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Fréttablaðið
styrkir stöðu sína

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA 
höfuðborgarsvæðið
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LAGERSTARFSMAÐUR ÓSKAST

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 að
senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Lagerstarf
Ístak hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager ásamt 
ýmsum sérverkefnum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi öku- og lyftararéttindi.

Söluráðgjafi
V

Bókari

Starfssvið:

Dansaði fyrir milljónir 
í bresku sjónvarpi

Stútfullt blað af at-
vinnuauglýsingum

„Eftir að sýningar á 
Mýrinni hófust í kvikmyndahús-
um hefur sviðasala hjá okkur 
margfaldast,“ segir Bjarni Geir 
Alfreðsson, eigandi veitingasöl-
unnar Fljótt og gott á BSÍ við 
Vatnsmýrarveg. Erlendur 
Sveinsson, lögreglumaður og 
aðalsöguhetja Mýrarinnar, fer oft 
á BSÍ og kaupir sér svið í 
myndinni. Bjarni Geir, sem oftast 
er kallaður Bjarni snæðingur, 
leikur meðal annars kokkinn á 
BSÍ í myndinni. „Við finnum 
sérstaklega fyrir aukinni sölu á 
sviðum í lúgunni en einnig inni í 
veitingasal. Mér finnst ánægju-
legt að þessi alíslenski matur sé 
kominn í tísku hjá ungum sem 
öldnum.“

Svið hafa verið á matseðli 
veitingastofunnar á BSÍ síðan 
stöðin var opnuð. Bjarni, sem tók 
við rekstri veitingastofunnar á 
BSÍ fyrir ellefu árum, segir 
sviðin ekki hafa verið sérstak-
lega vinsæl hingað til en þó hafa 
alltaf verið nokkrir sem hafa nýtt 
þá þjónustu að geta keypt þau í 
bílalúgunni.

Sviðasala marg-
faldast á BSÍ

„Hér er gríðarleg 
spenna og ómögulegt að spá um 
hvernig þetta fer,“ sagði Halldór 
S. Magnússon, formaður kjör-
stjórnar í Suðvesturkjördæmi, 
þegar 2.200 atkvæði höfðu verið 
talin.

Gunnar Svavarsson var efstur 
eftir að 1.500 atkvæði höfðu verið 
talin en 4.996 kusu í opnu próf-
kjöri flokksins í kjördæminu, af 
rúmlega 31 þúsund manns sem 
eru á kjörskrá í kjördæminu.

Eftir að 2.200 atkvæði höfðu 
verið talin, sagði Gunnar Sam-
fylkinguna þurfa að nýta með-
byrinn sem prófkjörið hefði skap-
að en á þeim tímapunkti var óvíst 
í hvaða sæti hann myndi enda. 
„Ég er sannfærður um að við 
getum náð góðum árangri í kosn-
ingunum næsta vor. Þetta var 
glæsilegt prófkjör í alla staði og 
nú er það okkar, sem njótum 
trausts Samfylkingarfólks, að 
nýta þennan slagkraft í þingkosn-
ingunum næsta vor.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir 
þingkona, sem stefndi á 1. sætið á 
listanum, sagðist fyrirfram hafa 
búist við jafnræði, eftir að fyrstu 
tölur birtust. „Það er búin að vera 
gríðarleg barátta milli hreppanna 
og miðað við hörkuna í þessu 
prófkjöri kemur þessi jafna staða 
mér ekki á óvart.“ 

Kristinn M. Bárðarson, for-

maður kjördæmisráðs Samfylk-
ingarinnar, var ánægður með 
þátttökuna í prófkjörinu. „Þetta 
var afar glæsilegt prófkjör og 
þátttakan í því góð. Eftir því sem 
leið á kosninguna vonaðist ég til 
þess að kjósendur yrðu yfir 5.000 
en það er ekki hægt annað en 
vera sáttur við þetta.“   

Til Suðvesturkjördæmis, krag-
ans, teljast sjö sveitarfélög, Mos-
fellsbær, Garðabær, Hafnarfjörð-

ur, Kópavogur, Seltjarnarnes, 
Álftanes og Kjósarhreppur. 

Þegar Fréttablaðið fór í prent-
un höfðu 2.200 atkvæði verið 
talin og þá leiddi Þórunn listann. 
Katrín Júlíusdóttir var í 2. sæti, 
Gunnar Svavarsson í 3. sæti, Árni 
Páll Árnason í 4. sæti og Guð-
mundur Steingrímsson í 5. sæti. 
Þingmenn flokksins í kjördæm-
inu eru fjórir.

Jafnt fram á síðustu 
stundu í kraganum
Mikil spenna var í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi. Gunnar Svav-

arsson hafði forystu eftir að 1.500 atkvæði af tæplega 5.000 höfðu verið talin. Þórunn 

Sveinbjarnardóttir, þingkona úr Garðabæ, var komin í efsta sæti eftir 2.200 atkvæði.   

Lögregluyfirvöld í 
Michigan-ríki Bandaríkjanna 
gerðu nýlega höfuðkúpu af sex til 
níu ára gömlu barni upptæka á 
heimili konu sem reyndi að selja 
hana á eBay. Aðstandendur 
vefsíðunnar, sem gerir fólki kleift 
að bjóða hina ýmsu hluti til sölu, 
gerðu lögreglunni viðvart en 
samkvæmt reglum eBay má ekki 
selja múmíur ¿ og höfuðið var 
múmía.

Prófessor í mannfræði við 
háskólann í Maryland tjáði 
lögreglunni að höfuðið hefði að 
öllum líkindum tilheyrt barni sem 
var uppi á nítjándu öld og að 
líkamsleifarnar væru úr skosku 
safni. Seljandinn hafði fengið 
múmíuna að gjöf. 

Reyndi að selja 
múmíu á eBay



 Hvorki hundar né menn létu 
votviðrið aftra sér í gær þegar árleg ganga 
Hundaræktarfélags Íslands niður Lauga-
veginn fór fram. 
Lagt var af stað frá Hlemmi klukkan 13, en 
hefðinni samkvæmt voru það lögreglu-
hundar sem leiddu hópinn ásamt hundum 
og eigendum sem starfa sem sjálfboðaliðar 
í heimsóknaþjónustu Rauða kross Íslands. 
Skólahljómsveit Kópavogs sló taktinn í 
göngunni sem endaði í Hljómskálagarðin-
um þar sem íþróttadeild Hundaræktarfé-
lagsins sýndi hundafimi og gestir og 
gangandi létu hunda sína spreyta sig á 
margs konar æfingum.
 Í gærkvöldi var hundum svo skilað heim 
meðan félagsmenn snæddu kvöldverð, 
dönsuðu og skemmtu sér.

Ögmundur, myndirðu segja að 
farið hafi fé betra ef bankarnir 
hverfa úr landi?

Ísraelskir hermenn 
drápu sjö Palestínumenn í 
loftárásum og bardögum á Gaza í 
gær. Sex þeirra voru herskáir 
meðlimir Hamas-samtakanna. 
Ekki sér fyrir endann á átökum 
Ísraelsmanna og palestínskra 
eldflaugasveita sem hófust fyrir 
fimm dögum.

Forseti Palestínu, Mahmoud 
Abbas, hefur beðið Sameinuðu 
þjóðirnar að grípa inn í og stöðva 
aðgerðir Ísraelsmanna. Þrátt 
fyrir bardagana segjast palest-
ínskir sáttasemjarar nálægt 
samkomulagi um myndun nýrrar 
ríkisstjórnar sem yrði ásættanleg 
vestrænum ríkjum.

Sjö felldir 
í loftárásum

Samfylkingin áskilur sér rétt til að 
endurskoða frá grunni það samkomulag sem 
núverandi ríkisstjórn hefur gert við Bandarík-
in um varnarmál Íslands, komist hún að stjórn-
artaumunum eftir komandi alþingiskosningar. 
Þetta sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, alþing-
ismaður og fulltrúi Samfylkingarinnar í utan-
ríkismálanefnd, á málfundi um valkosti 
Íslands í öryggis- og varnarmálum sem 
Alþjóðasamfélagið, félag meistaranema í 
alþjóðastjórnmálum við Háskóla Íslands, efndi 
til í Reykjavík í gær. 

Þórunn sagðist í grundvallaratriðum ósam-
mála Ragnheiði Elínu Árnadóttur, aðstoðar-
manni Geirs H. Haarde forsætisráðherra sem 
einnig var með framsögu á málþinginu, um að 
Ísland deildi „sömu gildum og pólitísku sýn“ 
með Bandaríkjunum, alla vega svo lengi sem 
núverandi valdhafar væru við stjórnvölinn 
vestra. Þórunn vísaði allri ábyrgð á þeim 
samningum sem nú hafa verið gerðir við 
bandarísk stjórnvöld um varnarmál Íslands til 
núverandi stjórnarflokka og sagði að sinn 
flokkur myndi áskilja sér rétt til að endur-
skoða þessi mál frá grunni ef hann hefði 
aðstöðu til eftir kosningarnar í vor. 

Auk þeirra Þórunnar og Ragnheiðar fluttu 
framsöguerindi Alyson Bailes, forstöðumaður 
sænsku friðarrannsóknastofnunarinnar SIPRI 
í Stokkhólmi og Michael T. Corgan, dósent í 
stjórnmálafræði við Boston-háskóla, en bæði 
Corgan og Bailes eru gestakennarar við 
Háskóla Íslands um þessar mundir. 

Corgan sagðist í sínu innleggi hafa heyrt 
ónafngreindan íslenskan embættismann hafa 
sagt, að það sem Íslendingar hefðu haft á 
meðan bandaríska varnarliðið var hér enn, 
hefðu verið „sýnilegar og trúverðugar varn-
ir“; það sem sér sýndist felast í nýja samkomu-
laginu væru „ósýnilegar og ótrúverðugar“ 
varnir. Í samtali við Fréttablaðið sagði Corgan 
að vissulega þyrftu hernaðaráætlanir sem 
slíkar að vera leynilegar, en þegar Bandaríkin 
fara að eins og í þessu tilviki, taka frá landinu 

hvern einasta hermann og allan búnað og segja 
síðan að leynileg varnaráætlun eigi að tryggja 
varnir landsins framvegis, þá sé það ekki full-
nægjandi til að fullvissa Íslendinga um að 
skuldbinding Bandaríkjanna til varna Íslands 
sé jafnsterk og áður. Meira hefði þurft að 
koma til. 

Alyson Bailes, sem á áratuga reynslu úr 
bresku utanríkisþjónustunni að baki, hvatti til 
þess að umræðan um öryggismál Íslands tæki 
tillit til allra hliða öryggismála; hernaðarhlið-
in væri aðeins ein af mörgum og hún hefði 

miklu minna vægi nú en á dögum kalda stríðs-
ins. Ísland gæti lært margt í þessu efni af 
nágrannalöndunum.

Allir pallborðsþátttakendur voru sammála 
um að brýn þörf væri á því að Íslendingar 
kæmu sér upp rannsókna- og ráðgjafarstofn-
un sem sérhæfði sig í öryggis- og varnarmál-
um.

Það væri nauðsynleg forsenda fyrir mótun 
sjálfstæðrar og vel ígrundaðrar stefnu 
íslenska lýðveldisins í þessum mikilvæga 
málaflokki.

Áskilur sér rétt til að endur-
skoða varnarsamninga
Þórunn Sveinbjarnardóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd, segir flokk sinn áskilja sér 
rétt til að endurskoða frá grunni það sem núverandi ríkisstjórn hefur samið um við Bandaríkin um varn-
armál Íslands, komist flokkurinn til valda eftir komandi kosningar.

Skíðasvæðið í Oddsskarði 
var opnað í gær. Um þrjátíu karlar 
og konur komu til að renna sér, en 
að sögn staðarhaldara, Dagfinns 
Ómarssonar, var búist við dræmri 
mætingu vegna þess að á sama 
tíma fór fram fótboltamót í 
Fjarðabyggð. Nægur snjór er í 
fjöllunum og veður gott. Snjórinn 
er sagður góður miðað við árstíma  
og færið gott. 

Skíðasvæði í 
Oddsskarði opnað

 Stjórn Kína heitir því að 
tvöfalda fjárframlög sín til 
Afríkuríkja. Þetta kom fram í 
setningarræðu Ju Jintaos, forseta 
Kína, á Afríkuráðstefnu sem 
haldin var í Kína um helgina. Þeir 
leiðtogar Afríkuríkja sem voru 
viðstaddir sögðust taka stuðningi 
Kína með opnum örmum.

Loforð Kínastjórnar eru þó 
ekki alls staðar litin jákvæðum 
augum en mannréttindasamtök 
hafa gagnrýnt stjórnina fyrir að 
fara með Afríku eins og eigin 
nýlendu. Kína sé að tryggja sér 
náttúruauðlindir með því að 
brjóta gundvallarmannréttindi í 
ýmsum ríkjum Afríku. 

Afríkuríki fá 
umdeilda hjálp

Kristján L. Möller, Einar 
Már Sigurðarson og Lára Stefáns-
dóttir verða áfram í þremur efstu 
sætum Samfylkingarinnar í Norð-
austurkjördæmi. Prófkjör Sam-
fylkingarinnar í kjördæminu fór 
fram í gær en 1.878 tóku þátt í próf-
kjörinu, tæplega 70 prósent af 
2.834 sem voru á kjörskrá. 

Kristján, Einar og Lára voru 
einnig í þremur efstu sætum á lista 
flokksins í kjördæminu fyrir kosn-
ingarnar 2003.

Kristján L. Möller alþingismað-
ur fékk afgerandi kosningu í efsta 
sætið, eða 1.295 atkvæði. Hann 
segir spennandi tíma vera fram 
undan á kosningavetri. „Ég er 
þakklátur fyrir þann stuðning sem 
ég fékk og tel prófkjörið hafa 
heppnast vel. Sjötíu prósent þátt-
taka er góð niðurstaða fyrir flokk-
inn. Flokksfólk í Samfylkingunni 

dæmir okkur af verkum og þetta 
er niðurstaðan. Við ætlum okkur að 
ná inn þriðja alþingismanninum í 
kosningunum næsta vor og ég tel 
listann vera líklegan til þess að ná 
góðum árangri.“

Kristján segir mörg mikilvæg 
verkefni bíða úrlausnar í kjördæm-
inu og hlakkar til þess að takast á 
við þau. „Það þarf að huga að skóla-
málum í kjördæminu, bæði á 
háskóla- og framhaldsskólastiginu. 
En fyrst og fremst eru það lands-
byggðarmál í víðu samhengi sem 
þarf að berjast fyrir, sem öðru 
fremur snúast um jafnrétti, jafn-
ræði og jöfnuð.“

Ragnheiður Jónsdóttir varð í 4. 
sæti, Örlygur Hnefill Jónsson í 5. 
sæti, Jónína R. Guðmundsdóttir í 6. 
sæti, Benedikt Sigurðsson í 7. sæti, 
Sveinn Arason í 8. sæti og Kristján 
Ægir Vilhjálmsson í 9. sæti. 

Óbreytt staða í efstu sætum

 Siv Friðleifsdóttir 
heilbrigðisráðherra tilkynnti í 
gær að 174 ný hjúkrunarrými 
yrðu byggð á næstu fjórum árum, 
til viðbótar við þau tvö hundruð 
sem byggja á í Reykjavík. 
Ákvörðunin byggist á niðurstöðu 
nefndar stjórnvalda og fulltrúa 
Landssambands eldri borgara.

Fjörutíu og fjögur rými verða 
byggð í Kópavogi, tuttugu í 
Mosfellsbæ, þrjátíu í Reykjanes-
bæ og í Hafnarfirði, tíu á Ísafirði 
og tuttugu í Garðabæ. Tuttugu 
verða síðan á Sjúkrahúsi Suður-
lands. Að sögn Sivjar tekst 
líklega að eyða biðlistum með 
þessari uppbyggingu. 

Byggja 174 ný 
hjúkrunarrými

Að minnsta kosti 
tveir Íslendingar hafa lent í 
umfangsmikilli fjársvikastarfsemi 
á netinu sem teygir anga sína um 
alla Evrópu. Ríkislögreglustjóri 
gaf út viðvörun vegna þessa á 
föstudag. Vísvitandi þátttaka í 
svikum á borð við þessi varðar við 
fjársektir og jafnvel fangelsi.

Svikin fara þannig fram að fólk 
fær atvinnutilboð í tölvupósti í 
nafni þekkts fyrirtækis. Þegar 
tilboðið hefur verið samþykkt er 
viðkomandi beðinn um bankaupp-
lýsingar og peningar lagðir inn á 
reikninginn. Síðan er viðkomandi 
beðinn um að senda peningana 
áfram til Evrópu að frádregnum 
fimm prósentum fyrir ómakið.

Þeir sem falla í gildruna fá bréf 
nokkrum dögum seinna þar sem 
krafist er endurgreiðslu á fénu 
sem millifært var. 

Viðvörun vegna 
fjársvikamáls



KÚBA
SEIÐANDI, KRAFTMIKIL OG FÖGUR

14. nóvember 2006 – 8 nætur
Tónleikar Tómasar R. Einarssonar

1., 11., 19. og 26. mars 2007
2. (páskaferð) og 12. apríl 2007

8, 9 og 11 nátta ferðir

Gríptu tækifærið!
Ekki missa af upplifun og ævin-
týri sem er Kúba eins og hún er 
núna áður en nýir vindar blása 
um þessa paradísarveröld.

Havana og Varadero
Njótið þess besta sem er í boði á Kúbu með því
að dveljast bæði á strandstaðnum Varadero
og í stórborginni Havana. Ströndin hjá Varadero
er talin ein hin besta við Karíbahaf þar sem 
gestum býðst lúxusdvöl. Á torgum og strætum
Havana er líf og fjör í stanslausum salsatakti og í 
boði eru skemmtilegar kynnisferðir um nágrenni
borgarinnar og heimsókn í frægasta
næturklúbb Karíbahafs, Tropicana.

SJÁ NÁNAR - www.urvalutsyn.is
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 Samúel Örn Erlingsson, íþróttafréttamaður hjá 
Ríkissjónvarpinu, verður í öðru sæti á lista Framsóknarflokksins í 
Suðvesturkjördæmi í kosningunum næsta vor. Þrjú sóttust eftir öðru 
sætinu á listanum auk Samúels Arnar; Una María Óskarsdóttir, Gísli 
Tryggvason og Þórarinn Sveinsson. Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráð-
herra leiðir listann en hún var sjálfskipuð í efsta sætið þar sem enginn 
bauð sig fram á móti henni.

Samúel segir framsóknarmenn þurfa að bretta upp ermar og safna 
liði fyrir kosningarnar næsta vor. „Ég fann fyrir miklum meðbyr og 
þetta var ánægjuleg niðurstaða. Það er mikil vinna fram undan og ég 
er bjartsýnn á að fólk veiti Framsóknarflokknum stuðning til áfram-
haldandi góðra verka. Við höfum alla burði til þess að efla okkar starf 
enn frekar og förum beint í það verkefni.“

Una María Óskarsdóttir verður í þriðja sæti á listanum en Gísli 
Tryggvason, talsmaður neytenda, í því fjórða. Kristbjörg Þórisdóttir 
verður í fimmta sæti á listanum en Hlini Melsteð Jóngeirsson í sjötta. 

Sjálfstæð kosning fór fram um efstu sex sætin en um 240 manns 
greiddu atkvæði á þinginu.

 „Það er alls ekki 
rétt að ríkið sé að greiða dvalar- 
og hjúkrunarheimilum fyrir þjón-
ustu sem það veit ekki hver er. 
Það er skýrt getið um það hvaða 
þjónustu á að veita á heimilum,“ 
segir Siv Friðleifsdóttir, heilbrigð-
is- og tryggingamálaráðherra, um 
ummæli Dagbjartar Þyrí Þorvarð-
ardóttur, fyrrum hjúkrunarfor-
stjóra Hrafnistuheimilanna, í 
Fréttablaðinu í gær. 

Þar segir Dagbjört að ríkið 
leggi fimmtán milljarða króna í 
hendur stjórnenda dvalar- og 
hjúkrunarheimila hérlendis án 
þess að vita hvernig þeir eru nýtt-
ir og aldraðir fái því oft minni 
þjónustu en þeim ber. Engir þjón-
ustusamningar hafi verið gerðir 
um hvernig fénu skuli varið og 
stjórnendur geti farið með fé að 
vild.

Siv segir þetta alrangt. Bæði 
hafi landlæknir eftirlit með því að 
þjónustan sem greitt er fyrir sé 
veitt og einnig sé í gildi ákveðið 
gæðaeftirlitskerfi sem greitt er 
eftir. Aðspurð hvort þjónustu-
samningar við dvalar- og hjúkrun-
arheimili séu í undirbúningi segir 
hún að svo sé ekki. „Við höfum 
ekki verið að undirbúa nýja þjón-
ustusamninga. Við  erum að ein-
beita okkur að endurskoðun gæða-
eftirlitskerfisins og erum einnig 
að endurskoða stefnumótun í þjón-
ustu aldraðra.“

Sveinn Hlífar Skúlason, for-
stjóri Hrafnistu, segir rangt að 
þeir öldruðu sem dvelja á deildum 
dvalarheimilis, en eru metnir í 
þörf fyrir hjúkrunarrými, fái ekki 
þá þjónustu sem þeir þarfnast. 

„Þetta snýst um lífsgæði. Við 
viljum að einstaklingar séu sem 
lengst inni á herbergjum svo þeir 
geti notið þess lífs sem er á dval-
arheimilunum, þó þeir séu metnir 
í hjúkrun. Ég fullyrði að þjónustan 
hjá Hrafnistuheimilum hefur 
verið mjög góð, að mér vitandi 
hefur aldrei verið kvartað yfir 
henni.“

Varðandi eftirlit með fjárveit-
ingum ríkisins segir Sveinn að 

Hrafnista hafi aldrei staðið á móti 
þjónustusamningum. „Við sendum 
heilbrigðisráðuneytinu reglulega 
skýrslur um allan rekstur, fjölda 
heimilismanna, tekjur og gjöld. 
Einnig ganga allir reikningar og 
uppgjör til ríkisendurskoðanda. 
Við höfum óskað eftir þjónustu-
samningum en ríkið hefur ekki 
viljað verða við því, svarið er að 
núverandi eftirlit nægi.“

Segja fjárveitinguna 
ekki eftirlitslausa
Heilbrigðisráðherra segir fráleitt að halda því fram að ekkert eftirlit sé haft 
með fjárveitingu ríkisins til dvalar- og hjúkrunarheimila. Forstjóri Hrafnistu 
tekur undir og segir enga vankanta á þjónustu við aldraða á dvalarheimilum.

Borgaryfirvöld í 
Vínarborg ætla á næstunni að hefja 
herferð þar sem samkynhneigð pör 
eru hvött til þess að taka börn í 
fóstur. Samkynhneigðir hafa árum 
saman haft heimild til þess að taka 
börn í fóstur, en um þessar mundir 
er mikill skortur á fósturforeldrum 
í Austurríki.

Á næstunni verða sett upp stór 
auglýsingaspjöld víðs vegar í 
borginni. Á einu spjaldinu er til að 
mynda mynd af barni með lesbísku 
pari en á öðru spjaldi er mynd af 
barni með karlmanni.

Allir sem vilja taka börn í fóstur 
þurfa að gangast undir eftirlit hins 
opinbera og sækja undirbúnings-
námskeið.

Hvattir til að 
taka fósturbörn

Allt að sex þúsund 
manns tóku þátt í mótmælagöngu í 
borginni Kaohsiung í Taívan í gær, 
gegn forseta landsins Chen Shui-
bian. Eiginkona hans, ásamt 
þremur stuðningsmönnum 
forsetans, hefur verið ásökuð um 
að hafa dregið að sér 450.000 
dollara úr diplómatasjóði á 
árabilinu 2002–2006. 

Mótmælendur krefjast þess að 
forsetinn segi af sér tafarlaust en 
hann mun þurfa að gera grein 
fyrir fjárdrættinum innan þriggja 
daga. Nýlegar skoðanakannanir í 
landinu gefa til kynna að um 
helmingur landsmanna vilji að 
Chen segi af sér vegna þessa máls.

Þúsundir í mót-
mælagöngu

Í dag, sunnudaginn 5. 
nóvember, verður þess minnst að 
120 ár eru liðin frá vígsluafmæli 
Eiðakirkju. Í tilefni þess verður 
hátíðarmessa í kirkjunni kl. 14 þar 
sem hr. Jón Aðalsteinn Baldvins-
son, vígslubiskup Hólastiftis, 
predikar og Jóhanna Sigmarsdótt-
ir sóknaprestur þjónar fyrir altari. 

Þá verður nýtt safnaðarheimili 
blessað að lokinni athöfn og boðið 
upp á kaffi í Kirkjumiðstöðinni. 

Kirkjan á Eiðum var bænda-
kirkja allt til ársins 1886 en þá 
keyptu Múlasýslur staðinn til að 
koma á fót búnaðarskóla á Eiðum.

Eiðakirkja 
120 ára í dag
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Nýtt eldhús fyrir jólin
Allan ársins hring afgreiðum við eldhúsinnréttingar út úr húsi hjá okkur á 24 tímum á
virkum dögum og afhendingartími fyrir innréttingar út á land eru 2-3 virkir dagar. Jólin
eru ekki undanskilin þessari reglu hjá okkur og getur fólk á höfuðborgarsvæðinu keypt
eldhús alveg fram að 22. desember og fengið það afhent/sent heim næsta dag.

Það er ekkert mál að kaupa innréttingu hjá IKEA hvort sem þú vilt hanna hana sjálf/ur eða
með aðstoð starfsfólks okkar. Þú getur valið úr 18 mismunandi útlitstegundum eða jafnvel
blandað saman á mismunandi vegu, og við bjóðum einnig upp á fjölda skipulagslausna
til að gera eldhúsið að því sem þig hefur alltaf dreymt um. 

Á heimasíðu okkar getur þú halað niður eldhústeikniforritinu IKEA Home Planner, þar
sem þú getur skipulagt þitt draumaeldhús á auðveldan og skemmtilegan hátt. Þú getur
svo komið með teikninguna eða sent í tölvupósti á eldhus@ikea.is til að fá verðhugmynd
eða aðstoð við hönnun.

Svona býrð þú til þitt eigið eldhús

Veldu þá innréttingu
sem þér líst best á s.s. 
hurðar, skúffufram-
hliðar, borðplötu og
höldur.

Reiknaðu út hve mikið 
geymslupláss þú þarft
og veldu FAKTUM
skápa samkvæmt því.

Fullnýttu plássið í skápunum
með RATIONELL hillum, 
skúffum og skipulagsvörum.

Fullkomnaðu svo eldhúsið með því að 
velja klæðningu á skápana, lýsingu og
sökkla eða fætur á neðri skápana.

Rauð ABSTRAKT innrétting með AVSIKT glerhurð 
- skínandi nútímalegt eldhús! 
ABSTRAKT háglansandi hurðirnar eru bæði 
endingargóðar og auðveldar í þrifum, en þær eru 
úr MDF plötu með akrýlhúð.  Brúnirnar á hurðunum 
eru gerðar úr rafhúðuðu áli og passa við AVSIKT
glerhurðirnar með römmum úr burstuðu áli.
ABSTRAKT fæst einnig í hvítu.

FAKTUM eldhúsinnrétting m/rauðum
ABSTRAKT háglans hurðum/skúffuframhliðum.
Innifalið í verðinu eru skápar og aukahlutir í skápa

262.740,-



Vefsmíði

Dreamweaver

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Flest stéttar- og
fagfélög styrkja 
félagsmenn sína
myndarlega til 
náms hjá okkur.
Kynntu þér rétt
þinn hjá þínu 
félagi.

Dreamweaver er eitt vinsælasta 
vefþróunarforrit á markaðnum í dag 
enda bæði fjölbreytt og afar einfalt í 
notkun.

Á þessu námskeiði verður farið í helstu
grunnatriði Dreamweaver og hvernig má
nota það til að búa til frambærilegar
vefsíður og halda þeim við.

Nemendur læra helstu atriði í 
vefsíðugerð og hvernig á að kóða 
vefsíður með hjálp html og css stílsniða. 

Kennt er á Macromedia Dreamweaver 8 
og sýnt fram á hvernig forritið einfaldar
gerð og viðhald á vefsíðu.
Lögð er áhersla á að vinna praktísk verkefni og í 
lok námskeiðs búa nemendur til fullkláraðan vef.

Forkröfur: Þátttakendur þurfa að hafa haldgóða
þekkingu á Netinu og í almennum þáttum 
tölvuvinnslu og vera læsir á ensku.

Lengd: 31 std. Hefst 13. nóv og lýkur 25. nóv. 
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 18-21.30 
og laugardaga kl. 9-12.30.
Verð kr: 29.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Kjósum unga konu til áhrifa

Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir býður sig fram í 6. sæti i prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember nk.

Bryndís Ísfold 6. sæti

kynntu þér stefnumálin á www.bryndisisfold.com

Dagur B. Eggerts-
son, oddviti Samfylkingarinnar í 
borgarstjórn, segir það hafa verið 
mistök hjá meirihluta í borgar-
stjórn að fallast á söluna á hlut 
borgarinnar í Landsvirkjun á þeim 
forsendum sem lágu fyrir.

Dagur segir slæmt að ríkið 
greiði ekki fyrir hlut sinn með bréf-
um sem hægt er að selja á markaði.  
„Kjarni málsins er sá að forsvars-
menn Lífeyrissjóðs starfsmanna 
Reykjavíkurborgar hafa lagt á það 
þunga áherslu á að ef það ætti að 
greiða fyrir hlutinn í bréfum þá 
þyrftu að vera á þeim fastir vextir, 
þannig að þau væru seljanleg á 
markaði. Það blasir við, að þegar 

bréfin eru óseljan-
leg, þá gerir það 
fjárstýringu sjóðs-
ins þunglamalega, 
vegna þess að líf-
eyrissjóðir eru 
skuldbundnir til 
þess að tyggja 
félögum sínum 
hámarksávöxtun.“

Eins og greint 
var frá í Fréttablað-
inu í gær sagði Alfreð Þorsteins-
son, stjórnarformaður lífeyris-
sjóðsins, það óheppilegt að ekki 
hefði verið látið greiða fyrir hlut-
inn með bréfum sem hægt væri að 
selja á markaði.

Íslenska ríkið greiðir fyrir helm-
ingshlut í Landsvirkjun, sem áður 
var í eigu Reykjavíkurborgar og 
Akureyrarbæjar, með skuldabréfi 
til 28 ára. Samtals greiddi ríkið 
rúmlega 30 milljarða fyrir hlutann 
en Reykjavíkurborg var áður 45 
prósent eigandi í Landsvirkjun og 
Akureyrarbær rúmlega fimm pró-
sent.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri segir Sigurð Snævar 
borgarhagfræðing og Birgi Finn-
bogason, fjáramálastjóra borgar-
innar, hafa metið það svo að skyn-
samlegast væri að fá greitt með 
þeim hætti sem ákveðið var að fall-
ast á.

Segir söluferlið vera óvandað

 Fulltrúar íslenskra stjórnvalda halda í dag 
til Chile til þess að kanna áreiðanleika skipasmíða-
fyrirtækisins Asmar, sem átti lægsta tilboðið í gerð 
nýs varðskips. Tveir fulltrúar Landhelgisgæslunnar, 
verkefnisstjóri Ríkiskaupa og danskur verkfræðing-
ur, sem verið hefur íslenskum yfirvöldum innan 
handar við undirbúning útboðsins, munu skoða 
aðstæður Asmar í Talcahuano í Chile í sex daga. 

Lægra tilboð Asmar af tveimur hljóðaði upp á 28 
milljónir evra, liðlega 2,4 milljarða, en áætlaður 
kostnaður vegna kaupa á nýju varðskipi er um 30 
milljónir evra, eða tæplega 2,6 milljarðar. Tilboð 
bárust einnig frá Simek í Noregi, Damien í Hollandi 
og Pinevert í Þýskalandi.

Georg Lárusson, yfirmaður Landhelgisgæslunn-

ar, segir markmiðið með ferðinni vera að kanna 
aðstæður og starfsaðferðir fyrirtækisins í Chile. 
„Við höfum ágætis upplýsingar um hin fyrirtækin 
sem lögðu inn tilboð en þekkjum lítið til starfsað-
ferða og aðstæðna hjá Asmar. Þessi ferð er því fyrst 
og fremst könnunarferð en að henni lokinni eru 
forsendur til þess að meta það hvort gengið verður 
að tilboði fyrirtækisins.“

Samkvæmt áætlunum verður nýtt varðskip 
rúmlega 90 metra langt og með 100 til 125 tonna 
dráttarkraft.

Fjórmenningarnir koma heim  laugardaginn 11. 
nóvember en að lokinni skoðuninni tekur ríkisstjórn 
Íslands afstöðu til þess hvort tilboði Asmar verður 
tekið.

Hefur þú keypt fíkniefni?

Ert þú flughrædd(ur)?

Margt var um manninn í verslun Blóma-
vals í gær um það leyti sem kveikt var á jólatré 
verslunarinnar, sem var 16,8 metra hátt. Viðskipta-
vinir voru ýmist að versla eða skoða sig um og 
margir höfðu börn með í för. Felix Bergson leikari 
söng nokkur jólalög áður en kveikt var á trénu og 
sjá mátti börn, máluð í framan og í búningi Sollu 
stirðu sem skemmti í jólalandi verslunarinnar. 

Vinkonurnar Karólína og Lóa voru staddar í 
Blómavali ásamt mæðrum sínum en þær voru ekki 
vissar um hvort þær væru farnar að hlakka til 
jólanna. Þær biðu þó spenntar eftir að kveikt yrði 
á trénu. Guðrún, móðir annarrar stúlkunnar, 
sagðist vera farin að versla til jólanna og sagði fínt 
að fá jólavarning í verslanir í byrjun nóvember. 
„Það er gaman að sjá tendruð jólatré og jólaseríur 
um þetta leyti til að lífga upp á skammdegið.“ 

Guðrún, sem stödd var í versluninni ásamt 
ömmubarni sínu Guðrúnu Eddu, sagði fullsnemmt 
að stilla upp jólaskrauti í byrjun nóvember en 

mætti á svæðið með nöfnu sinni til að fylgjast með 
Sollu stirðu.

Kristinn Einarson, framkvæmdastjóri Blóma-
vals, sagði jólavarning í Blómavali settan snemma 
í sölu í og með vegna þess að fyrirtækið þjónusti 
fyrirtæki og verslanir með jólavörur. „Við miðum 
við að jólavörurnar séu komnar í verslun okkar í 
byrjun nóvember ár hvert.“

Sigríður, Valgerður og Ingibjörg voru meðal 
þeirra sem staddar voru í versluninni í gær og 
sögðust þær vera að skoða jólavarning en kaupin 
yrðu gerð síðar. Þær stöllur voru ekki frá því að 
jólaskraut í verslunum mætti bíða fram í miðjan 
nóvember en vildu þó ekki heyra jólalög fyrr en í 
byrjun desember, en jólalögin voru þegar farin að 
óma í verslun Blómavals í gær. 

Tréð sem kveikt var á í gær er 55 ára gamalt 
sitkagreni sem höggvið var á Kirkjubæjarklaustri 
í lok október. 

Jólaljós í nóvember 
Margir fylgdust með þegar kveikt var á hæsta jólatré sem fellt hefur verið á Ís-
landi við Blómaval í gærdag. Flestir gestanna voru ánægðir með að fá jólavarn-
ing í verslanir í nóvember en sumum fannst jólalögin mega bíða um sinn.

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

Írösk yfirvöld hafa 
fyrirskipað útgöngubann í Bagdad 
og tveimur aðliggjandi héruðum 
frá og með deginum í dag. Þetta er 
gert til að koma í veg fyrir uppþot 
þegar dómur verður kveðinn upp í 
einu máli af mörgum gegn 
fyrrverandi forseta landsins, Sadd-
am Hussein. Endalok útgöngu-
bannsins hafa ekki verið ákveðin. 

Verði Hussein fundinn sekur 
um glæpi gegn mannkyninu bíður 
hans henging. Málið sem nú er 
dæmt í snýr að því hvort Saddam 
og stjórnarmenn hans hafi 
fyrirskipað fjöldamorð á sjítum í 
þorpinu Dujail árið 1982.

Óttast óspektir 
vegna úrskurðar





Unglingar af erlend-
um uppruna standa að mörgu leyti 
verr að vígi en unglingar af íslensk-
um uppruna. Tvöfalt til þrefalt lík-
legra er að krökkum af erlendum 
uppruna líði illa í skóla, þeim finn-
ist bekkjarfélagarnir síður vin-
gjarnlegir og verði fyrir einelti. 
Þessir krakkar eru líka tvöfalt til 
þrefalt líklegri til að reykja dag-

lega, hafa orðið 
drukknir og byrja 
snemma að 
stunda kynlíf.

Þetta kemur 
fram í rannsókn 
sem Þóroddur 
Bjarnason, próf-
essor í félags-
fræði við Háskól-
ann á Akureyri, 
gerði meðal allra 
tíundubekkinga í 

vor. Þóroddur segir athyglisvert að 
ekki virðist skipta öllu máli hvort 
unglingarnir eigi uppruna sinn að 
rekja til Vesturlanda eða fjarlæg-
ari heimshluta, áhrifin séu svipuð 
hvort sem foreldrarnir séu frá Sví-
þjóð, Póllandi, Argentínu eða Víet-
nam. „Höfuðmáli skiptir hvort 
annað mál en íslenska er talað á 
heimilinu.

Þóroddur bendir á að fylgst hafi 
verið með líðan unglinga af erlend-
um uppruna í fimmtán ár og ekki 
hafi fundist áður mikill munur á 
félagshópum hvað varðar vímu-
efnanotkun eða vandræði í skóla. 

Ekki virðist hafa skipt máli hvaða 
menntun og tekjur foreldrarnir 
hafa. „Nú er að koma hópur sem 
stendur miklu verr. Krakkar af 
erlendum uppruna sem búa á heim-
ilum þar sem íslenska er ekki töluð 
eru margir, einn af tuttugu ungling-
um,“ segir hann.

Þóroddur bjóst við því að rann-
sóknin sýndi meiri mun eftir því 
hvort krakkarnir kæmu frá fjar-
lægari löndum, til dæmis varðandi 
fordóma, en það virðist ekki skipta 
máli. Krökkunum sé hjálpað í skól-
anum en enginn hugsi út í foreldr-
ana.

„Hvað gerist ef foreldrarnir 
geta ekki mætt á foreldrafundi og 
geta ekki lesið efni frá skólanum 
eða fylgst með umfjöllun í fjölmiðl-
um? Þegar foreldrarnir eru svona 
eingangraðir eru krakkarnir eina 
tenging fjölskyldunnar við íslenskt 
samfélag og þá mæðir mikið á 
þeim. Þessu held ég að þurfi að 
huga betur að.“

Rannsóknin var gerð í samstarfi 
Lýðheilsustöðvar og Háskólans á 
Akureyri.

Erlend börn 
standa verr að 
vígi en íslensk 
Líklegra er að börnum af erlendum uppruna líði illa 
í skóla og verði fyrir einelti en krakkar af íslenskum 
uppruna. 

Hvert fluttist Sabine Kuegler 
sem barn?

 Hefur danski leikarinn Mads 
Mikkelsen komið til Íslands?

 Hvaða klassíska hljómsveit 
er nú á tónleikaferðalagi um 
landið?

Þegar foreldrarnir eru 
svona einangraðir eru 

krakkarnir eina tenging fjölskyld-
unnar við íslenskt samfélag og þá 
mæðir mikið á þeim.

Sigurjón Þórðarson, 
þingmaður Frjálslynda flokks-
ins, vill að áhrif af nýrri skipan 
raforkumarkaðarins verði 
athuguð með tilliti til breytinga 
á rafmagnsverði. 

Skipulagi raforkumarkaðar-
ins var breytt um áramótin 
2004/2005 og kveðst Sigurjón 
vita til þess að í kjölfarið hafi 
raforkuverð hækkað.

Nefnir Sigurjón ályktun 
Landssambands bakarameistara 
máli sínu til stuðnings og vill að 
farið verði ofan í saumana á 
áhrifum breytinganna á hag 
landsmanna.

Vill úttekt á 
rafmagnsverði 

Íslandspóstur, 
sem er að öllu leyti í ríkiseigu, á 
fyrst og fremst að einbeita sér að 
opinberu markmiði sínu en ekki að 
kaupa sig inn á samkeppnismark-
að einkavæddra fyrirtækja í 
óskyldum rekstri. Þetta segir 
Gunnar Gylfason, framkvæmda-
stjóri ATH markaðs- og prent-
lausna, um kaup Íslandspósts á 
prentfyrirtækinu Samskiptum 
sem gengið var frá 30. október síð-
astliðinn.

Starfsemi Samskipta er sam-
bærileg við þjónustu ATH, það er 
alhliða prentþjónusta auk ýmissa 
verkefna tengdum stórsýningum, 
og því segir Gunnar ríkið stíga 
með kaupunum inn á markað þar 
sem einkafyrirtæki berjist um 
kúnna. „Það liggur alveg fyrir að 
Íslandspóstur fer með þessum 
kaupum inn á markað sem er alls 
óskyldur þeim sem Íslandspóstur 
starfar á. Á þeim forsendum finnst 

mér kaupin umdeilanleg. Starf-
semi Samskipta liggur fyrir utan 
yfirlýst hlutverk Íslandspósts og 
þess vegna er ekki óeðlilegt að 
óska eftir skýrum svörum við því 
hvað fyrirtækið ætli sér með þess-
um kaupum.“ Ingimundur Sigur-
pálsson, forstjóri Íslandspósts, 
segir kaupin lið í nútímavæðingu 
fyrirtækisins. „Við teljum starf-
semi Samskipta falla vel að hug-
myndum okkar um nútímalega og 
skilvirka þjónustu fyrir neytend-
ur. Prentþjónusta er þegar farin 
að færast nær okkar starfsviði, 
þegar horft er til þróunar erlendis, 
og það er okkar metnaður að fylgja 
þeirri þróun eftir hér á landi.“

Kaupverðið fæst ekki uppgefið 
á grundvelli samkomulags sem 
Eiríkur Víkingsson, fyrrverandi 
eigandi Samskipta, gerði við for-
svarsmenn Íslandspósts. Heildar-
velta Samskipta á síðasta ári nam 
300 milljónum króna.

Kaupin gagnrýnd

 Nýjar reglur um hvað má 
ferðast með í handfarangri í öllum 
löndum EFTA og Evrópusambands-
ins taka gildi á morgun, 6. nóvem-
ber. Þá verður allur vökvi, sem 
farþegar hafa í handfandfarangri, 
að vera í glærum poka og hver 
eining umbúða má ekki rúma meira 
en 100 millilítra af vökva. 

Hjördís Guðmundsdóttir, 
upplýsinga- og kynningafulltrúi 
Flugmálastjórnar, segir best að 
farþegar séu með sem minnstan 
vökva í handfarangri til að forðast 
óþægindi en allur vökvi í handfar-
angri verður skimaður við öryggis-
skoðun. „Kaupi fólk ilmvatn eða 
aðra vökva í Fríhöfninni fær fólk 

það í innsigluðum umbúðum sem 
ekki má rjúfa fyrr en á áfangstað.“  

Algengir hlutir sem fólk hefur 
með sér og flokkast undir vökva 
eru: gos, áfengi, ilmvatn, raka-
krem, tannkrem, varagloss, sápur 
og sjampó svo eitthvað sé nefnt. 

Ef bannaðir hlutir finnast í 
handfarangri eins og oddhvassir 
hlutir eða vökvar í stærri umbúð-
um en 100 ml fær farþeginn ekki 
að fara með þá inn fyrir öryggis-
hlið.

Þá taka í gildi nýjar reglur um 
stærð handtösku 6. maí 2007 en þá 
takmarkast leyfileg stærð hand-
tösku við 56 X 45 cm x 25 cm.





greinar@frettabladid.is

www.torhildur.is

Það er ekki oft sem íslenska ríkið ræðst 
með krafti gegn íslenskum fyrirtækjum 

með beinum og augljósum hætti. Það gerð-
ist þó í vikunni þegar ríkið keypti prentfyr-
irtækið Samskipti og opinberaði fyrirætl-
anir sínar um að reka það í samkeppni við 
önnur prentfyrirtæki hérlendis. Kaupin 
voru gerð undir formerkjum ríkisfyrirtæk-
isins Íslandspósts og sögð eðlilegt skref í þeim rekstri. 
Til að benda á hið augljósa er póstdreifing og prent-
rekstur með öllu óskyldur rekstur og því um alveg ný 
afskipti ríkisins af rekstri fyrirtækja í landinu að 
ræða. Þessi uppkaup ríkisins á prentfyrirtæki hefur 
ákaflega slæmar afleiðingar. Einstaklingar sem reka 
fyrirtæki geta nú búist við því að ríkið hefji við þá 
niðurgreiddan samkeppnisrekstur hvenær sem er. 
Hvenær mun til dæmis RÚV kaupa bíóhús og hefja 
rekstur eða ÁTVR kaupa gosdrykkja- og ávaxtasafa-
verksmiðju og hefja framleiðslu? Það er ótækt að ein-
staklingarnir í landinu sem leggja sig allir fram við 
að sinna rekstri sínum þurfi stanslaust að óttast inn-
komu ríkisins á markaðinn þar sem niðurgreidd þjón-
usta er veitt. Einstaklingar geta ekki tekið fé af fólki 

með sköttum og lagt í rekstur fyrirtækja 
sinna. Það getur hins vegar íslenska ríkið, 
eigandi Íslandspósts og nú Samskipta, 
gert ef reksturinn gengur ekki sem skyldi. 
Þessa þróun þarf að stöðva.

Stefna ætti að því að selja Íslandspóst 
og Samskipti til fjárfesta sem hafa áhuga á 
að reka fyrirtækin á frjálsum markaði. 
Íslensk prentfyrirtæki hafa staðið sig vel í 
rekstri og skipta þau tugum ef ekki hundr-
uðum sem starfa hérlendis. Alls engin þörf 
er á ríkisprentsmiðju og duga gömlu þjóð-
nýtingarrökin um að uppkaupin séu aukin 

þjónusta við neytendur því skammt. Með sömu rökum 
gæti ríkið einfaldlega tekið yfir allan rekstur í landinu 
líkt og tíðkaðist í Sovétríkjunum sálugu. Vikið var frá 
þeirri stefnu hérlendis um 1990 og hefur Ísland notið 
mestu hagsældartíma í Íslandssögunni síðan.

Ísland er frjálst land. Hér hefur ríkt gott rekstrar-
umhverfi, skattar hafa verið lágir, auðvelt hefur 
verið að stofna fyrirtæki og einstaklingarnir hafa 
haft mikil tækifæri til að nýta krafta sína öðrum til 
hagsbóta í sínum rekstri. Slíkt skipulag er skipulag 
árangurs sem ber ávöxt. Sovétskipulagið bar engan 
ávöxt. Stefna ætti því að frjálsara skipulagi og draga 
úr umfangi ríkisins. Slík stefna bætir allra hag.

Höfundur er formaður Frjálshyggjufélagsins.

Ríkið tekur yfir prentsmiðju

Ég las fyrir löngu þessa litlu 
gamansögu um íslensk og 

sovésk stjórnmál: „Frá Moskvu 
hafa þær fréttir borist að Stalín æði 
um innan Kremlarveggja, uppfull-
ur af mikilmennskubrjálæði og 
ímyndi sér að hann sé Vilhjálmur 
Þór.“ Ég sagði vini mínum söguna 
sem starði á mig og spurði hvernig 
í ósköpunum Vilhjálmur borgar-
stjóri tengdist Stalín, hvort ég væri 
virkilega farinn að taka þátt í 
einhverju rugli um innanflokksátök 
í Sjálfstæðisflokknum. Ég starði á 
móti, skyldi ekki fyrst hvað hann 
var að fara, þangað til það rann upp 
fyrir mér að gallinn við söguna var 
sá að fæstir af minni kynslóð 
kannast við Vilhjálm heitinn Þór. Sú 
Snorrabúð er greinilega orðinn 
stekkur og ég sem hafði hugsað 
mér að nota þennan brandara á 
herrakvöldi hjá merku íþróttafélagi 
hér í bæ, sem væntanlega hefði 
tryggt að mér hefði ekki verið 
boðið á slík kvöld aftur, eða 
yfirhöfuð til nokkurra mannamóta 
framar. En svona er nú sagan 
harður húsbóndi, hinir merkustu 
menn geta gleymst fljótt. 

Heimurinn ferst auðvitað ekki 
þó nafn framsóknar- og Sambands-
vesírsins Vilhjálms Þórs sé ekki 
enn á hvers manns vörum. Það er 
hægt að hafa það fínt á Íslandi þótt 
menn séu ekki með þátt Vilhjálms 
heitins í ríkisstjórnarmyndunum 
hér á árum áður á hreinu. En of 
miklu söguleysi fylgir hætta. Fyrir 
það fyrsta er það svo að mörg 
þeirra vandamála sem okkar 
kynslóð er að bjástra við hafa hrjáð 
fyrri kynslóðir. Góð söguþekking 
getur komið í veg fyrir að sömu 
mistökin séu endurtekin aftur og 
aftur. En í mínum huga er meira 
um vert að sagan geymir lykilinn 
að sjálfsmynd okkar, skilning á því 
hver við erum, hvaðan við komum 
og jafnvel (á góðum degi) hvert við 
erum að fara. Fyrir okkur Íslend-
inga skiptir þessi sjálfsmynd heil-

miklu máli. Við vorum öldum 
saman býsna einangruð, skáluðum 
lengi fyrir heilsu látins kóngs því 
andlátsfréttin barst seint hingað út 
og höfðum lítið að segja af öðrum 
þjóðum og siðum þeirra. Að 
sjálfsögðu er allt þetta breytt og 
við erum í hópi þeirra þjóða, sem 
líta á alþjóðavæðingu sem tækifæri 
til að eflast og styrkjast. En einmitt 
þess vegna er svo mikilvægt að við 
sinnum vel kennslu í sögu á öllum 
skólastigum. Sjálftraust og 
sjálfsþekking haldast í hendur og 
alþjóðavæðingin gerir í raun þá 
kröfu að við hlúum mjög vel að því 
sem gerir okkur sérstök og öðruvísi 
en aðra. Það er reikult rótlausa 
þangið og þjóð sem ekki hefur 
sterka tengingu við sögu sína er 
rótlaus.

Mig langar því til að koma að 
hérna einni hugmynd sem ég held 
að gæti verið gagnleg. Fyrir 
nokkrum árum lét BBC gera 
nokkra sjónvarpsþætti um sögu 
Bretlands. Þættirnir voru í umsjón 
sagnfræðingsins Simon Schama. Í 
fyrstu áttu markaðsstjórar BBC 
ekki von á því að þættirnir væru til 
vinsælda fallnir og því voru þeir 
settir á dagskrá seint á sunnudags-
kvöldum. En viðbrögðin hjá 
almenningi voru vægast sagt 
jákvæð og fyrr en varði voru 
þættirnir fluttir á besta sýningar-
tíma. Framsetningin var enda skýr 
og skemmtileg og Schama var ekki 
hræddur við að fjalla um söguna í 
nokkrum smáatriðum þar sem það 

átti við. Vitanlega hafði söguskoðun 
Schama eitthvað að segja um 
efnistök en þrátt fyrir það bar ekki 
á miklum deilum um það hvernig 
hann nálgaðist efnivið sinn. 
Þættirnir voru skemmtun sem jók 
áhorf á BBC en ekki síður höfðu 
þeir mikið fræðslugildi, þeir nýtast 
vel í kennslu í sagnfræði til dæmis 
í grunn- og framhaldsskólum.

Er ekki kominn tími til að við 
Íslendingar eignumst vandaða 
heimildamyndaþætti um sögu 
landsins allt frá landnámi og fram á 
okkar daga? Ég er sannfærður um 
að slíkt sjónvarpsefni myndi fá 
mikið áhorf, jafnvel ekki minna en 
sumt af því efni sem RÚV eyðir 
miklum fjárhæðum í að kaupa 
erlendis frá. Vitanlega kallar gerð 
svona viðamikillar heimildarmynd-
ar á útgjöld umfram það sem RÚV 
hefur til innlendrar dagskrárgerð-
ar, en ég held að á þeim bænum 
mætti frekar horfa til svona 
verkefna heldur en að bjóða háar 
fjárhæðir í réttinn til að sýna til 
dæmis alþjóðleg fótboltamót, 
dagskrárefni sem einkareknu 
stöðvarnar geta auðveldlega sinnt. 
En ég tel réttlætanlegt fyrir 
menntmálaráðuneytið að verja fé 
sérstaklega til gerð heimildaþátta 
um Íslandssöguna, því þá væri 
hægt að nota í sögukennslu í grunn- 
og framhaldsskólum landsins um 
langa hríð. 

Auðvitað er sagan vandmeðfarin 
og engin ein aðferð til við að túlka 
hana. Jónas frá Hriflu skrifaði til 
dæmis Íslandssöguna sjálfur og 
ekki víst að allir sagnfræðingar séu 
sammála þeirri nálgun. En deilur 
um mismunandi skoðun á sögunni 
og framvindu hennar eiga ekki að 
þurfa að koma í veg fyrir að hægt 
sé að gera Íslandssögunni ágæt 
skil, líkt og Schama og BBC tókst í 
Bretlandi. Við eigum marga 
frábæra sagnfræðinga og kvik-
myndagerðarmenn, þetta yrði 
verðugt verkefni fyrir þá.

Íslandssöguna á filmu

Þ
að skiptir miklu máli hvernig skatttekjum ríkisins er 
ráðstafað. Í því ljósi er nauðsynlegt fyrir stjórnvöld 
að taka ábendingar Dagbjartar Þyrí Þorvarðsdóttur, 
hjúkrunarfræðings og fyrrverandi hjúkrunarforstjóra 
Hrafnistuheimilanna, í forsíðufrétt Fréttablaðsins í 

gær alvarlega. Hún heldur því fram að ríkið greiði dvalar- og 
hjúkrunarheimilum á Íslandi yfir fimmtán milljarða króna til 
rekstursins á ári án þess að skilgreina hvaða þjónustu það fær í 
staðinn. Þar sem engir þjónustusamningar hafi verið gerðir um 
hvernig þessu fé skuli varið geti stjórnendur þessara stofnana 
farið með féð að vild.

Það er virðingarvert að jafn reynslumikil kona og Dagbjört 
Þyrí, sem gjörþekkir fyrirkomulag öldrunarþjónustu á Íslandi, 
stígi fram og bendir á svo miklar brotalamir í kerfinu. Vilji allra 
stendur til þess að nýta betur þá fjármuni sem settir eru í þessa 
þjónustu, öldruðum til hagsbóta. Þess vegna er nauðsynlegt að 
staðreyndir liggi upp á borðum. Fólkið sem nýtur þjónustunnar 
á það skilið.

Dagbjört Þyrí segir að ekkert muni breytast til batnaðar í 
þjónustu við aldraða fyrr en ríkið geri þjónustusamninga við öll 
dvalar- og hjúkrunarheimili. Greitt sé jafn mikið með einstakl-
ingi sem lifir í einbýli og tvíbýli. Einnig er greitt jafn mikið fyrir 
einstakling sem nýtur sérstakrar hjúkrunar eina klukkustund á 
sólarhring og þess sem þarf hjúkrunar við í fimm klukkustundir. 
Hérna er augljóst misræmi sem þarf að leiðrétta.

Dagbjört hefur talað áður um þetta þótt sú umræða færi ekki 
mjög hátt meðal almennings. Jóhann Óli Guðmundsson, stjórn-
arformaður Öldungs hf., sem rekur hjúkrunarheimilið Sóltún, 
benti á þetta í aðsendum greinum í Fréttablaðinu í byrjun okt-
óbermánaðar.

Jóhann Óli segir að allur rekstur Sóltúns, sem er einkarekið 
en með þjónustusamning við ríkið, sé kostnaðargreindur niður 
í smæstu agnir. Hann er harðorður í garð stjórnvalda í Frétta-
blaðinu.

„Síðustu ráðstafanir í málefnum aldraðra virðast ekki taka 
mið af mismunandi vistunar- og umönnunarþörf, heldur eru 
úthlutanir framkvæmdar án samhengis við fyrirliggjandi for-
sendur og enginn skilgreindur greinarmunur gerður á umönn-
unarþunga og því sem honum fylgir,“ segir hann.

Það er mikilvægt að heilbrigðisráðherra ráðist strax í að skil-
greina þau verkefni sem dvalar- og hjúkrunarheimili sinna og 
gera við þau þjónustusamninga. Raunar er stórfurðulegt að það 
hafi ekki þegar verið gert. Óviðunandi er að milljörðum króna af 
skattfé almennings sé varið í óskilgreinda þjónustu. Það þarf að 
nýta hverja krónu  vel í þágu aldraðra.

Slík þjónustugreining er líka nauðsynleg svo fagfólk geti tekið 
sig saman um rekstur dvalar- og hjúkrunarheimila með þjón-
ustusamning við ríkið. Rekstur Sóltúns er góð fyrirmynd í þeim 
efnum. Biðlistum aldraðra eftir þjónustu verður að eyða og sýnir 
reynslan okkur að einkaframtakið er nauðsynlegt svo það takist. 
Það þekkjast hvergi biðraðir eftir þjónustu nema hjá ríkinu.

Framsóknarflokkurinn má ekki standa lengur í vegi fyrir nauð-
synlegum endurbótum í þessum efnum. Það er ekki í þágu aldr-
aðra, skattgreiðenda né stjórnmálamannanna sjálfra. Það skiptir
nefnilega máli hvernig skatttekjum ríkisins er ráðstafað.

Aldraðir í forgang



TH42PV60E
PANASONIC 42” PV60E Plasmasjónvarp
42” Palsmasjónvarp
1024x768
10.000:1
2000 síðna textavarpsminni
3 SCART
2 HDMI
PC skjátengi
PAT mynd & texti

42”

 .kynslóð plasmatækja.
29 milljarðar lita, hundraðfalt fleiri
litir en í LCD sjónvörpum.

9
323.988

Staðgreitt
11.710

**Tölvu- og tækjalán 48 mán.

26.999
Vaxtalaust 12 mán.

Panasonic VIERA hágæðasjónvörpin setja
myndgæðin í fyrsta sæti.

Panasonic VIERA hafa yfirburði þegar
kemur að mikilli hreyfingu á mynd, td. Þegar
horft er á knattspyrnuleiki, formúluna eða 
hasarmyndir.

Panasonic VIERA eru með glerskjá sem
gefur fallegri mynd og veitir panelnum vörn
fyrir litlum fingrum.

Panasonic VIERA hafa hlotið ótal viður-
kenningar fyrir glæslegt útlit. Veldu glæsileika.

- nýtt tímabil í myndgæðum

TX32LX60F
PANASONIC 32” LCD LX60F

32” Panasonic LCD sjónvarp
Ný Panasonic LCD AI myndstýring
Upplausn: 1366x768
Kontrast 1200:1
500 síðna textavarpsminni
2x 10W Hljómur
2x HDMI tengi
PAT mynd & textavarp
Mál með standi: 791 x 615 x 301 mm
Mál: 791 x 563 x 107 mm
Boys Toys Winner Reccomended Award - Maí
2006
Hrikalega flott tæki!

209.988
Staðgreitt

 7.686
**Tölvu- og tækjalán 48 mán.

17.499
Vaxtalaust 12 mán.

Hágæða LCD tæki frá Panasonic.

32”

KAUPAUKA!
DMRES15
PANASONIC DVD RECORDER
TIMESLIP

SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ 340

NVGS27B
PANASONIC MINIDV
TÖKUVÉL

VERÐLAUNA

TÆKI

VELDU ÞÉR EINN



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á net-
fangið timamot@frettabladid.is.

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

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Eðvarð Örn Olsen

lést þriðjudaginn 31. október á gjörgæsludeild
Landspítalans við Hringbraut.

Útför hans fer fram frá Fella- og Hólakirkju föstudag-
inn 10. nóvember kl. 15.00.

Sigþrúður Ingólfsdóttir og fjölskylda.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Ragnars Valdimars
Jóhannessonar
Klapparhlíð 28 (áður Brattholt 3)
Mosfellsbæ.

Sérstakar kveðjur og þakkir til séra Jóns Þorsteinssonar
fyrir ómetanlegan stuðning á erfiðum tímum. Þá
færum við starfsfólki líknardeildar Landspítalans í
Kópavogi og Karitas heimahjúkrun innilegar
þakkir fyrir umhyggju og alúð.

Hafdís Hanna Moldoff
Jóhanna Ragnarsdóttir   Ólafur Steinbergsson
Lárus Ragnarsson      Björg Ragnarsdóttir
María Ragnarsdóttir      Óskar Árni Hilmarsson
Guðbjörg Rósa Ragnarsdóttir   Gunnar George Gray
Sigurður Páll Ragnarsson     Anna Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Njáll Friðrik Bergsson
Sundabúð 3, Vopnafirði,

lést 29. október. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju,
Akureyri, þriðjudaginn 7. nóvember kl. 13.30. Blóm
og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á minningargjafabók 
Sundabúðar í Landsbankanum á Vopnafirði.

Guðmundur Örn Njálsson Guðrún Birna Jóhannsdóttir
Hafdís Njálsdóttir
Guðný Sif Njálsdóttir Jóhannes Steingrímsson
Haukur Njálsson Ása Björk Finnsdóttir
Hulda Marin Njálsdóttir  Stefán Garðar Níelsson
Bergþóra Njálsdóttir  Fróði Ólafsson
afa- og langafabörn.

Eyþór Guðjónsson, sem lék eitt af 
aðalhlutverkunum í hryllingsmyndinni 
Hostel, hefur verið ráðinn 
aðstoðarframleiðandi Hostel II. Tökum 
á þeirri mynd, sem staðið hafa yfir 
undanfarnar átta vikur, lauk nýverið 
hér á landi í Bláa lóninu, líkamsræktar-
stöðinni World Class og á Ingólfshvoli. 
Um þrjátíu manna hópur var hér í 
tengslum við tökurnar, þar á meðal 
leikstjórinn Eli Roth.

Eyþór segir það 
mikinn heiður fyrir 

sig að fá að taka 

þátt í stórmynd með virtum framleið-
endum og stórum kvikmyndafyrir-
tækjum. „Ég hef eiginlega komið að 
þessu frá byrjun á margan hátt. Ég 
bind starf mitt ekki bara við Ísland 
heldur starfa úti um allan heim,“ segir 
Eyþór. „Þetta er búið að vera mjög 
gaman en þetta er eins og hver önnur 
vinna. Maður er að leysa vandamál og 
skipuleggja hluti allan daginn.“

Eyþór segist vel geta hugsað sér að 
vinna við kvikmyndaframleiðslu í 
framtíðinni. Játar hann að aðstandenur 
Hostel hafi þegar rætt lauslega við sig 

um fleiri verkefni. „Þeir 
eru ánægðir með mitt 
framlag og það eru alls 
konar hugmyndir í gangi 
en ekkert hefur verið 

ákveðið,“ segir hann. „Ég 
er líka með önnur 

verkefni í gangi 
eins og Grettis-

sögu. Hún er 
ennþá í þróun. 

Það tekur 
mörg ár að 
koma svona 
verkefni á 
koppinn,“ 

segir hann.

Fyrsta mynd Eli Roth, Cabin Fever, 
var frumsýnd árið 2002. Hún sló í gegn 
og gerði hann að einum efnilegasta 
leikstjóra Hollywood. Næsta mynd 
hans, fyrrnefnd Hostel, náði svo óvænt 
fyrsta sæti á aðsóknarlista kvikmynda-
húsa í Bandaríkjunum og fór sigurför 
um heiminn eftir það. Nú er Eli Roth 
einn af eftirsóttari leikstjórum Holly-
wood og skrifaði nýverið undir samn-
ing um að leikstýra næstu kvikmynd 
sem verður gerð eftir bók Stephens 
King, The Cell. 

Framhaldsmyndin Hostel II er nú á 
leið í klippingu. Reynt verður að klára 
hana í febrúar eða mars og verður hún 
hugsanlega tilbúin til sýninga í apríl. 
Eyþór játar að það yrði mjög gaman ef 
myndin yrði heimsfrumsýnd hér á 
landi eins og raunin varð með fyrri 
myndina. Mætti þá sjálfur Quentin 
Tarantino, framleiðandi myndarinnar, 
til landsins ásamt Eli Roth. „Þeir eru 
ofsalega spenntir fyrir því,“ segir 
Eyþór um möguleikann á frumsýning-
unni. „Það kom hingað fólk frá fyrir-
tækinu sem er mjög hrifið af landi og 
þjóð. Þau eru nú í þyrluferð yfir land-
inu.“

„Ég hef kannski skánað 
eitthvað aðeins svona almennt 

en þó ekki mikið. Maður 
skánar alltaf aðeins með 

aldrinum.“

Roy Rogers í heiminn borinn
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S
igurgeir er fæddur norð-
ur á Akureyri og er 
Eyfirðingur í báðar 
ættir. Hann ólst upp í 
Kleppsholtinu, á Kamb-

svegi. Heimildarmenn Frétta-
blaðsins herma að Sigurgeir hafi 
þótt með afbrigðum sætur strák-
ur, svo mjög að öfundarmenn 
hans uppnefndu hann Sykur-
Geira. Sigurgeir vill sjálfur ekk-
ert kannast við það og kýs að rifja 
ekki upp gamlar ýfingar við 
blaðamann. Hann er þó fús til að 
ræða ævintýralegt umhverfi 
barndómsins.

„Það var virkilega gaman að 
alast upp í hverfi sem var á mörk-
um sveitastemningar og nýbyggð-
ar. Á Kleppstúnunum voru bæði 
skepnur og heyskapur. Svæðið 
sem er Sundahöfn í dag var leik-
vangur og höfuðvettvangur 
okkar, ásamt klettunum  og skips-
flökunum í fjörunni. Ásýnd 

umhverfisins var að mörgu leyti 
vel lýst í Englum alheimsins,“ 
segir Sigurgeir og rifjar upp 
minningar um reglulegar göngu-
ferðir klepparanna, sem hann 
segir að hafi verið indælasta 
fólk.

Á barnsaldri gekk Sigurgeir í 
Langholtsskóla og síðan sem ungl-
ingur í Vogaskóla. Þar dvínaði 
mjög áhugi hans á skólanámi og 
önnur hugðarefni fengu forgang. 
„Eins og stráka er siður fór maður 
að hugsa um stelpur og tónlist. 
Síðan þróaðist það heldur snar-
lega við sautján ára aldurinn að ég 
fór að hlusta á blústónlist og hún 
hefur fylgt mér æ síðan. Ég hef 
ekki hlustað á annað síðan 1969 og 
er það djúpt sokkinn að ég sæki 
festivöl í Evrópu og þegar ég fer 
vestur leita ég uppi tónleika þar 
líka.“

Hetjur Sigurgeirs í blúsnum 
segir hann vera allt frá Robert 
Johnson til Peters Green úr Fleet-
wood Mac. Smekkurinn er síst að 
mýkjast með aldrinum og hann 
sækir sífellt meira í þyngri blús 
og harðari. Sjálfur er Sigurgeir 

liðtækur munnhörpuleikari og 
stofnaði hljómsveit árið 2001. „Á 
fullorðinsaldri stigum við á svið 
nokkrir félagar og spiluðum í tvö 
ár annað hvert fimmtudagskvöld í 
Reykjavík. Hljómsveitin hét Blús-
þrjótarnir, hvorki meira né minna. 
Það var virkilega gaman.“

Geiri var síðhærður og hippalegur 
útlits, eins og móðins var á hans 
sokkabandsárum. Skeggjaður er 
hann enn. Hann segist þó aldrei 
hafa verið hippi af hugsjón og lítið 
sem ekkert stundað hippalífsstíl. 
Hann byrjaði ungur í starfi KFUM 
og hefur aldrei reykt. Áfengi 
smakkaði hann varla fyrr en eftir 
tvítugt, þegar hann var orðinn 
tveggja barna faðir. „Ég fór fljót-
lega í jeppamenninguna og lærði 
að gera sjálfur við bílinn og keyrði 
um fjöll og firnindi. Ég eignaðist 

rússajeppa átján ára gamall og á 
slíkan bíl, GAZ-69, enn í dag. Þetta 
var aðaláhugamálið á þessum 
árum, enda kviknaði fjallaáhuginn 
snemma. Þegar ég var að vinna 
sem unglingur hjá Landsvirjun. 
Ég vann á Túnársvæðinu í fimm 
sumur og fyrir ungan mann var 
það ævintýraleg lífsreynsla að 
loka sig svona af, sumar eftir 
sumar. Þarna vorum við að sækja 
vatn og kost fyrir karlana, hlusta á 
talstöðvar og taka veðrið. Þetta 
var mikill skóli.“

Sigurgeir er fimmtíu og fjögurra 
ára gamall og á tíu afkomendur; 
fjögur börn með tveimur konum, 
sex barnabörn. Hann lýsir sér því 
sem ríkum manni. Eiginkona hans, 
Svava Þorsteinsdóttir, er sam-
kennari hans við Grunnskólann á 
Hellu, en með henni á hann tvö 
börn. Geiri var einungis átján ára 
gamall þegar hann eignaðist sitt 
fyrsta barn með Eddu Björgvins-
dóttur leikkonu og tvítug bættu 
þau öðrum krakka við. Spurður 
um hvernig það hafi farið í hann 
að vera tveggja barna faðir um 
tvítugt, segir Sigurgeir að sér hafi 

einfaldlega þótt þetta lífsins gang-
ur. „Tíðarandinn var svona og á 
þeim tíma var þetta ekki óalgengt. 
Ég á svo yndisleg börn að ég má 
ekki til þess hugsa að þetta hefði 
farið öðruvísi. Eftir á að hyggja 
var auðvitað engin skynsemi í 
þessu út frá sjónarhóli uppeldis-
ins. En það hefði enginn getað sagt 
mér það í þá daga!“

Starfið í björgunarsveitunum hófst 
þegar Sigurgeir útskrifaðist frá 

KHÍ og tók við skólastjórastöðu á 
Hellu árið 1984. Þar var hann 
snögglega kallaður í hópinn. „Ég 
ætlaði mér aldrei að ganga í björg-
unarsveit, en svo var ég „sjang-
hæaður“ í hana fljótlega eftir að 
ég flutti á Hellu. Gylfi Garðarsson 
formaður kom ásamt félaga sínum 
og þeir settu bréf á borðið og sögð-
ust ekki fara út aftur fyrr en ég 
skrifaði undir. Til að losna við þá 
setti ég nafnið mitt á blaðið,“ segir 
formaðurinn og bætir við að hann 
sjái ekki eftir því.

Það er að heyra á Sigurgeiri að 
hann líti á það sem hvíld frá dag-
legu amstri að geta skroppið í leið-
angra með björgunarsveit. „Ég er 
í hugrænni vinnu með börnum á 
daginn, en síðan getur maður verið 
kominn upp til fjalla að hugsa um 
eitthvað allt annað. 

Þrátt fyrir að ég komi stundum 
dauðþreyttur úr útkalli, er þetta 
frábær leið til að endurhlaða raf-
hlöðurnar. Það er hvíld að geta 
umpólað sig svona.“

Ætlaði aldrei í björgunarsveit
Slysavarnafélagið Landsbjörg  má kalla eins konar regnhlífarsamtök allra björgunarsveita á landinu. Þessa dagana stendur  félag-
ið fyrir söfnunarátaki sem kennt er við Neyðarkallinn. Klemens Ólafur Þrastarson heyrði hljóðið í formanni Landsbjargar,  neyð-
arkallinum sjálfum, Sigurgeiri Guðmundssyni, en hann býr á Hellu og hefur verið skólastjóri þar í tuttugu og tvö ár.

Ég fór fljótlega í jeppamenninguna og 
lærði að gera sjálfur við bílinn og keyrði 
um fjöll og firnindi. Ég eignaðist rússa-
jeppa átján ára gamall og á slíkan bíl, 
GAZ-69, enn í dag.



Slysavarnafélagið Landsbjörg er félag sjálfboða-
liða. Rekstrarfé er fengið með fjáröflunum og 
styrkjum. Mest af tekjunum fer beint í deildirnar, 
en í þeim starfa um átján þúsund félagar sem 
hafa starfsstöðvar víðs vegar um landið. 
Deildir Landsbjargar eru margar. Meðal 
þeirra eru eitt hundrað björgunarsveitir, 
níutíu slysavarnadeildir og fimmtíu ungl-
ingadeildir. 

Félagið byggist á þremur fylking-
um: Slysavarnafélagi Íslands, 
Landssambandi hjálparsveitar 
skáta og Landssambandi flug-
björgunarsveita. Sigurgeir 
Guðmundsson segir samein-
ingarferlið, árin 1991 og 
1999, hafa verið gæfu-
spor, því félögin hafi 
áður keppt sín á milli 
um athygli og jafn-
vel fleira. „Með 
eitt sameiginlegt 
félag og eina 
skrifstofu er 
allur rekstr-
arkostnað-

ur miklu minni. Öll stefnumótun er markvissari. 
Nú er samkeppnin einungis á milli deildanna 
sjálfra og hún er afar heilbrigð og drengileg. Hún 
felst einfaldlega í því að standa sig vel á hverju 

svæði.“
Verkefni félagsins eru fjölbreytt. Auk björg-

unarstarfs sinna samtökin forvarnarstarfi og 
almennum slysavörnum, til dæmis stendur 

yfir átak þessa dagana þar sem heimili 
aldraðra borgara eru heimsótt og farið 

yfir slysavarnir þar. Hjá félaginu er 
maður á vakt allan sólarhringinn. Um 

leið og hringt er í 112 og björgunar-
sveit vantar, leiðir hann aðgerð-

irnar. Átján þúsund félagar eru 
skráðir í samtökin, af þeim eru 

3.200 virkir björgunarsveit-
armenn. Þeir fóru í 1.400 

útköll í fyrra og unnu um 
640.000 vinnustundir. 

Þá tölu má líklega þre-
falda, sé tekið tillit 

til annars sem 
starfseminni

fylgir.

Tilkynningarþjónusta ferðamanna 
er líklega einstök þjónusta í heim-
inum. Allir ferðamenn sem ætla að 
halda í leiðangur geta stoppað á 
skrifstofu Landsbjargar í Skógar-
hlíð 14 og fyllt út blað með ferða-
áætlun sinni. Ef þeir skila sér síðan 
ekki í bæinn á réttum tíma að ferð 
lokinni, fer björgunarsveit á stað-
inn og nær í þá. Þessi þjónusta er 
ókeypis og Sigurgeiri Guðmunds-
syni, formanni Landsbjargar, er 

ekki kunnugt um erlend fordæmi. 
„Ég þekki það ekki, en þetta 

hefur svo sannarlega bjargað 
mannslífum. Það er meira lagt upp 
úr því erlendis að menn séu vel 
tryggðir, en hérna erum við lítið 
byrjaðir á því enn. Nei, ég held 
þetta sé bara ein af mörgum góðum 
hugmyndum sem urðu til þarna á 
skrifstofunni. Það kemur mér oft á 
óvart hvað þau búa yfir frjórri 
hugsun.“

Íslenska ferðatryggingin

„Hvort sem það er mannshvarf, 
jarðskjálfti eða flóð úr Kötlu.“



U
mræða um tilefnis-
laus ofbeldisverk 
hefur verið nokkuð 
áberandi í fjölmiðl-
um að undanförnu. 
Af því tilefni leitaði 

Fréttablaðið ráða um það hvað 
fólk geti sjálft gert til þess að 
koma í veg fyrir að ráðist verði á 
það og hvernig bregðast eigi við 
verði ráðist á það.

Árni Vigfússon, aðstoðaryfir-
lögregluþjónn í forvarnardeild 
lögreglunnar, segir að einna mikil-
vægast sé að reyna að leiða hjá sér 
ólæti í stað þess að bregðast við 
þeim. „Best er að reyna að leiða 
það hjá sér ef einhver fer að abb-
ast upp á mann og koma sér 
undan,“ segir Árni.

Hann mælist til þess að fólk sé ekki 
eitt á ferð, heldur í litlum hópum, 
tvö til þrjú saman og skipti sér 
jafnframt ekki of mikið af öðrum.

Árni bendir á að þær ráðlegg-
ingar sem tíðkast erlendis, að vera 

ekki á ferð á fáförnum stöðum 
heldur halda sig í fjölda eigi ekki 
algjörlega við hér því flestar lík-
amsárásir hér á landi verði í næsta 
nágrenni skemmtistaða.

„Það virðist sem sumir lendi 
oftar í vandræðum en aðrir og því 
má spyrja sig hvort eigin fram-
koma sé einhver ástæða fyrir því,“ 
segir Árni. „Fólk bregst mismun-
andi við áreitni en eina rétta leiðin 
er að leiða hana hjá sér,“ segir 
hann.

Að sögn Árna virðist sem flestar 
líkamsárásir eigi sér stað seinni 
part nætur og undir morgun þegar 
fólk er orðið langdrukkið og ergi-
legt. Það megi forðast að lenda í 
þeim atgangi með því að fara heim 
áður en ástandið er orðið eldfimt í 
miðbænum.

Því miður eru þó dæmi um 
árásir og nauðganir á afskekktum 
stöðum og til að forðast að verða 
fórnarlamb þess konar árása er 
því best að vera ekki einn á ferð. 
Ef aðstæður leyfa ekki að hægt sé 
að vera samferða einhverjum er 
best að taka leigubíl heim til sín 
frekar en að ganga einn, þó svo að 
um stutta vegalengd sé að ræða. 
„Það er erfiðara fyrir einn að 
verja sig og fólk sem er eitt á ferð 

er jafnframt auðveldara fórnar-
lamb,“ segir Árni. Hann bendir 
einnig á að stórvarasamt sé að 
fara upp í bíl hjá ókunnugum og 
ætti fólk aldrei að gera það.

Hann segir að fólk setji sig 
jafnframt í meiri hættu ef það er 
mjög drukkið. Það bjóði hættunni 
heim að vera illa sjálfbjarga vegna 
ölvunar og þá sé dómgreindin 
sömuleiðis orðin léleg.

Magnús Ásbjörnsson, kennari við 
Sjálfsvarnarskóla Íslands, segir 
að það fyrsta sem fólk eigi að 
reyna að gera, verði það fyrir 
árás, sé að flýja.

„Ef fólk verður fyrir árás er 
best að reyna að komast undan 
henni og jafnframt að hrópa á 
hjálp eða vekja athygli á því sem 
er að gerast,“ segir hann. „Besta 
sjálfsvörnin er að hlaupa í burtu. 
Ef það er ekki mögulegt, á að nota 
röddina, hrópa á hjálp eða reyna á 
einhvern hátt að vekja athygli 
annarra á því sem er að gerast og 

reyna þannig að fá aðstoð,“ segir 
Magnús.

„Ég legg mikla áherslu á að 
ofbeldi sé ekki svarað með ofbeldi. 
Það minnkar hættuna á því að slas-
ast sjálfur sem og að slasa aðra,“ 
segir hann.

Hann segir að það sé ekki ásætt-
anlegt að bregðast við ofbeldi með 
ofbeldi, nema í algjörri nauðvörn.
Ef algjörlega útilokað sé að kom-
ast undan og fórnarlambið hafi 
ekki þekkingu á sjálfsvarnarí-

þróttum sé hægt að bregðast við 
með ýmsum hætti en það fari jafn-
framt eftir aðstæðum hverju 
sinni.

„Ef kona verður fyrir því að á hana 
er ráðist og tilraun gerð til nauðg-
unar getur hún reynt að nota hend-
ur og fætur til að klóra, bíta, slá og 
sparka í viðkvæma staði, svo sem 
klof og andlit,“ segir hann. Hann 
segir að rannsóknir á nauðgurum 
hafi leitt í ljós að þeir hafi ekki 
áhuga á að meiðast sjálfir, meðal 
annars vegna þess að við það að 
klóra ofbeldismanninn til blóðs 
hefur konan náð sönnunargagni 
um nauðgarann með nöglunum, 
sem greina má með DNA-rann-
sóknum.

Hvað varðar hópslagsmál segir 
Magnús það mikilvægt að vera 
ekki með neina árásartilburði 
þegar vafasamar aðstæður koma 
upp. „Það er mikilvægt að vera 

ekki ógnandi því það er oft þannig 
að í hópslagsmálum eru fáir ein-
staklingar að reyna að koma af 
slagsmálum og leita að ógn svo 
þeir hafi tilefni til árásar,“ segir 
hann.

Ef ljóst er að ekki verður kom-
ist undan er mælt með því að fólk 
reyni að halda ró sinni og reyna að 
leggja á minnið hvernig ofbeldis-
maðurinn lítur út ef til þess kemur 
að leggja þurfi fram kæru á hend-
ur honum vegna árásarinnar. 

Best er að flýja undan ofbeldi
Aðeins í nauðvörn ætti að bregðast við ofbeldi 
með ofbeldi og þá á að bíta, sparka, lemja eða 
klóra viðkvæma staði svo sem klof eða augu. Fyrst 
ætti að reyna að flýja undan árásarmanninum og 
hrópa á hjálp. Sigríður Dögg Auðunsdóttir skoðar 
hvernig á að bregðast við óvæntum árásum.

Ég legg mikla áherslu á að ofbeldi sé ekki svarað með of-
beldi. Það minnkar hættuna á því að slasast sjálfur sem og 
að slasa aðra. 



Stækkanlegt borð
L:160cm+88cmxBr:100cm
og 6 stólar

Verð áður: 164.000,-

Tilboðsverð: 132.600,-
Skenkur
Br:150cm D:45cm H:90cm

Verð: 79.000,-
Borðstofuskenkur
Br:180cm D:45cm H:125cm

Verð: 108.000,-
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svart og hvítt

Veggskápur 
Br:160cmxD:32cmxH:35cm

Verð: 59.000,-
Borðstofuskenkir
Tvær stærðir
Br:180cmxD:50cmxH:85cm
Br:240cmxD:50cmxH:85cm

Verð frá: 124.000,-
Glerskápur
Br:120cmxD:50cmxH:200cm

Verð: 178.000,-

Ný sending af sófum

Ný áferð í leðri

Hvíttuð eikarlínaStækkanlegt borð
L:160cm+88cmxBr:100cm
og 6 stólar

Verð áður: 164.000,-

Tilboðsverð: 132.600,-
Skenkur
Br:150cm D:45cm H:90cm

Verð: 79.000,-
Borðstofuskenkur
Br:180cm D:45cm H:125cm

Verð: 108.000,-

Opið:  mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00 -  w w w. e g o d e k o r. i s

Háglans

ný húsgagnalína



Gamalt og nýtt
Valdís er landsmönnum að góðu 
kunn en hún hefur starfað við 
útvarp í meira en 20 ár. Nú sér hún 
um ljúfan morgunþátt á Bylgjunni 
á sunnudagsmorgnum þar sem 
hún fær góða gesti í heimsókn. 
Partílisti Valdísar er skemmtileg 
blanda af gömlu og nýju en sjálf 
segir hún nú að hún myndi bara 
hringja í plötusnúðinn Reyni 
Lyngdal og fá hann á svæðið ef 
hún þyrfti að halda gott partí í stað 
þess að standa sjálf í skífuþeyting-
um.

Bestu partílög 
ljósvakadrottninganna

Eiturhress morgunhæna

Kósý á 
kvöldin
„Það sem mér finnst alltaf lang 
skemmtilegast í partíum er að 
lenda í góðu gítarteiti, það er allt-
af mesta stemningin. Annars er ég 
ein af þeim sem er með alætu-tón-
listarsmekk og partílögin fara því  
eftir stemingunni hverju sinni og 
með hverjum maður er,“segir 
Jóhanna sem sem hóf störf á 
Fm957 árið 2004. Í fyrstu mátti 
heyra í henni á morgnana en núna 
sér hún um kvöldþáttinn Kósý. 

Helgarnar eru tími partíanna en slíkar samkomur 
er varla hægt að halda án góðrar tónlistar. Frétta-
blaðið fékk nokkrar konur sem allar  starfa við 
það að velja tónlist ofan í landann til þess að segja 
frá tíu uppáhalds partílögunum sínum. 

„Partílögin mín eru blanda af gömlum og nýjum lögum sem henta vel í 
stelpupartíið,“ segir hin eiturhressa Sigga Lund. Hlustendur Fm957 
heyra í henni alla virka morgna milli kl. 7–10 í morgunþætti stöðvarinn-
ar, Zúúber.



LAGERSTARFSMAÐUR ÓSKAST

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 að 
senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Lagerstarf
Ístak hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager ásamt 

ýmsum sérverkefnum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi öku- og lyftararéttindi.

SPRON er handhafi viðurkenningar jafnréttisráðs 2006

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu 
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér 
traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi 
lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum, 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum, er áhersla 
á TRAUST, FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Söluráðgjafi
Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan
einstakling í starf söluráðgjafa á sölusvið SPRON sparisjóðs. Í boði er líflegt
starfsumhverfi, góður starfsandi og sveigjanlegur vinnutími.

Helstu verkefni:

• Áframhaldandi uppbygging á sölustarfsemi

SPRON sparisjóðs

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

• Ráðgjöf og sala til núverandi viðskiptavina

• Virk þátttaka í spennandi átaksverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði viðskipta og/eða markaðs-

og sölumála æskileg

• Reynsla og brennandi áhugi á sölustörfum
skilyrði

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni

í mannlegum samskiptum skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Ágústa Hjaltadóttir, verkefnastjóri sölusviðs SPRON sparisjóðs, 
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, agustah@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON í tölvupósti, 
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 17. nóvember nk.

Bókari

Starfssvið:

 Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með
12. nóvember n.k.



Atvinna í boði 
Óskum eftir rösku fólki til heilsdags- og hlutastarfa.

Um er að ræða almenn afgreiðslustörf, starf  í kjötdeild og umsjón 
með mjólkur- & ostadeild. 

Verslunin er fjölskyldufyrirtæki staðsett í vesturbæ Reykjavíkur.
Lítill vinnustaður með stóra sál með uþb. 15 heilsdags stöðugildum. 

Upplýsingar gefur verslunarstjóri í síma 551-0224 og í versluninni.
Melabúðin Þín Verslun, Hagamel 39.



Búðareyri 3

730 Reyðarfjörður

Sími 470 7700

www.alcoa.is

Fjölbreytt, spennandi
og gefandi störf
hjá Alcoa Fjarðaáli

Almennar kröfur sem 

gerðar eru til allra 

starfsmanna:

•Færni í mannlegum 
samskiptum

•Vilji til að starfa í teymum 
með jafningjum

•Jákvæðni og virðing fyrir 
öðrum

•Vilji til að leita stöðugra 
endurbóta

•Frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum 

•Vilji til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi 
verkefni

Störfin henta jafnt konum sem körlum

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli. 
Starfsumhverfi er hannað þannig að öll störf henta jafnt báðum kynjum og stefnt 
er að góðri aldursdreifingu starfsmanna.

Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í 
hátæknivæddu álveri Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða 
leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu 
öryggiskröfum. Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og 
símenntun. Á vinnusvæðinu verða meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, sjálfvirkt 
flutningskerfi fyrir hráefni, 336 tölvustýrð rafgreiningarker, háþróaður lofthreinsibúnaður, fullkomin 
álvírasteypa og farartæki af öllum stærðum og gerðum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar 2007 eða síðar.

Hægt er að sækja um störfin á 
capacent.is (áður IMG-Mannafl). 
Nánari upplýsingar fást á 
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu 

Þorsteinsdóttur

(sigurlaug.thorsteinsdottir

@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá 
Capacent í síma 540 1000.

Einnig er hægt að fá aðstoð hjá 
Svæðisvinnumiðlun Austurlands.

Rafvirkjar (8 störf) og vélvirkjar (9 störf)

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings i mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið 
felur í sér hönnun og framkvæmd mannauðsferla, starfsþróunaráætlana og árangursmats. 
Sérfræðingurinn heldur utan um ýmsar mannauðstengdar upplýsingar í gagnagrunnum. Hann tekur 
þátt í að móta og fylgja eftir áætlunum sem eiga að stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs starfsmanna. 
Hann vinnur einnig að því að tryggja þátttöku starfsmanna í ákvörðunum og stöðugum endurbótum. 
Starfið kallar á samvinnu með öllum starfsmönnum fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. 
Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði mannauðsmála.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2007.

Sérfræðingur í mannauðsteymi



- vi› rá›um

Vi› leitum a› starfsmanni til a› hafa
umsjón me› eldhúsi.

Starfi› er tvíflætt og felur í sér:
Undirbúning og framrei›slu létts hádegisver›ar fyrir 
starfsfólk fyrirtækisins, frágang, innkaup og anna› er 
vi›kemur rekstri eldhúss.
Létt flrif á skrifstofuhúsnæ›i.

Vi› leitum a› jákvæ›um og snyrtilegum einstaklingi til a›
ganga til li›s vi› okkur. Snyrtimennska og reglusemi er
áskilin.

Um er a› ræ›a ca 60% starfshlutfall og er vinnutími skv.
nánara samkomulagi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
13. nóvember nk. Númer starfs er 5978.

Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir.
Netfang: gudny@hagvangur.is

Starfsemi Tandurs sn‡st um sölu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og
stofnana. Samhli›a sölu/innflutningi og framlei›slu er mikil áhersla lög›
á fljónustu og rá›gjöf til vi›skiptaa›ila.

www.tandur.is

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

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða til sín sölustjóra 
stórmarkaða til framtíðarstarfa. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs.

Starfssvið:
• Samskipti við viðskiptamenn
• Samningagerð
• Áætlanagerð
• Skipulagning og eftirfylgni söluherferða
• Umsjón með sölumönnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sölu- /markaðsmenntun
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-sölustjóri eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 12. nóvember nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, 
starfsmannastjóri í síma 580 90 29.

Sölustjóri stórmarkaða

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 
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Við erum að leita að duglegum einstaklingum í 
fullt starf og í hlutastarf. Starfið felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið hulda@res.is

Karen Millen Smáralind og Kringlunni

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Ný og fjölbreytt störf
hjá Norðuráli

Vegna vaxtar fyrirtækisins óskar Norðurál að ráða fólk til almennra starfa,
iðnaðarstarfa, skrifstofustarfa og verkfræðistarfa.

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 360 manns að margvíslegum verkefnum
og gert er ráð fyrir að starfsmenn verði orðnir um 410 talsins árið 
2007. Framleiðslugeta álversins er 220.000 tonn á ári og unnið er 
að stækkun sem felur í sér að framleiðslugetan eykst í 260.000 
tonn á næsta ári.

Almenn störf á framleiðslusviði (starf nr. 5990)
Ný framtíðarstörf eru að skapast fyrir tugi manna í kerskála,
steypuskála og skautsmiðju. Störfin eru fjölbreytt og tækifæri
gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu. 

Verk- eða tæknifræðingur á tækni- og umhverfissviði 
(starf nr. 5991)
Þörf er á að ráða tæknimenntaðan einstakling á sviði véla 
eða framleiðslu. Starfið er einkum fólgið í umsjón með 
rekstrartengdum verkefnum varðandi viðhald og endurbætur á 
vélbúnaði og framleiðslukerfum álversins. Jafnframt snýst starfið 
um verkefnastjórnun stærri nýverka, gerð framkvæmda- og 
fjárhagsáætlana auk samskipta við verktaka og framleiðendur 
búnaðar.

Verkfræðingur á framleiðslusviði (starf nr. 5992)
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, 
öðrum sérfræðingum og vaktstjórum. Starfið felst í greiningu 
og stýringu kera, umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar,
þátttöku í stefnumótun framleiðslusviðs og sameiginlegum 
verkefnum milli deilda. Hér gefst færi á að taka þátt í spennandi 
uppbyggingar- og þróunarstarfi.

Rafvirkjar, vélvirkjar, rafeindavirkjar (starf nr. 5993)
Í boði eru áhugaverð störf fyrir rafvirkja, vélvirkja og 
rafeindavirkja. Farið er fram á sveinspróf í viðkomandi fagi 
eða að umsækjandi stefni á sveinspróf innan árs. Rafvirkjar 
eða rafiðnfræðingar með þekkingu á iðntölvustýrikerfum eru 
sérstaklega hvattir til að sækja um.

Til hvers ætlumst við?
Við leitum að áhugasömu fólki sem vill vinna að krefjandi 
verkefnum og vaxa í starfi. Lipurð í samskiptum, metnaður til að 
ná árangri og vilji til að axla nýja ábyrgð eru skilyrði.

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu fyrirtæki í miklum 
vexti. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu samstarfsfólki og við 
tökum vel á móti þér. Atvinnuöryggi er mikið, tekjur traustar 
og laun þín eru að hluta árangurstengd. Ennfremur greiðir 
fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

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

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg og Guðný Sævinsdóttir hjá 
Hagvangi í síma 520 4700. Farið verður með umsókn þína og
allar persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega fylltu út umsókn þína á www.hagvangur.is fyrir
13. nóvember næstkomandi.



The European Patent Office is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its offices in
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile: Our offer:

National member of an
EPO state
Full university degree
Good working knowledge 
of at least two of the EPO
official languages (English,
French and German) and 
willingness to learn the third 
before starting work as an 
examiner

•

•
•

Long-term employment
in an international
environment at the
forefront of technology
Intensive initial training
in all aspects of patent
examination, follow-up

   courses
Attractive salary, social
security package and
working conditions
generally

•

•

•

The European Patent Office – 
the patent granting authority in Europe 
– is a self-financing intergovernmental 
organisaton with over 6000 staff at four 
different locations. 

It currently has 31 member states and 
operates the fastest-growing regional 
patent system worldwide. 

Working for the EPO means supporting 
innovation, competitiveness and 
economic growth for the benefit of 
European citizens. 

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions on the gran-
ting of patents valid in up to 36 European countries.

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, please visit 
our web site:

www.epo.org/epo/patexam.htm

Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
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.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:

• Bókavörður

Fræðsluskrifstofa:
• Afgreiðsla, símsvörun

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónuleg

ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Stundakennari/forföll

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/stuðningsfulltrúi 50%

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Tónmenntak. yngsta st. til áram. 14 st.

• Umsjónark. 4. bekk til áramóta

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Danskennari

Lindaskóli:
• Íslenskukennari v/forfalla

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Aðstoð í eldhús

• Stuðningsfulltrúi

Smáraskóli:
• Námsráðgjafi

• Kennari v/foreldraorlofs

• Kennari v/foreldraorlofs (í 3 vikur)

Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Matráður starfsmanna 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólakenn/þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

• Leiksk.kenn/leiðbeinandi tímabundið

• Starfsfólk tímabundið í desember

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



HB Grandi hf. stundar vei›ar og vinnslu á

botnfiski og uppsjávarfiski. Félagi› gerir út

15 skip og er me› starfsemi í Reykjavík, á

Akranesi og á Vopnafir›i. Hjá félaginu starfa

um 700 starfsmenn til sjós og lands. Afur›irnar

eru seldar ví›a en helstu marka›irnir eru í

Evrópu, Nor›ur-Ameríku og Asíu.

 www.hbgrandi.is

A›albókari

HB Grandi óskar a› rá›a a›albókara.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. nóvember nk.
Númer starfs er 5929.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is, kristin@hagvangur.is

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

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Umsjón og ábyrg› me› færslu og 
vinnslu bókhalds
Umsjón me› afstemmingum og
frágangi prófjöfnu›ar
Sk‡rsluger›
Sta›gengill yfirmanns reikningshalds

Menntun og hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun og/e›a gó›
starfsreynsla úr bókhaldi
fiekking á Navision Financials og gó›
almenn tölvuflekking
Mikil samskiptahæfni og frumkvæ›i

Eykt ehf.  /  Lynghálsi 4  /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400  /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is  /  www.eykt.is

Góð störf í boði
Trésmiðir óskast
Eykt óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. 
Til greina kemur að ráða hóp trésmiða sem undirverktaka.

Rafvirki óskast
Eykt óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa. 
Um er að ræða þjónustu við verkefni fyrirtækisins 
ásamt viðgerðum á tækjum og búnaði þess.

Lagerstjóri óskast
Eykt óskar eftir að ráða lagerstjóra til starfa. 
Starf lagerstjóra felur í sér umsjón og skipulag á lager Eyktar. 
Lagerstjóri ber ábyrgð á móttöku tækja og búnaðar fyrirtækisins 
ásamt því að bera ábyrgð á viðhaldi þeirra. 

Starfsmaður óskast á trésmíðaverkstæði
Eykt óskar eftir að ráða trésmið til starfa á trésmíðaverkstæði Eyktar. 
Um er að ræða þjónustu við verkefni fyrirtækisins 
ásamt tilfallandi viðgerðum á búnaði og eignum þess.

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Eyktar að Lynghálsi 4. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.eykt.is
    
Upplýsingar gefur Páll Daníel Sigurðsson 
í tölvupóstfangi palld@eykt.is eða í síma 822-4422



» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Starfsmaður í Nethjálp 
Vodafone óskar að ráða þjónustufulltrúa til starfa í nethjálp fyrir-
tækisins. Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf. 
Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að veita upplýsingar og 
aðstoð vegna netþjónustu Vodafone, verðskrá, tilboð, dreifingu, tækni
og fleira. Ekki væri verra ef starfsmaður væri „leet“.

Hæfniskröfur
•   Umsækjandi verður að hafa náð 20 ára aldri 
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði
•   Góð enskukunnátta 
•   Góð tölvukunnátta og áhugi á tölvum
•   Reynsla af sölu- og/eða þjónustustörfum 
•   Mikil þjónustulund

Starfsmaður í þjónustuveri – hlutastarf
Starfslýsing
Vodafone óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa í þjónustuveri
fyrirtækisins. Um er að ræða vaktavinnu í hlutastarfi. 
Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að veita upplýsingar og 
ráðgjöf um þjónustu Vodafone, verðskrá, tilboð, dreifingu, tækni 
og fleira. 

Hæfniskröfur
•   Umsækjandi verður að hafa náð 20 ára aldri
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði
•   Góð enskukunnátta
•   Almenn tölvukunnátta
•   Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
•   Mikil þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir Auður Jóna Erlingsdóttir, 
audure@vodafone.is, sími 599 9000.
Umsóknir óskast sendar á umsoknir@vodafone.is fyrir 
13. nóvember nk. 

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann 
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
• Námsráðgjafi í 100% stöðu frá og með

1. janúar 2007.

• Vegna foreldraorlofs vantar kennara

frá 17. nóvember, í þrjár vikur.

• Vegna foreldraorlofs vantar kennara

frá 1. janúar og út skólaárið.

Um er að ræða kennslu á unglingastigi, 12 st. í
náttúrufræði og 18 st. í stærðfræði.
Laun skv.kjarasamningi KÍ og Launanefndar
sveitarfélaga.

Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að 

sækja um störfin.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi.
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

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

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Viltu selja
eða kaupa
fyrirtæki?

Magnús Hreggviðsson

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
• Íslenskukennari óskast vegna forfalla.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554
3900 og 861 7100.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að 

sækja um starfið.

HEIÐARHJALLI  KÓPAVOGI – 4RA HERB. + BÍLSKÚR
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá mjög glæsilega 117,8 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 21,9 
m2 bílskúr við Heiðarhjalla í Kópavogi. Stofa, borðstofa, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, eldhús, baðherbergi, þvotthús/geymsla og svefnloft (óskráð). 
Fallegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi, baðherbergi og svefnherbergjum. 
Þetta er glæsileg eign með miklu útsýni. 

Verð kr.  34,5 m.

GULLSMÁRI – PENTHOUSE – KÓPAVOGI
Mjög glæsileg 131,8 m2 penthouse íbúð á efstu hæð í 7 hæða lyftublokk í 
Kópavogi. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð, stórt eldhús, stofa, 3 svefn-
herbergi, þvottahús og glæsilegt baðherbergi á aðalhæð og sjónvarpshol og 
svefnherbergi í risi. Tvær svalir og mjög stórt hjónaherbergi. Þetta er glæsileg

íbúð með miklu útsýni. 
Verð kr. 34,9 m.

EIGNIR Í KÓPAVOGI
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3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi, stórum svölum og frábæru útsýni.  
Forstofa með flísum, eldhús með dökkri innréttingu og búri innaf.  Stofa með parketi og 
útgengt á stórar svalir með frábæru útsýni.  2 svefnherbergi, bæði með skápum.  Flísalagt 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. 

Stærð: 82,5 fm 
Fjöldi herbergja: 3 

Byggingarár: 1978 
Brunabótamat: 10,9 millj. 

l 

200 Kópavogur 113 Reykjavík 
Stærð: 117.4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 18.5 M 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Mjög glæsileg og velskipulögð neðri sérhæð í góðu tvíbýli með sérinngangi og stórum sérpalli. 2 stæði 
fylgja íbúðinni. Húsið stendur innst í botnlanga og við óbyggt svæði. Húsið er alls 117,4 fm, 2 rúmgóð 
svefnh  og 2  mjög  góðar  stofur.   Komið  inn í  rúmgóða  forstofu,  stórt  þvottahús/geymsla  þar  innaf. 
Eldhús, borðstofa og stofa er stórt opið rými og stúkað af að hluta með fallegum glervegg. Frá stofu er 
útgengt á stóran trépall. 2 svefnh, bæði með skápum. Fallegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf.
Nýmálað og laus strax.

210 Garðabæ 
Stærð:  232.1 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 21,9 
Bílskúr: já 

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í Hnoðraholtinu með möguleika á að útbúa tvær íbúðir. Á efri hæð
er stofa, borðstofa, rúmgott eldhús með borðkrók, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri hæð eru
svefnherbergi,  setustofa  með  arni,  salerni,  saunaklefi  og  rúmgott  þvottahús  með  eldunaraðstöðu.
Geymsla og vinnuherbergi er innaf þvottahúsi.  Tvöfaldur bílskúr er við hlið hússins. Fallegur garður er í
kringum húsið. Stórt hellulagt bílaplan er fyrir framan eignina. LAUS STRAX

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

210 Garðabær 
Stærð: 241,1 

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði.   Neðri 
hæð:  Rúmgóð  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  góðu  vinnuplássi.  Stór  stofa 
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð.  Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með 
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og 
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

105 Reykjavík 
Stærð: 122 fm 

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1946 

Brunabótamat: 16.650 M 

Falleg hæð með sér inngangi á einum vinsælasta stað í Reykjavík. Nýlegir gluggar eru í allri íbúðinni og
endurnýjað  rafmagn.  Hæðin  telur 4  svefnherbergi  og 2  samliggjandi  parketlagðar  stofur. Í  eldhúsi  er
nýleg innrétting úr  krossvið,  stál  ofn og Simens keramik helluborð með gleri  fyrir  ofan borð.  Annars er
stál fyrir ofan vask sem hefur ruslakvörn. Suður-svalir með tröppum niður í stóran sameiginlegan garð.
Stutt í alla þjónustu og menningaviðburði.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

110 Reykjavík 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

Glæsileg neðri sérhæð með sérinngangi og stórum sérafnotarétti.  Húsið er með góðu útsýni og skilast
fullbúin  að  utan  sem  innan  en  þó  án  sólpalls.   Eignin  skiptist í   anddyri,  eldhús,  stofu  ,borðstofu,  3
rúmgóð  svefnherbergi,  fataherbergi  innaf  hjónaherbergi  með  hillum,  baðherbergi,  geymslu  og
þvottarhús.    Eldhús  og  stofa  er  opið  rými  með  glæsilegri  hvítsprautulakkaðri  innréttingu  og  opið  út  í
garð.  Virkilega skemmtileg eign í nýju hverfi þar sem örstutt er út í náttúruna.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

111 Reykjavík 
Stærð: 97.9 

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1972 

Brunabótamat: 12.8 M 

4ra herbergja íbúð (búið að stúka 5. herbergið úr stofu). Eldhús með nýlegri hvítri innréttingu, gráar flísar
á  milli  og  gráar  flísar á  gólfi.  Innaf  eldhúsi  er  þvottahús  með  flísum á  gólfi  og  tengi  fyrir  þvottavél  og
þurrkara.   Frá eldhúsi er gengið á yfirbyggðar svalir.  Stofa er við hlið eldhúss, hluti stofu er á palli (var
áður yfirbyggðar svalir).  Baðherbergi er nýlega endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf.  GÓÐ ENDURNÝJUÐ
EIGN.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

201 Kópavogur 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

Mjög  skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  góðu  lyftuhúsi.   Rúmgóð  forstofa  með  fataskápum.   2 
svefnherbergi  bæði  með  skápum.   Eldhús  með  innréttingu á 2  veggjum  og  borðkrók.   Þvottahús  er 
innan  íbúðar.   Stofan  er  innst í  íbúðinni  og  útgengt á  svalir.   Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og 
sturtubotni.  Nánasta umhverfi:  Smáralindin er í  2ja mín. göngufæri,  einnig örstutt í  Smáratorg með allri 
sinni þjónustu sem og Gullsmárinn fyrir eldri borgara.  Einnig er örstutt í bæði skóla og leikskóla. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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201 Kópavogur 
Stærð: 116,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 1997 

Brunabótamat: 15 M 
Bílskúr: Bílskýli 

4ra herbergja endaíbúð á 2 hæðum með rislofti og stæði í bílahúsi.  Eldhús með rúmgóðri innréttingu og
þvottahúsi innaf.  Stofan er rúmgóð með nýlegu parketi á gólfi, útgengt á suðvestursvalir.  Gestasalerni
er á hæðinni.  Gengið upp tréstiga á 2. hæð. 3 herbergi, öll mjög rúmgóð með skápum.  Baðherbergi er
með  flísaplötum,  baðkari  og  stórri  ljósri  innréttingu.  Yfir  efri hæð er  manngengt  risloft. Í  sameign  er
sérgeymsla.  Garðurinn er gróinn og sérlega fallega frágenginn, leiktæki í almenningi.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

109 Reykjavík 
Stærð: 257,6 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1977 

Brunabótamat: 33.500.000 
Bílskúr: já 

Einbýlishús á 2 hæðum með mjög stórum tvöföldum bílskúr og stórum grónum garði. 4 svefnherbergi
en  möguleiki á  6.  Neðri  hæð:  Rúmgóð forstofa,  gestabað,  þvottahús,  geymsla  og  herbergi.  Efri  hæð:
Eldhús með borðkrók, stórt hol, rúmgóð stofa, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi sem
er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  bæði  baðkar  og  sturtuklefi.  Skemmtilegt  hús  sem  er  staðsett  rétt  við
Ölduselsskóla með stórum grónum garði.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

270 Mosfellsbær 
Stærð: 127 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1979 

Brunabótamat: 15,7M 

Fallegt  og  mikið  endurnýjað  raðhús á  tveimur  hæðum á  grónum  og  góðum  stað í  Mosfellsbæ.  Efri
hæð:Forstofa  náttúrusteinn á  gólfi,  hvítur  háglans  fataskápur,  Hjónaherbergi,  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,og  keramikhelluborði.  Stofa  og  borðstofa  rúmgóðar  með  útgengt í  sérgarð.  Neðri  hæð:
sjónvarpshol, 2 barnaherbergi, 15 fm geymsla sem hægt er að breyta í herbergi og baðherbergi. Nýlegt
þak og þakkantur, endurnýjað rafmagn og nýleg gólfefni. Góð eign

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

220 Hafnarfjörður 
Stærð: 99,8 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1958 

Brunabótamat: 14,3M 

Falleg  4ja  herbergja  efri  sérhæð  með  sérinngangi.  Eignin  er  frábærlega  staðsett á  rólegum  og 
barnvænum stað við Álfaskeið og er laus strax. Eldhús mjög bjart með 4 gluggum og hvítri innréttingu. 
Nýleg  vönduð  gaseldavél,  háfur  og  uppþvottavél  fylgir  með.  Gegnheil  hvíttuð  furuborð á  gólfi.  Stofa 
rúmgóð með fallegum frönskum glugga. Baðherbergi  með baðkari  og fallegum flísum á gólfi.  Herbergi 
eru 3. Þetta er virkilega falleg eign í sjarmerandi húsi, þar sem örstutt er í alla þjónustu 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

210 Garðabær 
Stærð: 159,5fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 28,7M 
Bílskúr: bílskýli 

Kynnum  hér  eina  af  glæsilegustu  íbúðum  Sjálandsins.  Um  er  að  ræða  íbúð á  efstu  hæð  með  3 
rúmgóðum  svefnherbergjum  og  mjög  stórri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  stórfenglegu  útsýni.  Íbúðinni 
fylgir  stæði í  bílahúsi.  Mjög  fallegt  plankaparket  er á  gólfum  en  flísar á  baðherbergi  og  þvottahúsi. 
Innréttingar eru úr eik og hvíttaðri eik. Vönduð tæki eru í eldhúsi og ísskápur og uppþvottavél geta fylgt 
með. Þetta er lúxusíbúð í algjörum sérflokki þar sem engu hefur verið til sparað. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

112 Reykjavík 
Stærð: 219,7 

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 1987 

Brunabótamat: 28,7 
Bílskúr: Tvöfaldur 

Glæsileg efri  hæð með vönduðum innréttingum og tvöföldum bílskúr í  þessu vinsæla og gróna hverfi  í
Grafarvogi. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu og rúmgóðum borðkrók. Borðstofa og stofa eru bjartar
með  stórum  glugga  og  eikarparketi,  önnur  stofa  með  stórum  fallegum  frönskum  glugga  og  kamínu
gengið  út á  stórar  S.V.  svalir.  3rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol  og  baðherbergi  með  baðkari  og
sturtuklefa. Góð eign á góðum stað.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

111 Reykjavík 
Stærð: 243,5 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 28,7 M 
Bílskúr: Já 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Fallegt einbýlishús á 3 pöllum með innbyggðum bílskúr og grónum garði, möguleiki á að 
útbúa aukaíbúð í húsinu. Húsið stendur innarlega í litlum botnlanga við Elliðarárdalinn.  4 
svefnherbergi og 60 fm. herbergi með glugga í kjallara.  Frábært útsýni frá húsinu og nóg 
af bílastæðum. Mjög gott fjölskylduhús sem hefur fengið gott viðhald.

810 Hveragerði 
Stærð: 197,4 

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 2006 

Bílskúr: Innbyggður 

5  herbergja  einbýli á  einni  hæð ásamt  innbyggðum bílskúr.  Húsið  afhendist  fokhelt  auk  viðbóta  og  er
teiknað  af  Verkfræðistofu  Suðurlands.  Gluggar  og  hurðir  verða  úr  mahony  harðvið  og  gluggar  verða
glerjaðir  með  tvöföldu  verksmiðjugleri  (K-gler).  Bílskúrshurð  verður  samlokuhurð  frá  BYKO,
Húsasmiðjunni eða sambærileg, brún að lit, Gólfhitalagnir eru innsteyptar í öll gólf. Lóð verður grófjöfnuð
og bílaplan verður með burðarhæfri grúsarfyllingu. EIGN Í FALLEGU VAXANDI BÆJARFÉLAGI.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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101 Reykjavík
Stærð: 28

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1901
Brunabótamat: 3,9

Tvær  góðar  28m²  íbúðir.  Íbúðirnar  eru  spegilmyndir  af  hvor  annari  og  skiptast í  eldhús,  stofu,
svefnherbergi  og  baðherbergi.    Komið  er  inn í  eldhúsið  og  þar  innaf  er  stofan,  út  frá  stofu  kemur
svefnherbergi sem hægt er að loka af. Innaf svefnherberginu er svo baðherbergi. Parket er á allri íbúðinni
nema dúkur er á baðherbergi.

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

221 Hafnarfjörður
Stærð: 112,7 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.050.000

Aðeins milljón í útborgun. Fallega þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Góð áhvílandi lán
geta fylgt með.  Forstofan er flísalögð og með skápum. Parketlagt forstofu herbergi. Eldhúsið er flísalagt
og með eldunareyju, opið er inn í stofu úr eldhúsi. Rúmgóð parketlögð stofa með útgengi út á hellulagða
verönd.  Hjónaherbergi  er  parketlagt  og  er  með  skápum.  Baðherbergið  flísalagt  og  með  sturtu  og
baðkari. Þvottahúsið er flísalagt. Geymsla flísalögð. Afar björt íbúð. AÐEINS MILLJÓN Í ÚTBORGUN

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

201 Kópavogur
Stærð: 158,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 20,3

Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og gólf,  með sturtuklefa og baðkari.  Hjónaherbergi  og barnaherbergi  eru
með parketi á gólfi. Stofan er með parketi á gólfi sem og borðstofan sem var áður barnaherbergi. Eldhús
er flísalagt með góðri vinnuaðstöðu. Innaf eldhúsi er þvottahús með dúk á gólfi. Úr holi sem er flísalagt er
hringstigi  upp á 2.hæð. Þar  eru tvö rúmgóð svefnherbergi  með skápum, sjónvarpshol  og baðherbergi
sem í dag er notað sem geymsla. Engin lyfta er í húsinu. GOTT VERÐ, GÓÐ EIGN!

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

220 Hafnarfjörður
Stærð: 112,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 15,2

Sér inngangur er að íbúðinni en hún hefur verið mikið endurnýjuð, nýtt parket er á gólfum og einnig nýjar
hurðar. Baðherbergi hefur verið tekið alveg í gegn, flísalagt í hólf og gólf og sett nýtt nuddbaðkar. Eldhús
er með nýlegri ljósri innréttingu, flísar eru á milli efriskápa og eldhúsbekkja. Stofa/borðstofa er stór með
plastparketi á gólfi. Tvö stór herbergi eru i íbúðinni og eitt minna. Í kjallara er góð sameign, sérgeymsla
og sameiginlegt þvottahús. Búið er að taka húsið í gegn að utan.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

113 Reykjavík
Stærð: 110,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 19,7
Bílskúr: 20

Björt og stór 110 fm íbúð á jarðhæð í Grafarholti með 20 fm bílskúr, alls 130 fm. Forstofan er rúmgóð
með  fínu  skápaplássi  og  eikarparketi á  gólfi.  Baðherbergi  er  snyrtilegt  og  flísalagt í  hólf  og  gólf.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Barnaherbergi  er  með  skáp  og  eikarparketi á  gólfi.
Innan íbúðar er þvottahús með flísum á gólfi. Eldhúsið er bjart og opið í báða enda með eikarparketi á
gólfi.  Stofan  er  rúmgóð  með  eikarparketi á  gólfi  og  útgengi á  hellulagða  verönd.  Fallegt  útsýni.  Laus

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

800 Selfoss
Stærð: 141

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: 28

MÖGULEIKI Á 90% LÁNI. Tvö glæsileg 113m² raðhús auk 28m² bílskúrs í Fosslandinu. Húsin skiptast í
stofu, sjónvarpshol, baðherbergi, anddyri, eldhús, þrjú herbergi og geymslu/þvottahús. Eldhúsinnrétting
er frá HTH og er  úr  eik. Í  svefnherbergjum og anddyri  eru fataskápar úr  eik.  Allar  innihurðir  eru úr  eik.
Íbúðirnar eru seldar tilbúnar án gólfefna. Laus við kaupsamning. Hægt er að fá afhent í núverandi ástandi
eða fullbúið án gólfefna á 24,4 millj.

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

101 Reykjavík
Stærð: 74,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 8,7

Góð 3ja  herbergja  íbúð á  2.hæð.  Forstofa  er  flísalögð  með tveimur  fatahengjum.  Baðherbergi  er  með
dúk á  gólfi,  baðkari  og  góðum  glugga.  Eldhúsið  er  með  eldri  innréttingu,  góðu  skápaplássi  og
plastparketi á gólfum. Stofan er björt og með plastparketi á gólfi.  Hjónaherbergi er rúmgott með fínum
skápum og dúk á gólfi, hitt herbergið er með plastparketi og útgengi á suðvestur svalir, er í dag notað
sem  borðstofa.  Nýlega  er  búið  að  skipta  um  teppi á  stigagangi,  skipta  um  raflagnir  og  hita-  og

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

810 Hveragerði
Stærð: 172

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 52,3

Komið er inn í flísalagða forstofu með hengi. Í stofu og borðstofu er parket á gólfum og þaðan er útgengt
í  garðinn  og á  góðan  16fm sólpall.  Eldhúsið  er  parketlagt  með  góðu  skápaplássi  og  borðkrók.  Inn  af
eldhúsi er flísalagt þvottahús með innréttingu þar sem útgengt er í garðinn. Á svefnherbergisganginum er
hjónaherbergi með góðu skápaplássi og tvö barnaherbergi. Baðherbergið er fallegt með flísum á gólfi og
veggjum, hita í gólfi, baðkari með rennihurð og nýlegri innréttingu. Laus við kaupsamning!

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali
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810 Hveragerði
Stærð: 155,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.950.000
Bílskúr: 39,3

Vandað 115,9 m² steypt parhús ásamt 39,3 m² bílskúr. Góð mahogny innrétting frá Axis er í eldhúsi. Í
stofu/borðstofu  er  góð  lofthæð  og  halogenlýsing í  lofti.  Tvö  stór  barnaherbergi.  Hjónaherbergi  er
rúmgott, Mahogny innrétting og skápar. Parket er á eldhúsi, stofu, gangi og herbergjum. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Inn af bílskúr er geymsla sem er notuð sem þvottahús. Hiti
er í gólfum hússins.Góður pallur þar sem tengi eru fyrir heitan pott.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Keflavík
Stærð: 175,8 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22.750.000
Bílskúr: 49,8

Einbýlishús á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr:  Eignin  skiptist í  forstofu  með  skápum,  þrjú  góð
svefnherbergi  með  skápum,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa,  tvær  samliggjandi  stofur  með
mikilli lofthæð og útgengi út á stóra og glæsilega verönd með heitum potti, eldhús með eikarinnréttingu,
þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrinn er c.a 50 fm að stærð. Stutt er í grunnskóla, þjónustu og nærliggjandi
útivistarsvæði á Miðnesheiðinni.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Stærð: 67,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 8,7

Smekkleg  2ja  herbergja  íbúð  með  mikilli  lofthæð.  Íbúðin  skiptist í  Eldhús,  stofu  með  svölum,
svefnherbergi,  baðherbergi  og  opið  rými í  risi  sem  býður  upp á  stækkunar  möguleika.  Gengið  inn  í
íbúðina inn á plastparket sem er á allri  íbúðinni  að baðherberginu undanskildu. Eldhús er nokkuð opið
með ljósum innréttingum og fallegri mósaík lögn á milli efri og neðri skápa. Í stofunni er virkilega hátt til
lofts sem gerir hana bjarta og skemmtilega. Svefnherbergi rúmgott með góðum fataskáp.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

201 Kópavogur
Stærð: 94,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14,6

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í Smárahverfinu. Stutt í Smáralindina, skóla og
helstu þjónustu og félagslíf. Parket og flísar á stofu og eldhúsi, dúkur er á herbergjunum. Komið er inn á
gang  þaðan  sem  gengið  er  inn í  barnaherbergin á  vinstri  hönd  og  baðherbergi  og  geymslu á  hægri
hönd.  Nokkuð  rúmgóð barnaherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Stór  og  björt
stofa.  Hjónaherbergi  nokkuð  stórt  með  góðum  skápum.  Opið  eldhús  með  góðum  innréttingum  og

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

111 Reykjavík
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 12,2

91 fm þriggja herbergja íbúð við Háberg í Reykjavík. Forstofan er flísalögð og er með fatahengi. Flísalagt
eldhús með upprunanlegri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er með parketi og er með útgengi á
góðar  svalir  sem  eru  flísalagðar.  Baðherbergi  er  flísalagt,  og  er  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Parketlagt hjónaherbergi með skápum. Barnaherbergið er parketlagt og er með skápum. Geymsla er á
hæð og er hún flísalögð. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

110 Reykjavík
Stærð: 96,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13,7

Falleg  96,2  fm  fjögurra  herbergja  íbúð  við  Hraunbæ í  Reykjavík.  Forstofan  er  parketlögð  og  er  með
skápum.  Stofan  er  parketlögð  og  er  með  útgengi á  stórar  suður  svalir.  Parketlagt  eldhús  með  góðri
innréttingu  og  borðkrók.  Parketlagður  gangur  með  skápum.  Hjónaherbergið  er  parketlagt  og  er  með
skápum.  Barnaherbergin  eru  tvö  og  eru  með  dúk á  gólfum,  annað  herbergið  er  með  skápum.
Baðherbergið er flísalagt og er með nuddbaðkari.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

800 Selfoss
Stærð: 184,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 20,1
Bílskúr: 47,5

Stofa er rúmgóð og björt, flísar á gólfi og hitalögn. Skorsteinn þar sem hægt er að gera arinn. Borðstofa
er  með  parketi á  gólfi. Í  eldhúsi  er  hvít  innrétting  og  borðkrókur.  þrjú  barnaherbergi.  Rúmgott
hjónaherbergi með parketi á gólfi- skápur og sjónvarpstengi. Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefi
og  baðkar- skápur og nýr handklæðaofn. Úr þvottahúsinu er útgengt í  garð og að verönd sem er við
bílskúr. Í bílskúr er hiti í gólfi, hurðaopnari og geymsluloft. Parket er nýtt. Hús var málað að utan 2004.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

110 Reykjavík
Stærð: 65,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 11,6

Falleg  2ja  herbergja  íbúð á  jarðhæð  með  stórum  palli.  Eignin  skiptist  í:  flísalagðan  gang,  eldhús  með
góðri  innréttingu  og  flísum á gólfi,  stofu  með parketi á  gólfi  og  útgengi  út á  stóran  pall,  svefnherbergi
með  miklu  skápaplássi  og  parketi á  gólfi,  baðherbergi  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  sturtuklefa  og
þvottaaðstöðu,  geymsla  er  innan  íbúðar  með  parketi á  gólfi,  notuð í  dag  sem  herbergi.  Sameiginleg
hjólageymsla er í sameign.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali
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Grindavík
Stærð: 197,5

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 25.950.000
Bílskúr: 51,5

Fallegt  5-6 herb.  einbýli  með bílskúr, í  útjaðri  Grindavíkur.   Húsið er  einstaklega vel  skipulagt  og mikið
endurnýjað.  Komið  er  inn í  stóra  og  rúmgóða  forstofu  með  flísum á  gólfi  og  fataskáp.   Úr  forstofu  er
gengið  inn í  þvottahús,  gestaklósett,  forstofuherbergi  og  svo  inn í  íbúð.  Búið  að  skipta  um
neysluvatnslagnir og yfirfara glugga. Garður er vel  gróinn og stór sólpallur aftan við húsið sem stendur
við hraunjaðarinn. Stór og rúmgóður bílskúr með nýrri hurð.  Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Halldór
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

Grindavík
Stærð: 176,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 25.760.000
Bílskúr: 36

Mjög  glæsilegt 5  herb.  einbýli  m.  bílskúr.    Stór  sólpallur í  bakgarði,  ásamt  heitum  potti  og  grilli  úr
hleðslusteini.   Húsið  er  nýmálað  að  utan  og  vel  við  haldið  inni  sem  úti.  Öll  herbergi  eru í  norðurenda
hússins  ásamt  baðherbergi  og  stór  og  rúmgóð  stofa  með  bogadregnu  útskoti í  suðurendanum.
Gestaklósett er í forstofu. Elhús með nýlegri innréttingu og borðkrókur með bogadregnu útskoti. Gengið
út úr eldhúsi í þvottahús og þaðan út í bakgarð og bílskúr.

Halldór
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

Grindavík
Stærð: 216,9 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 29.360.000
Bílskúr: 36,8 fm

Íburðarmikið 5  Herbergja  einbýli  m/  bílskúr.  Komið  er í  flísalagða  forstofu  með  gestasalerni.  Gegnheilt
parket á borðstofu, stofu og svefnherbergisgangi. Falleg Alno innrétting í eldhúsi og ljósar flísar á gólfi.
Gengið  úr  eldhúsi  út í  þvottahús  og  þaðan  út í  bakgarð.  Tveir  sólskálar  með  sturtu  og  heitum  potti  í
öðrum skálanum. Hægt að opna stóra rennihurð út á verönd. Þvottahús og sólskálar með ljósum flísum
á gólfi. Bílskúr er stór og rúmgóður, og með gryfju í gólfi. Stórt hús og íburðarmikið fyrir gott verð.

Halldór
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

Sandgerði
Stærð: 101,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 11.800.000
Bílskúr: Nei

3ja  herbergja  n.h. í  tvíbýli.   Íbúðin  skiptist í  svefnherbergi, 2  stofur,  eldhús,  baðherbergi,  þvottahús og
geymslu.  Komið er inn í forstofu og þaðan inn á gang sem endar við stofu.  Inn af stofu er borðstofa
sem hægt er að hólfa af fyrir  svefnherbergi.   Eldhús er rúmgott með flísum á gólfi  og á milli  skápa. Úr
eldhúsi er gengið út í smá gang sem liggur að útihurð út í bakgarð og inn í þvottahús. Við enda gangsins
er geymsla. Stór og mikill garður umlykur húsið og er sólpallur við suðurhlið íbúðarinnar.

Halldór
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

Stærð: 211 
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 31.750.000

Bílskúr: Já

801  Reykholt

Nánari  lýsing -  Gengið  er  inn í  stórt,  flísalagt  anddyri  og  þaðan  inn á  gang
sem tengir saman íbúðina. Eldhús er með stórum flísum á gólfi og glæsilegri
innréttingu úr kirsuberjavið, frá Fríform. Stór og björt stofa sem skiptist í betri
stofu og sjónvarpshol.  Fjögur  rúmgóð svefnherbergi  eru í  húsinu,  þar  af  tvö
með  skápum.  Baðherbergið  er  glæsilegt  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Stórt
þvottaherbergi  tengir  eignina við bílskúrinn.  Húsið er  klætt  viðhaldsfrírri  steni
klæðningu.   GLÆSILEGT  EINBÝLI Í  BLÁSKÓGABYGGÐ Á  VERÐI
SUMARBÚSTAÐS.  Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Valdimar
Sölufulltrúi

valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

Selfoss
Stærð: 240

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 24,8
Bílskúr: Já

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Einbýli á besta stað.  Um er að ræða einbýlishús og lóð sem er
staðsett í Ártúni á Selfossi (Fyrir utan á). Lóðin eru rúmir 800 m2 með einstakt útsýni niður Ölfusá og yfir
allan  fjallahringinn  til  vesturs.  Húsið  er  gamalt  virðulegt  tvílift  einbyli,  kjallari  hæð og  ris.Í  dag  er  húsinu
skipt í tvær íbúðir. Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurðarsson gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

Eyrabakki
Stærð: 130,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1906

Brunabótamat: 12,4
Bílskúr: Nei

RE/MAX Heimili  og Jarðir  kynna,  eitt  af  sögufrægari  húsum Eyrabakka.  Bakaríið  Bakarísstíg 2  Fallegt
timburhús byggt um aldamótin 1900 sem þjónaði sem bakarí fyrstu 60 árin er nú til  sölu á Eyrabakka.
Húsið  var  allt  endurbyggt í  kringum árið  1990  og  er  allt  hið  huggulegasta.  Húsið  telur  forstofu,  stofu,
eldhús,  herbergi,  bað  og  þvottahús.  Húsið  hefur  verið  endurbyggt á  metnaðarfullann  hátt  og  því  sem
næst í upprunalegu útliti.  Hús sem hefur sál og mikla sögu, mjög spennandi eign.

Snorri
Sölufulltrúi

snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali
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220 Hafnarfjörður
Stærð: 107,3 m3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.450.000

RE/MAX  Búi  kynnir  bjarta  og  fallega 4   herb.  íbúð á  jarðhæð  með  sér  inngangi  og  garði  á
fjölskylduvænum stað í  Hafnarfirði.  Nánari  lýsing: forstofa,  stór og björt  stofa með stórum gluggum og
aðgangi út í garðinn. Hér er notalegt fyrir smáfólkið að valsa inn og út að vild. Eldhúsið er bjart og fallegt
með  góðum  borðkrók.  Rúmgott  þvottaherbergi  og  geymsla  innan  íbúðar.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum, tvö rúmgóð barnaherbergi án skápa. Eikarparket á allri íbúðinni nema flísar á baði og forstofu.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

101 Reykjavík
Stærð: 48,4 m3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1900

Brunabótamat: 7.760.000

Remax  Búi  kynnir  bjarta  og  fallega 2  herbergja  íbúð á  besta  stað  við  Laugarveginn.  Hér  blómstrar
rómantíkin! Fermetrar nýtast vel. Fallegir gluggar. Stór og björt stofa. Eldhús og svefnherbergi snúa út í
rólegt port. Baðherbergi nýlega tekið í gegn 2003. Geymsla með tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 51

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 6,6

Remax  kynnir:Rómantískur  konfektmoli í  Vesturbænum.  Falleg  tveggja  herbergja  íbúð á  besta  stað  í
gamla  Vesturbænum.Svefnherbergi  og  eldhús  snúa  að  skemmtilegu  garðabaklandi  eins  er  svo
einkennandi  fyrir  gömlu  Reykjavík.Um  það  liggur  sjarmerandi  göngugata,  gengið  inn í  gegnum  göng.
Rúmgóð  og  björt  stofa,  suðurgluggar,veggur  með  fallegu  gömlu  veggfóðri.  Baðherbergi  flísalagt,
sturta.Rúmgott  svefniherbergi.Gott  skápapláss.Eldhús  með  fallegri  nýlegri  innréttingu.Nýlegur

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Grafarvogur
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

Remax Búi kynnir:Falleg 97,1 m2 sérhæð í vinsælu hverfi, Hamrahverfinu Grafavogi Falleg 3ja herbergja
sérhæð í tvíbýli,ásamt 23,6 m2 bílskúr.Sér inngangur.Komið inn í forstofu.Þaðan er gengið inn í rúmgott
hol.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  borðkrók.  Stofa  með  útgengi  út í  sólstofu  með  heitum  potti.
Svefnherbergisgangur.   Baðherbergi  með innréttingu,  baðkari  og sturtu.  Fínt  barnaherbergi  með skáp.
Hjónaherbergi með góðum skápum. Þvotthús er við anddyri.Góður garður.

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík

Stærð: 142,7
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 19,9

Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með  fataskáp.  Sjónvarpshol,stofa  og  borðstofa  mynda  alrími,  parket  á
gólfi.Útgengi er út á svalir bæði úr stofu og borðstofu, snýr í suður. Eldhús, flísalagt gólf, innrétting hvít
sprautulökkuð,flísar á  milli.  Inn  af  eldhúsi  er  þvottahús  og  búr  með  glugga.  Svefnherbergisgangur  er
parketlagður,tvö stór barnaherbergi bæði með skápum,parket á gólfi.  Hjónaherbergið er mjög rúmgott
og með stórum skápum,útgengi út á svalir.

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 84,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Remax  Búi  Kynnir:Þriggja  herbergja  íbúð  með útleigu  herbergi á  þessum vinsæla  stað.  Sameiginlegur
inngangur,  teppalagður  stigi  upp á  efrihæð.  Komið  er  inn á  dúklagðan  gang,fataskápur.Bað  flísalagt
,sturta. Svefnherbergi með góðum skápum og dúk á gólfi.Tvær samliggjandi stofur dúkur á gólfi. Gömul
innrétting er í eldhúsi, dúkur á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara er í eldhúsi. Í kjallara er herbergi
með eldhúsi og baðherbergi sem er leigt út.

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Vogar  Vatnsleysustr

Stærð: 151,7
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 22,9

Bílskúr: Já

Komið  er  inná  flísalagt  anddyri,  þaðan  inní  hol.Út  frá  því  eru,tvö  rúmgóð  barnaherbergi,hjónaherbergi
með útgengi á pall sem snýr í suður.Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, sturta og baðkar.Úr stofu er
gengið  út á  afgirta  verönd  með  heitum  potti.  Eldhús  og  þvottahús  er  verið  að  standsetja  eftir
breytingar.Stofa,  hol  og herbergi  eru öllu með plastparketi.Innangengt er úr íbúðinni í  bílskúr.  Geymslu
loft er yfir öllu húsinu.

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 129,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 17

Remax kynnir:Raðhús á vinsælum stað í Bústaðahverfinu.Húsið er tvær hæðir og kjallari  með garði og
sólpalli.Komið  er  inn í  flísalagt  andyri.Á  fyrstu  hæð er  eldhús,  borðstofa  og  stofa.  Plastparkett á  gólfi.Í
eldhúsi er nýleg beikiinnrétting og nýleg stál tæki.Í kjallara er svefniherbergi og snyrting, þvottahús með
glugga  og  geymsla. Á  efri  hæð  eru  þrjú  herbergi  og  eru  skápar í  hjónaherbergi. Á  gólfi  er
parkett.Baðherbergi með þak glugga,dúk á gólfi, baðkari og máluðum mósaíkflísum á veggjum.

Pálmi
Sölufulltrúi

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali
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Kópavogur
Stærð: 269,4

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

Spennandi  eign  með  fallegu  útsýni  af  stórum  svölum.  Örstutt í  skóla  og  leikskóla  og  steinsnar  frá
fallegum  gönguleiðum  við  Elliðavatn.  Húsið  er  steinsteypt  og  er á  tveimur  hæðum.   Að  utan  er  það
fullbúið. Neðri hæðin er að miklu leiti fullbúin. Verið er að setja upp milliveggi á efri hæð og fylgir nánast
allt  efni  fyrir  efri  hæðina  utan  innréttinga.  Innra  skipulag  hússins:  Stofa,  eldhús,  tvö  baðherbergi,  6
svefnherbergi, stórt tómstundaherbergi, þvottahús, bílskúr. Hagstæð lán geta fylgt. Laus fljótlega.

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

113 Reykjavík
Stærð: 116,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.730.000
Bílskúr: já

Falleg  og  vönduð 4  herbergja  suðuríbúð  með  tvennum  svölum  og  stæði í  bílageymslu.  Laus  við
kaupsamning.  Fullgerð  íbúð  án  gólfefna í  nýju  lyftuhúsi.  Allur  frágangur í  sameign  og  íbúð  er  mjög
vandaður. Íbúðin er 108 fm og geymsla á jarðhæð 8,7 fm. Lýsing eignar: forstofa með fataskáp, eldhús
með fallegri innréttingu, þvottahús, baðherbergi hvorutveggja flísalagt, stofa, þrjú svefnherbergi öll  með
fataskápum. Mögulegt að fá íbúðina með gólfefnum. Hagstæð lán fylgja. Vönduð og spennandi eign.

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 102

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.100.000

Stórglæsileg  útsýnisíbúð í  lyftuhúsi  rétt  við  golfvöllinn.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi,  eldhús  með  smart
innréttingu og aðgengi  inn í  þvottahús.  Rúmgóð stofa og borðstofa með frábæru útsýni  yfir  Reykjavík.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Gegnheill askur á gólfi. Geymsla í sameign.

Áhvílandi kr. 18.000.000 með 4,15% vöxtum afb. pr. mánuð kr. 78.000,-

Lóa
Sölufulltrúi

loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 96,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12,6

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!  Bjalla 4E.  Mjög falleg fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð með yfirbyggðum
svölum í  mikið  endurnýjuðu  og  viðhaldsléttu  lyftuhúsi.   Rúmgott  hol  m/skáp.   Góð  stofa  með  útg.  á
yfirbyggðar  svalir  m/parketi á  gólfi.   Stórt  hjónaherbergi  með  miklu  skápaplássi  og  tvö  góð
barnaherbergi.  Eldhús með viðarinnréttingu, flísum og góðum borðkrók.  Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf, baðkar með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Sérgeymsla í kjallara.  Björt og falleg íbúð.

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

bjornth@remax.is

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Stærð: 184fm
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já 

801 Selfoss

Ólína
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Skemmtilegt 184fm einbýli eða FRÍSTUNDAHÚS í Grímsnesi
rétt við 18 holu golfvöll  sem  verið  er  að  reisa – í  aðeins
400  metra  fjarlægð  !!!!  

Fullir lánamöguleikar !

Stærð: 208fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 35.800.000

Bílskúr: Já 

Selfoss

Algjör  gullmoli.   Frábært  fyrirkomulag.  Hús  fyrir  þá  sem  gera  kröfur.
Einstaklega  vandað  hús á  einni  hæð.  Gluggar  og  hurðir  úr  viðhaldsfríum
efnum.  Vandaðar  sérsmíðaðar  innréttingar  og  skápar  úr  birki.  Innihurðir  í
sama stíl, extra hæð. Granít á  borðum í eldhúsi. Vönduð tæki í eldhúsi frá De
Dietrich,  rafmagns-  og  gaseldavél.   Ryksugukerfi  er í  húsinu  með  sópsogi  í
eldhúsi.  Hlynur  og  flísar á  gólfum.  Innfelld  halogen  lýsing í  loftum,
næturlýsingu á  göngum.  Lofthæð  er  2,75m í  öllu  húsinu.  Gólfhiti,  þráðlaus
stýring.  Innfeldar  gardínur í  öllu  húsinu.  Tvö  baðherb.  annað  innaf  hjónah.
hornbaðkar  með  nuddi  og  sterio  tækjum,  rafmagnsstýrð  sturta  með
nuddstútum í  báðum  baðherb.  Stórt  unglingaherbergi  með  sér  inngangi.
Gæti  einnig  hentað  vel  þeim  sem  er  með  vinnuaðstöðu  heimavið...............

Ólína
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali
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105, Reykjavík
Stærð: 93.5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.650.000

Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Eldhúsið er með hvítri, háglans innréttingu og
mosaikflísum  milli  skápa. Á  gólfi  eru  náttúruflísar.  Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  og  sérstaklega
bjartar  með  vestursvölum.  Bruce  rauðeik á  gólfi.Herbergin  eru  með  góðum skápum.  Baðherbergið  er
með baðkari, glugga, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Granít flísar eru á gólfi en ljósar flísar á veggjum en
um vask eru fallegar mosaikflísar.

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

112 Reykjavík 
Stærð: 117 fm

Fjöldi herbergja: 4- 5
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 25 millj
Bílskúr: 35 fm

Fallegt  raðhús  með  innbyggðum  bílskúr á  þessum  frábæra  stað.   Húsið  skiptist í  forstofu  með  skáp,
eldhús  með  mahogni  innréttingu  og  góðum tækjum,  þrjú  herbergi  öll  með  skápum,  baðherbergi  með
sturtu  og  baðkari,  þvottahús  og  samliggjandi  sjónvarpshol,  borðstofu  og  stofu.  Út  af  stofu  er  gróinn
garður með stórum sólpalli. Í bílskúr er vinnuherbergi og lítil geymsla. Stórt bílaplan og stétt með hita er
framan við húsið.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

201 Kópavogi
Stærð: 78.8 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 12.6

Björt  og  rúmgóð  2ja  herb.  íbúð á  jarðhæð  með  sér  inngangi.   Forstofa  með  skáp  og  flísum á  gólfi.
Eldhúsið er opið inn í stofuna, beyki innrétting og góð tæki. Stofan er björt og með útgengi á hellulagða
verönd. Svefnherbergið er með góðum skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtu
og innrétting. Þvottahús/geymsla er innan íbúðar. Hurðar, innréttingar og gólfefni eru úr beyki.

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Keflavík
Stærð: 219.1 fm

Fjöldi herbergja: 4- 7 
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 25.2 millj

Sérhæð í tvíbýlishúsi og auka íbúð í kjallara. Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, stofu,
þrjú svefnherbergi og nýlega standsett baðherbergi.  Parket á gólfum, en flísar á baði og hiti í  baðgólfi.
Pallur  er  út  frá  stofu  sem  snýr í  suðvestur.  Kjallaraíbúðin  skiptist í  forstofu,  baðherbergi,  hol,  tvö
svefnherbergi og samliggjandi stofu og eldhús. Þessi eign er miðsvæðis í bænum og hefur möguleika á
góðum leigutekjum.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Stærð: 41,6 fm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 8,3 millj

2  góðir  sumarbústaðir  til  flutnings,  41,6  fm  að  grunnfleti.  Bústaðirnir  eru  með  forstofu,  tveimur
herbergjum og svefnlofti, baðherbergi með sturtu og samliggjandi eldhúsið og stofu. Áfast húsunum er
geymsla. Sólpallur er á tvo vegu og heitur pottur fylgir með. Húsin seljast með öllu innbúi og búnaði og
geta  staðið á núverandi stað fram til vors. Einnig er hægt að útvega lóðir fyrir bústaðina.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Stærð: 112,3 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 15.750.000

Komið er inn í flísalagða forstofu þar sem er skápur og inn af henni er geymsla. Herbergin eru þrjú, öll
rúmgóð og með skápum. Stofan er parketlögð og útgengt á afgirtan suður pall úr sólstof. Eldhús með
fallegri innréttingu, granít borðum og þvottahús með glugga, þar inn af.

Sæunn
Sölufulltrúi

saeunn@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Reykjanesbær
Stærð: 185,3fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 22.700.000
Bílskúr: 22,6fm

Fallegt og velviðhaldið endaraðhús, á rólegum og góðum stað. Eignin skiptist sem hér segir. Forstofa er
flísalögð og inn af henni er gestasnyrting. Rúmgóð stofa og borðstofa með parket á gólfi.  Eldhús með
spónlagðri innréttingu með nýjum borðplötum, góð eldhústæki. Á efri hæð er opið rými sem er nýtt sem
sjónvarpshol. 5  svefnherbergi  eru á  efri  hæðinni.  Baðherbergi  er  nýlega  tekið í  gegn  flísalagt í  hólf  og
gólf. Sólpallur er í vel grónum garði. Húsið skilast með nýjum gluggum á Austurhlið. verðlaunuð lengja.

Kristján
Sölufulltrúi

kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Reykjanesbæ

Verð: 27.500.000
Stærð: 172,3 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 23.360.000
Bílskúr: 36,0 fm

Einbýlishús á mjög góðum stað, stutt í alla þjónustu. Skólar í næsta nágreni. Garður í góðri rækt. Húsið
er  mjög  bjart  og  skemtilegt. Í  húsinu  eru  þrjú  svefnherbergi.  Sjónvarpshol  og  stofa.  Eldhús  með
borðkrók.  Baðherbergi  með baðkari  og flísum í  hólf  og gólf. í  þvottahúsi  er  geymsla  og sturta.  Bílskúr
sem búið  er  að  stækka  og  ný  bílskúrshurð.  Gólfefni á  húsi  eru  flísar  og  parket.  Sólpallur  með  heitum
pott. Eign sem vert er að skoða.

Kristján
Sölufulltrúi

kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali
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Reykjavík
Stærð: 101,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: Já

Þriggja  herbergja  94,6  fm  íbúð á  fjórðu  hæð,ásamt  7,0  fm  geymslu í  kjallara,eina  íbúðin á  þessum
stigapalli. Á  stigapalli  er  stór  og  góður  fataskápur.  Skipting;  HOL /  opið  rými,  þar  er  BORÐSTOFA
samliggjandi  STOFU,  sv  SVALIR,  tvö  SVEFNHERBERGI,*annað með mjög  stórum fataskáp*  ELDHÚS
með  borðkrók,  BAÐHERBERGI.  Öll  gólfefni  ný,*parket/flísar*  Flott  íbúð á  góðum  útsýnisstað  og  í
göngufæri við Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Reykjavík
Stærð: 105,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 13.170.000
Bílskúr: Já

Efri  hæð  (rishæð)með  sér  inngangi,sér  garði  og  bílskúr.  Íbúðin  er  skráð  81,2  fm  og  bílskúr  24,4  fm.
Skipting  eignar:  Hol,eldhús  með  rúmgóðum  borðkrók,stofa,  borðstofa  (getur  verið  3ja
svefnherbergið,tvö  svefnherbergi,baðherbergi.Geymslur  undir  súð  og  fram á  stigapalli.Sameiginlegt
þvottahús með neðri hæð.Bílskúr fjær húsi og þaðan er gengið út í sérgarð.Þar sem íbúð er undir súð
þá er gólfflötur hennar mun stærri en gefið er upp í FMR.Friðsælt og barnvænt umhverfi.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Reykjavík
Stærð: 256,7

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 38.550.000

VERSLUNAR-/SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI:  Húsnæðið  er á  jarðhæð  (snýr  út  að  Grafarvogi)  og  er  skipt  í
þrjár  snyrtilegar  einingar,  allar  með  sérinngangi.  Auðvelt  að  gera  sem  eina  heild.  Eining  1:  Innréttuð
Nudd-og snyrtistofa *móttaka,  nudd- og snyrtiklefar,  snyrting,  kaffistofa og geymsla,  steinteppi á gólfi.
Eining  2:  Opið  rými,  snyrting  og  geymsla -  parket á  gólfi.  Eining  3:  Afgreiðsla,  opið  rými,  snyrting  og
geymsla - málað gólf. Eign á góðum útsýnisstað sem auðvelt væri að innrétta sem skrifstofur.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Reykjavík

TÆKIFÆRI: Kínastofan nudd og snyrting er til sölu. Stofan er í fullum rekstri og selst með öllum tólum og
tækjum.  Stofan  er  vel  búin  tækjum  og  aðstöðu,  leigusamningur  getur  fylgt  með.  Kennsla  og  þjálfun
innifalin í sölu. *eigandi er tilbúinn að veita þá kennslu og þjálfun (allt að 2 nemendur) sem þarf til að ná
þeirri  tækni  sem hann hefur  náð til  að  halda  þeim viðskiptavinum sem hafa  haldið  tryggð við  stofuna.
Nemendur fá diplomur í faginu við útskrift.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

221 Hafnafjörður
Stærð: 136,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Aðeins þessi eina eftir. Tilbúin til afhendingar er 4ra herbergja glæsileg íbúð á jarðhæð, með sér inngangi
og sér garði. Íbúðin skiptist í forstofu, 3 herbergi, geymslu, eldhús og stofu. Einnig er sameiginleg hjóla
og vagnageymsla á jarðhæð. Mjög vandað er til alls í íbúðinni og frágangur faglegur. Innréttingar eru frá
Axis  og  heimilistæki  eru  AEG.  Gegnheilt  parket  og  náttúruflísar á  gólfum.  Möguleiki  er á  allt  að  90%
fjármögnun.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

225 Álftanesi
Stærð: 286-322 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Um er að ræða stór og glæsileg einbýlishús. Lyngholt 9. 306,3 fm verð 57.900.000.- Lyngholt 11. 322,1
fm  verð  61.000.000.-  og  Lyngholt  13.  286,1  fm  verð  54.000.000.-  Eignirnar   skilast  tilbúnar  undir
tréverk. Að utan afhendist þær í núverandi ástandi þ.e. fullbúin að utan. Gluggar eru úr furu. Hurðir og
opnanleg fög úr oregon pine, tvöföld bílskúrshurð úr áli. Húsið er steinað að utan með ljósum lit og með
gráum granítflísum að hluta. Lóð skilast grófjöfnuð.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Breiðhóll 20 og 22
245 Sandgerði

Verð: 17.900.000
Stærð: 170,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Er með til sölu tvö glæsileg 170 fm parhús sem eru í byggingu. Húsin skilast fullbúin að utan en rúmlega
fokheld  að  innan,  steyptar  stéttar  (með  snjóbræðslu)  og  tyrft  lóð.  Hægt  er  að  fá  húsin  á  öðru
byggingarstigi  þ.e.a.s  tilbúið  undir  tréverk  eða  fullbúið.  Húsin  eru  timburhús  á  staðsteyptum sökkli  og
klædd með báruáli.

Björn Þór
Sölufulltrúi

865 6565
bth@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Nánari uppl.í síma 892-2325
201 Kópavogur

Stærð: 93 m2
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 15.600.000

Falleg útsýnisíbúð á 9. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli í  Salahverfi.  Mikið hugsað um aðgengi og einstaklega
góð  hljóðeinangrun á  milli  íbúða.  Gangur  tengir  íbúðina  og  fæst  því  mjög  gott  útsýni  úr  báðum
svefnherbergjum auk  æðislegs  útsýnis  úr  stofu  og  af  yfirbyggjanlegum svölum.  Rúmgott  þvottahús  er
innan íbúðar. Hreinsun á sameign og umsjón með garði innifalin í hússjóði og öll þjónusta mjög nálægt.

Einar
Sölufulltrúi

einar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali
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221. Hafnarfirði
Stærð: 157,7fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 24,7

4ra herb.íbúð 157,7m2 á 3.hæð í fjölbýlishúsi við Akurvelli.  Nánari  lýsing: Anddyri  m/fataskáp.Stofa og
eldhús  samliggjandi.Gengið  út á  stórar  flísalagðar  svalir  m/ágætis  útsýni.Eldhúsið  er  rúmgott  m/eikar
innréttingu, Baðherb.er flísalagt í hólf og gólf, eikar innréttingu, sturtuklefa og baðkari.Í miðri íbúð er stórt
sjónvarpshol, Þrjú svefnherb.m/eikar fataskápum. Geymsla og þvottahús innan íbúðar. LAUS STRAX

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

109. Reykjavík.
Stærð: 99,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 13,6

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb.íbúð stærð 99,9fm á 3.hæð. Skiptist í: Hol, Þrjú Svefnerbergi, þar af
tvö  með  fataskáp.  Parket á  gólfum.  Stofa/borðstofa  með  útgengi á  svalir.  Baðherbergi -  öll  tæki  ný,
baðkar  m/sturtuhengi,  vaskur  og  wc,tengi  f/þvottavél/þurrkara.Gólfflísar  og  flísar á  vegg í  kringum
baðkar.  Eldhúsið  m/snyrtilegri  innréttingu.  Uppþvottavél  fylgir.  Parket á  gólfi.  Geymsla  og  þvottahús  í
sameign. Nýleg teppi á sameign. Húsið málað og tekið í gegn að utan árið 2004.

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

112. Reykjavík.
Stærð: 193

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 25,1
Bílskúr: Já

Parhús á tveimur hæðum m/innbyggðum bílskúr. Neðri hæð: Anddyri, gestasnyrting m/upphengdu wc,
Þvottahús  m/inngengt  inn í  bílskúr.  Eldhús  m/borðkrók,  Stofan  m/útgengi á  afgirta  verönd.  Efri
hæð:Hjónaherbergi m/fataskáp og geymslulofti. Þrjú barnaherbergi. Baðherbergið m/hvítri innréttingu og
flísalagt í  hólf  og  gólf.  Bílskúrinn  er  með  geymslulofti.  Planið  er  hellulagt  og  upphitað.  Garður
nýstandsettur.

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

101. Reykjavík.
Stærð: 89,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Glæsileg  3ja  herb.íbúð á  2.hæð í  lyftublokk á  horni  Klapparstígs  og  Lindargötu.Nánari  lýsing:  Anddyri
m/fataskáp,  stofa/borðstofa  og  eldhús,  allt í  opnu  rými.Tvö  svefnherb.  Baðherb.m/mustang  flísum  á
gólfi,innréttingu og sturtubotni. Allar innréttingar og hurðar úr eik. Eldhús m/útgengi á svalir.Eldhústækin
m/stáláferð.Blástursofn,keramik helluborð og vifta fylgja. Gólfhiti er í öllum herb. Geymsla og þvottahús í
kjallara. Íbúðin afhendist tilbúin án gólfefna. Laus við kaupsamning.

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

200. Kópavogi
Stærð: 85,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15,6

Glæsileg  3ja  herb.íbúð  85,8  fm á  2.hæð í  5.íbúða  fjölbýlishúsi.  Nánari  lýsing:   Anddyri  m/fataskáp
m/spegli.  Hol með ljósum flísum, Stofan m/ parketi  og útgengi á svalir.  Baðherb.flísalagt í  hólf  og gólf,
gler  sturtuklefi,  innrétting  og  upphengt  wc.  Barnaherb.  m/parketi   og  fataskáp.  Eldhúsið  m/  glæsilegri
innréttingu,   flísalagt  gólf   Borðkrókur.  Svefnherb.m/  parketi   og   innangengt í  flísalagt  herbergi,   sem
bæði er þvottahús og fataherbergi. Geymsla á 1.hæð. Kirsuberjaviður Í allri íbúðinni.

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

110. Reykjavík.
Stærð: 114,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Vönduð og vel skipulögð 4ra herb.íbúð í fjölbýlishúsi ásamt stæði í  bílageymslu. Nánari  lýsing: Anddyri
m/fataskáp,  Stofa  og  eldhús  samliggjandi  með  útgengi  út á  flísalagðar  svalir.Eldhúsið  er  m/eikar
innréttingu,  granitborðplötu  og  innbyggðum  ísskáp  og  uppþvottavél  sem  fylgir.  Anddyri,þvottahús  og
baðherb.flísalagt.Allar  innréttingar  og  hurðar  úr  eik.Baðherb.m/innréttingu,  upphengdu  wc,
handklæðaofn  og  granit  borðpl.  Barnaherb.m/fatask.Hjónaherb.m/fataskáp.  Geymsla  innan

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

110. Reykjavík.
Stærð: 83,9-91,3
Fjöldi herbergja: 2

Byggingarár: 2004

Vönduð  og  vel  skipulögð  2ja  herb.íbúð á  jarðhæð í  fjölbýli  ásamt  stæði í  bílageymslu.  Nánari  lýsing:
Anddyri  m/fataskáp,  Stofa  og  eldhús  samliggjandi  með  útgengi  út á  hellulagða  verönd.  Úr  eldhúsi  er
gengið  inn í  þvottahús.  Innbyggður  ísskápur  og  uppþvottavél  fylgir.  Anddyri,þvottahús  og
baðherb.flísalagt.Allar  innréttingar  og  hurðar  úr  eik.Baðherb.m/innréttingu,  upphengdu  wc,
handklæðaofn og granit borðpl. Hjónaherb.m/fataskáp. Geymsla innan íbúðar.  Granit gluggakistur.

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

203. Kópavogi
Stærð: 302,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Einbýlishús í  byggingu á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr á  glæsilegum  útsýnisstað  rétt  við
Elliðavatnið. íbúðin er 254,7 fm og bílskúr 47,7 fm. Nánari lýsing: Anddyri, stofa/borðstofa og eldhús allt í
opnu  rými,  lofthæð  þar  er  3,30m  Hjónaherb.m/snyrtingu  og  fataherb.tvö  barnaherbergi,
baðherb.sjónvarpshol,  þvottahús  og  geymsla.  Innangengt  úr  geymslu í  bílskúr.Lagt  er  fyrir  gólfhita.
Húsið er fullbúið að utan og lóðin grófjöfnuð. Húsið afhendist fokhelt eða eftir nánara samkomulagi.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

112 Reykjavík 
Stærð: 158,6 fm.

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.400.000

Sem ný, gullfalleg 5-6 herbergja íbúð í  nýtískulegu fjölbýli  með sérinngangi  og gluggum í fjórar áttir  og
það ekki að ástæðulausu því útsýnið er stórkostlegt. Fjögur góð svefnherbergi, rúmgóð stofa/borðstofa
og sjónvarpshol með eikarparketi á gólfi. Flott baðherbergi. Allar innréttingar eru úr ölur (já, rétt beygt!).
Barnvænt  og  náttúruvænt  hverfi  því  öll  þjónusta  er í  næsta  nágrenni,  svo  sem  skólar,  leikskólar,
Spöngin, göngustígar og golfvöllur. Stór og flott íbúð. Smellpassar fyrir hjón með 3 börn!

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

107 Reykjavík 

Verð: 27.900.000
Stærð: 125,8 fm.
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 15.015.000

Bílskúr: Já

Björt,  falleg  og  vel  skipulögð  99  fm.  íbúð  auk  26,8  fm.  bílskýlis í  kjallara í  blokk  við  sjávarsíðuna  í
Reykjavík. Stór L-laga stofa og 3 rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf og tengi fyrir
þvottavél.  Beykiparket á  gólfum.  Tvennar  svalir,  aðrar  með  útsýni  út  yfir  Faxaflóa,  hinar  út í  garð.
Sérgeymsla  og  sameiginlegt  þvottahús.  Fallegur  og  barnvænn  garður.  Skólar  og  öll  önnur  þjónusta  í
næsta nágrenni. Falleg íbúð á góðum stað, tilvalin fyrir helgarpabbann? Laus fljótlega.

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

105 Reykjavík 
Stærð: 103,7 fm.
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 13.000.000

Stór og góð fjögurra herbergja kjallaraíbúð í blokk í göngufæri við bakaríið hans Jóa Fel og kaupmanninn
á  horninu í  Rangá.  Rúmgóð  stofa/borðstofa, 3  stór  svefnherbergi,  eldhús  með  silfursprautulakkaðri
innréttingu og borðkrók. Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Plastparket á öllum gólfum nema baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf m/baðkari og upphengdri sturtu. Sameiginlegur bakgarður. Gott áhvílandi
lán sem má yfirtaka. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Góð kaup.

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Reykjavík
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 8.210.000
Bílskúr: plata

HENTUG  FYRSTU  KAUP.  Frábær  staðsetning  3ja  herbergja  hæð  þríbýlishúsi.  Gengið  er  inn
sameiginlega  forstofu   með  fatahengi.  Eignin  skiptist  stofu,  tvö  svefnherbergi,  baðherbergi  og  eldhús.
Sameiginlegur garður og  sameiginlegt þvottarherbergi ásamt sér geymslu. Góð eign á góðum stað.

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

104 Reykjavík 
Stærð: 70,9 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 9.350.000

Ertu  að  leita  að  íbúð  með  sérinngangi.  Hér  er  hún!  Þriggja  herbergja  íbúð í  kjallara í  fallegu  þríbýli  í
Sundahverfinu.  Hol  m/máluðu gólfi,  skemmtilega viðhaldið  upprunalegt  eldhús m/nýjum tækjum,  stofa
m/plastparketi,  herbergi  m/filtteppi á  gólfum.  Rúmgott  baðherbergi  með nýdúklagðri  sturtu  og  góðum
skáp. Sameiginlegt þvottahús og geymsla. Þetta er sæt, lítil  íbúð tilvalin sem fyrstu kaup fyrir  ungt fólk
sem er að hefja búskap - og enn frekar ef þau eru með húsdýr!

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Vesturbær
Stærð: 248,2

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 30.170.000
Bílskúr: Já

Til sölu er glæsilegt þriggja hæða parhús ásamt bílskúr í vesturbænum í Reykjavík. Í dag er húsinu skipt í
tvær  eignir,  annars  vegar  rúmgóða  íbúð á  jarðhæð  og  hins  vegar  íbúð á  fyrstu  og  annarri  hæð.   Allt
viðhald eignarinnar er til mikillar fyrirmyndar. Íbúðin á jarðhæð er í dag leigð út fyrir um 95.000 krónur á
mánuði,  en  hún  er  rúmgóð  og  smekklega  innréttuð.  Eigninni  fylgir  söluvernd  VÍS  sem gildir  til  næstu
fimm ára.  Frekari upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

104 Reykjavík 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á tveimur hæðum og er nýbúið að
endurnýja  að nánast  öllu  leyti.  Baðherbergi  eru  tvö,  svefnherbergi  þrjú  og stofur  þrjár.  Tveir  inngangar
eru í húsið. Bílskúr er með húsinu. Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á
baði og í eldhúsi eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er í
gólfi í eldhúsi og baði. Falleg lóð. Hagstæð lán áhvílandi.

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is

113 Reykjavík 
Stærð: 103,1 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2002 

Brunabótamat: 17.550.000 

Jónas Örn 
Jónasson hdl. 

lögg. fasteignasali 

jonas@remax.is

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega vel skipulagða 3ja herb. íbúð í Grafarholtinu. Íbúðin er 103,1 fm á 
sérhæð. Forstofa m/ náttúrustein og fataskáp. Eldhús m/ innréttingu úr hlyn og náttúrustein á gólfi og 
borðkrók. Herbergi eru tvö og rúmgóð með skápum/parketi úr hlyn. Innaf eldhúsi er þvottaherb. og 
geymsla. Útgengt er úr eldhúsi úti á suðursvalir. Baðherb. er flísalagt með baðkari. Stofa er með einstöku 
útsýni í norður/vestur. Húsið er snyrtilegt með góða sameign.  Laus strax/hagstæð lán áhvílandi.
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Hafnarfjörður
Stærð: 126,2 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 16,2 mill

126,2 fm sérhæð við Ásbúðartröð í Hafnarfirði. Komið er inn í flísalagða forstofu og þaðan er gengið inn í
hol  með  parketi á  gólfi. Í  íbúðinni  eru  tvö  barnaherbergi  með  parketi á  gólfi,hjónaherbergi  með  góðu
skápaplássi.  Eldhús  með  viðar  innréttingu  og  parketi á  gólfi.  Stofan  og  borðstofan  eru  með  parketi  á
gólfi. Úr stofunni er útsýni yfir Hafnarfjörð. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Sameiginlegt þvottahús
er í húsinu og geymsla. Góður pallur er í garðinum sem hægt er að ganga út á beint úr íbúðinni.

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Álftanes
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 14,3 mill

Falleg 3ja herbergja 95 fm endaíbúð á annari hæð á annari hæð. Komið er inn í flísalagða forstofu með
fataskáp. Hjónaherbergið er með plastparketi á gólfi og skápum. Barnaherbergið er með plastparketi á
gólfi og skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari og innréttingu. Eldhúsið opið inn í
stofu  með  fallegri  innréttingu.  Stofan  og  borðstofan  eru  með  útgengi á  stórar  svalir  og  plastparketi  á
gólfi. Á jarðhæð er sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla. Áhv. Hagstætt 4,35 % lán er áhvílandi

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

220 Hafnarfjörður
Stærð: 87

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 10.6m

Rúmgóð íbúð á 1.  hæð með SÉRINNGANGI og verönd.  Flísalagt  anddyri  með skáp.  Sjónvarpshol  og
stofa er með eikarparket á gólfi. Stofa er rúmgóð með stórum gluggum, útgengt út á verönd. Eldhús er
með  hvítlakkaðri  viðarinnréttingu  og  parket á  gólfi.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi,
eikarparket á gólfi. Í íbúðinni er sérþvottahús og geymsla. Flott fyrsta eign en einnig tilvalin fyrir eldra fólk,
ENGIN STIGI OG ENGIN ÞRIF Á SAMEIGN. ***OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5 NÓV***

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Reykjanesbær
Stærð: frá 70 fm

Fjöldi herbergja: 2-4 herb
Byggingarár: 2007
Bílskúr: 2.900.000.

VORUM  AÐ  FÁ  NÝJAR  2JA  HERBERGJA  ÍBÚÐIR Í  ENGIDAL 2  ÁSAMT  3JA  OG  4RA  HERB.  Húsið
stendur á góðum stað, þar sem er stutt í alla þjónustu og greið leið til höfuðborgarinnar. Allur frágangur
er  eins  vandaður  og  kostur  er  og  sérstök  áhersla  er  lögð á  næði  hverrar  íbúðar.  A.T.H.  Íbúðirnar
afhendast  fullbúnar  með gólfefnum og helstu heimilstækjum svo sem ísskáp,  örbylgjuofn,  eldavél,  ofn,
þvottavél og þurkara Greiðslur eignanna eru sérlega þægilegar og tryggðar með bankaábyrgð

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

101 Rvk
Stærð: 71,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.5 M

Íbúðin  var  parketlögð  úr  hlyn í  sumar.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýleg  eldavél.
Stofa  er  björt  með parket  úr  hlyn.  Svefnherbergi  er  gott  með nýlegum skápum,  gluggi  snýr  út í  garð.
Baðherbergi  er  snyrtilegt,  flísalagt  gólf  og hluti  af  vegg,  sturta er  flísalögð.  Góð geymsla fylgir  íbúðinni.
Sameign er öll hin snyrtilegasta og var endurnýjuð í sumar, flísalagður gangur, teppalagður stigi, málað,
eldvarnarhurðar í allar útihurðar íbúða. Þak og gluggar málaðir. OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5 NÓV.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Reykjavík
Stærð: 49,5

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 9 mill

Glæsileg 49,5 fm íbúð á annari  hæð í nýlega uppgerðu húsi  við Lindargötu í  Reykjavík.  Komið er inn í
flísalagða forstofu með fataskáp og þaðan er  gengið inn í  opið rými  þar  sem er  eldhús og björt  stofa.
Eldhúsið er með fallegri innréttingu, bæði eldhús og stofa eru með parket á gólfi. Svefnherbergið er með
skápum  og  parketi á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  þar  er  baðkar  og  innrétting.  Í
kjallara/jarðhæð  er  sameiginlegt  þvottahús  og  sér  geymsla.  Um  er  að  ræða  glæsilega  eign í  hjarta

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Hafnarfjörður
Stærð: 87,5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 13,4 mill

3ja herbergja á annari hæð. Lýsing íbúðar: komið er inn í hol með parket á gólfi og þaðan gengið inn í
oppna og bjarta íbúð þar sem eldhús og stofa liggja saman í oppnu rými. Eldhúsið er með fallegri viðar
innréttingu,  eyju,  gas eldavél  og háf.  Bæði  stofa og eldhús eru með fallegu parketi  úr  hlyn á gólfum. Í
íbúðinni  eru  tvö  svefnherbergi  bæði  með  parketi á  gólfum  og  fataskápum.  Vert  er  að  taka  fram  að
glæsilegt  útsýni  er  úr  íbúðinni.Á  íbúðinni  hvíla  hagstæð  lán  með  4,15%  vöxtum  sem  mögulegt  er  að

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Reykjavík
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

205,3  fm eign í  tvíbýli á  góðum útsýnisstað ásamt  45,3  fm bílskúr.  Íbúðin á  efri  hæðinni  er  131,5  fm.
Komið  er  inn í  anddyri  með  flísum á  gólfi  og  forstofuskáp  og  þaðan  inn í  flísalagt  hol.  Eldhúsið  og
borðstofan  eru  með  flísum á  gólfi,  eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu.  Stofan  er  björt  og  með
GLÆSILEGU  ÚTSÝNI.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Hjónaherbergið  er  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Barnaherbergin þrjú eru öll með parketi á gólfi. Á neðri hæðinni er 73,8 fm auka íbúð með sérinngangi.

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is
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Stærð: 94,8
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 13,4

Reykjavík

Mjög góð 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir aldraða á 8.hæð með miklu útsýni
á þessum vinsæla stað að Árskógum. Anddyri með fataskáp. Í eldhúsi er hvít
innrétting  með  beykiköntum,  uppþvottavél  fylgir  með.  Rúmgóð
stofa/borðstofa,  útgengt á  svalir.  Tvö  herbergi  bæði  með  fataskápum.  Á
gólfum  er  ljóst  parkett.  Baðherbergi  með  dúk á  gólfi,  sturtuklefi,  hvít
innrétting. Þvottahús er innaf baðherbergi  þar er t.f.  þvottavél  og þurrkara. Í
sameiginlegu rými er samkomusalur. Hægt er að fá heitan mat í mötuneytinu.
Fjölbreytt þjónusta og afþreyjing í boði.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

Stærð: 187,0 fm.
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 2006
Bílskúr: 34,0 fm.

Selfoss

Glæsilegt  og  vel  skipulagt  187,0  fm.  einbýlishús  úr  forsteyptum einingum á
einni  hæð með innbyggðum bílskúr.  Það er  uppreist,  afhent  sléttpússað að
utan em ómálað, þakjárn ásett og þakkantur frágenginn. Lóð grófjöfnuð. Að
innan eru veggir einangraðir og múrhúðaðir, eldveggur við bílskúr er steyptur,
loft  eru  óeinangruð  en  upptekin,  gólf  tilbúin  til  flotunar,  gluggar  og  gler
frágengin,  útihurðir  með  þriggja  punkta  læsingu  og  bílskúrshurð  ísettar,
raflagnir  og  dósir í  útveggjum,  vatnslagnir  tengdar  og  lagnir  til  ofna  komnar
upp. Húsið er 153,0 fm. auk 34,0 fm. bílskúr. Skv. samþ. teikningum skiptist
húsioð í forstofu, fjögur rúmgóð svefnherbergi, geymslu, baðherbergi, eldhús,
þvottahús, borðstofu og stofu og útgangi á lóð. Innangengt er í  bílskúr. Tvö
stæði fyrir framan bílskúr. Húsið er mjög nálægt skólum og allri þjónustu.

Bjarni
Sölufulltrúi

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

Reykjavík
Stærð: 112,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 14.235.000
Bílskúr: Já

Falleg vel skipulögð og rúmgóð fjögurra herbergja íbúð ásamt bílskúr. Heildarstærð eignar er 112,3 fm.
Íbúðin er 94,3 fm. ásamt 18 fm. bílskúr. Íbúðin hefur verið tekin í gegn að stórum hluta og þar má nefna
eldhús, bað og stofu. Í eldhúsi er ný og vel skipulögð innrétting með miklu skápaplássi ásamt glæsilegri
gaseldavél, uppþvottavél og þvottavél sem fylgja með. Svefnherbergin eru þrjú. Hjónaherbergið er stórt
og rúmgott með miklu skápaplássi og lökkuðu gólfi, minni herbergin eru með dúkk á gólfum.

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

runarp@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson

lögg. fasteignasali

Hafnarfirði
Stærð: 91,4

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 11.150.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg og vel skipulögð 2 til 3 herbergja íbúð á fyrstu hæð í rólegu og góðu hverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er
með parketi á gólfum. flísar eru á baðherbergi. Baðherbergi er með baðkari og sturtuhaus, ásamt tengi
fyrir  þvottavél.   Hjónaherbergið  er  stórt  og  rúmgott  með  góðu  skápa  plássi, í  íbúð  er  svo  minna
barnaherbergi. stofa er stór og rúmgóð, eldhús er með snyrtilegri hvítri innréttingu. Sérgeymsla er inn af
íbúð. Úr íbúð er útgengt er út í skjólsælan garð. Íbúðin er í góðu húsi sem hefur tekið í gegn að hluta

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

runarp@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson

lögg. fasteignasali

Mosfellsbæ
Stærð: 97,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 15,300,000
Bílskúr: Nei

Fallegt  3ja  herb.  97 fm endaraðhús á einni  hæð í  Mosfellsbæ. Komið er  inn í  flísalagða forstofu.  Stórt
rými  sem  skiptist í  stofu  og  eldhús.  Eldhús  er  með  fallegum  innréttingum  og  flísalagt á  milli  skápa.
Rúmgott  þvottahús  með  innréttingum  og  geymslulofti.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  baðkari.
Svefnherbergin eru tvö í íbúðinni,  rúmgott barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum og þar útgengt
út í  fínan  garð.  Hátt  er  til  lofts í  eigninni  sem gefur  skemmtilegt  yfirbragð.  Þetta  er  flott  eign á  flottum

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

203
Stærð: 360

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Glæsilegt 2 hæða einbýlishús í Kópavogi. Húsið skilast fokhelt eða lengra komið sé þess óskað. Þetta
hús er í enda á botnlangagötu og fær því virkilega fallegt útsýni. Ekki eru komnir milliveggir og getur því
kaupandi haft áhrif á innraskipulag hússin. Búið er að setja gler í alla glugga og hita í gólf á neðri hæð.
Lóðin skilast grófjöfnuð.Virkilega fallegt hús á mjög góðum stað.

Nanna
Sölufulltrúi

nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir

lögg. fasteignasali
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Stærð: 110-140
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006113 Grafarholt

Hörður

hordur@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Aðeins 7 íbúðir eftir í  þessu nýja og góða fjölbýlishúsi.    *****REMAX STJARNAN
KYNNIR  Þorláksgeisli  5, Grafarholti***** *****SÖLUSÝNING Í DAG SUNNUDAG*****
*****KL: 14:00-16:00*****  
3ja og 4ra herbergja íbúðir á  besta  stað í  Grafarholtinu.  Stutt í  útvist.  Íbúðir  skilast
fullbúnar  að  innan  án  gólfefna  nema baðherbergi  og þvottahúsgólf,  sem skilast  flísalögð. 
Fataskápar ná uppí  loft.   Laus nú þegar og hægt að flytja  inn  við  kaupsamning.  Þetta  eru
góðar  íbúðir,  byggðar  af  traustum  verktaka,  JB  byggingarfélag  ehf. Lyfta í  húsinu.  Öll  tæki  frá
AEG  og  innréttingar  frá  HTH.    Sölufulltrúar  REMAX  STJÖRUNNAR  verða  á staðnum og 
hlakka til að sjá ykkur og sýna þessa glæsilegu eign

Stærð: 161-224 fm
Fjöldi herbergja: 4-6

Byggingarár: 2005-2006
Bílskúr: Já

á góðu verði

Hörður

hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Til sölu eru einbýlishús og parhús í Sandgerði og Innri Njarðvík. Húsin skilast öll fullbúin
að utan og fokheld að  innan  eða  lengra  komin.    Er  hér  um  að  ræða  frábært
tækifæri á  að  eignast  sérbýli  nálægt höfuðborgarsvæðinu.   

**Allar  frekari  upplýsingar  veita  löggiltir  fasteignasalar  RE/MAX Stjörnunnar  Guðrún 
Antonsdóttir og Hörður Sverrisson.
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Stærð: 229
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 2005
Bílskúr: Já

201, Kópavogur

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Glæsilegt og vel staðsett tveggja hæða 229,3 fm endaraðhús með inn-
byggðum 26,3 fm bílskúr. Neðri hæð: Bílskúr, gestasalerni, eldhús, þvottahús, 
borðstofa og stofa. Gert er ráð fyrir möguleika á opnum arni. Efri hæð: Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og tómstundarými. Á efri hæðinni er 
útgengt á rúmlega 30 fm svalir með frábæru útsýni yfir Bláfjöll og Elliðavatn. 
Húsið er fullbúið að utan, steinað, gluggar úr maghoný og litað gler. Að innan 
er húsið rúmlega fokhelt, gólf pússuð/þarfnast a.m.k. slípunar og allar hitalagnir 
komnar í gólf. Lóð er grófjöfnuð.

Stærð: 499
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

108, Fossvogur

REMAX BORG kynnir 500 fm gullmola með óendanlega skipulagsmöguleika
varðandi  skiptingu á  eigninni.  Eignin  er á  tveimur  hæðum,  hvor  um  sig  því
uþb 250 fm. Á efri hæðinni er eldhús, baðherbergi, stofa, svefnherbergi og ca
60 fm sér 2ja herbergja íbúð. Á neðri hæðinni eru 5 svefnherbergi, þvottahús,
lítil snyrting, fjölskyldu/tómstundarými og geymsla. Á neðri hæðinni liggja fyrir
arkitektateikningar  að  auka  íbúð  sem  verða  aðgengilegar  kaupendum  við
sýningu eignarinnar. Hægt væri þó að nýta rýmið á 1053 aðra vegu allt  eftir
þörfum og/eða hagsýni kaupenda.

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Stærð: 149
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 22.800.000

Bílskúr: Já

260, Njarðvík

Virkilega vandað og glæsilegt raðhús á besta stað í Njarðvík. Íbúðarhlutinn er
118,4  fm  og  bílskúrinn  er  30,5.  Hér  hefur  hvarvetna  verið  vandað  til  verks
eins og sést á myndunum en sjón er þó yfirleitt sögu ríkari. Stór og rúmgóð
stofa  ásamt  fallegu  opnu  eldhúsi  er á  hægri  hönd  þegar  inn  er  komið.  Á
vinstri hönd eru þrjú svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi og þvottahús með
innangengt í  stóran bílskúr.  Eignin er öll  með hita í  gólfum og einnig er hiti  í
stéttinni  fyrir  utan.  Opið  hús  er í  dag  milli  17  og  18  þar  sem  Vernharð
sölufulltrúi  tekur á móti  ykkur.  Aðrir  skoðunartímar, sé eignin ekki  seld, eru í
samráði við sölufulltrúa.

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Þarf að gera upp!
Stærð: 74

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.200.000

ATH. GÓÐUR AFSLÁTTUR VEGNA ÝMISSA ENDURBÓTA SEM HUGA ÞARF AÐ! Forstofa með flísum
á gólfi.  Eldhús er með eldri,  ljósri  innréttingu, borðkrók og dúk á gólfi.  Stofan er rúmgóð og björt með
plastparketi.  Gott  bjart  hjónaherbergi  með  nýlegum  skápum á  heilum  vegg,  plastparket á  gólfi.
Baðherbergi  er  með  baði  og  dúk á  gólfi.   Eignin  er  mjög  björt  og  vel  skipulögð.  Stór  og  vel  gróinn
garður.  Stutt í alla þjónustu. Íbúðin er í kjallara/jarðhæð.

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

101, Þingholt
Stærð: 154

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 17.600.000

Rómantískt einbýli á besta stað í miðborg Reykjavíkur. Haðarstígur er vel falin gata sem liggur samhliða
Bragagötu. 1.hæð: Anddyri,  stofa og eldhús. 2.hæð: Baðherbergi,  þrjú svefnherbergi  og svalir.Stór og
sjarmerandi stofa með lokuðum arni. Eldhús er hálflokað með borðkrók. Hjónaherbergi er með góðum
gluggum og útgengi á svalir.  Tvö ágæt barnaherbergi eru á miðri 2. hæð. Baðherbergi er nýstandsett.
Hringdu núna og pantaðu skoðun í síma 823-1990.

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali



FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á tveimur

hæðum sem verið er að innrétta sem gistiheimili fyrir 31 manns. Á neðri-

hæð er gert ráð fyrir 5 eins manns herbergjum og einu baðherbergi með

sturtuaðstöðu, á efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins manns herbergjum og

2 tveggja manna herbergjum, 5 snyrtingar og 4 sturtuherbergi, eldhús

og matsalur, ásamt þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum her-

bergjum. Að utan er húsið fallega klætt. Gott tækifæri fyrir verktaka að

klára og nota fyrir starfsmenn. Verð 78 m.

Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í 
FÉLAG FASTEIGNASALA

SÍMI 588 9490

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

Falleg íbúð á 4. hæð í suðvestur-
hluta hússins. Íbúðin er ný en húsið
er byggt árið 2004. Náttúrusteinn er
á gólfi forstofu og inn í baðherb.,
þar eru skápar og góð aðstaða.
Stofan og eldhúsið eru í einu rými. Í
stofu og eldhúsi er náttúrusteinn á
gólfi á öðrum hlutum íbúðarinnar er
parket úr hlyn. Eldhúsið er opið inn
í stofuna og aðskilið frá henni með
eyju, innrétt. er úr birki sem og allar
hurðar í íbúðinni. Innrétt. er frá
HTH. Þetta er góð og vönduð íbúð.
Í íbúðinni eru gluggatjöld frá Z-
brautum bæði af Screen-gerð og

myrkvatjöld í 2 svefnherb. Íbúðinni fylgir geymsla á jarðhæð 7,2 fm hluti af
heildarfm-tölu íbúðarinnar. Stæði í bílag. fylgir.

ÁSETT VERÐ 26,9 M. (Ágúst 692 0034, Svavar 821 5401)

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG - ALLIR VELKOMNIR

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0403,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 13:00 - 16:00

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrir-
myndar, stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Gólfefni fallegar flísar og parket.
Stutt er í leikskóla og skóla. Stutt er í fallega náttúru úr hvarfahverfinu og
mikið um fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni, eins er þjónustustigið í
hverfinu á mikilli uppleið með t.d. tilkomu Bónuss og Húsasmiðjunar og
væntanlegra verslana í næsta nágrenni. Þetta er sananarlega eign sem vert
er að skoða. ÁSETT VERÐ: 28,8 M.

(UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR SVAVAR Í SÍMA 821-5401)

ÁLFKONUHVARF 27, ÍBÚÐ 0209,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15:00 - 17:00

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrir-
myndar, stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Gólfefni fallegar flísar og parket.
Stutt er í leikskóla og skóla. Stutt er í fallega náttúru úr hvarfahverfinu og
mikið um fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni, eins er þjónustustigið í
hverfinu á mikilli uppleið með t.d. tilkomu Bónuss og Húsasmiðjunar og
væntanlegra verslana í næsta nágrenni. Þetta er sananarlega eign sem vert
er að skoða. Mjög vel með farið 137,7 fm. einbýlishús á einni hæð ásamt 36
fm. sérstæðum bílskúr samtals tæplega 174 fm. innst í botlangagötu á
vinsælum stað í Kópavogi. Bílskúrinn er sérstæður og er með rafmagni,
heitu og köldu vatni og rúmgóðri geymslu. útgengt á skjólsæla timbur
verönd sem snýr í há suður með skjólveggjum og er hún sérstyrkt fyrir
heitan pott, þaðan er gengið niður í fallegan garð. Góð eign á góðum stað
sem vert er að skoða. ÁSETT VERÐ: 39,5 M

EIGENDUR TAKA Á MÓTI GESTUM
Upplýsingar um eignina veitir Svavar 821 5401

HRAUNTUNGA 8, EINBÝLI
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 17:00 - 18:00

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HRAUNBÆR – 110 RVK.

HRAUNBÆR – 110 RVK.
Mjög góð 4ra herb. 109,4 íbúð á 1.hæð með
vestursvölum í nýlega viðgerðu og máluðu húsi.
Ný falleg eldhúsinnrétting og fataskápar. Parket
og flísar á gólfum. VERÐ 21,7 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300Halla Unnur Helgadóttir,

löggiltur fasteignasali

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-18
Hjaltabakki 10 - 109 Reykjavík

Fr
um

Gullfalleg 86,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Eignin skiptist í:
Gang með skápum, 2 góð herbergi með skápum, baðher-
bergi með kari, eldhús með endurnýjaðri innréttingu, rúmgóð
stofa með útgangi út á svalir og geymslu í kjallara. Parket og
flísar á gólfum. ÍBÚÐIN ER LAUS. V-15,9 millj. (4226)

Jóhanna tekur vel á móti ykkur 
í dag milli kl : 16-18.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

HRAUNBÆR - 110 RVK.
Falleg og björt 3ja herb. 81,8 fm íbúð á
3.hæð(efstu) í litlu fjölbýli með góðum svölum.
Búið er að klæða húsið að utan. VERÐ 16,7 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

SUÐURÁS - 110 RVK

SUÐURÁS - 110 RVK.
Sérlega fallegt raðhús á tveimur hæðum, m/
innbyggðum bílskúr og 4 svefnherbergjum.
Alls 191,7 fm. Parket og flísar á gólfum, vel
skipulagt. Falleg timburverönd út frá stofu.
Vönduð og vel með farin eign. VERÐ 47,8 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300Halla Unnur Helgadóttir,

löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

NÝTT Í SÖLU – BÆJARGIL GBÆ.

BÆJARGIL - 210 GBÆ.
Sérlega fallegt tvílyft einbýlishús innst í botnlanga
í Bæjargili í Gbæ.
Húsið er með innbyggðum bílskúr/parketlagður,
í dag sem stúdíóíbúð auk 24 fm geymsluskúr á
lóð sem er ekki í fm. tölu eignarinnar. Stór afgirt
timburverönd. Mjög góð eign á rólegum stað.
VERÐ 52,9 millj.   

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Studio - íbúðir

Bolhol t  6  *  105 Reyk jav ík  *  S ími :  517-4050

Vetrartilboð:
Fullbúin stúdíó-íbúð á 25.000 kr. vikan.

Nettenging í íbúðum. Aðgangur að þvottahúsi.

www.bolholt.is
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ÖGURÁS 8
GARÐABÆ

Glæsilegt fullbúið 174,2 fm parhús ásamt 48
fm bílskúr, samtals 222,2 fm á góðum stað.
Flísar og glæsilegt parket á gólfum. Flottar
innréttingar, upptekin viðarklædd loft. Full-
búin lóð og stór verönd. Verð 53,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
María og Pétur

taka á móti gestum s: 554-4525

Sérlega fallegt 177,1 fm einbýli ásamt 57,1
fm bílskúr, samt. 234,2 fm. Að innan er hús-
ið nánast fullbúið með fallegum innrétting-
um, vantar gólfefni og flísar á baðherbergi
og snyrtingu. Fullbúið að utan og lóð gróf-
jöfnuð. Glæsil. eign á rólegum og góðum
stað. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Erna og Sigurgeir

taka á móti gestum s: 565-0093

Glæsilegt fullbúið 140,8 fm parhús ásamt 21
fm bílskúr, samtals 161,8 fm á frábærum út-
sýnisstað innst í botnlanga við opið svæði.
Sérlega vönduð eign með fallegum innrétt-
ingum, náttúrustein og parketi á gólfum.
Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Hilmar og Ingibjörg

taka á móti gestum s: 555-2568

HJALLABRAUT 60
HAFNARFIRÐI

Gott 296,6 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr með aukaíbúð á
góðum stað. Eignin skiptist í 124 fm neðri
hæð, 140,6 fm efri hæð og 32 fm bílskúr.
Fimm svefnherbergi á efri hæð. Á neðri
hæð er 2ja herb. aukaíbúð með sérinngangi.
Verð 44,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Jónína

tekur á móti gestum s: 555-2129

ÞRÚÐVANGUR 11
HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 139,9 fm einbýli ásamt 33,3
fm bílskúr, samtals 173,2 fm á rólegum og
góðum stað í Norðurbænum. Fjögur svefn-
herb. Nýuppgerður glæsilegur garður með
stórri verönd, sól frá morgni til kvölds. Frá-
bær staðsetning, stutt í skóla og alla þjón-
ustu. Verð 40,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 16-18
Ásrún og Kristþór

taka á móti gestum s: 487-4990

SMYRLAHRAUN 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

Falleg og vel skipulögð 119,3 fm neðri hæð í
tvíbýli ásamt 26,3 fm bílskúr, samtals 145,6
fm. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi. Ver-
önd með skjólveggjum. Falleg eign á róleg-
um og góðum stað. Verð 32,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Þórhallur og Ingibjörg
taka á móti gestum s: 555-0259

LANGEYRARVEGUR 7
HAFNARFIRÐI

Fallegt og mikið endurnýjað 119,5 fm einbýli
sem skipt hefur verið í tvær samþykktar
íbúðir. Á jarðhæð er 2ja herb. 53,6 fm íbúð
og á efri hæð og í risi er 4ra herb. 65,9 fm
íbúð. Sérinngangur. Möguleiki að kaupa í
tvennu lagi. Verð 32,4 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Sólveig og Margrét

taka á móti gestum s: 898-1496

TRÖLLATEIGUR 25
MOSFELLSBÆ

Fallegt nánast fullbúið 139,5 fm endaraðhús
ásamt 26 fm bílskúr, samtals 165,5 fm á
góðum stað. Verönd og suðursvalir. Fallegar
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Fjögur
svefnherbergi. Falleg eign á góðum stað
sem hægt er að mæla með. Verð 40,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 17-19
Guðrún og Karl

taka á móti gestum s: 566-8178

FURUVELLIR 30
HAFNARFIRÐI

BLIKAÁS 56
HAFNARFIRÐI

VALLARBRAUT 3, 0101
HAFNARFIRÐI

Nýleg, rúmgóð og glæsileg 123,6 fm 5 herb.
íbúð á 1. hæð ásamt 24,9 fm bílskúr, sam-
tals 148,5 fm. Sérinngangur. Fallegar inn-
réttingar, parket og flísar. Stór verönd með
skjólveggjum. Laus við kaupsamning.
Verð 30,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Davíð

tekur á móti gestum s: 896-0676

Falleg 138,8 fm efri hæð og ris í tvíbýli á
góðum útsýnisstað. Sérinngangur. Fjögur
svefnherbergi, möguleiki á tveimur í viðbót í
risi. Flott endurnýjað baðherbergi með horn-
baðkari. Falleg eign á góðum stað, stutt í
skóla og helstu þjónustu. Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Oddfríður

tekur á móti gestum s: 897-1755

Falleg mikið endurn. 115,3 fm neðri hæð í
góðu þríbýli. Eldhús og baðh. endurnýjað.
Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnh. Suð-
ursvalir, gengið niður í fallegan gróinn garð
af svölum. Falleg og björt eign á góðum
stað í gamla miðbænum. Verð 26,0 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Júlíus og Sveinrún

taka á móti gestum s: 565-2562

MIÐVANGUR 10, 0102
HAFNARFIRÐI

Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð 125,8
fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
Parket, flísar og góðar innréttingar. Góðar
yfirbyggðar svalir. Góð staðsetning, stutt í
skóla og þjónustu. Verð 23,7 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Jóhann og Þórunn
taka á móti gestum s: 555-2577

STEKKJARBERG 6, 0201
HAFNARFIRÐI

Falleg 92,3 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli á góðum stað í Setberginu. 2 íbúðir á
palli í 6 íbúða stigagangi. Góðar suðaustu-
svalir. Sameiginleg verönd með skjólveggj-
um fyrir stigaganginn. Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Friðrika
tekur á móti gestum s: 898-6090

HJALLABRAUT 3, 0201
HAFNARFIRÐI

Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli í Norðurbænum. Gluggar á þrjá
vegu. Gengið út á góðar suðursvalir úr stofu
og hjónaherbergi. Stutt í skóla og þjónustu.
Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sigrún
tekur á móti gestum s: 698-4891

AKURVELLIR 1, 0201
HAFNARFIRÐI

Glæsileg, ný og fullbúin 92 fm 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í nýju lyfthúsi. Parket og flísar á
gólfum, fallegar innréttingar og hurðar.
Nuddbaðkar. Suðursvalir. Mynddyrasími.
Aðeins 4 íbúðir á hæð. Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Jan og Antoniette
taka á móti gestum s: 867-5483

ESKIVELLIR 5, 0205
HAFNARFIRÐI

Stórglæsileg 77,7 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu fullfrágengnu húsi á Völlunum. Flísa-
lagðar svalir þar sem sólin er fram á kvöld.
Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar.
Sérlega falleg og vönduð eign í nýju lyftu-
húsi. Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Helga

tekur á móti gestum s: 698-0303

ÁLFHOLT 8, E.H.
HAFNARFIRÐI

SUNNUVEGUR 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601

Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
Opið virka daga kl. 9-18 Sjá einnig myndir

í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

OPIN HÚS Í DAG SUNNUDAGOPIN HÚS Í DAG SUNNUDAG

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali



Fr
um

GVENDARGEISLI 110 GVENDARGEISLI 110 
REYKJAREYKJAVÍKVÍK

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Stílhreint, vandað og sérlega glæsilegt 296
fm einbýli á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr. Vandað hefur verið til allra verka til að
gera heimilið stílhreint, fágað og falleg en
jafnframt nútímalegt. Fagfólk á öllum sviðum
hönnunar og fagmenn voru fengnir til að
vinna öll verk. Húsið er hannað út frá sjónar-
miðum nútímafjölskyldu. Verð 79,5 millj.

Guðbjartur tekur á móti gestum
s: 660-8500

OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 14-16

Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

206 - 210 fm
Verð frá 31,9 millj. Fokheld
Verð frá 38,9 millj. Tilbúin undir tréverk

www.hofdi.is

RAUÐAMÝRI 2 - 12, MOSFELLSBÆ

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 13.00 - 16.00

RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐU RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

RAUÐAMÝRI 11 - 17, MOSFELLSBÆ

Húsin eru tilbúin til afhendingar. Fullbúin að utan. Bílaplan hellulagt með snjóbræðslu. 
Lóð er skilað tyrfðri ásamt sólpalli. 

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

163 - 177 fm 
Verð frá 27,9 millj. Fokheld 
Verð frá 34,9 millj. Tilbúin undir tréverk 

90% fjá
rm

ögnun

90% fjá
rm

ögnun

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið



Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

Einstaklega glæsileg 208 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr á þessum óviðjafnanlega 
útsýnisstað við Golfvöllinn. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja. Sérsmíðaðar innréttingar. 
Hjónasvíta með glæsilegu baðherbergi innaf og stórum svölum. Ljós marmari er á 
gólfum. Sjón er sögu ríkari. Verð 60,7 millj. 
Möguleiki er að kaupa neðri hæðina í sama húsi  eða  rúmlega 50 fm rými á  1.hæð að 
auki, full lofthæð, stórir gluggar, fallegt útsýni, gefur ýmsa möguleika, verð 10 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum.

EFRI SÉRHÆÐ

Stórglæsileg sérhæð ásamt innbyggðum bílskúr og möguleika á  rúmlega 50 fm rými á 
1. hæð, samtals rúmlega 220 fm. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Granít í eldhúsi og 
sólbekkjum.Frábært útsýni yfir golfvöllinn í Grafarholti. Eign í sérflokki sem bíður upp á 
mikla möguleika. Verð 47 millj. Möguleiki er að kaupa efri hæðina í sama húsi eða  rúm-
lega 50 fm rými á  1.hæð að auki, full lofthæð, stórir gluggar, fallegt útsýni, gefur ýmsa 
möguleika, verð 10 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum.

NEÐRI SÉRHÆÐ

Happafengur! Sérlega fallegt og vel skipulagt endaraðhús á þessum barnvæna stað. 4 svef-
nherbergi. Eignin er laus strax. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
Verð aðeins 29,9 millj. 

Margrét sýnir húsið. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 16-17,

Opið hús í dag sunnudag kl 16.00 - 17.00

LAUFENGI 166

Sýnum í dag fallegt og vel skipulagt 208 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan og full glerjað, lóð grófjöfnuð.  Húsið er með steinaðri 
áferð og gluggar, útihurðar og bílskúrshurð eru fá Gluggasmiðjunni. Þakkantur er frágenginn 
og allar rennur komnar í.  Verð 32,9 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 14-15,

Opið hús í dag sunnudag kl 14.00 - 15.00 

FLÉTTUVELLIR 37 - EINBÝLI- HFJ. 

Kynnum í dag fallega 112 fm 4 ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með glæsilegri timbur-
verönd mót suð-vestri. Sér þvottahús. Fallegt eldhús og bað. Parket og flísar. Verð 24,5 millj. 

Milla býður áhugasama gesti velkomna. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 13.30 -14.30.

Opið hús í dag sunnudag kl 13.30 - 14.30 

BURKNAVELLIR 5, HFJ. 

www.hofdi.is

Bjóðum ykkur að sjá sérlega fallegt  191,4 fm einbýlishús með innbyggðum 26,9 fm bílskúr. 
Húsið er á fallegum útsýnisstað í lokaðri botnlangagötu. Hellulögð innkeyrsla. Húsinu hefur 
verið vel við haldið og er það talsvert endurnýjað.  Verð 45,9 millj. Laus strax! 

Halldór og Harpa sýna húsið. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 17.00 - 17,30

Opið hús í dag sunnudag kl 17.00 - 17.30 

NEÐSTABERG 6 - EINB. 

“HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU !

Vorum að fá í sölu hárgreiðslustofu á frábærum stað með mikla viðskiptavild og í hagstæðri 
leigu. Þrír stólar. Verð 2,5 millj.
Allar upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða S: 565 8000.



Einstaklega glæsileg 127,2 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli á eftir-
sóttum stað í Salahverfi. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Allar innréttingar, hurðir og
skápar er lakkaðir háglans hvítar, parket og
flísar á gólfum. Björt og falleg eign þar sem
stutt er í alla almenna þjónustu.

STRAUMSALIR 2 - 201 KÓPAVOGI

Verð 31,5 MILLJ.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

Laugavegi 97 l sími 440 6000Fr
um

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 17

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingóflur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Í einkasölu nýlega endur-
nýjuð glæsileg endaíbúð á
1.hæð í góðu frábærlega
velstaðsettu fjölbýli ásamt
bílskúr. Íbúðin er skráð
101,5 fm og bílskúrinn 20,4
fm. Nýl. Glæsilegt eldhús, nýjar innihurðir, ný gólfefni, nýtt
glæsilegt baðherbergi , danfoss o.fl. Verð 26,9 millj. Áhvíl-
andi hagst. Lán ca 18 millj. frá Banka m. góðum vöxtum.

Upplýsingar gefur Þórarinn sölumaður í 899-1882 

Fr
um

Hvassaleiti 4-5 herbergja
1. hæð m. bílskúr

Laus strax.

Fr
um

Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir, fullbúnar með gólfefnum

Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða fjöl-

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með gólfefnum

nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér stæði í bíla-

geymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á efstu hæð, einnig til

suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er fullfrágengin með stein-

teppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara og sér geymsla innaf hverju

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

Útborgun kr. 1.325.000,-

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-

Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-

Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-

Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.* 

*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Heiðarholt 5
Keflavík

Verð: 25,6
Stærð: 149

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: já

121m²  íbúðarhúsnæði  á  einni  hæð  ásamt  29m²  bílskúr.  Nýlegt  þakjárn  er  á  húsinu  og  búið  er  að
endurnýja  neysluvatnslagnir.  Húsið  var  allt  málað  að  utan  árið  2003.  Kapalkerfi  er  í  húsinu.  Eignin  er
mjög  vel  staðsett  í  efri  hluta  bæjarins  mjög  nálægt  skóla  og  leikskóla.   Húsið  skiptist  í  Anddyri,
þvottahús, hol, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús og stofa eru opið rými og sólhús frá stofu.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Opið hús frá 16.30 til 17.00



– Atlas fylgir þér alla leið – Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
 Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
 Allar húseignir á eignarlóðum
 Verð frá 75.000
 Mörg hundruð eignir um að velja
 Nýjar og notaðar eignir
 Aðstoð við rekstur
 Tryggingar
 Húsgögn
 Leiguþjónusta
 28 ára reynsla
 68.000 viðskiptavinir

Sölusýning
í dag kl. 13-17, í húsi

Ferðafélags Íslands
Mörkinni 6 

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com

Fr
u

m

* Gildir til 31. nóv. 2006
* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 31. nóv. 2006

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

SKOÐUNARFERÐIR TVISVAR Í VIKU
TILBOÐ ÚT 

NÓVEMBER

SÍÐUSTU DAGAR!

* ENDUR-

GREIDDAR



ÞORLÁKSGEISLI – 3JA M/BÍLSK  – RVK
Erum með mjög fallega 93,2 m2, 3ja herbergja íbúð 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu í Grafarholti. Íbúðin er rúmgóð og björt, eikarparket á gólfum en innihurðar og innréttingar
eru spónlagðar með eik. Baðherbergi, forstofa og þvottahús eru flísalagt. Flott hús, innst í botnlanga. 
Áhv. 14,1 millón frá Glitni m/ 4,15% vöxtum.

Verð kr.  21,9  m.

FROSTAFOLD – 2JA HERB. 
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá í sölu 42,8 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði við Frostafold í 
Grafarvogi. Þetta er lítil en flott íbúð með flísum og parketi á gólfum, baðherbergi með sturtu og tengi 
fyrir þvottavél, gott svefnherbergi, stofa og eldhúskrókur með fallegir mahony innréttingu.

Verð kr. 13,5 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR – 3JA HERB + BÍLSK. 
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá mjög bjarta og fallega 86,9 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
lyftublokk með bílastæði í bílakjallara í Grafarholti. Hvítur olíuburinn askur og flísar á gólfum og hvíttuð 
eikarinnrétting í eldhúsi. Góðir skápar í herbergjumog sér þvottahús. Mjög fallegt útsýni er til norðurs að 
Esjunni og Úlfarsfelli.

Verð kr. 20,9  m.

VEGHÚS – 2JA HERB - REYKJAVÍK

61 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli á barnvænum stað í Grafarvogi. Íbúðin er björt 
og rúmgóð með stóru svefnherbergi og eldhúsi með borðkrók. Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir
þvottavél. Stórar suðursvalir með góðu útsýni yfir á barnaleiksvæði.

Verð kr. 14,9 m.

HVERAFOLD – 2JA HERB + BÍLAGEYMSLA 
56 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra hæða fjölbýli við Hverafold í Grafarvogi ásamt bílastæði 
í upphitaðri bílageymslu. Íbúðin, sem er nýmáluð, skiptist í rúmgott hjónaherbergi, bjarta stofu, 
eldhúskrók, þvottahús/geymslu og baðherbergi m/kari. Úr stofu er gengið út á hellulagða verönd

Verð kr. 16,4 m. 

EIGNIR Í REYKVÍK

Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, 
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.











Heildsölu lagersala
2.-6. nóvember 2006

                                Listaverð        Útsöluverð frá
Útivistarjakki 29.990  11.900
Barnaúlpur  8.900  3.900
Skíðabuxur  15.900  7.900
Flíspeysa  12.990  5.900
HiTec Golfskór  12.990  5.900
Fótboltaskór  13.990  5.900

Einnig mikið úrval af:
Skíðafatnaði, Útivistarfatnaði, Golffatnaði, Íþróttafatnaði, 

Brettafatnaði, Barna-, unglinga- og fullorðinsstærðir

Við rýmum til á lagernum fyrir  nýjum vörum.
Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði!

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað 

magn er til af öllum vörum

Opnunartími
  Fimmtud. 14-20
  Föstud. 14-20
  Laugard. 10-18
  Sunnud. 11-17
  Mánud. 14-20

ZO-ON Iceland
Nýbýlavegur 18

(gengið inn Dalbrekku megin)

50-90% afsláttur!!
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?





Svo er að sjá sem einhverjum 
blaðamönnum falli ekki alls kost-
ar við athugasemdir mínar við 
málfar. Ég fékk sendan tölvupóst 
þar sem ég er sakaður um rætni. 
Það fellur mér ekki vel og kannast 
ekki við það, þótt ég hafi einu sinni 
eða tvisvar kveðið fast að orði, 
þegar mér blöskraði orðfæri. 
Blaðamenn verða að gangast við 
málfarslegri ábyrgð sinni. Ég 
kalla tungumálið hljóðfæri hug-
ans, og fjölmiðlafólk leikur opin-
berlega á þetta hljóðfæri dag 
hvern. Málfar þeirra er því ekki 
einkamál. Á dögum minnkandi 
bóklestrar eru það ekki síst fjöl-
miðlar sem móta málfar þjóðar-
innar. Mér er vel ljóst að meiri-
hluti fjölmiðlafólks vill vanda sig, 
en afglapar eru samt í hópi þeirra. 
Og því miður virðist málfarslegt 
eftirlit fjölmiðla næsta lítið og 
prófarkalestri víða óbótavant. 
Þetta hefur sljóvgandi áhrif á mál-
kennd þjóðarinnar. Ég vil því biðja 
blaðamenn að taka ábendingum 
vel og vanda málfar sitt eftir bestu 
getu. Það krefst umhugsunar í 
stað gáleysis.

„Hóta að til hungurverkfalls 
komi,“ segir í fyrirsögn í Morgun-
blaðinu 17. okt. Hér er þremur 
orðum ofaukið. So. hóta er áhrifs-
sögn og stýrir falli beint. Því er 
engin þörf að hengja heila auka-
setningu aftan í hana. Hóta hung-
urverkfalli – er einfalt og skýrt. 
Ég bið blaðamenn að forðast klúð-
urslegt hnoð.

„Með flottustu leggina í bransan-
um,“ segir í fyrirsögn í Fréttablað-

inu 9. okt. Í íslensku merkir orðið 
leggur „beinpípa í fótum“ og „fót-
urinn milli hnés og ökkla“ (auk 
annarra merkinga sem eru þessu 
sambandi óviðkomandi). Augljóst 
er að hvorug merkingin á við hér, 
heldur er þessi notkun orðsins 
beint úr ensku. Ég sá á dögunum 
frétt um nýmóðins útgáfu á völu-
skríni, svo að við getum aftur farið 
að leika okkur að leggjum og 
skeljum. Til lítils er það ef íslensk-
ir blaðamenn sjá ekki mun á því 
og fótleggjum kvenna í skemmt-
analífinu.

„Taumlaus fegurð á Tunguvegi,“ 
segir í fyrirsögn í Fréttablaðinu 
22. okt. og þetta skil ég ekki. Orðið 
taumlaus merkir stjórnlaus,
hömlulaus, og það getur varla átt 
við fegurð kvenna í  þessari götu. 
Mér sýnist átt við fjölda fagurra 
kvenna. Í sömu grein er þrástag-
ast á rosalega, sem virðist nánast 
eina lýsandi orðið sem þjóðin 
kann. Þótt haft sé eftir viðmæl-
anda, mætti blaðamaður spara 
þetta orð, lesandans vegna.

Freyja Haraldsdóttir kemst hag-
lega að orði í Morgunblaðinu 24. 
okt. þegar hún spyr um „felustað 
eigin fordóma“ hjá gagnrýnanda. 
Fordómar okkar leynast víða. 

Ingvar Gíslason sendir mér þessa 
braghendu:

Býsnaþjál er braghendan og bak-
sneidd æði!
Páli var hún list í ljóði,
lýsigull í vísnasjóði.

„Góð vísa er ekki of oft kveðin í 
þessu efni. Og um að gera að létta 
aðeins á þessu. Nóg er nú samt,“ 
segir Friðþór Eydal, upplýsinga-
fulltrúi Flugmálastjórnar á 
Keflavíkurflugvelli.

Á mánudaginn ganga í gildi 
hertar reglur um handfarangur 
flugfarþega einkum hvað varðar 
vökva. Friðþór hvetur eindregið 
til þess að fólk kynni sér þær áður 
en það leggur í langferð til að 
liðka fyrir. En eins og þeir vita 
sem ferðast til útlanda geta 
biðraðir í Leifsstöð virst allt að 
því óendanlegar. En Friðþór segir 
að ef farþegar eru með á nótunum 
um hvað megi taka með og hvað 
ekki muni allt ganga betur fyrir 
sig. 

„Það vita allir að taka má eina 
sterka og eina létta með sér inn í 
landið. Ef þetta á að ganga smurt 
þurfa þessar reglur að vera fólki 
jafn ljósar. Flýta fyrir og minnka 
raðir.“

Friðþór bendir á heimasíðu 
Flugmálastjórnar http://www.caa.

is/ í þessu sambandi og hvetur 
fólk eindregið til að fara þangað 
og afla sér frekari upplýsinga. En 
reglurnar taka gildi innan Evr-
ópubandalagsins og EFTA-ríkj-
anna (Íslands, Noregs, Liechten-
stein og Sviss) á sama degi, eða 
hinn 6. nóvember.

Friðþór er annars þekkt-
astur fyrir það að hafa 
verið upplýsingafull-
trúi varnarliðsins 
en þar starfaði 
hann í tuttugu ár. 
Varla var svo frétt 
af gangi mála þar 
að ekki kæmi nafn 
hans við sögu. Erfitt 
var því að sjá hann 
fyrir sér í öðru hlut-
verki en sem talsmann 
hersins. Ekki fór Frið-
þór langt þótt búsettur sé 
í Kópavogi. Hann segist 
heldur vilja keyra til 
Keflavíkur heldur 
en til miðborgar 
Reykjavíkur -- 

þangað sé ekki vinnandi vegur að 
komast í ljósi hins mikla umferð-
arþunga sem þangað liggur 
stöðugt.

„Já herinn er farinn,“ segir 
Friðþór snöggur til svars 
aðspurður um það hvort ekki sé 
sérkennilegt að hugsa til þess að 
nafn hans tengist honum ei meir. 

„Og ekki mikið sem ég get í 
sjálfu sér sagt um allt þetta 
fár sem hefur dunið á okkur 
af misgóðum upplýsingum 
um það allt.“

Friðþór Eydal berst gegn biðröðum

LEYSTU
KROSSGÁTUNA!

Þú gætir unnið
nýja diskinn

“Bara ef þú kemur með”
með Bríet Sunnu

Þú sendir SMS skeytið 
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið





Frænka mín sem er 
nýbúin að eignast sitt 
fyrsta barn átti í miklu 
basli með að finna nafn 
á litlu skvísuna sem hún 
eignaðist. Henni fannst 
þetta of mikilvæg og 
stór ákvörðun til að geta 

tekið hana á stuttum tíma og áður en 
karakter barnsins myndi almennilega 
koma í ljós. Ég var full samúðar í 
hennar garð og velti því fyrir mér 
hvort nafngift foreldra væri ekki ein 
af mikilvægustu ákvörðunum sem 
tekin er á lífsleiðinni. Nafn er eitt-
hvað sem maður ber alla ævina og á 
að lýsa manni sem manneskju. Svart 
á hvítu er það þinn persónuleiki. 

Í þessari miklu nafnaumræðu 
minntist ég kaflaskiptum í mínu lífi 

gagnvart því nafni sem ég ber. Þegar 
ég var ung bjó ég um tíma í Svíþjóð 
og þar var ekki auðvelt að heita tor-
mæltu íslensku nafni. Hljómaði alltaf 
eins og ég væri einhver gömul frú í 
munni Svía. Þá fyrst fór ég að verða 
óánægð með nafnval foreldra minna. 
Laug meira að segja stundum að 
skólafélögum mínum að ég héti Björk 
að millinafni og það væri bara best 
fyrir þau að kalla mig það. Sérstak-
lega þar sem að söngkonan Björk var 
þekktasti Íslendingurinn á þeim tíma 
og varð ég því fyrir vikið mjög hipp 
og kúl að heita Björk. Þessi hvíta lygi 
mín stóð samt ekki lengi yfir en þegar 
ég fluttist aftur á klakann á ferming-
araldri hætti ég að heita Björk og 
varð aftur Álfrún. 

Þá fékk ég samt aðra flugu í haus-

inn. Kannski væri bara best að láta 
endurskíra sig við fermingu, enda 
hafði ég lesið einhvers staðar að það 
væri hægt. Ég blaðaði í gegnum 
nafnabækur og gældi við þá hugmynd 
að heita kannski mörgum nöfnum 
enda var það mikið í tísku þá. Eitt-
hvað stutt og laggott sem ekki myndi 
alltaf uppskera eitt stórt „ha?“ þegar 
ég kynnti mig. Ég var orðin svolítið 
leið á því.

Sem betur fer gekk það ekki 
lengra og þegar gelgjan rann af mér 
fór ég loksins að taka nafn mitt í sátt. 
Í dag er ég mjög ánægð með það og 
vil engu breyta. Ég lenti meira að 
segja í því í fyrsta sinn um daginn að 
tala við nöfnu mína í símann. „Sæl 
Álfrún, Álfrún hér á Fréttablaðinu.“ 
Fyndin reynsla.



Eiríkur Guðmundsson er þekktast-
ur fyrir talanda sinn. Hann hefur 
ríkt um árabil yfir menningarþætt-
inum Víðsjá á Rás eitt um árabil og 
haft þar sín áhrif: ungir eftirbátar 
hans hafa náð því að tala eins og 
Eiríkur.  Löng eintöl hans í Víð-
sjánni runnu saman í bók fyrir 
fáeinum árum, 39 þrep, safn hug-
leiðinga sem tóku á ýmsu og engu, 
en leiddu í ljós það sem margir 
höfðu heyrt í einræðum hans í Víð-
sjá. Eiríkur Guðmundsson er hug-
myndaríkur höfundur og snjall 
stílisti, skrifar texta fullan af 
athyglisverðum opinberunum um 
líf og staði, hugsunarhátt og tengsl. 
Hann vinnur textana út frá sinni 
eigin miðju í samfélaginu, þeir eru 
persónuleg tjáning um farveg ein-
hvers konar fyrstu persónu sem 
ber sterkan svip af skrifara sínum 
en er þó ekki nema að einhverju 
leyti hann.

Nú hefur magister Eiríkur bætt 
um betur og sett saman bók, sumir 
vilja segja sögu, sem kom út á laug-
ardaginn og heitir Undir himnin-
um. Í þeim titli er undanskilið for-
skeytið í orðtakinu: allt undir 
himninum. Bók sem geymir hvað 
sem er. Og Eiríkur er enn bundinn 
við sama stagið þótt lengra sé í 
bandinu hans og honum frjálst að 
fara vítt og breitt um sína mela og 
haga og ofan í kvos, kemst jafnvel 
upp á Laugaveg og inn í Langholt. 
Allir þessir staðir ættu að vera 
með litlum staf því þeir eru hug-
myndir í raun, rétt eins og megin-

persóna bókarinnar, Eiríkur Guð-
mundsson, þáttagerðarmaður hjá 
Gufunni, sem gaf fyrir skömmu út 
39 þrep.  Þetta er svona fystu per-
sónu „talking“ blús.

„Ég vona að þetta sé ekki eitt-
hvert pómó-kjaftæði hjá honum 
Eiríki,“ sagði frændi og augabrún-
irnar risu upp á ennið. Vitaskuld er 
þetta það. Hér er eina ferðina enn 
farið í tilurð textans og höfundur 
og persóna verða eitt og textinn 
hleypur í annars texta og textar 
eftir þriðja og fjórða mann gætu 
þess vegna verið upplognir og hafa 
sín áhrif á Eirík þennan. Þetta er af 
þessum sögum. Það er búið að gefa 
söguþræðinum svo oft á kjaftinn 
að hann hefur borið af endanlegan 
skaða og situr einn með sínar 
skemmdir og þráðurinn þvælist á 
milli hvela.

En það er líka allt í lagi. Þetta er 
að vísu að verða nokkuð þreytandi 
tíska hjá hluta af intelligensíunni, 
og þeir  − þetta eru allt karlmenn − 
eru farnir að minna óþarflega 
mikið á restarnar af trotskíistun-
um og ksml-urunum á sínum tíma, 
svo flæktir í eigin vaðal að það er 
orðið skemmtilegt. Það sem bjarg-
ar Eiríki í þessari einsögu hans er 
hugmyndaauðgi hans í óvæntum 
tengingum hvar sem er í textanum, 
hraður og öruggur stíll í ræðunni 
sem umbreytist mjög víða í: aula-
brandara, lífsspeki, dapra minn-
ingu eða ljóð. Þegar bernsku hans 
við Djúpið ber á góma er hann líka 
kominn á önnur mið. Kannski ætti 
hann að fara þangað? Leggðu á 
Djúpið.

Verk hans er þannig meira í ætt 
við brotatexta rómantíkur enda 

gnæfir Benedikt Gröndal yfir 
kauða og einhvers staðar í nágrenn-
inu er Þórbergur á snarpri göngu. 
Víða kíkir Eiríkur undir gras, lítur 
fyrir horn og mænir upp í glugga. 
Verk hans felst í því að dásama 
borgina og fólkið. Að því leytinu er 
hann hinn einmana „flaneur“, utan-
veltu áhorfandi, sér margt og fílós-
óferar. 

Þetta er skemmtilegur texti og 
furðulegur. Hann fengi í mínum 
kladda fimm stjörnur væru þær 
gefnar. 

Ráf um hús og götur

Allra heilagramessa er í dag og af 
því tilefni gengst Listvinafélag 
Hallgrímskirkju fyrir sálumessu-
tónleikum.

Að þessu sinni fær Listvinafé-
lagið kammerkórinn Schola cant-
orum og Alþjóðlegu barokksveit-
ina í Haag til liðs við sig. Flutt 
verða verkin „Messe de requiem“ 
og „De profundis“ eftir franska 
tónskáldið André Campra en hvor-
ugt þessara verka hefur verið flutt 
hér á landi áður.

Schola cantorum hefur í gegn-
um tíðina flutt ýmis verk barokk-
meistaranna við góðan orðstír. Að 
þessu sinni skipa kórinn tíu söngv-
arar en einsöngvarar hans verða 
Guðrún Edda Gunnarsdóttir, 
Jóhanna Halldórsdóttir, Kirstín 
Erna Blöndal, Hrólfur Sæmunds-
son, Benedikt Ingólfsson og Þor-
björn Rúnarsson.

Alþjóðlega barokksveitin í 
Haag er íslenskum tónleikagest-
um að góðu kunn en sveitin hefur 
undanfarin misseri starfað með 
kórum Hallgrímskirkju við flutn-
ing á tveimur stórvirkjum Jóhanns 
Sebastíans Bachs; Matteusarpass-

íunni og Jólaóratóríunni tvenn síð-
ustu jól. Hljómsveitin er skipuð 
ungu tónlistarfólki víða að úr 
heiminum, þar á meðal Íslending-
um, sem hefur sérmenntað sig í 
flutningi gamallar tónlistar á upp-
runaleg hljóðfæri og hlotið mikið 
lof fyrir leik sinn. 

Hefð hefur skapast fyrir því að 
flytja sálumessu í Hallgríms-

kirkju á allra heilagra messu. 
Margir leggja leið sína í kirkjuna 
á þessum degi til að minnast lát-
inna ástvina sinna á hátíðlegan
hátt og hefur undanfarin ár verið 
uppselt á sálumessutónleika List-
vinafélagsins.

Stjórnandi er Hörður Áskels-
son. Tónleikarnir hefjast kl. 17. 

-

Sálumessa í Hallgrímskirkju

Hinir árlegu kertaljósatónleikar 
Tríós Reykjavíkur verða haldnir 
í Hafnarborg í kvöld. Yfirskrift 
þeirra er „Klassík við kertaljós“ 
en jafnan skapast einstök stemn-
ing á þessum tónleikum þar sem 
fögur tónlist er leikin við flökt-
andi kertaljós. Efnisskráin mið-
ast við að veita bæði birtu og yl 
inn í vitund áheyrenda.

Tríóið skipa píanóleikarinn 
Peter Máté, Gunnar Kvaran sell-
óleikari og Guðný Guðmunds-
dóttir fiðluleikari sem einnig 
mun leika á víólu á tónleikunum.

Gestur tríósins að þessu sinni 
verður  fiðluleikarinn Danwen 
Jiang, sem ættuð er frá Kína en 
er búsett í Bandaríkjunum þar 
sem hún starfar sem prófessor í 
fiðluleik við tónlistardeild ríkis-
háskólans í Arizona.  Jiang er 
margverðlaunaður tónlistarmað-
ur og hefur leikið inn á fjölmarga 
hljómdiska og hlotið lof fyrir 
frammistöðu sína. 

Þetta er fyrsta Íslandsheim-
sókn Jiang sem kemur hingað 

fyrir milligöngu Guðnýjar Guð-
mundsdóttur sem hefur heimsótt 
Ríkisháskólann í Arizona og hald-
ið þar masterklassa fyrir fiðlu-
nemendur. „Þetta er því nokkurs 
konar skipti,“ útskýrir Jiang og 
áréttar að þær stöllur hafi oft 
leikið kammermúsík saman.

Á efnisskrá kvöldsins eru són-
ata eftir Beethoven, sónata fyrir 
tvær fiðlur eftir Prookovieff og 
píanókvartett Op.47 eftir Schum-
ann.

„Þetta er mjög falleg efnis-
skrá, meistaraverk frá öllum 
tímabilum  og mjög ólíkir stílar 
sem við höfum skemmt okkur vel 
við að æfa,“ segir Jiang.

Danwen Jiang leikur  á Stradi-
varius-fiðlu sem smíðuð var árið 
1727 og kallast  „Ex-Ries“ en hún 
þykir mikil listasmíð og verður 
án efa forvitnilegt að heyra hana 
hljóma í rökkrinu í Hafnarfirðin-
um.

Tónleikarnir hefjast kl. 20 í 
kvöld.

Klassík við kertaljós í Hafnarborg

         

             

Sun. Uppselt 5. nóv
Fim. Aukas. upps.9. nóv
Fös. 10. nóv
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Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
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www.idno.is
Sýningar kl. 20
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„Nú fer blessuð bókin að koma,“ sagði Arnbjörn Kristinsson í Setbergi 
alltaf á stjórnarfundum útgefenda um þetta leyti árs, mest vegna þess 
að honum leiddist svo hugtakið jólabókaflóð, af því það minnti svo á 
syndaflóð. Og þetta má til sanns vegar færa, nú hefst mikil gósentíð 
fyrir bókaorma og yfirleitt alla sem hafa gaman af að glugga í bækur.

Við erum spennt fyrir því sem stendur í bókunum – en það skemmti-
lega við bækur er að við erum líka spennt fyrir því sem ekki stendur í 
þeim, og spenntust erum við fyrir týndum bókum, bókum sem standa 
utan við allt flóð. Af einhverjum ástæðum er alltaf eitthvað dularfullt 
við bækur og það hafa snjallir höfundar notfært sér óspart.

Ein vinsælasta bók þessa árs í kilju, Skuggi vindsins eftir Zafon, segir 
frá ævintýralegri leit að bókum sem vondir menn vilja láta hverfa í eitt 
skipti fyrir öll. Nafn Rósarinnar eftir Umberto Eco, einhver mesta 
metsölubók níunda áratugarins, fjallaði um glataða bók um skáldskap-
arfræði. Eco gekk út frá þeirri kenningu að heimspekingurinn Aristó-
teles hefði á sínum tíma samið bók sína Um skáldskaparlistina í tveim 
hlutum, og seinni hlutinn hefði fjallað um hláturinn. En harðsvíraðir 
fulltrúar kirkjunnar hefðu gert það sem í þeirra valdi stóð til að eyða 
öllum eintökum þessa verks og tekist það, utan að eitt varð eftir í 
klaustrinu góða þar sem sagan gerist.

Dan Brown hefur byggt sínar metsölubækur á sömu formúlu og Da 
Vinci lykillinn fjallar um hluti sem ekki standa í Biblíunni, það er ekki 
ósvipuð hugmynd um útilokun frá hinu viðurkennda eins og hjá Eco. 
Alltaf hefur verið eitthvað heillandi við hinar svonefndu apókrýfur 
bækur Biblíunnar, en svo heita verk sama eðlis og finna má í Biblíunni 
sem ekki eru viðurkennd sem hluti hennar (apokryphos á grísku mun 
þýða falinn eða leynilegur). Af hverju er Júdits bók ekki í Gamla 
testamentinu? Skyldi guðspjall Maríu vera til? 

Sagan um Dauðahafshandritin, einhver elstu handrit sumra bóka 
biblíunnar sem geitahirðir fann fyrir tilviljun í helli árið 1947, hefur æ 
síðan ýtt undir hugmyndir um fleiri verk af sömu rótum og Biblían sem 
hafi af einhverjum ástæðum verið útilokuð vegna hinna óttalegu 
leyndardóma sem þau geyma.

Akashakrónikan er hugtak úr hindúisma sem guðspekingurinn Rudolf 
Steiner tók upp snemma á 20. öld; hún er eins konar bók lífsins og 
tilheyrir öðrum heimi, þar sem allt er skráð sem fyrir kemur í mann-
heimum. Það sýnir trú manna á bókum að geta ímyndað sér eina bók 
þar sem allt stendur, jafnvel þótt við getum ekki lesið hana fyrr en á 
næsta tilverustigi, og kannski byggir fjársjóðsleitin að horfnum bókum 
á þessari meginhugmynd – allt hefur verið fært til bókar.

Íslendingar þekkja þessi launmál vel: hvað skyldi hafa staðið í 
handritunum sem brunnu í Kaupmannahöfn hjá Árna Magnússyni 
forðum? Sumir fræðimenn hafa í áratugi reynt að geta sér til um 
upphaflegar gerðir tiltekinna Íslendingasagna. Ein þekktasta konunga-
sagan, Skjöldungasaga, um danska fornkonunga, er ekki til nema í 
örfáum brotum og útdrætti á latínu eftir Arngrím lærða. Samt er hægt 
að vera doktor í henni. Stór hluti af bókmenntasögu okkar er byggður á 
tilgátum um verk sem hafa glatast, eru ekki varðveitt nema í brotum 
eða í uppskriftum sem gerðar voru mörgum öldum síðar. Íslensk fræði 
eru að verulegum hluta ágiskanir um horfnar bækur.

Bækur eru síðasta athvarf leyndardóma og launmála á okkar 
þrautupplýstu tímum. Ólafur Kárason í Heimsljósi geymdi bók næst 
hjarta sér þótt hann hefði ekki hugmynd um hvað stæði í henni.

Það er því eins gott að hafa auga með þeim bókum á jólavertíðinni 
sem láta lítið á sér bera – þar eru leyndardómar framtíðarinnar 
geymdir.

Leyndardómar bókanna

Á jötunni

Skáld eru’ í skrumskældum fötum

og skrönglast á torgum og götum,

enginn með hatt

sem augað fær glatt

en allir á ríkisins jötum.

Blindrabókasafn Íslands 
þjónustar alla þá lesendur 
sem glíma við lestrarerf-
iðleika en þar geta gestir 
fengið lánað afþreyingar-, 
náms- og fræðsluefni sér 
að kostnaðarlausu. Safnið 
hefur aukatekjur af útgáfu 
hljóðbóka og á dögunum 
komu út sjö nýir titlar á 
þeirra vegum. 

„Útgáfan er aukabúgrein hjá 
okkur því sem ríkisfyrirtæki er 
okkur ætlað að hafa sértekjur,“ 
segir Einar Hrafnsson, starfsmað-
ur safnsins. „Við tökum ekki gjald 
af okkar lánþegum en þetta er 
okkar leið til fjáröflunar. En svo 
er líka gaman að geta komið 
góðum bókum til fólks því eftir-
spurnin er mikil.“ 

Vinsældir hljóðbóka hafa auk-
ist hratt með árunum og nú starfa 
fleiri aðilar að slíkri útgáfustarfs-
semi, til dæmis forlögin Hljóðbók.
is og Dimma. Einar bendir á að 
Blindrabókasafnið sé í ákveðinni 
klemmu sem ríkisfyrirtæki. 
„Markaðurinn er sveltur en hann 
veit það kannski ekki sjálfur,“ 
segir Einar og bendir á að Blindra-
bókasafnið megi til dæmis ekki 
auglýsa sínar bækur. „Við megum 
ekki skemma fyrir þeim sem hafa 
lifibrauð sitt af sambærilegri 
útgáfu með niðurgreiddum bókum. 
Sem þjónustufyrirtæki ber okkur 
samkvæmt lögum að vinna að 
ákveðnum málum og því megum 
við ekki gleyma okkur í þessu og 
verða útgáfufyrirtæki. Þetta verð-
ur að vera aukabúgrein og má ekki 
kosta okkur neitt heldur aðeins 
skila ágóða inn í reksturinn.“

Á Blindrabókasafninu eru lesnir 
inn um 150–200 bækur á ári en 
þriðjungur þess eru námsbæk-
ur fyrir nemendur á framhalds-
skólastigi. „Við lesum inn úrval 
af útgáfu hvers ár af ólíkum bók-
menntagreinum og textum. Við 
reynum að velja það sem við telj-
um að muni nýtast, helstu ævisög-
ur, skáldsögur og svo framvegis,“ 

útskýrir Einar. „Við lesum ekki 
tímarit en það væri til dæmis full 
ástæða til þess að lesa inn rit á 
borð við Tímarit Máls og menn-
ingar eða Gestgjafann, jafnvel 
Frey. Þetta er gert í nágranna-
löndum okkar,“ segir Einar.

Starfsmenn safnsins velja 
síðan efni til útgáfu úr safneign-
inni og er þar að mörgu að huga, 
til dæmis hversu söluvænlegt 
efnið er og gæði lestursins.

Nú koma til dæmis út ævisög-
urnar Ég elska þig stormur sem 
Guðjón Friðriksson skrifaði um 
Hannes Hafstein og saga Ingólfs 
Margeirssonar, Afmörkuð stund 
sem og metsölubækurnar Vetrar-

borgin eftir Arnald Indriðason og 
Baróninn eftir Þórarinn Eldjárn. 
„Við lesum líka inn verk ef blindir 
biðja um þau sérstaklega enda eru 
þeir forgangshópur hjá okkur,“ 
bætir Einar við.

Alls hefur Blindrabókasafnið 
gefið út um níutíu titla á almennan 
markað en á sjötta þúsund bækur 
eru til útláns fyrir lánþega safns-
ins. Einar áætlar að virkir notend-
ur þess séu um þrjú þúsund tals-
ins og áréttar að duglegustu 
lesendurnir hlusti á hátt í hundrað 
klukkustundir af efni á viku.

Nú er unnið að því að koma 
eldra efni safnsins yfir á stafrænt 
form því tími kasettunnar er víst 
að renna sitt skeið. 

„Lánþegar okkar eru kannski 
síðasta fólkið í landinu sem notar 
kasettutækin. Það er orðið viðtek-
ið í dag að spila efnið sem mp3 
skjöl, ýmist í tölvu eða hlaða því 
niður í ipod, eða af geisladiskun-
um. Nú komum við heilli bók á 

einum diski og þar munar miklu 
fyrir okkur.“

„Hljóðbækur eru mjög vinsælar á 
bókasöfnum og lesendur vilja nýja 
titla. Það er allt annað viðhorf til 
þessarar útgáfu í dag því fólk er 
farið að tala um rétt sinn til þess 
að fá bækur lesnar. Hljóðbókin er 
þó öðruvísi að því leyti að fólki 
finnst hún ekki vera eign, þó 
maður eigi allar útgefnar hljóð-
bækur þá er maður ekkert að sýna 
það sérstaklega, þær þykja ekki 
flottar í hillu.“

Lesturinn skiptir líka miklu 
máli. „Það eru tískusveiflur í 
honum eins og öðru. Sumir vilja 
láta leika textann, aðrir ekki. Þá 
þarf að fara bil beggja en ég myndi 
segja að við værum frekar íhalds-
söm.“ Einar útskýrir að ákveðið 
kynslóðabil sé í smekk fólks á 
lestri, til dæmis fúlsi yngri kyn-
slóðir við lestri Brynjólfs Jóhann-
essonar á skáldsögunni Manni og 
konu, einum frægasta lestri allra 
tíma.

„Nafnið Blindrabókasafn Íslands 
er orðið dálítið misvísandi,“ segir 
Einar og útskýrir að áætlað sé að 
tíu prósent hverrar þjóðar séu les-
blind og auk þess fjölgar eldri 
borgurum sem nýta sér þjónstu 
safnsins. „Það er spurning hvort 
við þurfum að huga að nafnbreyt-
ingu.“

Eins og áður segir eiga allir 
þeir sem eiga erfitt með að lesa 
letur rétt á þjónustu safnsins, þar 
með taldir eldri borgarar yfir 80 
ára aldri, öryrkjar og  lesblindir.

Einar hvetur alla þá sem telja 
sig eiga rétt á þjónustu safnsins til 
að kynna sér starfsemi þess og 
nefnir þar sérstaklega lesblint 
fólk sem komið er af skólaaldri  og 
„dottið úr lestri“, það gerir lítið af 
því að lesa sér til yndis og ánægju. 
„Við erum vel þekkt sem stofnun 
en mættum alveg vera sýnilegri,“ 
segir hann að lokum.

 Nánari upplýsingar um starf-
semina og safnkostinn er að finna 
á heimasíðu þeirra www.bbi.is. 

Sendiherra frá Braga



2 3 4 5 6 7  8 Sigrún Davíðsdóttir sendir frá sér 
sína fyrstu skáldsögu fyrir þessi jól 
og ber hún heitið Feimnismál.  Í tilefni 
þessa verður Stefnumót við hana í 
aðalsafni Borgarbókasafns í Tryggva-
götu annað kvöld þar sem Silja Aðal-
steinsdóttir mun spjalla við höfund-
inn.

Sagan segir frá Eddu sem giftist 
ung ítalsk-bandarískum ljósmyndara 
sem var 22 árum eldri en hún. Þau áttu 
saman langt og ævintýraríkt líf, en nú 
er hann fallinn frá og hún býr í virðu-
legu ekkjustandi í glæsihýsi sínu 
skammt frá New York. Eddu finnst 
hún löngu búin að gleyma uppruna 
sínum og gamla tungumálinu, en þegar 
þarf að taka mynd af henni í bók um 
eiginmann hennar velur hún til þess 
33 ára ljósmyndara á hraðri uppleið í 

stórborginni – kannski af því hann er 
íslenskur. Jón sá hana fyrst á ljósmynd 
eftir manninn hennar á Kjarvalsstöð-
um þegar hann var unglingur og hefur 
aldrei gleymt henni. Nú leiða örlögin 
þau saman, og Jón verður svo hug-
fanginn að kærastan hans, glæsilega 
danska fyrirsætan Lísa, verður 
afbrýðisöm. En getur verið ástæða til 
þess? Ekkjan er 17 árum eldri en hann. 
Það verður honum sérstök ögrun að 
reyna að vekja með henni hið forna 
tungumál – feimnismálið. 

Allir eru velkomnir á dagskrána 
sem hefst kl. 20. Boðið verður upp á 
kaffi og konfekt.

Stefnumót við Sigrúnu

:



Fyrrverandi Bond-pían Grace Jones 
mun koma fram á samkomu hátt í 
tvö þúsund manna sem bera eftir-
nafnið Jones. Verður samkoman 
haldin á Þúsaldarvellinum í 
Cardiff.

Vonast hún til að slá heimsmetið 
í fjöldasamkomu fólks með sama 
eftirnafn. Núverandi met var sett í 
Svíþjóð fyrir tveimur árum þegar 
583 Norberg komu saman.

Jones er algengasta eftirnafnið í 
Wales og er talið merkja „son of 
John“, eða Jónsson eins og það heit-
ir á íslensku. Eru 13,5 prósent 
Wales-búa með þetta eftirnafn. 
Jones er einnig algengt eftirnafn í 
Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu 
og á Nýja-Sjálandi. 

Meðal fleiri þekktra persóna 
sem koma fram á samkomunni eru 
óperusöngvararnir Gwyneth Jones 
og Gwyn Hughes Jones og leikarinn 

John Owen-Jones.
Spurt verður um skilríki við inn-

ganginn og verður vitaskuld ein-
ungis Jones-fólki hleypt inn.

Tvö þúsund „Jones“ 
hittast í Cardiff

Kate Moss var í gær kosin fyrir-
sæta ársins af breska tískuiðnað-
inum á British Fashion Awards. 
Titillinn er veittur þeirri fyrir-
sætu sem þykir hafa lagt mest af 
mörkum á tískusenunni undanfar-
ið ár. Tíðindin bárust á svipuðum 
tíma og varaforseti Kólumbíu, 
Francisco Santos, sagði hegðun 
fyrirsætunnar bera vitni um við-
horf Evrópubúa til eiturlyfja og að 
henni hefði verið fyrirgefinn eit-
urlyfjaskandallinn of fljótt. Nú er 
álitamál hvort orð Santos hafi 
sannast.

Kate Moss 
fyrirsæta 
ársins

Wesley Snipes hefur komist að 
samkomulagi við bandarísk 
skattayfirvöld eftir að hafa verið 
ákærður fyrir skattsvik. 

Í ákærunni var sagt að Snipes 
hefði reynt að fá rúmlega 800 
milljónir króna undanþegnar frá 
skatti á fölskum forsendum. 
Snipes hefur samþykkt að greiða 
upphæðina og þarf því ekki að 
dúsa í fangelsi eins og hann hefði 
líklega þurft að gera hefði hann 
verið fundinn sekur. 

Endurskoðendurnir sem sáu 
um skattamál leikarans hafa áður 
komist í kast í lögin fyrir vafasöm 
vinnubrögð. Snipes má ferðast út 
fyrir landsteinana eins og hann 
vill, sem kemur sér vel því hann 
hann er að leika í hryllingsmynd-
inni Gallowwalker sem tekin er 
upp í Namibíu. 

Sleppur með 
skrekkinn

Hönnunarkeppnin Stíll, sem 
haldin er á vegum Samfés, 
samtaka félagsmiðstöðva 
á Íslandi, fer fram í sjötta 
skiptið þann 18. nóvember, 
en þar keppa unglingar í 
fatahönnun, hárgreiðslu og 
förðun. 

Margrét Ægisdóttir er einn af for-
svarsmönnum Stíls, en hún vinnur 
einnig fyrir félagsmiðstöðina 
Mekka í Kópavogi. „Hugmyndin 
kviknaði hjá okkur í Kópavogi og 
síðan hefur keppnin undið upp á 
sig og stækkað ár frá ári. Hún er 
orðin mjög flott og metnaðurinn 
hefur aukist mikið hjá krökkunum 
sem taka þátt,“ sagði Margrét. „Í 
fyrra kepptu fjörutíu og átta lið, 

og vonandi verður það svipað í ár.“ 
Félagsmiðstöðvar af öllu landinu 
geta tekið þátt í Stílnum, og mega 
senda eitt lið hver. „Það er svo 
mikill áhugi hjá krökkunum að 
margar félagsstöðvar eru með 
undankeppnir líka,“ sagði Mar-
grét. „Þetta er stór keppni og við 
bjóðum upp á ýmis skemmtiatriði. 
Það eru tískusýningar frá fata-
verslunum og skemmtiatriði frá 
félagsmiðstöðvum í Kópavogi, og 
svo höfum við alltaf fengið þekkta 
tónlistarmenn. Í ár verða það 
Pétur Ben og svo Svitabandið, 
ásamt fleiri gestum. Til dæmis 

koma leikarar úr Patrekur 1,5,“ 
sagði Margrét.

Margrét segir þá listsköpun 
sem unglingum er boðið upp á 
geta verið staðlaða. „Á Stíl fá þau 
tækifæri til að gera það sem þau 
langar til, út frá ákveðnu þema 
sem í ár er Móðir jörð. Krakkarnir 
vinna hönnunina frá grunni og 
velja hárgreiðslu og förðun sem 
samræmist heildarmyndinni,” 
sagði Margrét. Stíll 2006 fer fram 
í Íþróttahúsinu Smáranum í Kópa-
vogi hinn 18. nóvember næstkom-
andi.

vaxtaauki!
10%

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

FEARLESS     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL     kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
TALLADEGA NIGHTS     kl. 3, 8 og 10.20
ÞETTA ER EKKERT MÁL     kl. 3 og 6

BORAT  kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA

MÝRIN  kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
DEVIL WEARS PRADA   kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL   kl. 12, 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

GRETTIR 2 ÍSL TAL    kl. 1.50 og 3.40

BORAT kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

DRAUGAHÚSIÐ kl. 2 B.I. 7 ÁRA

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

L.I.B. Topp5.is

Topp5.isTopp5.is

M.M.J kvikmyndir.comM.M.J kvikmyndir.com

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT

ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

"...groddalegur og beinskeyttur húmor... 
þannig að maður ælir nánast af hlátri"

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins, 

ef ekki sú frumlegasta. 
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS

"...groddalegur og beinskeyttur húmor... 
þannig að maður ælir nánast af hlátri"

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins,

ef ekki sú frumlegasta. 
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

45 þúsund gestir



Félagar Ozzy Osbourne úr hljóm-
sveitinni Black Sabbath ætla í tón-
leikaferð snemma á næsta ári án 
Ozzys, undir nafninu Heaven and 
Hell.

Ronnie James Dio verður 
söngvari hljómsveitarinnar en 
hann söng með Black Sabbath um 
tíma á níunda og tíunda áratugn-
um þegar Ozzy var rekinn vegna 
eiturlyfjaneyslu sinnar.

Osbourne hefur þegar sent frá 
sér yfirlýsingu þar sem kemur fram 
að til sé aðeins ein Black Sabbath og 
að hann ætli í tónleikaferð með 
sveitinni undir því nafni seint á 
næsta ári. Einnig mun ný plata með 
sveitinni vera fyrirhuguð. „Tony 
Iommi, fyrsti gítarleikari Sabbath, 
og Dio eru að vinna saman að verk-
efni sem hefur ekkert að gera með 
Black Sabbath,“ sagði í yfirlýsing-

unni. „Ozzy óskar Tony og Ronnie 
góðs gengis í samstarfinu.“

Nýja sveitin, Heaven and Hell, 
dregur nafn sitt af fyrstu plötunni 
sem Dio tók upp með Black Sabb-
ath árið 1980.

Enginn Osbourne
Nýtt erótískt tónlistarmyndband 
við lagið Drug of Choice af nýj-
ustu plötu Birgis Arnar Steinars-
sonar, Id, er komið í spilun.

Birgir sjálfur er í aðalhlutverki 
í myndbandinu ásamt vinkonu 
sinni. Sjást þau m.a. kyssast djúp-
um kossum og snerta hvort annað 
á kynæsandi hátt og þykir mynd-
bandið nokkuð opinskátt. „Textinn 
fjallar um skyndikynni og hvað 
það að stunda slíkt rífur mann 
niður andlega. Okkur fannst við 
þurfa að fara alla leið með mynd-
bandið. Þetta er saga um konu sem 
tælir mann og flækir hann í vef 
sem hann kemst ekki úr. Það endar 
á því að ég fer inn í líkama hennar 
og þá breytist ég í marga litla 
sæðis-Bigga,“ segir Birgir Örn, 
sem er búsettur í London.

Leikstjóri myndbandsins er 
Hlynur Magnússon sem gerði 
myndband við lag Maus, Liquid 
Substance, sem vakti töluverða 
athygli á sínum tíma þar sem 
beinagrindur voru í aðalhlutverki. 
Einnig hefur hann tekið upp fyrir 
hljómsveitina Sometime. Er Hlyn-
ur búsettur í Los Angeles um þess-
ar mundir þar sem hann stundar 

kvikmyndanám.
Birgir segist ekki eiga von á 

því að myndbandið verði bannað á 
MTV, enda sjáist ekkert í því nema 
fólk að kyssast og knúsast. „Ég 
hef verið við hliðina á fólki sem 
hefur horft á myndbandið og það 
hefur bara roðnað. Það eru einu 
viðbrögðin sem maður getur óskað 
eftir. Mín fjölskylda er öll búin að 
sjá þetta og allir sem eru viðriðnir 

myndbandið. Við erum öll sátt 
enda var þetta allt gert með þema 
lagsins í huga. Þetta er ekkert 
klámfengið en vissulega heitt og 
erótískt.“

Myndbandið er væntanlegt í 
spilun hér á landi innan tíðar. Einn-
ig er m.a. hægt að sjá það á kvik-
mynd.is, á heimasíðu Youtube og á 
síðu Bigga, myspace.com/bigital.

Heitt og erótískt en ekki klám

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

Nýtt
OVER THE HEDGE M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK. OG  Í KEFL.

BÍLAR M/- ÍSL TAL.  KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

MAURAHRELLIRINN M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

FIMMTUDAGINN

KL. 19.30

(D
RE

NG
UR

IN
N)

(IÐJULEYSINGJARNIR)

20
06

MIÐAVERÐ 3.000 / 2.600 KR.

LAUGARDAGINN

KL. 15.00 MIÐAVERÐ 1.600 KR.
YNGRI EN 16 ÁRA: 1.200 KR.

MIÐASALA Á WWW.SINFONIA.IS OG Í SÍMA 545 2500

IDLE CLASS

KVIKMYNDATÓNLEIKAR Í

TÓNSPROTINN Í HÁSKÓLABÍÓI

D.W. GRIFFITH:

CHARLIE CHAPLIN:

THE KID

INTOLERANCE

ARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

HAGATORGI • S. 530 1919

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

TEMPIRE

Munið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“, 
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) ofl. 

Frá  handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

Frá leikstjóra “The Fugitive”

SÝND MEÐ Í

Jackass number two

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

TEMPIRE

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

THE THIEF LORD kl. 4 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 1:45 - 4 Leyfð

BÍLAR M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

OVER THE HEDGE M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

THE DEPARTED kl. 5:45 - 7 - 8:45 - 10:10 - 10:30 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 2:15 - 5:45 - 8:45
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 3:45 -  6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal. kl. 6 - 10:10 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

BORAT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:45 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 10 B.i. 12

MATERIAL GIRLS kl. 2 - 4 - 6 - 8 Leyfð

BEERFEST kl. 6 B.i. 12

BORAT kl. 2 - 4 - 6-8-10 B.i. 12 

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2  - 4 Leyfð

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

MÝRIN kl. 6 - 8 B.i. 12

THE QUEEN kl. 3 - 5:50 B.i. 12

AN INCONVENIENT TRUTH kl. 8 Leyfð

BÖRN kl. 3 - 8 B.i.12

LES MAUVAIS JOUEURS kl. 6 B.i.16

MÝRIN                    kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

THE LAST KISS      kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12 

THE DEPARTED kl. 3 - 6 - 9 B.i. 16

WORLD TRADE CENTER kl. 10:30 B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

THE THIEF LORD kl. 2 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 4 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

JACKASS NUMBER TWO kl. 6 B.i. 12

TV. KVIKMYNDIR.IS TEMPIRE

TOTALV.J.V. TOPP5.IS

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ NÝJU ATH! DIGITAL TÆKNINNI

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr



9.
HVER VINNUR!

TAKTU
ÞÁTT!

AÐEINS

Á PSP

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

SENDU SMS BTC FGT Á 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!

VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

AÐALVINNINGUR

ER PSP TÖLVA

OG GTA!
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 Enska blaðið Daily Tele-
graph greindi frá því í gær að 
Eggert Magnússon og helstu sam-
starfsmenn hans hefðu hitt Terry 
Brown, núverandi stjórnarfor-
mann West Ham, á fundi í London 
á föstudag, þar sem hugsanleg 
yfirtaka hópsins á meirihluta í 
félaginu hafi verið rædd ítarlega. 
Þar hafi Eggert meðal annars 
lofað að salan gæti gengið í gegn á 
aðeins sex dögum og að umtals-
verðum fjármunum yrði varið í að 
styrkja leikmannahóp liðsins 
þegar glugginn til leikmanna-
kaupa opnast að nýju í janúar. 

Heimildir blaðsins herma einnig 
að snurða hafi hlaupið á þráðinn í 
viðræðum West Ham við ísraelska 
auðkýfinginn Kia Joorabachian, 
þar sem skuldir félagsins hafi 
reynst meiri en talið var upphaf-
lega. Það hafi orðið til þess að áhugi 
helstu bakhjarla Joorabachian á 
yfirtöku hafi minnkað stórlega. 

Enska blaðið kveðst hafa undir 
höndum bréf frá Seymour Pierce, 
helsta fjármálaráðgjafa Eggerts 
og félaga, til æðstu forráðamanna 
West Ham þar sem fram kemur að 
hópurinn sé reiðubúinn að hækka 

tilboð sitt í félagið úr 65 milljón-
um punda í 75 milljónir punda. 
Það hafi orðið til þess að Eggert 
fékk fund með Brown á föstudag. 

Eggert hafði á fimmtudag lýst 
því yfir við breska fjölmiðla að 
hann væri svekktur að fá ekki 

tækifæri til að færa viðræðurnar 
á næsta stig. Með fundinum í gær 
er ljóst að Eggert hefur komist 
yfir ákveðinn hjalla og segja fjöl-
miðlar ytra að hann eigi nú jafna 
möguleika og Joorabachian að ná 
völdum í félaginu. 

Möguleikar Eggerts Magnússonar og fjárfestingarhóps hans um að ná völdum 
hjá enska úrvalsdeildarfélaginu West Ham hafa aukist til muna eftir að snurða 
hljóp á þráðinn í viðræðum félagsins við Kia Joorabchian.

 „Ég get ekki neitað því að 
það kom mér nokkuð á óvart að 
Helgi skyldi ekki hafa mætt. 
Maður var búinn að heyra það og 
lesa að búið væri að ganga frá því 
að hann yrði áfram hjá Fram. Þess 
vegna bjóst ég við að sjá hann,“ 
sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari 
Fram, við Fréttablaðið í gær. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær mætti sóknarmaður-
inn Helgi Sigurðsson ekki á fyrstu 
æfingu liðsins eftir frí en hún var 
á föstudaginn. Sögusagnir hafa 
verið á kreiki um að Helgi vilji 
losna frá Fram og segir Ólafur 
augljóst að eitthvað hafi komið 
upp á þótt hann viti ekki nákvæm-
lega hvað það er.

„Ég hef ekki heyrt í Helga í ein-
hvern tíma en það eru góðar líkur 
á því að ég muni hafa samband við 
hann og ræða um þessi mál. Helgi 
er mjög góður knattspyrnumaður 
og er lykilmaður hjá Fram svo 
auðvitað vil ég halda honum. Ég 
ætla þó ekki að vera að ræða þessi 
mál ítarlega í fjölmiðlum. Við 
erum að vinna í þessu og ég er 
sannfærður um að það muni finn-
ast farsæl lausn,“ sagði Ólafur, 
sem tók við liði Fram nú á haust-
dögum eftir að Ásgeiri Elíassyni 
var sagt upp störfum eftir sumar-
ið.

Helgi bar fyrirliðabandið hjá 
Fram og varð markakóngur 1. 
deildarinnar í sumar en liðið vann 

deildina með yfirburðum og komst 
upp í Landsbankadeildina. Helgi 
var síðan valinn besti leikmaður 
deildarinnar af þjálfurum og fyr-
irliðum í henni. 

Spurður um fjarveru sína á 
æfingu á föstudag sagðist Helgi 
ekki vilja tjá sig um málið að svo 
stöddu.

Fjarvera Helga kom mér á óvart

 Atvinnukylfingurinn Birgir 
Leifur Hafþórsson tryggði sér í 
gær sæti á lokaúrtökumótið fyrir 
evrópsku mótaröðina í golfi. 
Birgir Leifur tryggði sér þann rétt 
með því að leika á sex höggum 
undir pari á móti sem lauk á 
Sherry-vellinum á Spáni í gær en 
það var liður í 2. stigi úrtökumóts-
ins fyrir evrópsku mótaröðina. 
Lokaúrtökumótið hefst í næstu 
viku og er að miklu að keppa fyrir 
Birgi Leif því þeir sem hafna í 30 
efstu sætunum á því móti tryggja 
sér þátttökurétt í að minnsta kosti 
20 mótum evrópsku mótaraðarinn-
ar á næsta ári.

Heiðar Davíð Bragason, 
kylfingur úr Gkj, var þremur 
höggum frá því að komast á 
lokaúrtökumótið en hann lék 
frábært golf á móti á Emporda-
vellinum á Spáni. Þá lék hann á 
fimm höggum undir pari en 
hringina fjóra á samtals tveimur 
höggum undir pari. Það skilaði 
honum 31. sæti en aðeins 20 efstu 
kylfingarnir komust áfram.

Kominn á loka-
úrtökumótið

 Sóknarmaðurinn 
Hjálmar Þórarinsson átti mjög 
góðan leik með liði sínu Raith 
Rovers í skosku 1. deildinni í gær 
þegar það lagði Cowdenbeath að 
velli, 2-1. Hjálmar skoraði 
sigurmark liðsins og samkvæmt 
heimasíðu liðsins lagði hann 
einnig upp fyrra markið. 

Hjálmar er í láni frá Hearts 
hjá Raith og hefur staðið sig mjög 
vel í leikjum liðsins, þrátt fyrir að 
markið í gær hafi verið hans 
fyrsta fyrir liðið.

Hjálmar öflugur

  Skoski vængmaðurinn 
Scott Ramsey skrifaði í gær undir 
samning við sitt gamla félag 
Grindavík. Ramsey lék síðast 

með liðinu árið 
2003 áður en 
hann fór til 
Keflavíkur en að 
undanförnu
hefur Ramsey 
lítið spilað 
fótbolta. Hann 
lék þó fimm leiki 
fyrir Víði í garði 

í sumar og stóð sig mjög vel.
Á sama tíma og Ramsey gekk í 

raðir Grindavíkur skrifuðu Orri 
Freyr Hjaltalín og Eyþór Atli 
Einarsson undir nýja samninga 
við félagið.

Scott Ramsey 
snýr aftur





Teitur Þórðarson er ótvíræð-
ur sigurvegari á leikmanna-
markaðnum. Honum tókst 

að klófesta fyrir hönd KR fjóra af 
þeim sterkustu leikmönnum sem 
skiptu um félag eftir að leiktíðinni 
lauk í haust. Þeir leikmenn sem 
um ræðir eru Pétur Marteinsson, 
Jóhann Þórhallsson, Atli Jóhanns-
son og Óskar Örn Hauksson. Þá 
hefur markvörðurinn Stefán Logi 
Magnússon einnig samið við KR.

Allir þessir leikmenn fúlsuðu 
við gylliboðum annarra liða og 
fóru til KR því þar væru spenn-
andi tímar fram undan. Og fyrst 
og fremst leist þeim vel á það starf 
sem Teitur Þórðarson væri að 
vinna í félaginu. Hann neitar því 
ekki sjálfur að um persónulegan 
sigur sé að ræða og um leið mikla 
viðurkenningu fyrir hann og hans 
störf.

„Ég hef náð í þá leikmenn sem 
mig langaði til að ná í,“ sagði Teit-
ur en bætti við að hann hefði einn-
ig viljað fá nýjan bakvörð til liðs 
við KR. „Við reyndum að fá Ray 
Anthony Jónsson frá Grindavík og 
þá hafði ég einnig áhuga á Hösk-
uldi Eiríksson hjá Víkingi.“

Og hann hafnar því alfarið að hafa 
lokkað þessa leikmenn til félags-
ins með peningum eins og margir 
vilja sjálfsagt halda. „Það er ekki 
rétt. Við höfum sett okkur ákveð-
inn ramma um hvað leikmenn 
mega kosta. Og við höfum alger-
lega haldið okkur innan þeirra 
marka eftir því sem ég best veit. 
Þess vegna er það sérlega ánægju-
legt að hafa fengið þessa leikmenn. 
Vegna þess að þeim fannst þetta 
spennandi á knattspyrnulegum 
forsendum. Ég veit nákvæmlega 
hvað við erum að gera hér. Ég hef 
unnið álíka störf mörgum sinnum 
áður. Þá kannski sérstaklega það 
sem ég gerði í fjögur ár í Eistlandi 

og gaf afar góðan árangur.“
Það sem Teitur vísar til er það 

langtímastarf sem hann er nú að 
innleiða í félagið. Hin svokallaða 
Akademía er kominn á fót en þar 
æfa 28 efnilegustu unglingar 
félagsins eins og um atvinnumenn 
væri að ræða. „Þetta er það sem 
heillaði mig við KR upphaflega, 
þetta uppbyggingarstarf sem 
félagið vildi byrja á. Ég er hrifinn 
af slíkri langtímahugsun. Ég er 
mun meira fyrir uppbyggingu en 
skjótfenginn árangur. Enda eru 
flestir þessir leikmenn sem eru að 
koma nú til félagsins á góðum 
aldri. Þetta eru leikmenn sem eru 
hungraðir í árangur og vilja ná 
langt.“

Þær gagnrýnisraddir hafa nú 
heyrst, ekki síst innan raða stuðn-
ingsmanna KR, að með því að ná í 
svo marga utanaðkomandi leik-
menn sé verið að gefa ungum leik-
mönnum KR langt nef. Því neitar 
Teitur algerlega.

„Við erum búnir að gefa fullt af 
ungum leikmönnum sénsinn allt 
síðasta árið. Ég veit ekki um mörg 
önnur lið sem hafa spilað með jafn 
marga unga leikmenn og við höfum 
verið að gera. Og sú stefna okkar 
hefur ekkert breyst. Ef hópurinn 
er skoðaður má segja að kjarni 
liðsins sé nú styrktur. Í fyrra 
vorum við með átján leikmenn 
sem eru á þeim aldri að þeir ættu 
að teljast góðir úrvalsdeildarleik-
menn. Við höfum nú minnkað 
þennan kjarna og styrkt fjórtán 
manna hópinn. Þá eru fleiri opin 
pláss fyrir unga leikmenn. Annað 
mikilvægt atriði er að það er ekk-
ert þægilegt að ýta ungum leik-
mönnum inn í lið sem ekki gengur 
vel. Með því að styrkja kjarnann 
og vera með lið sem gengur vel 
skapast svigrúm til að gefa fleiri 
ungum leikmönnum tækifæri. Ég 

er heldur ekki hrifinn af því að 
flytja inn erlenda leikmenn. Ég vil 
frekar byggja liðið á íslenskum 
leikmönnum og skapa þannig sig-
ursælt lið.“

Hann segir að hann hafi komið 
til KR til að ná árangri. Í sumar 
náði KR öðru sæti í deildinni og 
komst í úrslit bikarkeppninnar. 
Markmiðið fyrir næsta sumar ligg-
ur því ljóst fyrir. „Það væri óeðli-
legt ef ég myndi segja að ég yrði 
ánægður með annað eða þriðja 
sætið. Það er bara ekki rétt. Ég er 
hér til að reyna vinna eitthvað og 
vil skapa hóp leikmanna sem vill 
það sama.“

KR hefur hlotið andlitslyftingu 
með komu Teits. Fyrir aðeins 
fáeinum árum opnuðu fjársterkir 
aðilar veskin sín fyrir KR og 
reyndu að „kaupa titilinn“ eins og 
einhver myndi orða það. Með komu 
Teits hefur hugarfarsbreyting átt 
sér stað hjá félaginu. „Ég er ekki 
frá því. Það var frá upphafi ljóst 
að ég hafði engan áhuga á að ná í 
leikmenn með því að borga bara 
nógu mikið. Það var mikilvægt að 
þeirra hugarfar færi saman með 
mínu. Ég vil leikmenn sem eru til 
að leggja sig mikið fram, meira en 
hjá flestum öðrum liðum. Það þarf 
sérstakan persónuleika til þess og 
þannig menn vil ég fá. Í fyrra feng-
um við tvo slíka, Gunnlaug Jóns-
son og Björgólf Takefusa. Það eru 
strákar sem lögðu sig fram.“

Svo sannarlega. Teitur öðlaðist 
snemma frægð sem þjálfarinn 
með morgunæfingarnar. Sú til-
hugsun að mæta á æfingu klukkan 
sex að morgni til fannst mörgum 
utanaðkomandi harla óspennandi. 
„Ég sá það á öllum hópnum hvað 
þeir fengu mikið út úr því að hafa 
lagt svona mikið á sig. Við töpuð-
um ekki leik frá miðjum júlí í 
deildinni og það er ekki spurning 

að það er vegna æfinganna um vet-
urinn. Enda vorum við að klára 
marga þessa leiki á síðustu mínút-
unum.“

Hann er þó ekki ánægður með 
sumarið og nefnir slaka byrjun 
liðsins á mótinu sem ástæðu. En í 
kjölfarið var stefnan sett á Evr-
ópusæti og náði liðið því mark-
miði. „Ég hafði aldrei áhyggjur af 
þessu. Að byrja illa getur oft verið 
fylgifiskur þess að keyra inn í 
fyrsta sinn strangar æfingar á 
undirbúningstímabilinu. Ég hef 
farið í gegnum það áður. Og það 
var frábært að sjá að þrátt fyrir 
slæmt gengi var alltaf frábær 
mórall í hópnum og mikil sam-
staða. Leikmenn misstu aldrei 
trúna og líkaði við það sem við 
vorum að gera.“

Teitur er 54 ára gamall og 
hefur verið að þjálfa í rúm tut-
tugu ár. Þjálfaraferillinn hófst 
áður en leikmannaferlinum lauk 
en sem atvinnumaður lék hann í 
Frakklandi, Sviss og Svíþjóð. Í 
síðastnefnda landinu var hann 
yfirþjálfari hjá knattspyrnuaka-
demíunni í Markaryd síðustu tvö 
árin sín sem leikmaður. Þaðan 
flutti hann sig til Skövde IK þar 
sem hann var eitt tímabil. Árið 
1988 tók hann svo við norska 
úrvalsdeildarliðinu Brann. Þá, 
eins og á Íslandi nú, unnu leik-
menn fulla vinnu með boltanum. 

„Þar byrjaði ég að gera það 
sama og ég hef gert hér hjá KR – 
með morgunæfingar klukkan sex 
á morgnana yfir vetrartímann. 
Það leið svo ekki langur tími þar 
til hin liðin tóku það sjálf upp,“ 
sagði Teitur sem vill sjá atvinnu-
mannadeild á Íslandi. Hann segir 
að fors-endur til þess séu að þok-
ast í rétta átt. Í raun sé margt líkt 
með Noregi árið 1988 og Íslandi 
árið 2006. 

„Næsta skref er að liðin kaupa 
leikmenn fría í nokkra tíma á dag. 
Klúbbarnir ná samkomulagi við 
fyrirtæki um að gefa strákunum 
möguleika að æfa á vinnutíma 
nokkra daga í viku. Í staðinn fyrir 
að æfa klukkan sex á morgnana þá 
kannski klukkan átta eða níu svo 
að dagarnir þeirra verði eðlilegri.“ 
Aðspurður segir hann að morgun-
æfingarnar frægu hjá KR munu 
halda áfram í vetur.

Eins og Teitur vék að í upphafi 
viðtalsins starfaði hann í fjögur ár 
í Eistlandi sem landsliðsþjálfari 
karlaliðsins og þjálfari Flora frá 
Tallin samhliða því. Það er greini-
legt að honum þykir vænt um 
þennan tíma enda fékk hann að 
gera það sem honum þykir 
skemmtilegast. Að vinna að upp-
bygginarstarfi á miklum umbrota-
tíma.

„Á Sovéttímanum var ákveðið í 
Kreml hvaða íþróttir ættu að vera 
stundaðar hvar. Eistland var gert 
að körfuboltasvæði og fótboltinn 
nánast þurrkaður út. Ég kem til 
landsins þremur árum eftir að 
járntjaldið féll og Eistarnir eru 
nýbúnir að stofna sitt eigið knatt-
spyrnusamband og koma á stofn 
deildakeppni. En það var bara eitt 
eistneskt lið í deildinni því hin 
liðin voru skipuð eistneskum 
Rússum. Þetta lið var Flora Tallin 
og í því voru allir landsliðsmenn-
irnir. Þar byrjaði uppbyggingin.

Fjórum árum síðar þegar ég 
hætti vorum við búnir að flytja 
landsliðið úr 145. sæti á FIFA-list-
anum í það 68. og Flora var búið að 
vinna deildina þrisvar og bikarinn 
tvisvar.

Við höfðum myndað 25 dóttur-
klúbba, vorum með 4500 unglinga 
í þjálfun og 70 þjálfara í fullu 
starfi út um allt Eistland. Það var 

Teitur Þórðarson hefur upplifað margt á sínum knattspyrnuferli og er tilbúinn að deila þeirri reynslu með íslenska knattspyrnuheim-
inum. Eiríkur Stefán Ásgeirsson ræddi málin með Teiti yfir kaffibolla í KR-heimilinu.



afar gaman að fá að taka þátt í 
þessu.“

Áður en Teitur fór til Eistlands 
hafði hann þjálfað Brann, Lyn og 
Lilleström í Noregi og um alda-
mótin hélt hann aftur til Brann þar 
sem hann var í þrjú tímabil. Svo í 
Lyn í eitt tímabil og í neðrideildar-
liðinu Ull Kisa í tvö tímabil. Þá 
gerðist eitthvað sem hann var 
algerlega búinn að afskrifa.

„Ég bjóst aldrei við því að koma 
heim til Íslands og þjálfa. Börnin 
okkar tvö eru búsett í Osló og eiga 
norska maka. Þar eru barnabörnin 
og okkar fjölskyldukjarni. Ég sá 
alltaf fyrir mér að við yrðum bara 
áfram í Skandinavíu enda ekkert 
sem benti til annars en að ég yrði 
áfram úti. Ég var búinn að fá 
starfstilboð frá fleiri stöðum, til að 
mynda var ég í samræðum við 
danskt félag þegar KR kemur til 
sögunnar.“

Þegar ég spyr hann hvort hann 
sé kominn til Íslands til að vera 
hikar hann í fyrsta og eina skiptið 
allt viðtalið. „Ég á í vandræðum 
með að svara þessu. Það er vitan-
lega engin spurning að börnin og 
barnabörnin toga rosalega mikið í 
mig. Enda nota ég hvert tækifæri 
sem gefst til að skjótast út til 
þeirra. Konan mín ferðast meira á 
milli og ver meiri tíma með þeim. 
Ég býst ekki við því að þau flytji til 
Íslands enda búið erlendis nánast 
alla sína ævi.“

Ísland var fjarlægt í huga Teits og 
íslensk knattspyrna ekki síður. 
Hann reyndi helst að fylgjast með 
gangi mála í gegnum Ólaf bróður 
sinn sem er sjálfur þjálfari. Hann 
þjálfar nú Fram. 

„Það var erfitt. Mér gafst aldrei 
tækifæri að skjótast til Íslands að 
sjá leiki. En ég fylgdist þó með 
leikmannamarkaðnum enda leik-
menn héðan gjaldgengir á Norður-
löndunum með smá aðlögun. Og 
landsliðinu vitanlega. Ég fylgdist 
mjög vel með því enda breytist það 
aldrei sama hversu mikið ég 
þvælist erlendis, ég verð alltaf 
Íslendingur.“

En þótt hann verði alltaf Íslend-
ingur inn við beinið breytist ýmis-
legt á þriggja áratuga langri útlegð. 
Eins og tungumálakunnáttan. Teit-
ur er ekki síður frægur fyrir morg-
unæfingarnar og sinn syngjandi 
norska hrynjanda í sínum fram-
burði.

Og hann segir það hafa tekið 
sinn tíma að byrja að hugsa á 
íslensku á nýjan leik.

„Ég er þó enn að kasta fram ýmsum 
glósum sem örugglega enginn skil-
ur. Í vetur átti ég í miklu basli með 
að tjá mig á íslenskunni enda ekk-
ert talað hana nema í minni fjöl-
skyldu.

Við héldum við íslenskunni á 
heimilinu en þegar ég kem heim 
átta mig á því að okkar fjölskyldu-

mál var hreinlega orðið úrelt.“ 
Þrátt fyrir að orðaforðinn sé að 
mestu leyti kominn aftur segir 
hann að það muni sjálfsagt líða 
mörg ár áður en talandinn breytist 
eitthvað.

Teitur mun seint teljast gestur á 
Íslandi en eftir öll þessi ár erlendis 
getur hann ef til vill gefið aðra sýn 
á íslenska knattspyrnu. Glöggt er 
gests augað. 

„Það sem kom mér mest á óvart 
fyrst þegar ég kom til Íslands var 
hversu margir ungir og efnilegir 
knattspyrnumenn eru hér. Það er 
hreinlega allt vaðandi í þeim. Og 
það er ekki hægt að útskýra á neinn 
annan hátt en þessi gífurlegi áhugi 
sem er á fótbolta hjá þjóðinni. Það 
skiptir ekki hversu margir búa á 

Íslandi, það þarf ekki 20 milljóna 
þjóð til að búa til góða knattspyrnu-
menn. Við höfum fengið marga 
óhemju góða knattspyrnumenn í 
gegnum tíðina sem hefur vakið 
athygli.“

Draumur allra íslenskra knatt-
spyrnumanna er að gerast atvinnu-
maður og drífur sú tilhugsun þá 
áfram. „Þessir strákar hafa öðru-
vísi hugarfar en þeir úti. Þeir eru 
viljugir að leggja meira á sig til að 
ná árangri. 

Erlendis hafa málin þróast á 
þann máta að knattspyrnumenn 
spyrja fyrst hvað klúbburinn geti 
gefið sér, ekki hvað þeir geti gert 
fyrir klúbbinn.

Íslenskum knattspyrnumönnum 
finnst hins vegar atvinnumennsk-
an fyrst og fremst spennandi og 
það hefur mikið að segja.“

Um íslenska knattspyrnuþjálfara 
hefur hann svipaða sögu að segja. 
Margir ungir og efnilegir sem eru 
tilbúnir að leggja mikið á sig til að 
ná langt. En það vantar þó enn 
talsvert upp á.

„Lykilatriði er að þjálfararnir 
þurfa að hafa tíma til að sinna 
þessu starfi. Þetta er mikil vinna 
og ef það á að gera þetta almenni-
lega er ekki hægt að kasta til hend-
inni og vona að allt gangi vel. Þeir 
þurfa að hafa þetta að fullu starfi. 
Mörgum finnst ef til vill fínast að 
vera þjálfari en ekki hafa það sem 
aðalstarf. En það er alveg sama 
hvað þú gerir, það þýðir til dæmis 
ekkert að sinna fyrirtækjarekstri 
eins og áhugamáli. Þá verður 
gengið algerlega tilviljunum 
háð.“

Eitt mesta þrætuepli íslenskr-
ar knattspyrnu síðustu ár er fjölg-
un liða í úrvalsdeild karla og leng-
ing tímabilsins. Eins og áður hefur 
komið fram vill Teitur fjölga og 
það strax.

„2010 er of seint,“ segir hann en 
KSÍ hefur komið með tilllögur 
þess efnis að lengja tímabilið þá. 
„Ég vil gera þetta árið 2008. Helst 
2007. Ég skil vel að það gæti verið 
erfitt vegna undirbúningsins og 
fleira í þeim dúr. En við megum 
engan tíma missa. Við verðum að 
komast í gang með þetta eins og 
skot. Ef ekki þá missum við af lest-
inni. Ef við ætlum að eiga einhvern 
möguleika á að standa okkur í Evr-
ópukeppninni verðum við að æfa 
meira og spila fleiri þýðingarmikla 
leiki. Á Norðurlöndunum er tíma-
bilið með Royal League-keppninni 
orðið næstum tíu mánuðir. Það er 
eins og í Englandi og víðar í Evr-
ópu.

Það virðast margir halda að það 
sé ekkert mál að vinna lið frá Norð-
urlöndunum ef íslensk lið mæta 
þeim í Evrópukeppnum. Það er 
kannski hægt í einum leik. En í tíu 
leikjum tapar íslenska liðið níu 
þeirra. Það er ekkert flóknara en 
það.“

Umræðan um íslenska atvinnu-
mannadeild, þjálfara, lækna og 
sjúkraþjálfara í fullu starfi virðist 
fjarlæg íslenskri knattspyrnufor-
ystu. Teitur segir að slík sýn geti 
orðið að veruleika á Íslandi. En 
fyrsta skrefið er að lengja tímabil-
ið. „Eitt dregur annað með sér. Ef 
við fjölgum verður miklu frekar 
hægt að gera hina hlutina.“

Teitur vill líka að úrvalsdeildarlið-
in fái að senda B-lið sín í neðri 
deildirnar eins og þekkist svo víða 
í Evrópu. „Rökin gegn því hafa 
verið að með því fá neðrideildar-
liðin ekki nógu góða leikmenn til 
sín. Það stenst ekki að mínu áliti 
því það verður alltaf heilmikið af 
leikmönnum sem detta úr hópi 
bestu liðanna. Úrvalsdeildarliðin 
þurfa að geta teflt fram sínum 
ungu strákum til að geta þróað 
góða knattspyrnumenn. Það er 
deginum ljósara að til þess að þróa 
góðan úrvalsdeildarleikmenn þarf 
það að gerast hjá úrvalsdeildar-
liði. Önnur lið geta fengið efnilega 
leikmenn og þróað þá upp að vissu 
marki en þá verður úrvalsdeildar-
liðið að taka við.“

Hann vill ekki taka svo sterkt 
til orða að knattspyrnuforystan á 
Íslandi hafi brugðist hlutverki 
sínu. Hann þekkir söguna ekki 
nógu vel. „Það má samt ýmislegt 
gera til að bæta ástandið. Mér 
finnst meðal annars að þetta hefði 
átt að gerast fyrir löngu síðan. 

Vissulega hef ég skilning á 
aðstöðuleysinu sem hefur verið á 
Íslandi en ef íslensk knattspyrna á 
ekki að lokast inn í búri verður 
þetta að gerast. Það er kominn tími 
á breytingar.“

„Ég hef ekki hundsvit á fótbolta; 
eini fótboltamaðurinn sem ég 
þekki er Miguel Salgado hjá Real 
Madrid,“  sagði fimmtugi prentar-
inn Alberto við mig meðan við söt-
ruðum bjór á krá í Madrid fyrir 
skömmu. „En ég þekki hann vegna 
þess að við leikum saman golf 
reglulega,“ bætti hann svo við.

Eftir að hafa fylgst náið með 
því hvernig fjölmiðlar og dómstóll 
götunnar fara með knattspyrnu-
menn hér á Spáni hef ég komist að 
því að það er hverjum þeirra nauð-
synlegt að spila golf með einhverj-
um eins og Alberto. Félaga sem 
hefur andstyggð á fótbolta og er 
ekki að krýna menn til konungs 
meðan allt leikur í lyndi en finnur 
þeim svo allt til foráttu á eins nið-
urlægjandi hátt og hægt er þegar 
undan hallar. Reyndar lætur 
Alberto ekki allt afskiptalaust því 
hann veitti víst Miguel föðurlegt 
tiltal eftir að paparazzi-ljósmynd-

ari greip kvæntan leikmanninn 
glóðvolgan á kvennafari. 

Ronaldo hefði til dæmis veru-
lega gott af því að leika golf með 
Alberto um þessar mundir. Hann 
hefur fengið að finna illilega fyrir 
þessari ómanneskjulegu meðferð. 
Holdafar kappans hefur verið 
mikið til umræðu og eftir að 
Capello þjálfari skipaði honum að 
missa þrjú kíló var hann allt í einu 
kominn í eins konar Gauja litla 
megrunarátak þar sem gjörvöll 
þjóðin fylgdist með þyngd kapp-
ans. Ljósmyndarar hlaupa á eftir 
honum meðan hann skokkar um 
hverfið sitt, en það er heimaverk-
efni sem hann fær frá Capello, og 
þegar hann átti afmæli fyrir 
skemmstu var því slegið upp á for-
síðum helstu íþróttablaðanna að 
hann mætti ekki borða afmælis-
tertu sem honum var færð. Og 

blaðamenn spyrja félaga hans í 
Real Madrid sparkspekilegra 
spurninga um leiki liðsins en snúa 
sér svo að Ronaldo og spyrja „og
hvernig gengur svo megrunin?“

Ronaldinho hefði einnig gott af 
golfi með Alberto. Fjölmiðlamenn 
krýndu hann konung á síðasta 
keppnistímabili en finna honum nú 
allt til foráttu líkt og dómstóll göt-
unnar: Hann er ekki í formi, búinn 
að týna brosinu, orðinn glaumgosi  
og Barcelona er í krísu. Samt eru 
þeir efstir í deildinni og Ronaldin-
ho hefur skorað fimm mörk það 
sem af er. Sú eina sem hefur ekki 
sparað hrósyrðin á Ronaldinho 
þetta misserið er gömul ástkona 
sem gaf honum 10 í einkunn í 
útbreiddu slúðurblaði fyrir 
frammistöðuna í rúminu. Sú ein-
kunnagjöf er þó nokkuð síðbúin því 
rúmt ár er liðið síðan „leikar“ fóru 
fram. Var þessi umsögn því aðeins 
til að auka á orðspor kappans sem 

glaumgosa.

Eiður okkar á reyndar Sveppa 
að en hefði samt gott af golfi með 
Alberto af og til þar sem hann fer 
ekki varhluta af þessari meðferð. 
Hann er krýndur til konungs þegar 
hann skorar og Eto‘o sem fylgist 
meiddur með Íslendingnum í stöð-
unni sinni er þá gleymdur og graf-
inn. En þegar hann brenndi af á 
Bernabeu í góðu færi eftir að Messi 
hafði leikið á ófáa varnarmenn 
Madridinga, þá var ekki gaman að 
vera Íslendingur á Spáni. Háðskir 
Madridingar og sárir Börsungar 
sáu til þess. Öll sú vika var nokkuð 
erfið fyrir mig. Sérstaklega í ljósi 
þess að sumir vildu einnig lesa 
Íslendingnum pistilinn fyrir hval-
veiðarnar sem voru nýhafnar. En 
þegar búið var að leiðrétta þann 
misskilning að hvalina í Norður-
Atlantshafi mætti telja á fingrum 

annarar handar var það mál úr sög-
unni. En ég var lengi að bíta úr nál-
inni með hitt. Satt að segja var ég 
búinn að safna fyrir golfsetti og 
búinn að koma mér í samband við 
Alberto en þá var ég svo heppinn 
af upplifa leik eins og Barcelona-
Chelsea.

Eiður skorar á Nývangi í fyrsta 
sinn og það á móti sínum gömlu 
félögum í Chelsea en yfirgefur svo 
völlinn meiddur. Bæði lið léku frá-
bærlega og stundum var spennan 
svo mikil að menn sýndu mótherj-
um sínum hnefann eins og á temmi-
lega villtu sveitaballi og þjálfarar-
nir senda hvor öðrum tóninn á 
blaðamannafundum. Eftir leik eins 
og þennan hefur enginn þörf á golfi 
með Alberto svo ég hringdi í hann 
og frestaði golftímanum. „Af
hverju?“ spurði hann þá. „Af því að 
Guðjohnsen skoraði,“ svaraði ég 
sigri hrósandi. „Og hver í ósköpun-
um er það?“ spurði hann þá.

Svona leikur gerir Alberto óþarfan
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Enska úrvalsdeildin

Enska 1. deildin

Þýska úrvalsdeildin

DHL-deild karla

DHL-deild karla

 Það var mikil spenna í 
Austurbergi í gær þegar ÍR tók á 
móti HK í DHL-deild karla. Mikið 
jafnræði var með liðunum allan 
tímann en á endanum höfðu HK-
ingar eins marks sigur. ÍR var yfir 
11-9 í hálfleik en gestirnir höfðu 
betur í seinni hálfleiknum og 
úrslitin 21-22. Það voru markverð-
ir liðanna sem voru í aðalhlutverki 
í gær, Egidijus Petkevicius varði 
tuttugu skot í marki HK en hinum 
megin var hinn ungi og stórefni-
legi Lárus Ólafsson í miklum ham 
og varði hann alls 22 skot.

„Þetta er mjög svekkjandi því 
við áttum svo innilega skilið að fá 
allavega annað stigið út úr þessum 
leik. Það er vonandi að þetta falli 
okkar megin þegar við förum í 
Digranesið. Enn og aftur erum við 
að tapa á vítaköstum, við fengum 
fjögur víti en skoruðum ekkert úr 
þeim,“ sagði Jón Heiðar Gunnars-
son, leikmaður ÍR, eftir leikinn. 
Jón Heiðar kom til ÍR-inga frá HK 
fyrir tímabilið og var því að etja 
kappi við sína fyrrum samherja.

Ásamt Lárusi í markinu var 
Linas Kalasauskas bestur hjá ÍR 
en hann skoraði alls níu mörk og 
áttu HK-ingar oft í miklum vand-
ræðum með hann.

„Við vorum alveg hræðilega 
lélegir og ég er eiginlega bara orð-
laus. Þetta var alveg ömurlegt og 
ótrúlegt að við náðum tveimur 

stigum. Við sýndum ekki okkar 
rétta andlit og getum algjörlega 
þakkað fyrir að hafa haft Petk-
evicius í markinu, hann vann 
þennan leik fyrir okkur,“ sagði 
Valdimar Þórsson sem var marka-
hæstur í liði HK með fimm mörk.

ÍR var yfir 21-20 undir lokin en 
liðið fékk síðan á sig tvö mörk. 
Þegar tæp mínúta var eftir af 
leiknum fékk það síðan vítakast 
og gat jafnað en Petkevicius varði 

frá Brynjari Steinarssyni. ÍR-
ingar unnu þó boltann aftur og 
fengu síðustu sókn leiksins þar 
sem baráttan var mikil og Sergei 
Patraytis hjá HK fékk að líta rauða 
spjaldið. ÍR fékk aukakast undir 
blálokin og var það Kalasauskas 
sem átti lokaorðið en skot hans fór  
í varnarvegginn. HK-ingar hafa 
því endurheimt toppsætið í deild-
inni en ÍR-ingar eru hins vegar 
einir í neðsta sætinu.

Markverðirnir voru í aðalhlutverki

 Sir Alex Ferguson, knatt-
spyrnustjóri Manchester United, 
hélt upp á það að hann er búinn að 
vera tuttugu ár í starfinu með því 
að vinna öruggan sigur á Ports-
mouth 3-0 í gær. Rauðu djöflarnir 
hafa leikið mjög sannfærandi á 
tímabilinu og eru þeir nú komnir 
með þriggja stiga forskot á toppi 
deildarinnar en Chelsea getur náð 
þeim að stigum með því að vinna 
Tottenham í dag. „Tuttugu ár er 
stór áfangi en ég horfi samt fram á 
veginn. Þannig hefur það alltaf 
verið hjá þessu félagi. Frammi-
staða liðsins í þessum leik var 
hreint út sagt frábær og sá andi 
sem ríkir í búningsklefanum segir 
mér að við munum berjast um titla 
á þessu tímabili,“ sagði Ferguson 
eftir leikinn. Sigur liðsins var aldrei 
í hættu eftir að Louis Saha braut 
ísinn með marki úr vítaspyrnu. 
Telja sparkspekingar að Manchest-
er United sé eina liðið sem sé nægi-
lega gott til að veita Chelsea sam-
keppni um titilinn.

„Það er greinilegt að leikmenn 
Manchester United eru fullir 
sjálfstrausts og gera snemma út 
um leikina. Þeir eiga samt enn 
eftir að sanna það að þeir séu 
færir um að halda þessu flugi út 

allt tímabilið en ég tel þá ekki 
skorta breidd. Til marks um það 
voru gerðar sex breytingar á lið-

inu sem lék í meistaradeildinni á 
miðvikudag,“ sagði Joe Jordan, 
aðstoðarknattspyrnustjóri Ports-

mouth.
Hollendingurinn Dirk Kuyt var 

í stuði fyrir Liverpool og skoraði 
bæði mörkin þegar liðið vann 2-0 
sigur á Reading. „Ég er ánægður 
með vinnusemina hjá Kuyt. Hann 
og Peter Crouch eru að ná vel 
saman í sóknarlínunni. Við erum á 
sigurbraut á heimavelli en næsta 
skref er að færa það yfir á útileik-
ina líka,“ sagði Rafa Benítez, stjóri 
Liverpool. sem er nú í sjöunda 
sæti deildarinnar. Ívar Ingimars-
son og Brynjar Björn Gunnarsson 
voru báðir í byrjunarliði Reading, 
Ívar lék allan leikinn en Brynjari 
var skipt af velli á 80. mínútu.

Heiðar Helguson kom inn sem 
varamaður fyrir Fulham í uppbót-
artíma þegar liðið vann Everton 1-
0 á heimavelli. Claus Jensen skor-
aði eina mark leiksins en örstuttu 
eftir að hafa skorað var kastað í 
hann smápeningi úr áhorfenda-
stúkunni. Hermann Hreiðarsson 
lék allan leikinn fyrir Charlton 
sem vann mikilvægan 1-0 sigur á 
Manchester City en liðið er samt 
sem áður í neðsta sæti deildarinn-
ar. Það hefur átta stig líkt og West 
Ham og Newcastle en síðarnefnda 
liðið tapaði óvænt fyrir Sheffield 
United í gær.

Leikmenn Manchester United gáfu stjóra sínum Alex Ferguson hina fullkomnu afmælisgjöf í gær með því 
að spila glimrandi vel gegn Portsmouth. Ferguson segist sjaldan hafa verið með eins gott lið í höndunum.  

Stærsti leikur hand-
boltatímabilsins til þessa fer fram 
í dag þegar Valur mætir Fram í 
Laugardalshöllinni en leikurinn 
hefst klukkan fjögur. „Ég á von á 
mjög erfiðum leik enda hefur 
Valur mjög sterkt lið. Það vakir 
samt ekkert annað fyrir okkur en 
að ná sigri. Við höfum færri stig 
en við höfðum ætlað okkur,“ sagði 
Guðmundur Guðmundsson, þjálf-
ari Fram, við Fréttablaðið í gær. 
Framarar eru með þrjú stig eftir 
jafnmarga leiki en vegna þátt-
töku liðsins í meistaradeildinni 
hefur það leikið færri leiki en 
önnur lið. Framarar komu heim 
frá Þýskalandi á föstudagskvöld-
ið eftir að hafa mætt Gummers-
bach.

„Það er allt of stutt á milli 
leikja en ég vona svo sannarlega 
að það muni ekki koma niður á 
frammistöðu minna manna í þess-

um leik,“ sagði Guðmundur en 
Stefán Stefánsson á við meiðsli að 
stríða og þá er Jón Björgvin Pét-
ursson ekki enn kominn í gang 
eftir meiðsli.

Valsmenn eru efstir í deildinni 

með sex stig eftir fjóra leiki. 
Aðspurður hvort það sé ekki hent-
ugt að mæta Fram á þessum tíma-
punkti, þegar þeir eru nýkomnir 
heim úr ferðalagi til Þýskalands, 
segir Óskar Bjarni Óskarsson, 
þjálfari Vals, það hafa sína kosti 
og galla.

„Það er vissulega álag á þeim 
en þeir komu heim á föstudag og 
ég tel það ekkert hafa neitt mikil 
áhrif. Svo er það bara gaman að 
taka þátt í Evrópukeppninni og 
hristir leikmenn saman. Það er 
mikil eftirvænting í mínu liði 
fyrir þennan leik og við ætlum 
okkur að mæta dýrvitlausir til 
leiks,“ sagði Óskar sem á von á 
mikilli stemningu í Höllinni enda 
von á skemmtilegum leik. Ingvar 
Árnason í Val á við smávægileg 
meiðsli að stríða en Óskar sagði 
að allir hans menn yrðu tilbúnir í 
leikinn í dag.

Ekkert annað en sigur kemur til greina
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„Þetta var mikið ævintýri,“ 
segir Helga Dögg Helgadóttir sem 
fyrr á þessu ári tók þátt í hálf-
gerðu dans-Idoli í Bretlandi, þætt-
inum Strictly Dance Fever og 
komst langt, alla leið í tíu para-
úrslit sem sýnd voru á BBC One. 
Keppt var í latín- og samkvæmis-
dönsum en þúsundir þátttakenda 
höfðu reynt fyrir sér í prófum sem 
haldin voru víðs vegar um Bret-
land þannig að baráttan var hörð. 
Strictly Dance Fever-þættirnir 
eru ekki ólíkir Rock Star: Supern-
ova-þáttunum að því leyti að þeir 
tíu kepppendur sem dönsuðu í 
sjónvarpinu dvöldu í stórri villu 
rétt fyrir utan London og hefur 
dómnefndin helmingsvægi á við 
símakosningu áhorfenda. 

Helga segir að ástæðan fyrir 
þátttöku sinni hafi verið að dans-
herra hennar, Clive Uter, hafi fyrst 
komið að máli við hana og nefnt 
þetta við hana. Helga segir að sér 
hafi ekkert litist á þetta í fyrstu en 
ákveðið að slá til enda um einstakt 
tækifæri að ræða. Þeim Clive og 
Helgu var spáð mikilli velgengni 
en hún gekk því miður ekki eftir 
og voru þau fyrsta parið sem var 
sent heim. „Við vorum svolítið 
hissa og ég verð að viðurkenna að 
ég var pínulítið svekkt,“ segir 
Helga. „Verðlaunin voru heldur 
ekki af verri endanum, fimmtíu 
þúsund pund og sýning á West 
End,“ bætir hún við en segir að 

verðlaunin hafi þó ekki orðið til 
þess að keppinautarnir hafi reynt 
að bregða fæti hver fyrir annan, 
mun meiri harka sé til dæmis á 
milli keppenda í alvöru dans-
keppnum.

Raunveruleikadansþættir
hafa slegið í gegn í Evr-
ópu og eru það ekki síst 
Strictly Come Dancing-
þættirnir sem njóta 
mikilla vinsælda en þar 
fá frægir einstakling-
ar að æfa með afreks-
fólki í dansi og keppa 
innbyrðis í beinni 

útsendingu.
Helga Dögg er í stuttu stoppi 
hér á landi en hún hefur búið 
í London undanfarin tvö ár 
ásamt kærasta sínum, 
Hannesi Þór Egilssyni, sem 
er í dansnámi. Þar keppir 

hún í dansi og leiðbeinir 
breskum almúga hvern-
ig eigi að stíga réttu 
skrefin á dansgólfinu 
auk þess sem hún 
kemur stundum hing-
að og kennir Íslend-
ingum fótamennt. 
„Annars hefur gefist 
lítill tími til kennslu 
enda nóg að gera í að 
keppa,“ segir Helga. 

Bjargaði bekkjarsystur undan fallandi rúðu
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... fær Ashrita Furman, 
heimsmeistari í heimsmetum, 
sem er á leið til Íslands og 
stefnir ótrauður á að slá enn 
fleiri met. 

„Þetta gengur bara eins og í sögu. 
algjör draumur í dós,“ segir 
Reynir Lyngdal, sem stendur í 
ströngu þessa dagana við upp-
tökur á áramótaskaupi 
Ríkissjónvarpsins.

Fyrsta vikan er nú að 
baki, fjórar eru eftir. 
Reynir fæst ekki til að 
upplýsa neitt um efni 
skaupsins, segir að það 
verði einfaldlega að 
koma í ljós. Eins og Frétta-
blaðið hefur greint frá 
skrifar teymi höfunda 
skaupið í ár, Hugleikur 
Dagsson, bræðurnir Úlfur 
og Ari Eldjárn og Þorsteinn 
Guðmundsson. Þeir skiluðu 

inn fullbúnu skaupi þó enn séu 
tæpir tveir mánuðir þar til það 
verður sýnt. „Þetta verður 

auðvitað fljótandi að 
hluta til ef eitthvað 
skemmtilegt kemur 
upp í þjóðfélaginu. Ég 

verð alla vega bund-
inn í þessu fram að 
áramótum. Út á það 
gengur djobbið.“ 

Samkvæmt
heimildum Frétta-

blaðsins eru mörg 
stór nöfn í leikara-
hópnum að þessu 
sinni. Má þar nefna 

Jón Gnarr, Helgu 
Brögu, Hörpu Arnar-

dóttur, Elmu Lísu Gunn-
arsdóttur, Þór Tuliníus, 
Arndísi Hrönn Egilsdótt-

ur, Ilmi Kristjánsdóttur 
og Árna Tryggvason. Reynir 

vill ekkert um leikarahópinn 
segja, aðeins að „nærri því annar 
hver grínleikari landsins“, hafi 
ákveðið að vera með.

Reynir viðurkennir að það fylgi 
því blendnar tilfinningar að leik-
stýra áramótaskaupi, enda séu 
vonir og væntingar landsmanna 
aldrei meiri. „Ég heyrði því ein-
hvern tímann fleygt, og ég held að 
þetta sé haft eftir Pálma Gests, að 
það sé tvennt sem maður ætti 
aldrei að gera. Annað er að reka 
mötuneyti en hitt að leikstýra ára-
mótaskaupi. Tilfinning mín núna 
er sú að þetta sé ekki 
rétt, við skulum bara 
vona að hún breyt-
ist ekki.“

Einvalalið í áramótaskaupinu í ár
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Við fellum niður VSK af öllum vörum.
Tónlist,  tölvuleikjum og DVD myndum.

FREE DAGAR
TAX



Merkilegt hvað maður getur elst 
með einu símtali. Ég hugsa að 

síðdegis á föstudag hafi að minnsta 
kosti áratugur bæst við þann aldar-
fjórðung og tveimur árum betur 
sem ég hef lifað fram að þessu. 
Málavextir eru þessir: Klukkan að 
ganga fimm hringir síminn. Ég 
svara og á hinum enda línunnar er 
sonur minn (ó já, þetta er einn af 
hinum alræmdu uppeldisbakþönk-
um). Án þess að heilsa dembir hann 
árunum á mig: „Pabbi, má ég fá gat 
í eyrað?“

 fann fyrst dagana, svo vikurnar, 
þá mánuðina og loks árin hlaðast á 
mig í einni hugsun: „Í mínu ung-
dæmi [fimm ár í þessum orðum 
einum og sér] voru sex ára börn 
ekki með gat í eyranu  [tvö ár], allra 
síst strákar [og svo þrjú ár].“ 

 skemmri tíma en tekur að draga 
andann fékk strákurinn að heyra 
þvert nei og innblásið „og-ekki-orð-
um-það-meir“. Hann var hins vegar 
ekki af baki dottinn, fann að sér 
hafði tekist að koma mér úr jafn-
vægi og spilaði út trompinu: „Af 
hverju ekki?“ Nú er til nóg af góðum 
og gildum rökum gegn eyrnagötun, 
til dæmis hefði ég auðveldlega 
getað leitt þann stutta um töfra-
heima graftarsýkinga og nikkelof-
næmis. Eftir drykklanga stund af 
öh …, ah … og b …  hrópaði ég hins 
vegar, af minni yfirvegun og með 
brostnari röddu en ég hefði kosið: 
„Því sex ára strákar fá ekki gat í 
eyrað!“

stundina telur maður sig 
upplýstan, frjálslyndan og umburð-
arlyndan mann; staðráðinn í að ala 
son sinn upp í hinni upplýstu vænt-
umþykju, þar sem maður styður 
mál sitt með rökum, tekur tillit til 
hvernig barnið sér heiminn og 
útskýrir til hlítar hvers vegna sumt  
má og annað ekki. Þá næstu fyllist 
maður forhertri íhaldssemi og off-
orsi einvaldsins, sem veit hvað 
barninu er fyrir bestu hvað sem 
tautar og raular. Hvað strákinn 
snertir verður „af því bara“ hin 
hinstu rök. 

íhaldssemi þarf vissu-
lega að vera foreldrum töm. Ég 
bjóst hins vegar ekki við að hún 
helltist yfir mig strax og svo snar-
lega –  hélt ég fengi frest að minnsta 
kosti fram að fermingu. Aldeilis 
ekki. Ég er aðeins steinsnar frá því 
að byrja á að tuða yfir tónlistinni 
sem krakkar hlusta á nú til dags, 
staglast á því að þegar ég var lítill 
hafi börn alltaf farið út í leiki og 
það sé liðin tíð þegar þau ybbuðu 
ekki gogg. Ég er að verða gamall. 

Pabbi, má ég fá 
gat í eyrað?


