957

Sidekick í mjög góðu standi. 4 auka 
negld 33“ á felgum fylgja. Yfirtaka á láni 
(350) + 50.000 út. Sími: 843 0454

Dekurbíll til sölu. WV. Golf ‘98, ekinn 
ca. 72 þús. km. Lítur mjög vel út og er 
í góðu standi, skoðaður nýlega án ath.
semda. Dökkrauður á litinn, hefur hlotið 
mjög gott viðhald. Selst á 400 þús. stgr. 
Uppl. í s. 691 2242.

Dökkrauður WV. Golf árg 98, ekinn ca 
73þús. til sölu. Dekureintak, hefur hlotið 
einstakt viðhald og athugasemdalausa 
skoðun nýlega. Llítur mjög vel út, selst á 
400þús stgr. Uppl í síma 6912242.

350 þús.Sendiferðabíll Haunday H-1 
árgerð 1999. DISEL ekinn 155. SK 08. 
Mikkael S:6938400

Til sölu Mitsubishi Lancer árgerð 2000 
með drifi aftan og framan. Bíll í topp 
standi verð: 390.þús.

 500-999 þús.

TOYOTA YARIS SOL 2006 1.3 sjalfsk. 
Ekinn 26þ 5 dyra Listaverð um 1.4 millj. 
hagstætt lán um 1,3 millj. 19þ pr. mán. 
ALBERT S:8210626

Corolla Ek106þús.km.5g.álf.CD.Toppbíll.
Ásett 690þús.Fæst á 560 þús stgr 
s8258081

Pajero ‘96, 2.8 dísel, sjsk. Góður bíll, ný 
snjódekk. V. 570 þús. S. 897 1596.

Subaru Legacy árg. ‘99 ek. 124 þús. 
km. Sjálfskiptur. Sumar- og vetrardekk. 
Dráttarkrókur. Verðtilboð arnar-h@sim-
net.is 8626712

Nissan Almera ‘03 bsk. Ekinn 93 þús-
und. Gylltur. Fæst gegn yfirtöku á láni. 
Uppl í síma 865 3229.

Ford F150 (supercup) 4x2 árg.’01. Ek 
110 þús. Ásett verð 700 þús. Tilb. 400 
þ. stgr. Uppl. í s. 663 6666.

Renault Megane 30/12/02 á götuna 
fæst geng yfirt. á láni. 1 afb. í mars. Lítur 
vel út og í toppstandi. Sparneytinn. S. 
660 2826.

 1-2 milljónir

Mazda 5 sport 2006, 7 manna, xenon 
ljós, þokuljós ofl. Verð 1950 þús. stgr. 
S:8994400

 2 milljónir +

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Til sölu Volvo XC 90 árgerð 2003 mjög 
vel með farinn ekinn aðeins 54.000 km. 
Verð 3.300.000 Upplýsingar í síma 822 
1212 eða 698 2472

BMW-M5 Verð 4.990.000 kr Áhvílandi 
4.100.000 kr Árgerð 2002. Svartur. 
Slagrými 4941 cc. 400 Hestöfl. Einn 
með alveg öllu. Upplýsingar sima 
8975298

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Nýr Toyota Land Cruiser 200 V8 5.7L 
með öllu. 3 ára ábyrgð. Verð 9,8 m. 
Sími 660 0290

Range Rover V8 4.6ltr. Ny vél. Nyleg 
dekk Garmin GPS. 350.00 stgr. GSM 
868-2691

Nissan Patrol 44“. 11. 2004. 
Leðurklæddur, ssk., topplúga, einn með 
öllu. Tilbúinn á fjöll. Verð 6,8 mil. S. 
862 5477.

Toyota Landcruiser 120-VX-Diesel sjálf-
skiptur árg. 10/05 ekinn 32.000 km, 
upph. 33“. Dráttarbeisli, filmur, grillgrind 
og fl. Verð 5.490.000 staðgreitt engin 
skipti. Upplýsingar í sima 849-9987 
Stefán.

Auðveld kaup
Jeep Wrangler X 2004 4,0 ssk., 33“ 
breyttur,nýjar felgur + dekk, ek. 20 þ. 
áhv. 2670 þ. ásett verð 2990 þ. afb ca. 
40 þ. á mán. Uppl. í s. 820 4469.
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Til sölu Landcruiser 90, árgerð 2001, 38 
„ breyttur. Uppl. í s. 895-0685.

Til sölu Toyota Hilux árgerð 2004, 38“ 
breyttur. Uppl. í s. 895-0685

Musso árg. ‘97 er á 36“ og 38“ fylgir. 
Loftlæstur framan og aftan, lækkuð 
hlutföll. Fyrrum björgunarsveitabíll. Ek. 
70 þ. Ásett v. 900 þ. S. 895 9705.

GB tjónaviðgerðir óska eftir vönum bif-
reiðasmið til starfa. Viðkomandi þarf að 
hafa góða fagþekkingu, vera vandvirkur 
og geta hafið störf sem fyrst. Einnig 
óskum við eftir manni til að sjá um þrif 
á bílum og fl. Upplýsingar gefur Gulli í s: 
891-7424/ Elli 862-0086 eða á staðnum 
Dragháls 6-8 Reykjavík

Tvítug háskólastúdína óskar eftir lít-
illi íbúð eða að gerast meðlegjandi. 
Reyklaus, reglusöm og lofar skilvísum 
greiðslum. Upplýsingar í síma 8693084 
eftir kl. 17

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Vélsleðar

Ski-Doo MXZ Renegade 800 ‘02 Ek. 
7.655 km. 1,5“ belti nýlegt, brúsagrind-
ur, rafgeymir, panna, hita- og bensín-
mælir. Kr. 530 þ. Mótormax, Kletthálsi 
13, 563 4400. www.motormax.is

Ski-Doo MXZ Renegade X 800 ‘05 
Aukahlutir brúsagrind, 12l. brúsi, taska 
á stokk, ( belti 1,75“ rafstart og bakkgír). 
Kr. 890 þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563 
4400 www.motormax.is

Polaris Fusion 600 121 2006 Ek. 
900km, 120 hö, hlífðarpanna, handa-
hlífar, grófara belti, negldur. Verð 760 
þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563 4400 
www.motormax.is

Yamaha Phazer Mountain ‘07 Ek. 
aðeins 900 km. Eins og nýr. Fylgihlutir: 
Hlífðarpanna, neglt belti, yfirbreiðsla, 
rúða. Verð 980 þ. S. 563 4400 www.
motormax.is

Úrval notaðra vélsleða. Allar stærðir 
og gerðir. Dýrir og ódýrir. Úrvalið er í 
Mótormax, Kletthálsi 13. S. 563 4400. 
www.motormax.is

Arctic cat M7 141“ flottur sleði á negldu 
belti ekin 2000km. Sími 8989107- 
4821589

Fallegur Arctic Cat 700cc 
langur Sleði

Arctic Cat 700cc, árg. ‘95, ek. 5500 km. 
Góður kraftur, langur sleði, 2 manna, 
neglt belti, grind aftan á, nýtt skíði. 
Ekkert slit og rosa heillegur. Fýkur í 
gang. Hefur verið geymdur innandyra 
frá upphafi. Uppl. í s. 691 7896.

Polaris Indy Ultra 700 1998. 2 manna, 
bakkgír, rafstart ekinn aðeins 330km 
einn eigandi uppl í síma 6969330 og 
6622373

 Sendibílar

Bíll og vinna,Atego 1217’98 heilopnun á 
hlið,lyfta,7,5m kassi, v1,9 s 6610344

 Kerrur

Hestakerra til Sölu.
3ja hesta kerra til sölu árgerð 2007, 
lítið notuð. Verð 750.000. Upplýsingar: 
Gunnar 893 0094.

 Hjólbarðar

35 x 12,5 R 15 nagladekk á Wild Spirit 
6 gata álfelgum til sölu. Verð 100 þ. S. 
892 6166.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

 Ráðgjöf

Stál og ráðgjöf ehf Fyrirtæki sem sér 
um: Sölu og uppsetningu stálgrind-
arhúsa Hönnun stálgrinda og íbúða-
húsa Framkvæmdaeftirlit og tilboðs-
gerð Getum bætt við okkur verkefnum 
Upplýsingar gefur: Hans Jörgen, bygg-
ingafræðingur Sími 858-0360. Júlíus, 
byggingafræðingur Sími 858-0370.

 Málarar

Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Málun á spörslun. Tilboð og tímavinna. 
Vöndu vinnubrögð og gott verð. Uppl. í 
s. 847 6113.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 699 6069.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Smiðslausnir ehf. Tökum að okkur upp-
setningu á hurðum, innréttingum og 
önnumst alla almenna smíðavinnu. 
Nánari uppl. s. 578 7979.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft 
vottun GSM 821 6839 Stefán

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Skemmtanir

ÖLDURÓT
Alhliða danstónlist fyrir öll tækifæri. 
Uppl. í síma 895 9376 og 866 2169.

 Trésmíði

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 897 8779.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur. Tökum að okkur snjóm-
okstur á höfuðborgarsvæðinu allan 
sólarhringinn. S. 820 0070 & 577 5177 
Línuborun ehf.

Slökkvitæki ehf
Hlöðum og seljum slökkvitæki fyrir fyrir-
tæki, húsfélög og einstaklinga. Sækjum 
tækin og skilum. Seljum einnig allt 
tengt brunavörnum. Gott verð og per-
sónuleg þjónusta. Slökkvitæki ehf. Sími 
565 4080.

KEYPT
& SELT

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Til sölu

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Gámar til sölu, 6, 8, 10 og 20 feta. Uppl. 
gefur í Maggi í S. 848 3216.

850 lm af nýju girðingarefni með 
steyptum undirstöðum, kjörið í kring-
um byggingasv., verð 4.500 kr stk m/vsk 
(girðing og steypt undirstaða), uppl. í s. 
660 2407, Grétar.

Til sölu tveir WC skúrar, sitthvor eining 
ca. 1m x 1m, verð 150.000 m/vsk stk. 
Uppl. í s. 660 2407, Grétar.

Iðnaðarhurðir, hef til sölu 5 stk. 
Flekahurðir, verð 180.000 kr. stk m/vsk. 
Um er að ræða 4,7m háar og 3,4m 
breiðar hurðar með brautum, innfluttar 
frá danmörku. Uppl. í s. 866 4643, 
bjarni.

Libherr byggingakrani 40K, þarfnast 
lagfæringar, verð 1.200.000 kr. m/vsk, 
Uppl. í s. 660 2413, Hörður.

 Verslun
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 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum, 9 daga hreinsikúr 
frá Aloe Vera. 14.690kr. S. 6978928 
Sigga

Árangur með Herbalife í 27 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

LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átaka-
laus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Harmonikukennsla
Fyrir byrjendur og lengra komna. 
Einkatímar. Innritun í s. 690 7424 eftir 
hádegi.

 Námskeið

Intensive Icelandic-Íslenska f. útlend-
inga: Level I: 4 weeks x 5d; Md-Frd;18-
19:30. Start 4/2, 3/3, 31/3 Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
25/2, 14/4, Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30. Start 18/3, 27/5. Ármúli 
5. s.5881169, ice@icetrans.is, www.
icetrans.is/iceschool

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu King Size Rúm (4ára) x200 Verð. 
kr.15.000 UPL. S-6942114

 Antík

Til sölu 3 sæta sófi drappl. vel með far-
inn, á kr 12,000. Uppl. í s 6941308

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

til sölu tveir fallegir border terrier hvolp-
ar, tilbúnir til afh. undan verðlaunatík 
Kvöld-Roðadís(Mollý). Ættbók frá Hrfí. 
Uppl. hjá Lísu og Sigga í s.555-3018 
eða 6973018

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók 
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í 
s. 863 0474. www.123.is/manaskin

3 yndislegir chihuahua hvolpar til sölu. 
2 tíkur og 1 rakki, tilbúnir til afhendingar. 
ættbók frá Rex. örmerktir, ormahreins-
aðir og heilsufarsskoðaðir. endilega 
hafið samband í síma 663930 fyrir 
frekari upplýsingar

Til sölu fjörugir og fallegir Chihuahua 
hvolpar með ættbók. Uppl. í s. 897 
8848.

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu stórt herbergi með aðgang 
að salerni frá 1. februar, a.t.h aðeins 
reglusamir koma til greina. Uppl. í síma 
8919950

3ja herbergja íbúð í Bökkunum til leigu 
frá og með 1. febrúar. Reykleysi og reglu-
semi áskilin. Uppl. í síma 8621340.

Herbergi á svæði 105 til leigu. Verð 50 
þús. með internet. 

 pokoj do wynajecia dla dwoch osob 
za 50 tys z internetem. Tel. 692 8704 
& 892 0573.

Herbergi í miðbæ Rvk. til leigu. Húsgögn 
fylgja 40 þús., 3 þ. í hússjóðuruppl 12 þ. 
í trygging. Uppl. í s. 690 3429.

Til leigu í 101. Fjögurra herbergja íbúð 
til leigu með húsgögnum fram á vorið. 
Nánari uppl. í síma 899 2233 & 691 
2242.

Tveggja herb. íbúð í nýuppg. 60 fm. 
bílsk. 95.000 á mán. Staðsetn. í teigun-
um 105 Rvk. Uppl. Sigríður s. 6993428

176fm eldra einbýli til leigu, 3 svefnh. 
Leiga 190 þús á mán + trygg + raf. og 
hiti. Allt nýtekið í gegn. Vinsamlegast 
sendið uppl. á. husid@visir.is

Tómasarhagi Til leigu 35 fm einstakl-
ingsíbúð á jarðhæð fyrir skilvísan og 
reglusaman einstakling. Verð 75.000. 
Uppl. í s. 696 6906.

 Húsnæði óskast

Íbúð til leigu óskast. Fjölskylda nýflutt 
til landsins, óskar eftir rúmgóðri 2-3 
herbergja íbúð til leigu frá mars/apríl. 
Helst í Mosó eða uppsveitum RVK (ekki 
miðbær). Öruggum greiðslum og góðri 
umgengni heitið. Vinsamlegast hafið 
samband við Hilmar í síma 842 0770.

Par á miðjum aldri óskar eftir lítilli 2 
herb. íbúð eða stúdíóíb. Reglusemi og 
góð meðmæli. S. 821 0656.

Óska eftir 1-2 herb. íbúð til leigu á 
höfuðborgarsv. Get flutt 1. feb. Uppl. í 
s. 845 0772.

Ungt par óskar eftir 2-3 herb. íbúð. 
Uppl. í s. 698 2263.

Reglusamur maður óskar eftir 2-3 herb.
íbúð miðsvæðis í Reykjavík, verðh. 90-
120 þús. Björn S:896-8934

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarland.
Til sölu sumarbústaðarland. Þverlág 8 
Heiðarbyggð, í landi Ásatúns, við Flúðir. 
Stutt í alla þjónustu, sund og gólf. Uppl. 
í s. 820 6006/ Reynir.

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðsett., 200m2 lager og 
skrifstofuhúsnæði. Lofthæð 3.2. Uppl. 
8980997,

Einstæður faðir óskar eftir 2 - 3 her-
bergja íbúð til langtíma leigu. uppl.s í 
síma 8931940

SOS ;Vantar sal fyir veislu 20.mars ! 
Hringja í síma : 857-2928 eða 5173889!

ATVINNA

 Atvinna í boði

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki 
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýs-
ingar í síma: 699-5423

Spjalldömur.
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari uppl. á www.
raudatorgid.is. Mjög góðir tekjumögu-
leikar.

Bifvélavirkja eða bílamálara vantar til 
vinnu á verkstæði og málningarverk-
stæði. Uppl. í s. 698 2212.

Ertu heimavinnandi ? Bókaútgáfa óskar 
eftir sölumanneskju með aðstöðu 
heima til símasölu. Uppl í síma 6996 
303

Vörubílsstjóra vantar á fjögurra öxla 
vörubíl. Upplýsingar í síma 696-4643

Starfskraft vantar í kvöldvinnu í 
afgreiðslu. Ekki yngri en 18 ára. Pizza 
King. S. 864 7318.

Ráðskona óskast á gott heimili í 
Borgarfirði. Upplýsingar í síma 894-
8986

Óska eftir íslensku mælandi, duglega 
heiðarlegu starfsfólki í rætingar. Uppl. 
í s. 557 2765.

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway óskar eftir jákvæðu 
og duglegu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
vaktavinnu um kvöld og helgar. 

Breytilegar vaktir í boði sem 
henta vel með skóla. Hægt er 

að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veit-
ir Helga í síma 696-7005. 
Aldurstakmark er 16 ár.

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 
með mikla þjónustulund. Um 

er að ræða fullt starf og er 
unnið virka daga frá 18-02. 

Íslenskukunnátta er kostur en 
ekki skilyrði. Hægt er að sækja 

um á subway.is.
Nánari upplýsingar veit-
ir Helga í síma 696-7005. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Helgar og kvöldvinna.
Starfsfólk óskast í sal. Hentar 

vel fyrir skólafólk.
Uppl. í síma 842 2800 og á 

redchili@redchili.is og á www.
redchili.is

Aktu Taktu
Aktu Taktu Leitar eftir rösku og áreið-
anlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er 
að ræða bæði fullt starf og hlutastarf. 
Ef þig langar til að vinna á skemmti-
legum og líflegum vinnustað þá gæti 
þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknir á 
aktutaktu.is.
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SMÁAUGLÝSINGAR

Granítsmiðjan óskar eftir röskum 
mönnum í uppsetningar og í vinnusal. 
Fjölbreytilegt starf í með mikla framtíð-
armöguleika. vinsamlegast sendið fyrir-
spurn/umsókn á netfang: starf@granit.
is eða hringja í Pétur s: 822-4777

Flokkstjóri.
Leitum eftir skipulögðum 

starfsmanni til að gegna stöðu 
flokkstjóra í félagslegri heima-
þjónustu í Háaleitishverfi, þar 
sem sjálfstæði og sveigjanleiki 
teljast góðir kostir. Tilvalið starf 

t.d. fyrir félagsliða.
Upplýsingar veita Bryndís 

Torfadóttir og Álfhildur 
Hallgrímsdóttir í síma

535 2720, netfang: bryndis.
torfadottir@reykjavik.is

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Starfið felur í sér m.a. þjónustu 

og gæslu.Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Krókhálsi 5a Reykjavík. Opið 

er frá k.10-16 virka daga.

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir 

hörkuduglegum lagerstarfs-
manni. Mötuneyti á staðnum. 
Uppl. gefur Ólafur Helgason, 

lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13:00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Verslunin Belladonna leitar að starfs-
krafti í fullt starf við afgreiðslu og fleira. 
Uppl. gefur Stella í s: 517-6460.

Rafvirkjar !
Er ekki kominn tími á að breyta 

til ? Vantar menn í snyrtilega 
og þægilega innivinnu við upp-
setningar á tæknibúnaði. Í boði 
eru góð laun, 13. mánuðurinn 

greiddur, sími og vinnubíll. 
Aðeins íslenskumælandi menn 

koma til greina.
Allar nánari upplýsingar í s. 

660 4090, Birgir.

Aukaleikarar í sjónvarps-
þátt!

Við erum að leita að aukaleik-
urum 25 ára og eldri fyrir tökur 
á tímabilinum 11. febrúar - 7. 

mars.
Áhugasamir sendið upplýsing-
ar um umsækjendur og mynd 

á aukaleikarar@sagafilm.is

Rafvirki óskast til starfa. Óskum eftir að 
ráða rafvirkja til starfa í rafmagnsdeild 
okkar. Þarf að geta unnið sjálfstætt. 
Upplýsingar gefur Sigurður R. Árnason, 
verkstjóri, gsm. 6602414

Gott starf í boði
Okkur vantar hressan ein-
stakling á kaffihús okkar í 

Kringlunni. Staðan er laus núna.
Nánari upplýsingar gefur 

Hallveig í síma 770 0555 eða 
664 7413. 

Cafe Conditori Copenhagen

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 
vaktir í mánuði. Aukavinna í 

boði ef vill.
Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Bakarí í Kópavogi
Röskur og áreiðanlegur starfs-
kraftur óskast til afgreiðslu-

starfa. Vinnutími virka daga frá 
06.30-13.00 & 13.00-18.30.

Uppl. í s. 899 8212.

HUMANA is looking for 
trainees to take part in 
this two year course.

6 month: work and education 
in our Second hand fashion 
shops in Berlin and prepar-
ation for the work in Africa 

through studies and courses. 6 
month: work in Africa, e.g. in 
the second hand sector, social 
projects etc. 12 month: using 
your capacity in a significant 

way. Where? In Germany or in 
another European country in a 

management position or setting 
up a new project.
Language: English

Start: April, July, October 2008
For more information: E-mail: 
info@humana-second-hand.de 

or +493375219829

Starfsmaður á plani 
Select Vesturlandsvegi

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri og þá sem hafa áhuga 

bílum. Eigum við að ræða það 
eitthvað? Unnið er á vöktum 
mánudaga til sunnudaga frá 

kl. 11.30 til 23.30, alls 15 daga 
í mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 og 
Elín stöðvarstjóri í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

 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.

21 árs kk leitar að vinnu á höfuð-
borgarsvæði. Flest kemur til greina. S 
869-9970

25 ára einstæður faðir óskar eftir vinnu 
frá 10-16 alla virka daga. + aukavinna 
ef þess óskast. Er með bílpróf. Ábyrgur, 
samviskusamur og stundvís. Er með 
reynslu af lager og útkeyrslustörfum. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 661 3344.

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjorar, velamenn, raestinga-
folk o.fl. S.8457158

Traustur maður á miðjum aldri óskar 
eftir framtíðarstarfi er með reynslu í bíla 
og lakkviðgerðum, sjávarútvegs og mat-
reiðslustöfum. Uppl. í s. 847 1350.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Jakka sárt saknað Svartur Mconde-
classic herrajakki tapaðist á gamlárs-
kvöld. Uppl. í síma 860-4510

Eyktarás 11
110 Reykjavík
Gott hús með möguleika á aukaíbúð

Stærð: 285 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.000.000

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

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14.00 og 15.00

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

864 4615

898 8016

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 15 OG 16

Lindasmári 9 - Kópavogi

Í einkasölu afar falleg og vel skipulögð 104 fm., 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í mjög góðu sex íbúða
fjölbýli á þessum sívinsæla stað. Hús málað í fyrra
og stigagangur nýtekinn í gegn. Búið að endurbæta
eldhús og bað. Mjög góð staðsetning. 
Verð kr. 27,9 millj.

Íbúð merkt 301, Stefán og Elín 
taka vel á móti gestum.
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Fjarðargötu 19

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu glæsileg 110,6 fm. endaíbúð á
fjórði hæð í nýlegu lyftuhúsi. Sérinngangur. Vandaðar
innréttingar, halogen lýsing, óvenju stórar suður svalir,
sér þvottaherbergi. Frábært útsýni. Stæði í bílageymslu
fylgir. V. 26,5 millj. Myndir á mbl.is. Laus fljótlega.

DAGGARVELLIR – HF. 4RA HERB.
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Óttuhæð 5
210 Garðabær
Tilboð 81.900.000

Stærð: 237 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 39.840.000
Bílskúr: Já

Verð: 81.900.000

TIL SUNNUDAGSINS 27.JANÚAR VERÐUR TILBOÐ Á ÞESSARI FALLEGU EIGN Í GARÐABÆ 81.900.000  Efri
hæð: Forstofa með skáp, þaðan er innangengt  í bílskúrinn. Eldhús með birkiinnréttingu. Baðherbergi með sturtu,
birkiinnréttingu,  veggflísum  að  hluta  og  glugga.  Tvö  stór  herbergi,  annað  nýtt  sem  sjónvarpsherbergi.  Gengið
niður tvær tröppur í  stofu og borðstofu. Tvennar svalir  sitt  hvorum megin við stofuna, mikil  lofthæð. Gluggar frá
gólfi og upp í loft, stórkostlegt útsýni. Steyptur stigi niður á neðri hæðina með kókosteppi. Neðri hæðin skiptist í
hjónaherbergi  og  tvö  rúmgóð barnaherb.  með nýjum skápum.  Sérlega  rúmgott  baðherb.  en  það er  einnig  nýtt
sem þvottahús, hægt er að hafa útgengi út á pall. Setustofa með útgengi út í suðurgarð. Gólfhiti er í öllu húsinu
og fallegar flísar á gólfum. Gluggar og útihurð eru úr viðhaldsfríu efni. Baka til er stór afgirtur garður með stórum
palli. Stétt fyrir framan er upphituð með stæði fyrir 5 bifreiðar . Falleg eign sem hefur mikla möguleika á eftirsóttum
stað í Garðabæ. Stutt í alla þjónustu og í göngufæri við skóla og leiksvæði. Sjón er sögu ríkari. Laus fljótlega.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

hildur@remax.is

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

oligeir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-16:00

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

663 9009

6921649
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Skemmuvegur 46
200 Kópavogur
Iðnaðarhúsnæði á frábærum stað

Stærð: 444,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 38.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 79.000.000
Mjög  gott  444,3  fm  iðnaðarhúsnæði  á  jarðhæð  með  tveimur  innkeyrsludyrum  á  frábærum  stað  á
Skemmuveginum í Kópavogi.  Lofthæð ca 3 m.  Hægt að skipta húsnæðinu í 2 einingar á mjög einfaldan
hátt. Í dag skiptist húsnæðið í stóran sal, skrifstofu, kaffistofu, geymslu og eitt salerni.  Tvær stórar hurðir
eru á húsnæðinu og tvær gönguhurðir einnig. Skrifstofa er við innganginn á húsinu.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 896 2312

896 2312

822 3702

OPIÐ HÚS HÁTEIGSVEGUR 16 NEÐRI SÉRH.

Glæsileg 154,7 fm neðri sérhæð auk 23,1 fm bílskúrs, samtals 177,8 fm. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol, þrjú
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, eldhús, búr, þvottahús í íbúð og baðherbergi. Í kjallara eru tvær rúmgóð-
ar geymslur (mögulegt er að útbúa þar herbergi eða opna yfir í bílskúrinn). Bílskúrinn er innbyggður með hita og
rafmagni. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu árum, gólfefni, innréttingar og baðherbergi. Húsið var
steypuviðgert og málað árið 2007. V. 49,6 m. 7283

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-14:00.

GRUNDARHVARF 1, PARHÚS - OPIÐ HÚS  

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð
rétt við Elliðarvatnið með einstöku útsýni. Húsið er mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni
er gegnheilt eikarparket og flísar. Innréttingar eru sérsmíðaðar Garðurinn er gróinn og fallegur, sérhannaður af
landslagsarkitekt með gosbrunni, næturlýsingu, hellulögðum göngustígum, timburverönd o.fl. V. 64,5 m. 6997

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-14:00. FASTEIGNA-
SALI VERÐUR Á STAÐNUM. 
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HEIÐARÁS 8, SELÁSHVERFI

Fallegt og vel skipulagt 340 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur fyrir
neðan götu með suðurgarði og skiptist þannig. Húsið
lítur vel út og er nýlega málað að utan. Hellulögð ver-
önd er í garði sem er með heitum potti. V. 79,0 m.
7009

HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 15-16. 

OFANLEITI 9, JARÐHÆÐ -
SÉR INNG, LAUS STRAX

Vel staðsett 3ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð. Útaf stofu
er gengið út á hellulagða verönd til suðurs. Nýlega
standsett baðherbergi. Blokkin er nýmáluð. Sér inn-
gangur í íbúðina. V. 26,9 m. 7043

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-15. 

GUÐRÚNARGATA 2, NEÐRI
HÆÐ - NORÐURMÝRI

Vel skipulögð og björt 100 fm neðri hæð í þríbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í hol, tvær stofur, eldhús, baðherbergi
og tvö svefnherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
sam.þvottahús. Íbúðin er tölvert endurnýjuð m.a. eld-
hús, baðherbergi o.fl. V. 29,5 m. 7074

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ KL. 13-14.

MELGERÐI 13, 
SÉRHÆÐ - KÓP.  

Falleg og björt efri 100 fm sérhæð ásamt 35 fm bílskúr
og ca7 fm aukah. á jarðhæð. Hæðin skiptist í forstofu,
hol, 3 herb., borðst. og stofu, baðh., eldh. og íbúðar-
h. Á jarðhæð er þv.hús. Af svölum er gengið niður á
timburverönd með heitum potti. V. 36,9 m. 7001

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝINS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 14.30-15.

HÁTEIGSVEGUR 28, 5
HERB. NEÐRI SÉRHÆÐ   

Stórglæsileg neðri sérhæð í 3-býlishúsi. Hæðin skipt-
ist m.a. í mjög rúmgott hol, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi og tvö þrjú herbergi. Hæðin hefur öll ver-
ið standsett á vandaðan og smekklegan hátt m.a.
eldhús, baðherbergi, gólfefni, innréttingar, tæki og
fleira. V. 44,9 m. 7235

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-14.

BARMAHLÍÐ 2, KJALLARI 
LAUS STRAX

Vorum að fá í sölu mjög fallega 98 fm 3ja herb íbúð í
kjallara í 3-býlishúsi í Hlíðunum. Sér inngnagur. Íbúðin
hefur verið mikið standsett m.a. gólfefni og baðher-
bergi. Nýtt dren og skolplagnir. Íbúðin er laus nú þeg-
ar. V. 22,9 m. 7286

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-14.

GUNNARSBRAUT 34,
NORÐURMÝRI, EFRI HÆÐ  

3ja herbergja mjög falleg efri hæð í þríbýlishúsi. Hæð-
in skiptist í hol/gang, góða stofu, 2 rúmgóð herbergi,
baðherbergi og eldhús. V. 26,9 m. 7104

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 15-16.

STIGAHLÍÐ 28, 3. HÆÐ 
LAUS STRAX   

Mjög góð og vel skipulögð 3ja herb. 84,6 fm íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er mikið endurnýjuð, nýtt
parket og nýuppg. eldhúsinnr. V. 22,9 m. 7250

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13.00-13.30.

Lynghagi 28
107 Reykjavík
Vinsæl staðsetning í Vesturbænum

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

Brunabótamat: 20.700.000
Bílskúr: Nei

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

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14.00 - 15.00

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

864 4615

898 8016
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 16 - 17 
SÖRLASKJÓL 94 – VESTURBÆR

Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð í góðu steinsteyptu húsi. Sérstæður bílskur. Stærð
134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar. Nýjar vatns- og frárennslislagnir. Allt nýtt í eldhúsi og
baði. Tvö rúmgóð herbergi og tvær bjartar og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐSETNING
MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX. VERÐ 49,0 MILLJ. 
SÖLUMAÐUR KJÖREIGNAR TEKUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG MILLI KL. 16 OG 17.

www.thingholt.is
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ATH. LÆKKAÐ VERÐ Pantið skoðun núna.
LÆKJARHJALLI, KÓPAVOGI 

Stórglæsilegt 5-6 herb. einbýlishús við
Lækjarhjalla í Kópavogi; Húsið stendur
innarlega í botlangagötu og er í mjög
góðu ástandi, nýlega málað að utan,
garður í góðri rækt og hellulögðu inn-
keyrsla. Húsið er 268,3 mf og er á tveim-
ur hæðum, þ.e. frá götu er gengið inná
efri hæð og frá neðri hæð er gengið út á

verönd og garð, heitur pottur á verönd. Húsið er í raun stærra þar sem er um 30 fm.
óskráð rými á neðri hæð sem er að fullu nýtt. Skipting efri hæð; Forstofa * Gestasnyrt-
ing * Gangur/Hol * Eldhús * Búr/Geymsla * Stofa/Borðstofa. Skipting neðri hæð; Þrjú
svefnherbergi * 2 Snyrtingar (önnur innaf hjónaherbergi) Gufubað * Sjónvarpsherbergi *
Þvottaherbergi og Geymsla. Allar innréttingar og gólfefni mjög vandað. Innbyggður 36,0
fm bílskúr. Fullkomið þjófa- brunavarnarkerfi er í öllu húsinu. Þessi eign er afar vönduð
og vel viðhaldin. Ekki missa af þessu húsi, sýnum þegar þér hentar Verð 69,9 m.

Sími 590 9500 Skipholt 15 • 105 Reykjavík • thingholt@thingholt.is

Lykill af þínu heimili í 30 ár
Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Svanur
Jónsson
sölufulltrúi

svanur@thingholt.is
GSM 692 2507

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421Þórarinn Kópsson lögg. fasteignasali 

Ein besta og stærsta billiard-
stofu/sportbar landsins í góðu og
snyrtilegu eigin húsnæði. Húsnæðið
er 1.021 fm að stærð með ca. 60 fm
millilofti sem er notað fyrir skrifstofur
og starfmannaaðstöðu. Eignin skiptist
í 2-3 sali og 2 minni herbergi. Góð
snyrtiaðstaða. Fallegur og stór bar
fyrir miðju húsnæðinu. Einnig er mjög
góð eldhús aðstaða ásamt tækjum og
tólum til matsölu. Húsnæði er vel inn-
réttað og snyrtilegt í alla staði. Á
staðnum eru 26 snóker/poolborð. 
Um er að ræða sölu á rekstri ásamt
húsnæði.

Allar nánari uppl. veita 
Ólafur 820 0303 / Heimir 893 1485.
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Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali
Ólafur Sævarsson sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður

Faxafen - Billiardstofa/sportbar

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Höfum fengið í einkasölu eitt glæsilegasta atvinnuhúsnæði á markaðnum, um
er að ræða 2.612 fm þar ef eru skrifstofur, móttaka, kaffistofa ofl. Ca. 600 fm.
Vinnusalir með mikilli lofthæð. Nokkrar stórar innkeyrsludyr. Lóðin 6.320 fm.
Laust fljótlega. Frábær staðsetning og auglýsingagildi frá Reykjanesbraut.
Fullbúin eign í sérflokki. 

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233

STEINHELLA - HF. ÍSLANDSPRENT

RAÐHÚS MEÐ STÓRGLÆSILEGU ÚTSÝNI

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Ritari
660 6085
eir@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

Hringdu núna        699 6165
Verðmetum FRÍTT fyrir þig!

Afhend fokheld 
að innan 

 fullbúin að utan

699 6165
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16
NORÐURBAKKI 5

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5,  
í dag sunnudaginn 20. janúar, frá kl. 14-16.  
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum 
stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri.  Sjón er sögu ríkari. Sími 520 2600

Fjarðargötu 17 

Hafnarfirði

Sími 520 2600 

Fax 520 2601

Netfang: as@as.is 

www.as.is

Opið virka daga 

kl.9–18

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali

— Opin hús í  dag — opin hús í  dag — opin hús í  dag — opin hús í  dag —

FASTEIGNASALAN

570 4800
Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson, 
Kristinn G. Kristjánsson, Katrín Gísladóttir, Gísli R. Guðfinnsson og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.
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MIÐSALIR 3 - GLÆSILEG EIGN Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu vandað og glæsilegt 183 fm einbýlishús á einni
hæð með innb. bílskúr (íbúðin er 149 fm og bílskúr 34 fm) á fallegum stað
í Salahverfi í Kópavogi. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa,
upptekin loft með innfelldri halogen lýsingu með fjarstýringu. Fallegar
innréttingar.  Flísar og parket á gólfum. Hiti í gólfum Timburverönd með
heitum potti. Bílaplan hellulagt. Jeppabílskúr. 
Verð 64,7 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 13 - 15.

ÞINGHÓLSBRAUT 76 - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 183,5 fm einbýlishús með bílskúr og
stórum útipalli á rólegum, skjólgóðum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs.
Ákvílandi hagstætt lán á 4.15% vx. að fjárhæð 33 millj. kr. Fjögur stór
svefnherbergi. Björt stofa með arni. Tvö nýuppgerð baðherbergi. Parket
og náttúrusteinn á gólfum. Fallegt útsýni til sjávar. Bílskúr fullbúinn. Hér
er um að ræða stórglæsilega eign á eftirsóttum stað í vesturbæ
Kópavogs. Verð 78 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 13 - 15

LAUGALIND 3 - MEÐ BÍLSKÚR, ÍBÚÐ 0202
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 127 fm 3ja herb. íbúð með bílskúr (íbúð
101 og bílskúr 26) í fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð herbergi og stór og björt
stofa. Vestursvalir meðfallegu útsýni. Glæsilegar innréttingar. Þvottahús
innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr innbyggður og fullbúinn.
Falleg sameign. Stutt í alla þjónustu ma. skóla. 
Verð 32,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl 14 - 15

VALLARGERÐI 10 - MEÐ BÍLSKÚR
Sjarmerandi einbýli ásamt bílskúr og sólstofu, samtals 203 fm. Stór
timbur verönd er í sérlega fallegum garði. Húsið er á tveimhæðum.
Anddyri, rúmgott hol. eldhús, tvær stofur og sólstofa, tvö svefnherbergi
og baðherbergi. Á efrihæð eru, tvö - þrjú herbergi. Gólfefni er parket,
gólfborð og flísar. Frábær staðsetning.  Lóðin er sérlega  vel úr garði
gerð. Stutt í skóla og alla alm. Þjónustu. Verð 49,4 millj.

Verið velkominn í dag milli 14-16.
Bergþóra tekur á móti gestum.

LAUGATEIGUR 3 - NEÐRI SÉRHÆÐ
Vorum að fá í einkasölu 140 fm neðri sérhæð í fjórbýli á þessum eftirsótta
stað. Tvö stór herbergi og tvær stórar og bjartar stofur. Góðar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Samkvæmt srá FMR er 30 fm
bílskúr á lóðinni en hann er óbyggður. Eign sem hefur fengið gott viðhald.
Verð 35,9 millj.

SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN
Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

JÖRFABAKKI 18 - íbúð 0301 - LAUS FLJÓTLEGA
Falleg, björt og vel skipulögð 4ra herb. íbuð á 3.hæð (efstu) í góðu fjölbýli.
Björt og rúmgóð stofa/borðstofa með útg.á svalir með miklu útsýni. Þrjú
góð herbergi öll með skápum. Fallegt baðherbergi flísar í hólf og gólf.
Eldhús m/ nýl.fallegum innr. Þvottaherb. Innaf eldhúsi. Gólfefni er parket
og flísar. Einstaklega barnvænt umhverfi, stutt í alla þjónustu.  Íbúðin er
laus fljótlega. Verð 21,6 millj.

Verið velkominn í dag milli 14-16.
Kristján tekur á móti gestum..

— Opin hús í  dag — opin hús í  dag — opin hús í  dag — opin hús í  dag —



40

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega sjarmernandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ Hfj,
rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm. og hefur verið mikið endurnýjað
og er allt hið glæsilegasta. húsið er vel staðsett í litlum lokuðum botn-
langa. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a. annars stórglæsilegt
eldhús og 5 fín svefnh, 2 stofur og 2 baðh. Sérlega glæsilegur garður.
Þetta er frábær eign sem hægt er að mæla með.

Hlynur sölumaður Hraunhamars sýnir sími 698 2603 

BRUNNSTÍGUR 4 - HF.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Glæsileg 156 fm neðri sérhæð á þessum eftirsótta staðí Hlíðunum
ásamt sér geymslu í kjallara. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol,
rúmgott eldhús, 4 herbergi, bjarta stofu, borðstofu, sjónvarpsher-
bergi og baðherbergi. Suðursvalir út af einu herbergi. Aukin lofthæð
ásamt rósettum og frönskum gluggum í stofu og hurðum. Garður
nýhellulagður á allri framhlið hússins ásamt annarri hliðinni. Góð
eign sem vert er að skoða. Laus fljótlega. Verð 52,9 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Glæsileg og vel skipulögð 3ja herb. 106,2 fm sérhæð með frábæru
útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/sjónvarpshol, rúmgóða og
bjarta stofu, 2 herbergi, eldhús með mahogny innréttingu og vönd-
uðum tækjum, þvottaherbergi og flísalagt baðherbergi.  Útgangur
úr stofu á stóra verönd með skjólveggjum. Húsið stendur innst í
botnlanga við opið „grænt“ svæði. Stutt í skóla, sundlaug o.fl. Verð
30,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Verið velkomin.

Straumsalir 11 - Kóp.
3ja herb. íbúð á neðri hæð með sér inngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Falleg 76 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð Íbúð 0102. með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í hol, stofu með góðri lofthæð, opið eldhús, 2 góð
herbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Parket og flísar á
gólfum. Sér geymsla í kjallara. Mikið endurnýjuð eign. Hús nýlega
viðgert og málað að utan. Verð 21,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl.14-16.
Laus við kaupsamning

Verið velkomin.

Brekkulækur 1
Góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Úthlíð 16
Glæsileg 7 herbergja neðri sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®
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Fífulind 2 – 201 Kóp.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.15-16 – Laus v/kaupsamn.

4ra herb. íbúð 2. hæð í litlu fjölbýli. Samtals 109,3 fm. Snyrti-
leg íbúð. Rúmgott eldhús. Stofa/borðstofa samliggjandi, út-
gengt á svalir. 3 svefnherbergi. Parket á gólfum. Þvottahús
innan íbúðar. Séreignargeymsla í sameign. Góð eign í barn-
vænu hverfi, stutt í alla þjónustu. Ásett verð 30,0 millj.

Víðimelur 27  - 107 R.vík
OPIÐ HÚS Í DAG kl. 15 - 16 – Laus v/kaupsamn.
3ja herb. íbúð. Samtals 94,7 fm í kjallara. Stórt svefnherb., sam-
liggjandi stofur. Baðherb. flísalagt. Eldhús m/ljósri innréttingu.
Parket á gólfum. Skemmtileg eign vel staðsett í Vestubænum,
stutt í Háskóla Íslands,barnaskóla og aðra þjónustu.Hagstæð
áhv. lán frá Íbúðalánasjóði. Ásett verð 25,9 millj.

Fífulind 5 - 201 Kóp.
OPIÐ HÚS Í DAG kl. 14 - 15 – Laus v/kaupsamn.

3ja herb. íbúð. Samtals 85,5 fm á jarðhæð, endaíbúð í góðu
fjölbýli. Gott skipulag, eldhús m/borðkrók. Frá stofu/borðstofu
er útgengt út á sérlega stóra afgirta verönd/garð. Hjónaher-
bergi og barnaherb.Parket á öllum gólfum,nema baðherb.Þar
eru flísar. Þvottahús innan íbúðar. Góð eign í barnvænu
umhverfi. Stutt í alla þjónustu. Ásett verð 26,9 millj.
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA 109 - OPIÐ HÚS Í DAG 
20. JANÚAR MILLI KL. 15 OG 16 

GLÆSILEG EFRI HÆÐ Í ÞRÍBÝLI RÉTT VIÐ SJÁVARSÍÐUNA,
GÖNGUSTÍGAR Í ALLAR ÁTTIR. SUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU,
SKÓLAR, LEIKSKÓLAR, HÍ OG Í GÖNGUFÆRI VIÐ MIÐBORG-
INA. VERÐ TILBOÐ. LAUS FLJÓTLEGA.
Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri innrétt-
ingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft parket á gólfum.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler nýlegt, raflagnir og tafla
endurnýjuð. Húsið er allt tekið í gegn, m.a. nýtt þak, vatns- og
skolplagnir, svalir nýsteyptar og flísalagðar, útitröppur flísalagðar.
Hús nýmálað að utan. Eign í sérflokki. Laus strax,
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Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

Sími
456 3244 

Bakkavegur 29, Hnífsdal, Ísafjarðarbæ Til
sölu er Bakkavegur 29, Hnífsdal. Um er að ræða 280m² einbýlishús á
tveimur hæðum með 60 m² bílgeymslu. Laust fljótlega. Verð 22 mkr.

Nánari upplýsingar á Fasteignasölu Vestfjarða 
sími 456 3244 og á eignir.fsv.is
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 20. janúar 2008  SUNNUDAGUR48
FASTEIGNIR

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 151 fm neðri sérhæð í þrí-
býlishúsi í miðborginni. Íbúðin er með góðri lofthæð og
skiptist í þrjú góð herbergi, tvennar bjartar samliggjandi
stofur með rennihurðum og því möguleiki að nýta aðra
stofuna sem herbergi, eldhús með eyju klædda grásteini
og flísalagt baðherbergi. Tvær sér geymslur. Góð eign í
miðborginni. Verðtilboð.
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Grettisgata
Mikið endurnýjuð sérhæð

Laus til afhendingar við kaupsamning

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Til sölu mjög falleg, vönduð og björt 4ra
herbergja endaíbúð á 1. hæð. Íbúðinni
fylgir góður 28,0 fm bílskúr og geymsla,
samtals 132 fm. Mjög gott aðgengi er að íbúðinni. Mikið útsýni.
Þvottaherbergi í íbúð. Mjög góður staður. Verð: 34,5 millj.

SJÓN ER SÖGU RÍKARI!
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ARNARSMÁRI 20, KÓPAVOGUR 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 – 17.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá 14:00 til 16:00 
Rauðamýri 15 - 270 Mosfellsbær 
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Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni hæð m/innbyggðum bílskúr. Hús-
ið er tilbúið til afhendingar STRAX, fullbúið að utan með frágenginni lóð
og tilbúið til innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Möguleiki á að fá hús-
ið afhent lengra komið. Á efri palli er bílskúr, geymsla, þvottahús, for-
stofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa, sjónvarpshol, tvö stór
svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Öllum frágangi
utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa og setja upp sólpall.
Verð 38,9. millj.

Húsið er til sýnis í dag 
á milli kl. 14 og 16.

Nánari upplýsingar veita 
Guðmundur í síma 846 4804 
og Ingólfur í síma 864 5995

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Auglýsingasími

– Mest lesið



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

Sölusýning í Perlunni
í dag sunnudag kl. 11-17

Á sýningunni verða Rob Gramson og Chris Giddings 

sölustjórar frá höfuðstöðvum Atlas International í Bretlandi.

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

Þá er þessi sýning fyrir þig!

Fáðu glænýja íslenska bæklinga til að taka með heim. 

Verið velkomin!

Nánari uppl. milli kl. 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 - Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com - sales@atlasiceland.com
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Spánn, Kýpur, 
Grikkland, Tyrkland og Belize

international

Skoðunarferðir 2 fyrir 1

og

 3000 e gjafabréf* 

SÝNINGAR-

TILBOÐ!

*Fylgir öllum keyptum eignum á Spáni,
ef skoðunarferð er bókuð fyrir lok janúar.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur 
Helgadóttir, lögg. fast.

Proxima
FINANCE LIMITED

Proxima í samstarfi við
fasteignasöluna Akkurat

FRÍ SKOÐUNARFERÐ FYRIR KAUPENDUR!

–  w w w . b u l g a r i a . i s  –

BÓKAÐU KYNNINGU!
Eiríkur Hilmarsson gsm. 822 7303
Ingvar Ragnarsson  gsm. 822 7300

ELINOR II VILLA KAREN VILLA FIORD

VILLA FIORD – Tíu sérlega falleg raðhús á frábærum stað
- 142 fm raðhús á 3 hæðum – 2 íbúðir í hverju húsi!
ÚTSÝNI ÚT Á SVARTA HAFIÐ
1. hæð Stofa, Eldhús, salerni og verönd.
2. hæð Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi inn af
hvoru þeirra. Tvennar svalir.
3. hæð er hönnuð sem íbúð með eldhúsi, stofu,
baðherbergi, svefnherbergi. Tvennar svalir.
VERÐ frá 150.000 €.

Í boði eru eignir í VILLA KAREN sem glæsilegt 24 íbúða
fjölbýli með 2ja herbergja íbúðum sem skiptist í þrjár
byggingar. Tvær sex íbúða og eina átta íbúða byggingu.
Sundlaug og pottur, grillaðstaða. Stutt á strönd.
VERÐ frá 74.000 €.

Sérlega fallegt 8 íbúða hús á besta stað alveg við 
ströndina, sundlaug og afgirt svæði. Stórglæsilegt hús 
á þremur hæðum í hinum skemmtilega bæ Budjaka við 
Sozopol.
Húsið er hannað í Nessebar stíl sem er þjóðlegur 
búlgarskur byggingastíll og er mjög hátt metinn í Búlgaríu.
Það er mjög stutt niður á hvíta strönd frá húsunum og 3-
5 mín. akstur niður í miðbæ Sozopol. Stutt í alla þjónustu
og á veitingastaði. VERÐ frá 77.000 €.

Aðeins 4 íbúðir eftir

• PROXIMA er rekið af íslenskum 
aðilum sem eru að byggja vandaðar 
eignir á einum eftirsóttasta stað í 
Búlgaríu.

• Fallegar íbúðir og raðhús við 
Svartahafið.

• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem 
liggur við Svartahafið, þægileg og 
skemmtileg borg.

• 1 klukkutími til Tyrklands.
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á 

er alveg við einn af frægari bæjum 
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær 
með fjölbreyttu og skemmtilegu 
mannlífi.

• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum 
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20% 
af landinu og aðeins upp á þrjár 
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem 
býður upp á góða fjárfestingu.

Aðeins 4 hús eftirAðeins 6 íbúðir eftir

FJÁRFESTU Í FASTEIGNUM!
Í BÚLGARÍU ER MESTA UPPSVEIFLAN Á FASTEIGNAMARKAÐI EVRÓPU

Heiðargerði - einbýlishús

Vorum að fá í einkasölu þetta fallega einbýlishús á eft-
irsóttum stað við Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er hæð
og ris u.þ.b. 130 fm auk 23 fm bílskúrs samtals skráð
153 fm. Rishæð er undir súð þannig að eignin er eitt-
hvað stærri að gólffleti. Gróin lóð með fallegum trjám.
Húsið er upprunalegt að mestu leyti. Frábært tækifæri
að eignast sérbýli á eftirsóttum stað. Verð 46,9 millj.

Skólabraut - Seltjarnarnes

Falleg 158,3 m2, 5 herbergja neðri sérhæð á Seltjarnar-
nesi, möguleiki er að kaupa allt húsið í einu, þ.e. báðar
íbúðirnar í húsinu. Mjög stutt er í alla þjónustu hvort sem
það er leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli, sundlaug,
íþróttahús, bókasafn eða verslanir. Verð: 44,9 millj.

Veghús - Grafarvogur

Snyrtileg 3ja herbergja 92 fm íbúð á annari hæð við
Veghús í Grafarvogi. Stofa og eldhús er samliggjandi og
er eldhúsinnrétting sprautulökkuð hvít innrétting, innaf
eldhúsi er lítið búr með þvottahúsi. Úr stofu er gengið
út á góðar suður svalir. Verð:23,5 millj.

Þórðarsveigur - Grafarholt

Falleg og björt þriggja herbergja u.þ.b. 84 íbúð á
3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Nýlegt
fjölbýlishús byggt árið 2003. Kisuberjainnréttingar og
eikar parket á gólfi. Sérþvotthús í íbúð. Suðursvalir.
Falleg íbúð sem vert er að skoða. Íbúðin er laus strax.
Verð 23,4 millj.

Langamýri - Selfoss

Nýtt 140,8 fm miðju raðhús með bílskúr á góðum stað
í Fosslandinu á Selfossi. Húsið skilast fullbúið án gólf-
efna, þó er búið flísaleggja baðherbergi og gólf í bílskúr.
Upptekið loft er í öllu húsinu. Eldhús og baðinnrétting-
ar eru úr eik. Á baðherbergi er bæði hornbaðkar og
sturtuklefi. Að utan er húsið steinað og viðarklætt að
aftanverðu. Lóðin er tilbúin og malarborin innkeyrsla.
Verð: 27,7 millj.

Sólvallagata 27 - Verslunarhúsnæði

Góð fjárfesting. 147,5fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
og kjallara. 260.000 í leigu á mán. 2 ár eftir af leigu-
samningi. Góð ákvílandi lán. Verð 32 millj.
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Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi



Glæsileg raðhús Hæðin
Komdu og skoðaðu nútímaleg og falleg raðhús, tvílyft, á skjólsælum stað á Arnarneshæðinni. Húsin eru ýmist 
klædd flísum, viði eða báruðu áli. Allur frágangur að utan tryggir lágmarksviðhald. Afhent tilbúin til innréttinga.

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið í þættinum Hæðin, sem 
hefur göngu sína á Stöð 2 innan skamms.

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Við búum á
Hæðinni
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.

Opið hús í Árakri og Sandakri í dag frá kl. 14–15



Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Mjög falleg 105,6fm 4ra
herb. Endaíbúð á efstu hæð (3) ásamt
31,9fm gluggalausu herbergi og geymslu í
kj. og 36,6fm stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin skiptist í sjónvarpshol, eldhús, stofu,
borstofu, 3 góð herb. og baðherb. Eignin er
laus til afhendingar strax. Íbúðin er öll nýmáluð.
Húsið hefur verið klætt að utan. Gott útsýni.
V-27,4 millj. 
(5166) Sölumaður verður á staðnum.

Norðurbakki 25D, Hafnarfirði. OPIÐ
HÚS Í DAG MILLI KL : 16:20 - 17:20.

Einstaklega vel staðsett
88,7fm 3herb.endaíbúð á jarðhæð með út-
gangi út á verönd, ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Eignin skiptist í Forstofu, stofu/borð-
stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús. Eignin er fullbúin með eikarparketi
og innréttingum, tilbúin til afhendingar strax.
Óhindrað útsýni út á sjó. V-29,9 millj.
(5152)Sölumaður verður á staðnum.

Blómvangur 15 220 Hafnarfirði. OPIÐ
HÚS Í DAG MILLI KL : 15:15 -16:15

Mjög vel staðsett 209,8fm
5 herb.einbýlishús á einni hæð með innb.bíl-
skúr og nýjum garðskála út frá stofu. Eignin
skiptist í Forstofu, hol, stofu, borðstofu, eld-
hús, þvottahús, búr, wc, þrjú góð herbergi,
sjónvarpsherbergi /herbergi, baðherbergi og
bílskúr. Fallegur garður. V-57,4 millj. 
(5142) Sölumaður verður á staðnum.

Engjasel 65 109 Seljahverfi. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14-15.

Lítið einbýli á þessum vinsæla stað. Allt
endurnýjað. Eignin skiptist í hol, baðherbergi,
herbergi, stofu og eldhús ásamt lítilli geymslu.
Húsið hefur allt verið endurnýjað á mjög glæsi-
legan hátt. Parket og flísar á gólfum. EIGNIN
ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. 

V-24,9 millj. (5160)

Fálkagata, Vesturbær.

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á 3.
hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt parket á gólf-
um, snyrtilegt eldhús og björt stofa með útgangi út á suð-
ur svalir. Þrjú góð svefnherbergi og baðherbergi með
glugga og tengi fyrir þvottavél. Sér inngangur frá svölum
og opið bílskýli fylgir eigninni. Eignin er laus við kaup-
samning Verð 25 millj.

Inga Kristjánsdóttir sölumaður 
tekur vel á móti gestum. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Laufengi 15  - Bílskýli -  Laus 

Glæsilegt og vel staðsett ca 178 fm einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt  ca 34 fm frístandandi bílskúr, samtals ca
212 fm Neðri hæð skiptist í forstofu, hol, baðherbergi,
þvottahús, geymslu, eldhús og þrjár stofur. Efri hæð skipt-
ist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi og stórar svalir.
Parket og flísar á gólfum. Fallegur garður í rækt með stór-
um sólpalli og skjólveggjum. Hellulögð aðkoma með hita í
stéttum. Verð 53,5 millj.

Albert og Elísabet taka vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Vallarbarð 4 - Hafnarfirði 

Mjög glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 124 fm íbúð á 2.
hæð (efstu) með sér inngangi ásamt 33 fm bílskúr í Kópa-
vogi. Íbúðin er öll fallega innréttuð með samstæðum inn-
réttingum, þremur rúmgóðum svefnherbergjum og Tveim-
ur flísalögðum baðherbergjum. Annað baðherbergi er inn
af hjónaherbergi. Glæsileg, rúmgóð og björt stofa með
mikilli lofthæð og útgangi út á rúmgóðar suður svölum. Þá
er einnig svalir frá hjónaherbergi til norðurs. Rúmgóður bíl-
skúr með hita og rafmagni. Verð 40,9 millj.

Böðvar tekur vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Blásalir 5 Kóp - Bílskúr
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30.900.000
Virkilega glæsil 99,7 fm. 3ja herb íbúð á 2. hæð. Húsið nýlega 
sprungu viðgert og málað að utan. 
Þórarinn sölumaður Draumahúsa verður á staðnum. 
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Grandavegur 4 - 107 Rvk 

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30
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Mjög góð 83,9 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð (skráð 2. hæð),
með verönd til suð-vesturs og sérinngang af svölum. Íbúðin skipt-
ist í forstofu, hol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu og stáltækjum, ís-
skápur og uppþvottavél fylgja. Stofan er parketlögð og rúmgóð,
þaðan er útgengt á verönd. Í kjallara er sérgeymla og sameiginleg
hjóla- og vagnageymsla. Leikskóli er handan götunnar og stutt í
verslunarkjarna. Íbúðin er laus strax. V. 23,3 millj.

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 16:00. 
Benedikt sýnir, 847-3600.

Laufrimi 14A – Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Glæsileg 106 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð, með sérinngangi.
Granítflísar í forstofu. Þrjú parketlögð  svefnherbergi. Eldhús og
stofur parketlagðar, fallegar innréttingar í eldhúsi. Flísalagt baðher-
bergi með sérsmíðaðri innréttingu frá Brúnás og sér þvottahús í
íbúð. Kirsuber í innréttingum og innihurðum. Sérgeymsla er í sam-
eign. Frábært útsýni er úr íbúðinni og rúmgóðar suðursvalir. Stór
afgirtur garður með leiktækjum. Stutt í þjónustu. V. 29 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 15:00. 
Benedikt sýnir, 847-3600.

Kristnibraut 99 – Opið hús

M I Ð L U N • R Á Ð G J Ö F • F J Á R M Ö G N U N

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is 
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl & lögg. fasteignasali
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Til leigu er 300 fm skrifstofuhúsnæði.
Um er að ræða gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð með
góðum síma- og tölvulögnum. Stækkunarmöguleikar fyrir
hendi. Næg bílastæði. 
Verð 1.400 kr. per fm á mánuði.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803

Fiskislóð 75 - 101 Reykjavík

Laxakvísl 33 – Opið hús
Í dag sunnudag frá kl 15 – 16 er opið hús 

að Laxakvísl 33, 110 Reykajvík
Mjög fallegt 5. Herb. raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr alls
210,3 fm á frábærum útsýnisstað. 70 fm óskráð rými í kjallara sem
býður upp á mikla möguleika. Stórar stofur. Rúmgóð svefnherber-
gi. Sólskáli með hita í gólfi. Ræktaður garður. Stutt í skóla og leik-
skóla. Eigandinn er tilbúinn að skoða skipti á ódýrarri íbúð upp í
kaupin. Gott lán getur fylgt með eigninni. Verð 59,9 millj.
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Þverhol t  14 •  105 Reykjavík  
www.hol l . is  •  hol l@holl. is
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• Gott skipulag

• 86 fm íbúð 

• Stæði í bílageymslu

• Barnvænt hverfi

• Stutt í alla þjónustu 

• Verð 25,9 millj.

Guðmundur Sveinsson 
sölumaður Mikluborgar 

tekur á móti gestum 
Sími 898 6826

Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Opið hús frá kl. 14 til 15
Lautasmára 20 
Kópavogi

MIKLABORG
F A S T E I G N A S A L A N



53   MENNING

hún, „og gaman að sjá þessa 
umvendingu á íslenskum sjónvarps-
markaði“.

Nýr kvikmyndasamningur
Kvikmyndagerðarmenn hafa lagt 
ríka áherslu á það í samræðum og 
samningum við ríkisvaldið að hlut-
ur leikins efnis fyrir sjónvarp verði 
stækkaður: þegar menningarsjóður 
útvarpsstöðva var lagður niður 
runnu reytur hans í svokallaðan 
sjónvarpssjóð hjá Kvikmyndasjóði 
sem var um það bil að breytast í 
Kvikmyndamiðstöð. Nýr samning-
ur kvikmyndaiðnaðarins í fyrra 
gerði ráð fyrir að verulegum fjár-
munum yrði bætt í þá deild kvik-
myndamiðstöðvar. Hafa þess sést 
merki í síðustu úthlutunum að nokk-
ur verkefni eru að komast af stað 
sem vænta má að endi á skjám 
landsmanna. Raunar er framlag úr 
almannasjóðum til slíkrar fram-
leiðslu árangursríkari fjárfesting 
en styrkir til kvikmyndaframleiðslu 
á löngum myndum, ef litið er til 
þess hverjar áhorfendatölur geta 
orðið: kvikmyndir eftir íslenska 
kvikmyndagerðarmenn ná fáar 
verulega góðri aðsókn en áhorf á 
íslenskt leikið efni í sjónvarpi getur 
náð undraverðum fjölda. Allir litir 
hafsins náðu 49,6% áhorfi í aldurs-
hópnum 12-80 ára. Mæling á áhorfi 
Næturvaktarinnar sýndi að 32% 
áhorfenda í sama aldurshóp fylgd-
ust með. Áhorf á þessa þætti hefur 
því verið nærri 150 og 100 þúsund 
áhorfenda. 

Minna má á að aðsóknarmesta 
íslenska kvikmyndin á síðasta ári 
var Astrópía en hana sáu rúmlega 
45 þúsund bíógestir. Var hún 
aðsóknarmesta mynd liðins árs. 
Samkvæmt lista Smáís skipa næstu 
tíu sætin erlendar myndir, en í 11. 
sæti voru Veðramót með rúmlega 
17 þúsund áhorfendur, Köld slóð dró 
að sér rúmlega 14 þúsund gesti. 
Íslenskar leiknar myndir ná aðeins 
litlum hlut þeirra sem horfa á leikið 
efni í sjónvarpi ef marka má upp-
gjör kvikmyndaaðsóknar á síðasta 
ári. Íslendingar eyddu 1.104.938.460 
krónum árið 2007 í aðgangseyri í 
kvikmyndahús landsins og 1.477.278 
miðar voru seldir.

Stöðvar 2 megin
Pálmi Guðmundsson, sjónvarps-
stjóri á Stöð 2, segir menn þar á bæ 
ætla að leggja um 300 milljónir í 
innlenda leikna þætti á næstu miss-
erum. Um 20 milljónir fáist í hverja 
röð frá Kvikmyndamiðstöð og er 
Pressan fyrsta röðin sem fær það 
tillegg af almannafé. Næturvaktin 
var framleidd án tilleggs frá Kvik-
myndamiðstöð. Framhald hennar 
er nú á teikniborðinu, lokavinna 
stendur yfir í handritsgerð fyrir 
Dagvaktina en tökur hefjast í mars. 
Er tólf þátta röð fyrirhuguð á dag-
skrá á komandi hausti en þættirnir 
eru um 35 mínútur að lengd. Það er 
sami hópurinn sem stendur að 
verkinu og vann Næturvaktina; 
Ragnar Bragason leikstýrir en 
Saga film er framleiðandi. Þá er í 
undirbúningi réttardrama, krimmi, 
sem kallast Réttur og þeir Sigurjón 
Kjartansson og Óskar Jónasson 
veita því verkefni forstöðu. Átta 
þættir eru fyrirhugaðir. Þriðja 
leikna þáttaröðin sem er ákveðin 
hjá Stöð 2 er Sylgja, gamanþættir 
um unga konu sem vinnur hjá fjár-
málafyrirtæki í höfuðborginni og 
er ákveðið að Ilmur Kristjánsdóttir 

leiki aðalhlutverkið. Þeir verða tólf 
talsins og Silja Hauksdóttir leik-
stýrir.

Úr Efstaleitinu
Þórhallur Gunnarsson hjá Ríkisút-
varpinu segir afráðið að Manna-
veiðar, sem Reykjavík Films fram-
leiðir undir leikstjórn Björns 
Brynjólfs Björnssonar, verði frum-
sýnd á Ríkissjónvarpinu um pásk-
ana. Sú röð byggir á sögu Viktors 
Arnar Ingólfssonar, Aftureldingu, 
sem kom út 2005. Þá eru fyrirhug-
aðar á komandi hausti sýningar á 
þáttaröðinni Svörtum englum sem 
Saga Film framleiðir eftir tveimur 
sögum Ævars Arnar Jósepssonar, 
Skítadjobbi og Svörtum englum. 

Þórhallur gerir ráð fyrir að á 
næstu misserum verði á vetrardag-
skrá Ríkissjónvarpsins leikið inn-
lent efni í rúmar tuttugu vikur af 
þeim rétt þrjátíu sem vetrardag-
skráin varir. Fyrirhugaðar séu raðir 
sem bæði séu gamanþættir og 
drama þegar fyrrnefndum krimma-
röðum ljúki. Hann segir það hafa 
komið á óvart hvað kvikmyndaiðn-
aðurinn hafi verið reiðubúinn að 
leggja fram góðar og mótaðar hug-
myndir að leiknu efni af ýmsu tagi 
fljótt. Á borðum í Efstaleiti liggi vel 
á annan tug ágætra hugmynda að 
leiknu efni. 

Hvað kostar þáttaröð?
Enn ríkir nokkur feimni hjá íslensk-
um framleiðslufyrirtækjum og 
sjónvarpsstöðvum að gefa upp 
kostnað. Allir litir hafsins voru þrír 
klukkustundar langir þættir sem 
kostuðu samtals 120 milljónir. Talið 
er að Pressan kosti um 75 milljónir; 
það hefur ekki fengist staðfest en 
þeir eru sex nær klukkustundar 
langir þættir og verður það að telj-
ast ódýrt enda hröð framleiðsla með 
miklu álagi á alla sem nálægt henni 
koma. Mannaveiðar, sem eru fjórir 
40-45 mínútna þættir, kostuðu 63 
milljónir staðfestir Björn Brynjólfur 
Björnsson. 

Framleiðendur kvikmynda eru 
glaðari og gjarnari að greina frá 
framleiðslukostnaði kvikmynda 
sinna: Mýrin kostaði 160 milljónir 
og Brúðguminn, sem frumsýndur 
var fyrir helgi, var framleiddur 
fyrir álíka upphæð.

Breytur í framreiðslukostnaði 
eru gríðarmargar: þá ræður hvort 
allt er tekið í veri eða á öðrum töku-
stöðum, hvort sviðsetning er flókin 
eða einföld og hlutverk mörg. Miklu 
skiptir hvort úthald er fjarri heima-
högum, hvort sérstök brögð eru eða 
unnið með mikla eftirvinnslu með 
tölvuvinnslu sem er orðin sjálfsögð 
erlendis og getur sparað leikmynd 
og lýsingu þrátt fyrir að vera sjálf 
dýr. 

Dýrasta sjónvarpsefni sem fram-
leitt er á Bretlandseyjum er þættir 
sem gerast á liðnum tíma, heimta 
búninga og hárgreiðslur og töku-
staði frá löngu liðinni tíð. Samt 
keppast Bretar við að framleiða 
slíkt efni sökum þess að það nýtur 
mikillar hylli og selst um allan 
heim. 

Fjármögnun
Þórhallur segir að sjónvarpið leggi 
fram til framleiðslu leikins efnis 15-
25 prósent framleiðslukostnaðar. 
Sjóður Ólafsfells leggi annað eins á 
móti. Samanlagt framlag þeirra geti 

verið allt að helmingi framleiðslu-
kostnaðar. Þá er eftir framlag úr 
Kvikmyndamiðstöð ef fæst. 

Á þessu ári eru áætlaðar 80 millj-
ónir í styrki frá Kvikmyndamiðstöð 
fyrir leikið sjónvarpsefni, á næsta 
ári fer styrkurinn upp í 95 milljónir 
og 2010 verða þar í sjóði 125 millj-
ónir. Styrkur í Pressuna og Svarta 
engla var rúmar 20 milljónir í hvort 
verkefni. 

Með því móti stendur fjármögnun 
á íslenskum markaði ekki undir 
kostnaði við lengri raðir. Þá er eftir 
að reikna endurgreiddan innlendan 
framleiðslukostnað frá iðnaðarráðu-
neytinu sem er núna 14 prósent en 
kvikmyndagerðarmenn vilja fá þær 
endurgreiðslur hækkaðar. Einnig 
eru framlög úr erlendum sjóðum á 
borð við Norræna kvikmynda- og 
sjónvarpssjóðinn og Media-sjóð Evr-
ópusambandsins, framlag frá 
erlendum sjónvarpsstöðvum, en 
aðkoma þeirra að dýrari þáttaröðum 
er nauðsynleg og getur því brúað 
bilið og komið framleiðanda yfir 
rauða strikið. Erlend tengsl heimta 
hins vegar af framleiðendum aðra 
vinnu en bara að ná saman sem 
mestum fjármunum hér heima. Þá 
verða menn að leggjast í víking. 

Að sögn Þórhalls tókst að ná for-
sölu á Svarta engla þegar á handrits-
stigi í haust en sænska sjónvarpið 
keypti þættina. Fyrir bragðið á Saga 
film möguleika á styrk úr Norræna 
sjóðnum en tvær norrænar stöðvar 
þarf til að menn séu gjaldgengir þar. 
Engin íslensk sjónvarpsþáttaröð 
fékk styrk úr Norræna kvikmynda- 
og sjónvarpssjóðnum á síðasta ári.

Margt á döfinni
Innan bransans, eins og kvikmynda-
gerðarmenn segja, eru þegar kunn-
ar þróaðar hugmyndir að þáttaröð-
um sem ekki er vitað á þessu stigi 
hvar enda: Sveinbjörn Baldvinsson 
hefur skrifað þáttaröð fyrir Pega-
sus sem kallast Hamarinn. Hann 
hefur mesta reynslu í skrifum af 
þessu tagi, vann á sínum tíma við 
skrif fyrir danska aðila fyrir þátta-
röðina Taxa og Forsvar sem báðar 
voru sýndar hér. Hann semur einnig 
handrit fyrir Mannaveiðar. 

Frumdrögin að Hamrinum urðu 
til um svipað leyti og Allir litir hafs-
ins mótuðust og er stefnt að tökum 
síðsumars, en þetta eru fjórir 55 
mínútna þættir. Að sögn Snorra er 
framleiðslukostnaður á milli 150 og 
160 milljónir. Verkið er mannmargt 
og tökur fara fram úti á landi. 

Þá hefur lengi verið í undirbún-
ingi þáttaröð eftir Ólaf Hauk 
Símonarson sem kallast Þorpið og 
Ólafur Rögnvaldsson, framleiðandi 
hjá Ax film, vinnur að. Það er því 
margt í bígerð hjá íslenskum sjón-
varpsstöðvum og framleiðendum 
sem þær starfa mest með. Fram 
undan er margfalt meira leikið efni 
á íslenskum sjónvarpsstöðvum en 
áður hefur verið í framboði, kunn-
ugir tala um að leikið efni hafi 
meira en tífaldast í mínútum talið. 
Laufey Guðjónsdóttir segir margt 
vera í pípunum en utan sjónvarps-
stöðvanna er Kvikmyndamiðstöð 
fyrsti áfangi þegar hugmynd hefur 
verið mótuð og er kynningarbær. 
Hún lýsir samt eftir hugmyndum 
að efni eftir börn en eins og skrá 
hér að framan um nýtt íslenskt efni 
sýnir er það ekki ætlað ungum 
áhorfendum nema við teljum mis-
indismenn og myrkraverk vera við 
barna hæfi.

Pálmi Guðmundsson sjónvarpsstjóri. 
Stöð 2 fjárfestir fyrir hundruð milljóna í 
leiknu efni.

Björn Brynjólfur Björnsson leikstjóri og 
framleiðandi: „Nú er bara undir okkur 
kvikmyndagerðarmönnum komið að 
segja góðar sögur.”

Nú er bara 
undir okkur 

kvikmyndagerðar-
mönnum komið að 
segja góðar sögur,“ 
segir Björn Brynjólfur 
Björnsson, leikstjóri 
Mannaveiða, sem RUV 
frumsýnir á páskum.

Brúðgumi Baltasars Kormáks er skemmtileg mynd. Ég myndi segja að 
hún sé það sem við þekkjum erlendis frá sem „feel-good“ mynd og 
maður kemur út úr myrkum bíósalnum frekar ánægður með sjálfan sig 
og lífið og tilveruna. Þetta er á köflum bráðfyndin mynd sem gerir 
eflaust það sama fyrir taugakerfið og einn tími í hlátursjóga.

Sagan er sögð á tveimur tímaplönum. Jón (Hilmir Snær), miðaldra 
bókmenntafræðikennari í Háskólanum, er kominn í þrot með barnlaust 
samband sitt við Önnu (Margréti Vilhjálms). Hún er tæp á geði, líklega 
með geðhvarfasýki, og er fljót að sveiflast á milli ofsakæti og fýlu. Þau 
fara til Flateyjar sumarið 2006 til að reyna að lappa upp á sambandið. 
Þar birtist Þóra (Laufey Elíasdóttir, áður söngkona með hinni frábæru 
PPPönk), tvítugur fulltrúi krúttkynslóðarinnar. Jón hefur kennt henni í 
bókmenntafræðinni og hún stefnir nú ótrauð á að ná ástum Jóns. Jón 
hefur því um tvo kosti að velja, brakandi fersk ástarævintýri með 
ungpíu eða þrúgandi sambandstjasl með Önnu greyinu. Hann velur 
fyrri kostinn.    

Á seinna tímaplaninu, sumarið 2007, er staðan sú að Anna er horfin 
og brúðkaup Jóns og Þóru stendur fyrir dyrum. Við sjáum daginn og 
nóttina fyrir brúðkaupið, fylgjumst með gestum og íbúum í Flatey og 
undirbúning veislunnar. Svo kemur auðvitað að brúðkaupinu sjálfu og 
stóru spurningunni: Verður eitthvað af þessu?

Í miðpunkti myndarinnar er sjálfhverfa bókmenntagufan Jón. Þetta 
er tvístígandi náungi sem átti einhvern tímann drauma um að slá í 
gegn í bókmenntaheiminum en flýtur nú áfram í lífinu og tekur því 
sem að höndum ber. Hilmir Snær túlkar Jón á því sem virðist tilþrifa-
lausri sjálfsstýringu, en hvernig er svo sem hægt að leika svona mann 
öðru vísi? Það er þó ekki laust við að manni finnist Hilmir nákvæmlega 
eins í þessari mynd og einhverju öðru sem maður hefur séð hann í. 

Þótt „geðveika konan“ sé þekkt minni í íslenskum bíómyndum bætir 
Margrét Vilhjálmsdóttir nýjum vinklum við persónuna og sýnir 
stórleik á köflum, til dæmis í Jónsmessunæturkastinu. Laufey Elías-
dóttir er mjög eðlileg og góð sem jákvæða ungpían Þóra sem vill 
„bjarga“ Jóni. Maður skilur þó ekki alveg hvers vegna Þóra er svona 
hrifin af bókmenntaþunnildinu. Kannski er það af því hann er svo 
sætur, eða kannski af því hún gróf upp gamalt ástarljóð eftir hann sem 
hún telur sýna hans innri mann.

Í hópi aukaleikara blómstrar fólk hægri vinstri. Stjörnur 
myndarinnar eru tvímælalaust Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Jóhann 
Sigurðarson sem leika tengdafólk brúðgumans. Þau eru hreinlega 
frábær og á meðan á myndinni stendur bíður maður spenntur eftir að 
sjá þau birtast aftur á tjaldinu. Þau eiga stóran þátt í djúpu hlátrasköll-
unum sem myndin framkallar. Þröstur Leó Gunnarsson og Ólafur 
Darri Ólafsson leika grínléttandi erkitýpur. Þröstur lókallúðann Börk, 
sem í lítilli hliðarsögu hefur tekist að fá Jón til að koma upp golfvelli í 
eyjunni, og Ólafur fulla fíflið Sjonna. Báðir eru góðir. Sömuleiðis Ilmur 
Kristjánsdóttir í hlutverki seinfæru systur brúðarinnar og Ólafur Egill 
Egilsson í hlutverki Séra Ólafs. Allar þessar persónur eru dregnar upp 
ljóslifandi, frábærlega unnar af leikurum og leikstjóra. Þótt hér sé 
bíómyndaklisjan „skrítna fólkið á landsbyggðinni“ til staðar er mun 
meira kjöt á þeim beinum en áður. Allar persónur myndarinnar eru 
lúserar hver á sinn hátt. Viðkunnanlegir lúserar í hamingjuleit. Svona 
eins og við öll hin. 

Bjarta íslenska sumarnóttin og eyjan snotra Flatey eru umgjörð 
sögunnar. Mörg skot og senur í myndinni eru með því allra flottasta 
sem maður hefur séð í íslenskri mynd. Til dæmis „kríuatriðið“ þegar 
Anna kemst að framhjáhaldi Jóns og fylliríið á hæðinni og eftirmálar 
þess. Baltasar velur ekkert nema toppfólk til að vinna með sér. Bæði 
leikmyndin og tónlist Jóns Ólafssonar og Sigurðar Bjólu fellur sem 
dæmi svo eðlilega að heildarpakkanum að maður tekur ekki eftir þeim. 
Að velja rammíslensk dægurlög í myndina – Stuðmannaslagara og 
Samferða eftir Magnús Eiríksson í gullfallegum hápunkti myndarinnar 
– rammar inn það sem Baltasar er að gera með þessari mynd: að búa til 
íslenska skemmtun sem er stælalaus og eins langt frá því að vera hipp 
og kúl og hugsast getur. Baltasar svissar meistaralega á milli tímaplan-
anna tveggja og framvinda myndarinnar er þægileg og stígandi góður. 
Hægt hefði verið að enda myndina fyrr en Baltasar kýs að gera en 
halinn, þótt stuttur sé, er afhjúpandi og bætir heilmiklu við söguna og 
hvernig maður upplifir hana.

Brúðguminn er mjög vel heppnuð skemmtimynd um leitina að 
hamingjunni. Hún kemst ekki að frumlegri niðurstöðu heldur standa í 
myndarlok eftir klisjurnar „Sá sem er hamingjusamur lengur en í tíu 
mínútur er fífl“, og það sama og Jón Ársæll þylur nú í bílaauglýsingu: 
„Hamingjan er ekki áfangastaðurinn heldur leiðin“. Hitt er svo annað 
mál að klisjur eru klisjur af því þær eru sannar. Dr. Gunni

Viðkunnanlegir 
lúserar

Brúðguminn er skemmtileg mynd sem lætur áhorfendur hlæja og líða vel.

BRÚÐGUMINN
Leikstjóri: Baltasar Kormákur

Aðalhlutverk: Hilmir Snær Guðnason, Margrét Vilhjálmsdóttir og Laufey 
Elíasdóttir
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E
ndurvinnsla er hug-
tak sem skýtur upp 
kollinum á flestum 
stigum samfélags-
legrar umræðu, og 

kannski var ívitnunarstefna 
póstmódernismans angi af 
þeirri umræðu. Nú skilst mér 
að takmörk séu fyrir því hve 
oft er hægt að endurnýta 
suma hluti; fróðir menn segja 
mér að eftir þrjá til fjóra 
umganga hafi til að mynda 
flestar gerðir pappírs til-
hneigingu til að leysast upp í 
frumeindir sínar. 

Ég veit ekki hver þolmörkin 
eru þegar bækur eru annars 
vegar. Kannski má halda 
áfram að endurvinna sömu 
texta og myndir og setja á 
prent svo lengi sem einhverj-
ir eru fyrir hendi til að kaupa 
afurðirnar. Þess vegna er enn 
ekki útséð um það hvort 
bókin Erró í tímaröð; Líf og 
list, eftir Danielle Kvaran 
kemur til með að gera í blóð-
ið sitt fyrir útgefandann. Trú-
lega hjálpar að gefa grafík-
þrykk með bókinni, eins og 
Erró hefur gert af alkunnu 
örlæti.

Vissulega er þetta ásjálegur 
annáll og auðflettanlegur, 
ýmiss konar útlitsvandi 
haganlega leystur af auglýs-
ingastofunni Næst og Sigurð-
ur Pálsson betri en enginn 
þegar kemur að því að yfir-
færa tyrfna franska listfræði 
á íslensku. Og engu er logið 
um elju höfundar, sem virðist 
hafa fínkembt allar heimildir 
sem til eru um hinn ástsæla 
listamann, en þær eru legíó. 

Allt þetta hefur PBB rétti-
lega tíundað í umsögn sinni 
hér í Fréttablaðinu fyrir 
skömmu. Og hægt að taka 
undir ýmislegt annað sem 
hann segir um fálæti lands-
manna um þennan einstaka 
listamann sem Erró er. Meðan 
ég man, væri ekki hægt að 
finna stað í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar fyrir veggmynd-
ina sem fjarlægð var úr 
Kringlunni?

Til gagns eða ógagns
Engu að síður hlýtur íslensk-
ur listunnandi, sem fylgst 
hefur með ferli Errós og gert 
sér far um að eignast helstu 
bækur um líf hans og list, að 
velta fyrir sér hvort svari 

kostnaði að bæta nýjum annál 
í safnið. Því fyrir eru nokkrar 
nýlegar bækur um listamann-
inn á íslensku, þær eru langt í 
frá ófáanlegar, og innihalda 
megnið af því efni, bæði texta 
og myndir, sem finna má í 
annálnum. Hér á ég t.d. við 
doðrant Marcs Augé (1994), 
risastóran „katalóg“ Erró-
safnsins í Listasafni Reykja-
víkur (1998) og bók L.R. um 
Erró frá 2001. Einnig er auð-
velt að komast yfir glæsileg-
an katalóg Jeu de Paume-
safnsins vegna sýningar 
Errós í París árið 2000, þar 
sem er að finna styttri útgáfu 
af títtnefndum annál Danielle 
Kvaran um listamanninn.

Það efni sem höfundur 
hefur sjálf lagt í púkkið verð-
ur tæplega til þess að auka á 
heimildagildi annálsins fram 
yfir þau ritverk sem hér hafa 
verið nefnd. Það felst aðal-
lega í bréfum sem nokkrir 
franskir gagnrýnendur og 
franskir vinir listamannsins 
hafa skrifað höfundi til birt-
ingar, og upplýsingum sem 
eru á mörkum þess að vera 
smásmugulegar. Er til dæmis 
nauðsynlegt að vita af því að 
ein grafíkmynd eftir Erró 
hafi ratað á tiltekna bók á því 
herrans ári 1964?

Ekki verður heldur séð 
hvernig þessi annáll getur 
gagnast áhugafólki sem ekki 
hefur aðgang að öðrum bókum 
um listamanninn. Þeir sem ein-
ungis hafa áhuga á myndum 
hans verða sér vísast úti um 
eldri bækurnar með sínum 
stóru litprentunum. Þeir sem 
vilja kynna sér ýmsa listheim-
speki og umfjallanir um lista-
manninn á alvarlegum nótum 
velja sér frumheimildir þar 
sem textar eru birtir í heild 
sinni, en ekki í bútum. Og þeir 
sem langar að lesa um ævi 
listamannsins í stærra sam-
hengi eru örugglega ekki á 
höttunum eftir upptalningu 
staðreynda og nafnaskrá. 

Um áreiðanleika annála
Nú er annáll í eðli sínu jafn 
brigðull texti og hin svokall-
aða „túlkandi ævisaga“. Hins 
vegar gefur lesandinn sér að 
höfundur ævisögunnar velji 
úr staðreyndum og túlki þær 
eftir eigin höfði – til þess 
hefur hann bessa- og skálda-
leyfi – en annálaritarinn, sá 
sem gefur sig út fyrir að draga 
einungis saman staðreyndir, 
ávinnur sér sjálfkrafa óskor-
að traust lesandans. Við trúum 
því sem sagt að minnist ann-
álaritarinn ekki á eitthvað, 
hafi það einfaldlega ekki 
gerst. Sennilega er þetta sál-
fræðilegt fyrirbæri.

Því segi ég þetta, að ekki er 
hægt að ráða annað af annál 
Danielle Kvaran, þar sem 
dregin er saman margháttuð 
umfjöllun um verk Errós í hart-
nær hálfa öld, að ekki hafi 
Íslendingur brotið til mergjar 
verk listamannsins af skyn-
samlegu viti, eins og sagt er, 
fyrr en 1986, þegar maður að 
nafni Gunnar B. Kvaran fylgir 
úr hlaði sýningu hans á Tvíær-
ingnum í Feneyjum. Og þá 
undanskil ég ýmisleg viðbrögð 
blaðamanna og gagnrýnenda 
við verkum Errós í íslenskum 
dagblöðum fyrstu árin heima á 
Íslandi, þegar fáar aðrar 
prentheimildir voru fyrir 
hendi.

Nú er auðvitað eðlilegt að 
fyrst verið er að halda til haga 
fræðilegum greinum um lista-
manninn í svona annál, þá fari 
mest fyrir framlagi erlendra, 
fyrst og fremst franskra, list-
fræðinga og listgagnrýnenda. 

Erró hefur jú búið og starfað 
úti í Frans í hartnær hálfa öld; 
og þar hafa góðir menn á borð 
við Alain Jouffroy, Pierre Till-
man og Jean-Jacques Lebel 
verið óþreytandi að fjalla um 
verk hans og kynna þau fyrir 
umheiminum.

En að gefa í skyn með þögn-
inni að allan þennan tíma, ég 
tala nú ekki um eftir að lista-
maðurinn hóf aftur að sýna 
reglulega á Íslandi á áttunda 
áratugnum, hafi enginn íslensk-
ur listspekúlant, ekki Bragi 
Ásgeirsson, Matthías Johann-
essen, Eiríkur Þorláksson, 
Hannes Sigurðsson, sá sem 
þetta skrifar og sjálfsagt fleiri, 
haft uppi nógu marktækar 
skoðanir á myndlist Errós til að 
vera tækar á bók, verður til 
þess að draga verulega úr 
heimildargildi annálsins, a.m.k. 
fyrir lesendur hér uppi á 
Íslandi. Ekki veit ég hvort 
þessa ávöntun ber að skrifa á 
fáfræði eða hroka höfundar.

Að lokum eitt innslag af 
persónulegum toga. Fyrir 
nokkrum árum ritaði undir-
ritaður ævisögu Errós í náinni 
samvinnu við listamanninn. Í 
þessa ævisögu vitnar Dani-
elle Kvaran nokkrum sinnum 
beinum orðum, a.m.k. einu 
sinni í löngu máli, og allt í lagi 
með það. Oftar endursegir 
hún ýmsar upplýsingar sem 
birtust fyrst í þessari ævi-
sögu. Ekkert er heldur við það 
að athuga.

Hins vegar er sérkennilegt, 
að þegar höfundur þakkar 
með nafni öllum höfundum 
„sem vitnað er til í þessari 
krónólógíu og ennfremur 
öllum sem hafa komið með 
sitt innlegg með einum eða 
öðrum hætti“, þá á hún engar 
þakkir afgangs til handa höf-
undi áðurnefndrar ævisögu. 
Hér er sniðgengin það sem í 
fræðasamfélaginu er nefnd 
„fagleg háttvísi“ og kostar 
ekki neitt.

ENDURVINNSLAN Á ERRÓ

Erró – í tímaröð eftir Danielle Kvaran kom út síðla árs 2007. Erró er staddur 
hér á landi og áritaði í gær eintök af bókinni fyrir áhugasama en fyrstu 
kaupendur verksins fengu grafíkverk í kaupbæti.

Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur 
og forstöðumaður Hönnunarsafns 
Íslands, er höfundur fjölda rita um 
íslenska myndlist og hönnun. Nýleg 
verk hans eru Lifandi silfrið – um 
skartgripi Ásdísar Sveinsdóttur Thor-
oddsen og Mikines, en fram undan 
er stórsýning á verkum færeyska 
meistarans í Listasafni Reykjavíkur 
sem Aðalsteinn stjórnar.

Ný bók 
Danielle 

Kvaran um 
feril Errós 

hefur vakið 
nokkra 

aðdáun, en 
Aðalsteinn 
Ingólfsson, 

listfræð-
ingur og 

höfundur 
ævisögu 

listamanns-
ins sem 
kom út 

1982, hefur 
athuga-

semdir við 
verkið.

MYNDLIST 
AÐALSTEINN 
INGÓLFSSON

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15, 101 Reykjavik
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Veitingar á virkum dögum.
Sýningar - leiðsögn - verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn á íslensku um handritasýninguna í hádeginu 
kl. 12.10 á fi mmtudögum. Leiðsögn á ensku um handrita-
sýninguna kl. 15.30 á mánudögum og föstudögum. 
Í versluninni: Myndlistarsýning Erlu Þórarinsdóttur – 
Sameign. Opinber rými. 

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir Ferðalok – Jónas Hallgrímson 1807–1845 Surtsey – jörð úr ægi

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM
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G
rigory Pasko vinnur oftast einn 
án verndar gegn stöðugum hót-
unum. Með því að skrifa um 
ástand mannréttinda og umhverf-
ismála í Rússlandi í dag tekur 

hann mikla áhættu. Hann hefur starfað sem 
blaðamaður undanfarin tuttugu og fimm ár 
og upplifað miklar breytingar í kjölfar Per-
estrojku Gorbatsjovs og falls Sovétríkjanna, 
þíðu og aukið frelsi fjölmiðla og síðan aftur 
hertar reglur í ríki Pútíns.

Pasko fæddist í Úkraínu árið 1962 og 
stundaði nám í blaðamennsku við herflota-
háskólann í Lvov. Hann flutti til Valdivostok 
og skrifaði fyrir flotablaðið Vojeva Vachta 
(Varðturninn). Í október 1997 var hann hand-
tekinn við heimkomu frá Japan og sakaður 
um njósnir. Sannleikurinn var sá að Pasko 
hafði kvikmyndað starfsmenn rússneska 
flotans varpa kjarnorkuúrgangi í hafið þrátt 
fyrir alþjóðlegt bann við því. Í kjölfarið var 
honum varpað í fangelsi en sleppt árið 2003 
en þó aðeins skilorðsbundið. Hann var svipt-
ur gráðum sínum hjá flotanum og margar 
lygar birtar um hann sem „svikara og 
njósnara“ í opinberum fjölmiðlum. Nú berst 
hann fyrir máli sínu hjá mannréttindadóm-
stólnum í Strassbourg.

Grigory Pasko hefur m.a. fengið Human 
Rights Watch verðlaun árið 2002 og í sept-
ember 2007 hlaut hann þýsku friðarverð-
launin sem kennd eru við rithöfundinn Erich-
Maria Remarque. Í yfirlýsingu dómnefndar 
sagði að Pasko hlyti verðlaunin fyrir bók 
sína Rauða svæðið og vegna þess að hann 
væri „virkur baráttumaður frelsis og mann-
réttinda“.

Bókin Rauða svæðið fjallar um dvöl Pask-
os í fangelsi og vinnubúðum norðvestur af 
Vladivostok. Hún byggir að stórum hluta á 
dagbók sem hann skrifaði með örsmárri 
skrift á ýmsa miða. Sagan minnir um margt 
á bók Solschenitsyns, Dagur í lífi Iwans Den-
issowits. Pasko segir frá ómanneskjulegum 
aðstæðum og yfirvöldum. Hvernig 35 menn 
skiptust á að sofa í hörðum rúmum í þröng-
um klefa þar sem lífið var háð geði yfir-
manna og varða. Pasko veiktist og skilaboðin 
frá lögfræðingum, þegar þeir loks fengu að 
koma til hans, voru ekki uppörvandi. Hann 
skrifar um angist, von og algera örvæntingu 
á mjög ljóðrænan og sterkan hátt. Lýsingar 
hans á lofti eða fremur skorti á því í yfirfull-
um fangaklefum eru oft yfirþyrmandi og 
ekki auðveldar aflestrar. Aftur á móti er ein-
lægni höfundar og hugleiðingar um lífið og 
manneskjurnar fullar lífi og kímnigáfu. Létt-
ur og lifandi stíll Paskos er eflaust ein af 
ástæðum þess að bókin hefur hlotið góðar 
viðtökur í Þýskalandi. Nú er verið að þýða 
bókina á ensku og fyrirhugaðar útgáfur á 

fleiri tungumálum. Hann skrifaði einnig 
aðra bók um lífið í fangelsi sem heitir Hun-
angskakan. Bæði verkin  voru prentuð í einni 
bók á rússnesku fyrir tveimur árum. En 
flutningabíllinn sem ók öllu upplaginu úr 
prentsmiðjunni „hvarf“ ofan í stórfljót á 
leiðinni til Moskvu. Þannig misstu lesendur í 
Rússlandi af því að fá að lesa sögur Paskos 
úr fangelsi Rússlands í dag. Áhrifaríkar frá-
sagnir sem gætu allt eins verið frá tímum 
Dostojevskís eða úr Gúlagi Stalíns.

Í Stokkhólmi talaði Pasko meðal annars á 
fundi á vegum Amnesty um líf hundraða 
þúsunda fanga í Rússlandi í dag og „steinald-
arstig“ reglnanna sem þar gilda. „Fangar 
mega til dæmis aðeins hringja heim fjórum 
sinnum á ári,“ sagði hann.

Við setjumst niður saman eftir kvöldfund-
inn hjá Amnesty og ég get ekki stillt  mig um 
að kvarta yfir einum fundargesta: Rúss-
neskumælandi konu sem stöðugt spurði 
Pasko frekjulega eins og hann væri í yfir-
heyrslu. Pasko lítur á mig öruggur og segir: 
„Þessi kona var frá leyniþjónustunni, FSB.“

Ertu viss?
„Já,“ segir hann án þess að brosa: „Þegar 

ég er í útlöndum að tala, til dæmis í Banda-
ríkjunum, þá skoða ég hópinn og get alltaf 
séð strax hverjir eru frá sendiráði Rússlands 
eða FSB.“

Ertu ekki hræddur við að halda áfram að 
skrifa?

„Ég skrifa um staðreyndir. Fyrir mig er 
bara til eitt yfirvald og það er sannleikurinn. 
Ég er ekki meðlimur í neinum stjórnmála-
flokki eða nokkrum samtökum. Það sem ég 
geri og hef verið að gera þessi tuttugu og 
fimm ár sem ég hef starfað sem blaðamaður 
er að segja sannleikann.“

Eftir dvölina í fangelsi og vinnubúðum var 
þér boðið að ritstýra tímariti fyrir fanga. 
Hvernig stóð á því?

„Það var viðskiptajöfur í Moskvu sem 
langaði til að leggja peninga í þannig blað og 
þá var farið að leita að blaðamanni með 
háskólamenntun, reynslu af ritstjórn og sem 
hafði setið í fangelsi. Og ég var eini maður-
inn sem kom til greina. Ég ritstýrði þessu 
tímariti í eitt ár og það naut mikilla vinsælda 
meðal fanga. Þeir sendu okkur sögur, ljóð og 
annað í þúsundatali. En eftir eitt ár var blað-
ið skyndilega lagt niður.“

Pasko starfaði síðan á blaðinu Novaya 
Gazeta og deildi skrifstofu með Önnu Polit-
kovskaju í þrjú ár. Þau ferðuðust oft saman 
um Rússland eða til útlanda: „Síðan var ég 
ritstjóri tímaritsins Ecologia i Pravo. Tíma-
ritið, sem var fjármagnað með erlendu fé, 
fjallaði um umhverfismál og mannréttindi. 
En vegna hinna nýju laga um óháð félaga-
samtök sem komu í veg fyrir erlenda fjár-

mögnun varð ég að leggja blaðið niður vorið 
2007.“

Nú birtast greinar Paskos um Rússland á 
ensku á internetinu. Jafnvel þótt hann skrifi 
um grafalvarleg efni þá er stíll hans oft 
skemmtilega írónískur og hittinn. Allar 
greinar hans má lesa á blogginu: www.
robertamsterdam.com

Nú ertu að skrifa um gasleiðsluna sem 
Nord Stream áætlar að leggja gegnum 
Eystrasalt.

„Já, ég kvikmynda líka og tek viðtöl við 
fólk í löndunum sem þetta verkefni snertir.“

Er það ekki líka hættulegt, hið ríkisrekna 
Gasprom á jú 51 prósent í verkefninu?

„Ef ég skrifa um það að gamlar ömmur í 
Rússlandi fái ekki gas inn í húsin sín þar sem 
leiðslan er lögð, þrátt fyrir að þeim hafi 
verið lofað því, þá er það ekki hættulegt. 
En..“ segir hann alvarlegri: „Ef ég fer að 
grafast fyrir um það hvers vegna kostnaður 
við leiðsluna hefur margfaldast frá því 
fyrstu áætlanir voru kynntar, já, þá getur 
það orðið hættulegt fyrir mig.“

Æ færri blaðamenn í Rússlandi  vinna eins 
og þú?

„Þeir eru enn til eins og til dæmis Andrey 
Novonkov frá Ribinsk. Það eru um það bil 
einn eða tveir þannig blaðamenn í hverjum 
landshluta og auðvitað fleiri í Moskvu. 

Pasko skiptir nú um umræðuefni: „Ég hef 
tekið eftir því í Rússlandi að í fyrsta lagi er 
verið að setja æ fleiri fyrrverandi KGB 
menn á dómarastóla. Annað sem ég hef tekið 
eftir er að gömlum prófessorum og deildar-
stjórum í háskólunum er hent út og KGB-
menn settir í staðinn. Stjórnendur og stjórn-
ir háskóla og stofnana eru að fyllast af þeim 
sem eru hliðhollir Pútín.“

Og hvað gera þeir?
„Þeir eru að endurrita skólabækurnar. 

Ekki bara söguna. Þeir breyta áherslum.“
Hvernig? 
„Á níunda áratugnum kom bylgja af nýjum 

lögum um frjálsara markaðskerfi í Rúss-
landi, sem komu í staðinn fyrir gömlu sov-
ésku lögin. En um leið og Pútíntímabilið 
hófst fóru þeir að „lagfæra“ þessi lög. Þess-
ar breytingar eru ekki slæmar af því að þær 
séu vondar heldur vegna þess að þær eru 
lögfræðilega slæmar. Þeir byrjuðu á breyt-
ingum en nú eru þeir farnir að henda þessum 
tuttugu ára gömlu lögum og einfaldlega 
semja ný sem henta þeim. Og þetta geta þeir 
gert vegna þess að Dúman er algerlega undir 
valdi þeirra.“

Og hvað er svona slæmt við þessi nýju lög?
„Til dæmis nýju lögin um ferðir til og frá 

Rússlandi, innflytjendalög. Þeir bættu aðeins 
einni grein við. 

HELVÍTI Á JÖRÐ
Staða frjálsra fjölmiðla í Rússlandi veldur víða áhyggjum en hags-
munaaðilar tengdir ríki og valdablokkum í landinu hafa tangarhald 
á fjölmiðlum. 

FJÖLMIÐLAR HELGA BREKKAN 

Kunnur baráttu-
maður fyrir ritfrelsi 

í Rússlandi Pútíns, 
Grigory Pasko.
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Hjálmar Þorsteinsson
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Hún hljóðar svona: „Þeim sem sækir um 
vegabréfsáritun má neita ef viðkomandi 
hefur skrifað eða sagt eitthvað niðrandi um 
Rússland eða stjórn þess.“ Rúmlega þrjátíu 
erlendum blaðamönnum hefur verið neitað 
um vegabréfsáritun í skjóli þessarar nýju 
greinar laganna. Ástæðan sú að þeir hafa ein-
hvern tíma skrifað grein sem stjórnvöldum 
er ekki að skapi.

Nýjasta dæmið er Natalia Morar sem bjó 
og vann í Moskvu en var neitað um að koma 
inn landið í desember. Hún er enn í Moldavíu 
og ekkert gerist í hennar máli og á meðan 
heldur hún áfram að búa hjá móður sinni í 
Moldavíu.“

Hvað gerist með erlenda blaðamenn í 
Rússlandi?

„Vinur minn Boris Reichester í Moskvu 
skrifar fyrir þýska vikuritið Focus. Lögregl-
an lemur  hann af og til.“

Hvernig þá?
„Þeir handtaka hann, fara með hann á stöð-

ina og berja hann hressilega. Síðan er honum 
sleppt. Ég hef tekið eftir því að þýsku blaða-
mennirnir virðast vera þeir sem eru hvað 
hugrakkastir í skrifum sínum. Það er almennt 
vitað að Pútín elskar Þýskaland og því mun 
enginn þora að reka þýska blaðamenn frá 
Rússlandi. Af því „okkur líkar Þýskaland“ er 
minni hætta á því að þeim verði kastað út, 
þeir eru bara lamdir af og til. 

Þetta var bara eitt dæmi um nýju lögin,“ 
heldur Pasko ákveðinn áfram: „Það eru önnur 
lög sem eru algerlega hræðileg og þau eru 
kölluð andsvarslög gegn hryðjuverkum og 
hryðjuverkastarfsemi.“

Hvernig virka þau?
„Ef ég til dæmis skrifa að Pútín sé þjófur og 

slæmur fyrir Rússland og sé að láta myrða 
Rússa og hafi hafið glæpsamlegt stríð í Tsjet-
sjeníu, þá er hægt að ákæra mig samkvæmt 
þessum nýju lögum fyrir hryðjuverk og dæma 
í fangelsi.“

En nú birtast skrif þín bara á netinu á ensku. 
Er það ekki öruggara?

„Anna (Politkovskaja) hélt hún væri óhult 
vegna þess að hún væri þekkt á Vesturlöndum 
en svo reyndist ekki. (Anna var myrt fyrir 
utan heimili sitt í Moskvu árið 2006.) Pútín 
hafði rétt fyrir sér þegar hann sagði að hún 
væri ekki þekkt í Rússlandi. Þegar hún var 
myrt var hún að vinna að grein um fjármála-
starfsemi sem tengdist stríðinu í Tsjetsjeníu 
og þá var greinilega tekin ákvörðun um að 
taka hana af lífi. Og ég veit að ef þeir ákveða 
að stöðva mig þá munu þeir ekki vara mig 
við.“

Heldur?
„Heldur drepa mig beint.“
Nú þegjum við um stund því það er ekkert 

hægt að segja, þar til Pasko segir: „Skrifaðu 
vinsamlegast ekki í greinina þína það sem 
franskur blaðamaður gerði um daginn.“ 

Hvað skrifaði hann?
„Að ég birti greinar mína á and-rússnesku 

síðunni www.robertamsterdam.com. Þetta er 
ekki and-rússneskt heldur bara staður þar 
sem nýjustu greinar, kvikmyndir og upplýs-
ingar um það sem er að gerast í Rússlandi 
birtast á fimm tungumálum. Ég hef verið 
beðinn um að skrifa greinar í rússnesk blöð 
undir dulnefni en það vil ég ekki.“

Nú hefur fjöldi Rússa yfirgefið landið. Hefur 
þú ekki hugleitt  það?

„Ef fjölskyldu minni verður hótað þá mun 
ég gera það. En ég er blaðamaður og Rússland 

og rússneska er mitt mál. Þetta er stórt land 
og svo mikið meira en bara Pétursborg og 
Moskva. Þótt ég skrifi núna fyrir þessa net-
síðu þar sem greinar mínar birtast á ensku þá 
er ég alltaf að skrifa um Rússland.“

Á Amnestyfundinum talaðir þú um að sam-
tökin ættu að taka mál Mikhaíls Khodorkov-
skí upp á sína arma, hvers vegna?

„Vegna þess að hann hefur ekki fengið 
réttláta meðferð. Allt málið gegn honum er 
gegnumsýrt af andúð Pútíns á honum og 
hvert lögbrotið fylgt á fætur öðru. Amnesty 
skilgreinir samviskufanga á sérstakan hátt 
en ég vona samt að í anda þessara mikilvægu 
mannréttindasamtaka sé hægt að veita 
honum og fleirum í Rússlandi aðstoð. Það er 

mikilvægt að vekja athygli á því að mann-
réttindi þeirra séu brotin,“ segir Grigory 
Pasko sem er þakklátur fyrir stuðninginn frá 
Amnesty og tuttugu og fjögur þúsund bréf 
sem meðlimir samtakanna um allan heim 
skrifuðu á meðan hann sat í fangelsi.

Hvers vegna skrifaðir þú þessar tvær 
bækur um lífið í fangelsum?

„Ég skrifaði bækurnar til þess að veita 
innsýn í þennan heim og hvernig maður 
breytist við þessa reynslu. Þrátt fyrir að 
svipaðar sögur hafi verið sagðar fyrr.“ Hann 
segir að lokum alvarlegur: „Einhver sagði að 
fangelsi í Rússlandi væru eins og helvíti á 
jörð en það er ekki rétt. Þau eru helvíti á 
jörð.“

... gömlum prófess-
orum og deildar-
stjórum í háskólun-

um er hent út og KGB-menn 
settir í staðinn. Stjórnendur 
og stjórnir háskóla og stofn-
ana eru að fyllast af þeim.

Ljósmyndaspjald á götu 
í Moskvu en enginn 
glímir við Pútín. 
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HEGRAVARPIÐ
Lise Tremblay
Smásagnasafn sem vakið hefur mikla 
athygli í heimalandi höfundar Kanada fyrir 
einfaldan og beinskeyttan stíl. Sögurnar lýsa 
lífi  íbúa í smábæ í Québec-fylki, sem byggja 
afkomu sína á veiðimönnum, fuglafræð-
ingum og borgarbörnum í leit að ró. Fyrir 
þetta verk hlaut höfundurinn ein merkustu 
bókmenntaverðlaun sem veitt eru í Kanada.
2.800,- kr.

Afburðaárangur
Agnes Hólm Gunnarsdóttir og 
Helgi Þór Ingason
Um stjórnunaraðferðir sem grundvallast á 
gæðastjórnun og rannsóknir á fyrirtækjum 
sem náð hafa afburðaárangri. Hvaða 
aðgerðir og aðferðir eru líklegar til að 
stuðla að afburðaárangri í rekstri fyrirtækis 
eða stofnuna. Í þessari bók er leitast við 
að skapa yfi rsýn yfi r nokkrar vel þekktar 
rannsóknir á þessu sviði, sem og nokkrar 
vinsælar stjórnunaraðferðir. 139 bls. 
3.990,- kr.

Ljóðmæli
Einars Sigurðssonar í Eydölum
Einar Sigurðsson var höfuðskáld þjóðarinnar 
í árdaga lúthersks siðar hér á landi.Bókin 
skiptast í þrjá hluta. Inngangur fjallar um 
sálmakveðskap í lútherskum sið og ævi 
Einars í Eydölum. Þá tekur við kveðskapur 
Einars, alls 45 sálmar og kvæði. Í síðasta 
hluta, Skýringum og athugasemdum, er 
gerð rækileg grein fyrir einstökum sálmum 
og kvæðum og varðveislu þeirra. Bókinni 
fylgja heimildaskrá, handritaskrá og 
nafnaskrá. 
5.600 kr.

Villa á öræfum 
/ Allein durch die Einöde 
eftir Pálma Hannesson
Tvímála útgáfa á sívinsælum hrakningasögum 
Pálma Hannessonar, f.v. rektors MR og alþing-
ismanns. Þær leika meira að segja hlutverk í 
glæpasögum Arnaldar Indriðasonar þar sem 
söguhetjan Erlendur er sífellt að lesa þær og 
má kannski halda því fram að þær gegni því 
hlutverki þar að undirstrika íslensk sérkenni 
þessa rannsóknalögreglumanns.
Bókin er á tveimur tungumálum, íslensku og 
þýsku, og er mikill fengur að þessu verki fyrir 
áhugamenn um hálendið og þessar hrakninga-
sögur sem hafa verið ófáanlegar árum saman.
3.300,- kr.

Söngvarnir frá Písa
Ezra Pound
Söngvarnir frá Písa teljast til stórvirkja í ljóða-
bókmenntum Vesturlanda og eru að margra 
mati hápunkturinn í hinu mikla æviverki Ezra 
Pound sem hann nefnir Cantos. Ljóðafl okk-
urinn er ortur í fangabúðum Bandaríkjahers 
norðan við Písa á Ítalíu 1945, en þar sat Pound 
um nokkurra mánaða skeið, ákærður fyrir 
landráð og með dauðadóm vokandi yfi r sér. 
Hann gerir upp líf sitt og les brot úr því saman 
við rústir Evrópu sem og við leiftur úr liðinni 
sögu og þá goðsagnakjarna sem hann taldi 
óforgengilega.
3.400,-kr.

Leitin lifandi
Líf og störf sextán kvenna
Sextán konur, sem allar hafa lokið doktors-
námi við erlenda háskóla, eiga kafl a í bókinni. 
Þær starfa við ýmsa háskóla landsinss og hafa 
allar, um lengri eða skemmri tíma, stundað 
eigin rannsóknir og miðlað þeim ríkulega 
í ræðu, kennslu og riti. Í bókinni greina 
konurnar frá eigin fræða- og rannsóknarsviði, 
hvernig áhugi þeirra á því vaknaði og  hvernig 
þeirra eigin lífssaga og persónuleg reynsla 
hafði áhrif á starfsval þeirra. Þær fjalla einnig 
um hugmyndafræðilega þróun innan síns 
fræðasviðs og hvernig hún hefur endurspegl-
ast í lífi  þeirra, störfum og rannsóknum.  
3.500,- kr.

Félagsfræði rótfestunnar
Kenningar um uppruna og eðli borgarsam-
félagsins
Enriques del Acebo Ibáñez
Hér er gerð grein fyrir þróun borgarsamfélaga 
sem fyrirbæri nútímans en um leið sem 
afsprengi fyrri samfélagshátta. Fjallað er um 
helstu kenningar frumkvöðla félagsfræðinnar 
sem snúa að þróun samfélagsins. Höfundurinn 
fl éttar saman kenningum sínum og túlkunum 
um rótfestu og rótleysi við myndun borgar-
samfélagsins og sýnir hvernig brautryðjendur 
félagsfræðinnar á 19. og 20. öld tókust á 
við félagslegt eðli nýja samfélagsins sem 
einkenndist m.a. af stórborginni.
3.500,- kr.

Menntun, forysta
og kynferði
Guðný Guðbjörnsdóttir, prófessor
Hvaða máli skiptir menntun fyrir framgang 
kvenna og karla til forystustarfa? Er það 
ekki þeirra sjálfra að stýra menntun sinni? 
Hvers vegna beindist umræðan um jafn-
rétti kynjanna í skólum nýverið og óvænt 
að stöðu drengja?.
325 bls.
4.300,- kr

Almanak HÍ 2008
Dr. Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræð-
ingur reiknaði og bjó til prentunar.
Auk dagatals eru margvíslegar upplýs-
ingar, svo sem um sjávarföll og gang 
himintungla, yfi rlit um hnetti himin-
geimsins, mælieiningar, veðurfar, stærð 
og mannfjölda allra sjálfstæðra ríkja og 
tímann í höfuðborgum þeirra.
96 bls.
1.285,- kr
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Hulda Stefánsdóttir mynd-
listarkona fékk í gær viður-
kenningu úr styrktarsjóði 
sem Erró stofnaði til í 
minningu Guðmundu S. 
Kristinsdóttur, móðursystur 
sína frá Miðengi. Sjóðnum 
er ætlað að efla og styrkja 
listsköpun kvenna sem þykja 
skara fram úr og hvetja þær 
til frekari dáða. Listsjóður 
Guðmundu S. Kristinsdóttur 
er sjálfseignarstofnun í vörslu 
Borgarsjóðs Reykjavíkur en 
umsjón með honum hafa 
Reykjavíkurborg og Errósafn. 

Erró kom til landsins til að  
veita verðlaunin og árita 
bók um feril sinn í gær, en 
stoppar stutt við. Hann sýnir 
snemma á þessu ári í Kína 
og á að 
auki verk 
á stórsýn-
ingu um 
pop-listina 
í Zürich 
sem opnar 
um miðjan 
næsta 
mánuð. 
Sams konar 
yfirlitssýningu lýkur í Róm 
um mánaðamótin. 

Listasjóður Dungals veitti 
sína árlegu styrki á fimmtu-
dag. Hæsta styrkinn fékk 
Davíð Örn Halldórsson sem 
nú sýnir í Gallerí Ágúst við 
Baldursgötu. Þá fengu þær 
Björk Viggósdóttir og Birta 
Guðjónsdóttir einnig viður-
kenningu sjóðsins. Dungals-
sjóður hefur veitt listamönn-
um styrki í fimmtán ár og 
hyggur nú á útgáfu bóka sem 
helgaðar verða einstaka lista-
mönnum. Sjóðinn stofnaði 
Gunnar Dungal til minningar 
um foreldra sína.

... AÐ TJALDABAKI
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