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LAGERSTARFSM

AÐUR ÓSKAST

Stútfullt blað af atvinnuauglýsingum

Lagerstarf
Ístak hf. óskar

eftir að ráða
starfsmann
ýmsum sérverkefn
á lager ásamt
um.
Æskilegt er

að viðkoman

di hafi öku-

og lyftararétti

ndi.

Upplýsingar
um starfið
og umsóknar
skrifstofu ÍSTAKS,
eyðublöð eru
Engjateigi
á
7, 105 Reykjavík
síma 530 2700
milli 8:15 og
og í
17:00. Einnig
senda inn umsókn
er hægt að
á heimasíðu
okkar www.istak
.is.
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Dansaði fyrir milljónir
í bresku sjónvarpi
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-ÕRIN HEFUR MIKIL ¹HRIF

TLAÈI ALDREI Å
BJÎRGUNARSVEIT

Sviðasala margfaldast á BSÍ

3KËLASTJËRINN ¹ (ELLU
3IGURGEIR 'UÈMUNDSSON
ER JAFNFRAMT FORMAÈUR
,ANDSBJARGAR

+!50-%.. „Eftir að sýningar á
Mýrinni hófust í kvikmyndahúsum hefur sviðasala hjá okkur
margfaldast,“ segir Bjarni Geir
Alfreðsson, eigandi veitingasölunnar 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 ánægjulegt 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 sérstaklega vinsæl hingað til en þó hafa
alltaf verið nokkrir sem hafa nýtt
þá þjónustu að geta keypt þau í
bílalúgunni.
MH
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Jafnt fram á síðustu
stundu í kraganum
Mikil spenna var í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi. Gunnar Svavarsson 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.
„Hér er gríðarleg
spenna og ómögulegt að spá um
hvernig þetta fer,“ sagði Halldór
S. Magnússon, formaður kjörstjórnar 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 prófkjöri flokksins í kjördæminu, af
rúmlega 31 þúsund manns sem
eru á kjörskrá í kjördæminu.
Eftir að 2.200 atkvæði höfðu
verið talin, sagði Gunnar Samfylkinguna þurfa að nýta meðbyrinn sem prófkjörið hefði skapað en á þeim tímapunkti var óvíst
í hvaða sæti hann myndi enda.
„Ég er sannfærður um að við
getum náð góðum árangri í kosningunum næsta vor. Þetta var
glæsilegt prófkjör í alla staði og
nú er það okkar, sem njótum
trausts Samfylkingarfólks, að
nýta þennan slagkraft í þingkosningunum 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-
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.
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maður kjördæmisráðs Samfylkingarinnar, 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, kragans, teljast sjö sveitarfélög, Mosfellsbær, Garðabær, Hafnarfjörð-

ur, Kópavogur, Seltjarnarnes,
Álftanes og Kjósarhreppur.
Þegar Fréttablaðið fór í prentun 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 Guðmundur Steingrímsson í 5. sæti.
Þingmenn flokksins í kjördæminu eru fjórir.
MH

SÖS

«VENJULEGT UPPBOÈ

Reyndi að selja
múmíu á eBay
"!.$!2¥+). !0 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.
MHG
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(UNDAR¾KTARFÁLAG ¥SLANDS STËÈ FYRIR GÎNGU NIÈUR ,AUGAVEGINN

TÎK ¹ 'AZA SV¾ÈINU

(UNDAGANGA Å MIÈB¾NUM

Sjö felldir
í loftárásum

(5.$!2 Hvorki hundar né menn létu

Ögmundur, myndirðu segja að
farið hafi fé betra ef bankarnir
hverfa úr landi?
b&ÁSÕSLUMENN VERÈA AÈ KUNNA SÁR
HËF EF ÖEIR ¾TLA AÈ VERA HLUTI AF
ÅSLENSKU SAMFÁLAGIm
®GMUNDUR *ËNASSON ÖINGMAÈUR 6INSTRI
GR¾NNA SEGIR ÖAÈ TIL VINNANDI AÈ SENDA
VIÈSKIPTABANKANA ÒR LANDI TIL AÈ GETA
AUKIÈ JÎFNUÈ Å SAMFÁLAGINU
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GETUR GLAÈST ÖVÅ BÒIÈ ER AÈ OPNA SKÅÈA
SV¾ÈIÈ Å /DDSSKARÈI

3NJËR ¹ !USTURLANDI

Skíðasvæði í
Oddsskarði opnað
3+¥¨) 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.

5PPBYGGING Å UMÎNNUN

Byggja 174 ný
hjúkrunarrými
(%),"2)'¨)3-, 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 Reykjanesbæ og í Hafnarfirði, tíu á Ísafirði
og tuttugu í Garðabæ. Tuttugu
verða síðan á Sjúkrahúsi Suðurlands. Að sögn Sivjar tekst
líklega að eyða biðlistum með
þessari uppbyggingu.
SÖS

+ÅNA HEITIR FJ¹RFRAMLÎGUM

Afríkuríki fá
umdeilda hjálp
+¥.! !0 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.
SÖS

&,5'
%LDING Å ÒTSKRIFTARGJÎF
%LDINGU LAUST Å "OEING  VÁL &LUG
LEIÈA ¹ LEIÈ FR¹ &RANKFURT ¹ FÎSTUDAG
%NGAN SAKAÈI -EÈAL FARÖEGA VORU
ÖRETT¹N MANNS SEM VORU AÈ KOMA
ÒR ÒTSKRIFTARFERÈ AF FLUGHR¾ÈSLUN¹M
SKEIÈI

votviðrið aftra sér í gær þegar árleg ganga
Hundaræktarfélags Íslands niður Laugaveginn fór fram.
Lagt var af stað frá Hlemmi klukkan 13, en
hefðinni samkvæmt voru það lögregluhundar 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 Hljómskálagarðinum þar sem íþróttadeild Hundaræktarfélagsins 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.
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0!,%34¥.! !0 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 palestínskir sáttasemjarar nálægt
samkomulagi um myndun nýrrar
ríkisstjórnar sem yrði ásættanleg
vestrænum ríkjum.
SÖS

Áskilur sér rétt til að endurskoða 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 varnarmál Íslands, komist flokkurinn til valda eftir komandi kosningar.
®29'')3-, Samfylkingin áskilur sér rétt til að
endurskoða frá grunni það samkomulag sem
núverandi ríkisstjórn hefur gert við Bandaríkin um varnarmál Íslands, komist hún að stjórnartaumunum eftir komandi alþingiskosningar.
Þetta sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, alþingismaður og fulltrúi Samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd, 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 ósammála Ragnheiði Elínu Árnadóttur, aðstoðarmanni 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 endurskoða 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 varnir“; það sem sér sýndist felast í nýja samkomulaginu 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
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hvern einasta hermann og allan búnað og segja
síðan að leynileg varnaráætlun eigi að tryggja
varnir landsins framvegis, þá sé það ekki fullnægjandi 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; hernaðarhliðin væri aðeins ein af mörgum og hún hefði

&2¡44!",!¨)¨ «-!2

miklu minna vægi nú en á dögum kalda stríðsins. 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 ráðgjafarstofnun sem sérhæfði sig í öryggis- og varnarmálum.
Það væri nauðsynleg forsenda fyrir mótun
sjálfstæðrar og vel ígrundaðrar stefnu
íslenska lýðveldisins í þessum mikilvæga
málaflokki.
AUDUNN FRETTABLADIDIS
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Óbreytt staða í efstu sætum

Viðvörun vegna
fjársvikamáls

02«&+*®2 Kristján L. Möller, Einar

Már Sigurðarson og Lára Stefánsdóttir verða áfram í þremur efstu
sætum Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi. Prófkjör Samfylkingarinnar í kjördæminu fór
fram í gær en 1.878 tóku þátt í prófkjörinu, 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 kosningarnar 2003.
Kristján L. Möller alþingismaður 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 þátttaka er góð niðurstaða fyrir flokkinn. Flokksfólk í Samfylkingunni
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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 kjördæminu og hlakkar til þess að takast á
við þau. „Það þarf að huga að skólamálum í kjördæminu, bæði á
háskóla- og framhaldsskólastiginu.
En fyrst og fremst eru það landsbyggðarmál í víðu samhengi sem
þarf að berjast fyrir, sem öðru
fremur snúast um jafnrétti, jafnræði 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.
MH

,®'2%',5-, 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 bankaupplýsingar 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.
SÖS

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN EHF./SIA.IS URV 34869 11/2006

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

KÚBA

SEIÐANDI, KRAFTMIKIL OG FÖGUR

Gríptu tækifærið!
Ekki missa af upplifun og ævintýri 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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&2!-3«+.!2&,/++52).. 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 heilbrigðisráðherra 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 áframhaldandi 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.
MH
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Segja fjárveitinguna
ekki eftirlitslausa
%)¨!+)2+*! ¥ DAG ER ÖESS MINNST AÈ 

¹R ERU LIÈIN FR¹ VÅGSLUAFM¾LI %IÈAKIRKJU

+IRKJUHALD

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.
(%),"2)'¨)3-, „Það er alls ekki

Eiðakirkja
120 ára í dag
+)2+*5(!,$ 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 Baldvinsson, vígslubiskup Hólastiftis,
predikar og Jóhanna Sigmarsdóttir sóknaprestur þjónar fyrir altari.
Þá verður nýtt safnaðarheimili
blessað að lokinni athöfn og boðið
upp á kaffi í Kirkjumiðstöðinni.
Kirkjan á Eiðum var bændakirkja allt til ársins 1886 en þá
keyptu Múlasýslur staðinn til að
koma á fót búnaðarskóla á Eiðum.
HS

,®'2%',5&2¡44
&ÅKNIEFNAM¹L
4ËL TIL FÅKNIEFNANEYSLU OG NOKKUÈ
MAGN HVÅTS DUFTS SEM GRUNUR LEIKUR
¹ AÈ SÁ AMFETAMÅN FANNST VIÈ HÒSLEIT
¹ $ALVÅK AÈFARANËTT LAUGARDAGS 4VEIR
MENN ¹ TVÅTUGSALDRI VORU HANDTEKNIR
VEGNA M¹LSINS

,®'2%',5&2¡44
«K ¹ BÅLA
®KUMAÈUR VAR HANDTEKINN ¹ FÎSTU
DAGSKVÎLD EFTIR AÈ HAFA EKIÈ ¹ NOKKRA
BÅLA ¹ MËTUM +RINGLUMÕRARBRAUTAR OG
(¹ALEITISBRAUTAR ®KUMAÈURINN FLÒÈI
AF VETTVANGI EN FANNST SKÎMMU SÅÈAR
OG VAR Ö¹ HANDTEKINN %NGIN SLYS URÈU
¹ FËLKI

rétt að ríkið sé að greiða dvalarog hjúkrunarheimilum fyrir þjónustu sem það veit ekki hver er.
Það er skýrt getið um það hvaða
þjónustu á að veita á heimilum,“
segir Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, um
ummæli Dagbjartar Þyrí Þorvarðardóttur, fyrrum hjúkrunarforstjóra 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 nýttir og aldraðir fái því oft minni
þjónustu en þeim ber. Engir þjónustusamningar 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 þjónustusamningar við dvalar- og hjúkrunarheimili séu í undirbúningi segir
hún að svo sé ekki. „Við höfum
ekki verið að undirbúa nýja þjónustusamninga. Við erum að einbeita okkur að endurskoðun gæðaeftirlitskerfisins og erum einnig
að endurskoða stefnumótun í þjónustu aldraðra.“
Sveinn Hlífar Skúlason, forstjóri 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.

3AMKYNHNEIGÈIR Å 6ÅNARBORG

Hvattir til að
taka fósturbörn
!534522¥+) !0 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 undirbúningsnámskeið.
GB

4AÅVAN

Þúsundir í mótmælagöngu
¥ &¡,!'36)34 3VEINN 3KÒLASON FORSTJËRI (RAFNISTU SEGIR STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ HAFA

EINSTAKLINGA EINS LENGI OG MÎGULEGT SÁ INNI ¹ DVALARHEIMILI ÖËTT ÖEIR SÁU METNIR ¹
HJÒKRUNARHEIMILI ¶AÈ SÁ GERT TIL ÖESS AÈ LEYFA ÎLDRUÈUM AÈ NJËTA LÅFSINS ¹ DVALAR
HEIMILUNUM SEM LENGST

3)6
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„Þetta snýst um lífsgæði. Við
viljum að einstaklingar séu sem
lengst inni á herbergjum svo þeir
geti notið þess lífs sem er á dvalarheimilunum, 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 fjárveitingum ríkisins segir Sveinn að

36%).. (,¥&!2
3+²,!3/.

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 þjónustusamningum en ríkið hefur ekki
viljað verða við því, svarið er að
núverandi eftirlit nægi.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

4!¥6!. !0 Allt að sex þúsund
manns tóku þátt í mótmælagöngu í
borginni Kaohsiung í Taívan í gær,
gegn forseta landsins Chen Shuibian. 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.

(%),"2)'¨)3-,
2ÅKULEG GJÎF
+RABBAMEINSFÁLAG ¥SLANDS FÁKK Å G¾R
ANDVIRÈI NÕS STAFR¾NS RÎNTGENMYNDA
T¾KIS AÈ GJÎF )NGËLFUR (ELGASON
FORSTJËRI +" BANKA AFHENTI GJÎFINA FYRIR
HÎND BANKANS

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

262.740,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.

© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 6

Svona býrð þú til þitt eigið eldhús

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.

Veldu þá innréttingu
sem þér líst best á s.s.
hurðar, skúffuframhliðar, 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.

Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

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



+*®2+!33)..

 NËVEMBER  35..5$!'52

$AGUR " %GGERTSSON Ë¹N¾GÈUR MEÈ VINNUBRÎGÈ MEIRIHLUTANS Å BORGARSTJËRN

²TGÎNGUBANN Å "AGDAD

Segir söluferlið vera óvandað

Óttast óspektir
vegna úrskurðar

,!.$36)2+*5. Dagur B. Eggerts-

son, oddviti Samfylkingarinnar í
borgarstjórn, segir það hafa verið
mistök hjá meirihluta í borgarstjórn 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 bréfum sem hægt er að selja á markaði.
„Kjarni málsins er sá að forsvarsmenn 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

Hefur þú keypt fíkniefni?
*¹
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Ert þú flughrædd(ur)?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

bréfin eru óseljanleg, þá gerir það
fjárstýringu sjóðsins þunglamalega,
vegna þess að lífeyrissjóðir
eru
skuldbundnir
til
þess að tyggja
félögum
sínum
hámarksávöxtun.“ $!'52 "
Eins og greint %''%2433/.
var frá í Fréttablaðinu í gær sagði Alfreð Þorsteinsson, stjórnarformaður lífeyrissjóðsins, það óheppilegt að ekki
hefði verið látið greiða fyrir hlutinn með bréfum sem hægt væri að
selja á markaði.

Íslenska ríkið greiðir fyrir helmingshlut 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 prósent.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri segir Sigurð Snævar
borgarhagfræðing og Birgi Finnbogason, fjáramálastjóra borgarinnar, hafa metið það svo að skynsamlegast væri að fá greitt með
þeim hætti sem ákveðið var að fallast á.
MH

¥2!+ !0 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, Saddam Hussein. Endalok útgöngubannsins 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.
SÖS

Kjósum unga konu til áhrifa

3)'2¥¨52 6!,'%2¨52 /' ).')"*®2' *ËLASTEMNING ER EKKI
BARA FYRIR BÎRN OG Ö¾R STÎLLUR VORU M¾TTAR TIL AÈ SKOÈA JËLAVÎRUR
OG FYLGJAST MEÈ ÖEGAR KVEIKT VAR ¹ TRÁNU

kynntu þér stefnumálin á www.br yndisisfold.com

Bryndís Ísfold

6. sæti

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

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

6).+/.52.!2 +!2«,¥.! /'
,«! ,ÁTU SIG EKKI VANTA ÖEGAR

FELLT HEFUR VERIÈ ¹ ¥SLANDI VIÈ VERSLUN "LËMAVALS Å 3KÒTUVOGI
Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨ $!.¥%, 2².!233/.

JËLAPIPARKÎKUR OG SKOÈUÈU
JËLASTEMNINGUNA Å "LËMAVAL

KVEIKT VAR ¹ H¾STA JËLATRÁ ¹
LANDINU

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

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

*«,!42¡ Margt var um manninn í verslun Blóma-

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.

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

.®&.5.!2 '5¨2². /'
'5¨2². %$$! +EYPTU

Jólaljós í nóvember

Dreamweaver

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

(34! *«,!42¡  ¥3,!.$) +VEIKT VAR ¹ H¾STA JËLATRÁ SEM

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

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

vals í gær um það leyti sem kveikt var á jólatré
verslunarinnar, sem var 16,8 metra hátt. Viðskiptavinir 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

HUGRUN FRETTABLADIDIS

&ULLTRÒAR ÅSLENSKRA YFIRVALDA SKOÈA AÈST¾ÈUR HJ¹ L¾GSTBJËÈANDA Å GERÈ VARÈSKIPS
SÍMI: 544 2210

3KOÈA SKIPASMÅÈASTÎÈ Å #HILE
2¥+)3+!50 Fulltrúar íslenskra stjórnvalda halda í dag

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið

mætti á svæðið með nöfnu sinni til að fylgjast með
Sollu stirðu.
Kristinn Einarson, framkvæmdastjóri Blómavals, 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.

til Chile til þess að kanna áreiðanleika skipasmíðafyrirtækisins Asmar, sem átti lægsta tilboðið í gerð
nýs varðskips. Tveir fulltrúar Landhelgisgæslunnar,
verkefnisstjóri Ríkiskaupa og danskur verkfræðingur, 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 starfsaðferða 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.
MH
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 Hvert fluttist Sabine Kuegler
sem barn?

 Hefur danski leikarinn Mads
Mikkelsen komið til Íslands?
 Hvaða klassíska hljómsveit
er nú á tónleikaferðalagi um
landið?
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(ERTAR REGLUR UM HVAÈ M¹ HAFA MEÈ Å HANDFARANGRI TAKA GILDI

3IGURJËN ¶ËRÈARSON

(ERTAR REGLUR UM HANDFARANGUR

Vill úttekt á
rafmagnsverði

2%',52 Nýjar reglur um hvað má
ferðast með í handfarangri í öllum
löndum EFTA og Evrópusambandsins taka gildi á morgun, 6. nóvember. 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 handfarangri verður skimaður við öryggisskoðun. „Kaupi fólk ilmvatn eða
aðra vökva í Fríhöfninni fær fólk

6®+6!2 ¥ (!.$&!2!.'2) 6ERÈA FR¹

OG MEÈ MORGUNDEGINUM SKIMAÈIR VIÈ
ÎRYGGISSKOÈUN OG SKULU VERA Å LOKUÈUM
GL¾RUM POKUM

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, rakakrem, tannkrem, varagloss, sápur
og sjampó svo eitthvað sé nefnt.
Ef bannaðir hlutir finnast í
handfarangri eins og oddhvassir
hlutir eða vökvar í stærri umbúðum en 100 ml fær farþeginn ekki
að fara með þá inn fyrir öryggishlið.
Þá taka í gildi nýjar reglur um
stærð handtösku 6. maí 2007 en þá
takmarkast leyfileg stærð handtösku við 56 X 45 cm x 25 cm.

34*«2.-, Sigurjón Þórðarson,
þingmaður Frjálslynda flokksins, vill að áhrif af nýrri skipan
raforkumarkaðarins verði
athuguð með tilliti til breytinga
á rafmagnsverði.
Skipulagi raforkumarkaðarins 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.

HS

BÖS

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.
&¡,!'36¥3).$) Unglingar af erlend-
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um uppruna standa að mörgu leyti
verr að vígi en unglingar af íslenskum uppruna. Tvöfalt til þrefalt líklegra er að krökkum af erlendum
uppruna líði illa í skóla, þeim finnist bekkjarfélagarnir síður vingjarnlegir og verði fyrir einelti.
Þessir krakkar eru líka tvöfalt til
þrefalt líklegri til að reykja daglega, hafa orðið
drukknir og byrja
snemma
að
stunda kynlíf.
Þetta kemur
fram í rannsókn
sem
Þóroddur
Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskól¶«2/$$52
ann á Akureyri,
"*!2.!3/.
gerði meðal allra
02«&%33/2
tíundubekkinga í
vor. Þóroddur segir athyglisvert að
ekki virðist skipta öllu máli hvort
unglingarnir eigi uppruna sinn að
rekja til Vesturlanda eða fjarlægari heimshluta, áhrifin séu svipuð
hvort sem foreldrarnir séu frá Svíþjóð, Póllandi, Argentínu eða Víetnam. „Höfuðmáli skiptir hvort
annað mál en íslenska er talað á
heimilinu.
Þóroddur bendir á að fylgst hafi
verið með líðan unglinga af erlendum uppruna í fimmtán ár og ekki
hafi fundist áður mikill munur á
félagshópum hvað varðar vímuefnanotkun eða vandræði í skóla.

Þegar foreldrarnir eru
svona einangraðir eru
krakkarnir eina tenging fjölskyldunnar við íslenskt samfélag og þá
mæðir mikið á þeim.
¶«2/$$52 "*!2.!3/.
02«&%33/2

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 heimilum þar sem íslenska er ekki töluð
eru margir, einn af tuttugu unglingum,“ segir hann.
Þóroddur bjóst við því að rannsóknin sýndi meiri mun eftir því
hvort krakkarnir kæmu frá fjarlægari löndum, til dæmis varðandi
fordóma, en það virðist ekki skipta
máli. Krökkunum sé hjálpað í skólanum en enginn hugsi út í foreldrana.
„Hvað gerist ef foreldrarnir
geta ekki mætt á foreldrafundi og
geta ekki lesið efni frá skólanum
eða fylgst með umfjöllun í fjölmiðlum? 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.
GHS FRETTABLADIDIS

+AUP ¥SLANDSPËSTS ¹ 3AMSKIPTUM VEKJA ATHYGLI

Kaupin gagnrýnd
&92)24+*!+!50
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 samkeppnismarkað einkavæddra fyrirtækja í
óskyldum rekstri. Þetta segir
Gunnar Gylfason, framkvæmdastjóri ATH markaðs- og prentlausna, um kaup Íslandspósts á
prentfyrirtækinu
Samskiptum
sem gengið var frá 30. október síðastliðinn.
Starfsemi Samskipta er sambærileg 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. Starfsemi 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 þessum kaupum.“ Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts,
segir kaupin lið í nútímavæðingu
fyrirtækisins. „Við teljum starfsemi Samskipta falla vel að hugmyndum okkar um nútímalega og
skilvirka þjónustu fyrir neytendur. 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 forsvarsmenn Íslandspósts. Heildarvelta Samskipta á síðasta ári nam
300 milljónum króna.
MH
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(JÒKRUNARHEIMILIÈ 3ËLTÒN ¹ AÈ VERA FYRIRMYND

Aldraðir í forgang
"*®2'6). '5¨-5.$33/. 3+2)&!2
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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 einstaklingi 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, stjórnarformaður Öldungs hf., sem rekur hjúkrunarheimilið Sóltún,
benti á þetta í aðsendum greinum í Fréttablaðinu í byrjun októbermánaðar.
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 Fréttablaðinu.
„Síðustu ráðstafanir í málefnum aldraðra virðast ekki taka
mið af mismunandi vistunar- og umönnunarþörf, heldur eru
úthlutanir framkvæmdar án samhengis við fyrirliggjandi forsendur og enginn skilgreindur greinarmunur gerður á umönnunarþunga og því sem honum fylgir,“ segir hann.
Það er mikilvægt að heilbrigðisráðherra ráðist strax í að skilgreina 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 þjónustusamning 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 nauðsynlegum endurbótum í þessum efnum. Það er ekki í þágu aldraðra, skattgreiðenda né stjórnmálamannanna sjálfra. Það skiptir
nefnilega máli hvernig skatttekjum ríkisins er ráðstafað.
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&JÎLMIÈLABINDINDI *ËNS
5PP ¹ SÅÈKASTIÈ HEFUR MÎRGUM VERIÈ
Å MUN AÈ F¹ SKÎTUHJÒIN (ILDI 6ÎLU OG
*ËN «LAFSSON Å VIÈTAL OG TIL D¾MIS
SËTTI +RISTJ¹N ¶ORVALDSSON RITSTJËRI
-ANNLÅFS HART AÈ *ËNI AÈ F¹ HANN Å
OPINSK¹TT FORSÅÈUVIÈTAL ¶EGAR *ËN
SAGÈIST EKKI NENNA ÖVÅ BR¹ +RISTJ¹N
¹ ÖAÈ GAMALKUNNA R¹È AÈ FREISTA
*ËNS MEÈ KLISJUNNI bÖETTA ER SVO GËÈ
KYNNING FYRIR Ö¹TTINN ÖINNm *ËN SAGÈIST
ENGA KYNNINGU ÖURFA OG SLË VOPNIN
ÒR HÎNDUM RITSTJËRANS MEÈ ÖVÅ AÈ
SEGJA AÈ Ö¹TTURINN V¾RI SÕNDUR
¹ BESTA TÅMA Å 2ÅKISSJËNVARP
INU OG HANN G¾TI ÖESS VEGNA
PRUMPAÈ OG SAMT FENGIÈ 
PRËSENTA ¹HORF HUGALEYSI
VIÈM¾LANDENNA STÎÈVAÈI
ÖË EKKI $6 SEM SKELLTI

+YNSLËÈASKIPTI
!LLTOF SNEMMT ER AÈ SP¹ UM HVORT
b)DOL BARNIÈm FETI Å SPOR FORELDRANNA
EN ÖAÈ ER HINS VEGAR STAÈREYND AÈ
SÅFELLT FLEIRI POPPARABÎRN STÅGA NÒ FRAM
OG GEFA ÖEIM GÎMLU EKKERT EFTIR Å
POPPINU  NÕLEGUM SAFNDISKI 3AM
FYLKINGARFRAMBJËÈANDANS "RYNDÅSAR
¥SFOLDAR M¹ MEÈAL ANNARS HEYRA LAG
MEÈ %LÅNU %YÖËRSDËTTUR SEM ER 
¹RA DËTTIR %LLENAR +RISTJ¹NS OG %YÖËRS
'UNNARSSONAR OG ¹ SAMA DISKI ER LAG
MEÈ PÎNKHLJËMSVEITINNI #APYBARA ¶AR
ER INNANBORÈS GÅTARLEIKARINN (RAFNKELL
&LËKI SONUR %INARS !RNAR ¶¹
HEFUR SÎNGVARINN 3IGURÈUR
0¹LMASON VERIÈ AÈ VEKJA

LUKKU UPP ¹ SÅÈKASTIÈ MEÈ GËÈRI RÎDD
OG LÁTTPOPPI 3IGURÈUR ER SONUR 0¹LMA
'UNNARSSONAR OG ¶URÅÈAR 3IGURÈARDËTT
UR OG VON ER ¹ PLÎTU MEÈ HONUM

«LI 0ALLI STOLTUR
0OPP¹HUGAMENN GETA EKKI SÅÈUR AF
SÁR EFNILEGA POPPARA ¶ANNIG ER SONUR
«LA 0ALLA ¹ 2¹S  HINN  ¹RA «LAFUR
!LEXANDER TROMMARI Å HLJËMSVEITINNI
7IPE /UT SEM AUK HANS ER SKIPUÈ
-ARGRÁTI 2¹N -AGNÒSDËTTUR SEM ER
 ¹RA OG SYNGUR OG SPILAR ¹ GÅTAR
7IPE /UT ÖYKIR ËTRÒLEGA EFNILEG OG
HEFUR TEKIÈ UPP ¹TTA LÎG HJ¹
2ÒNARI *ÒL Å 'EIMSTEINI «LI
0ALLI ER AÈ VONUM STOLTUR AF
SYNINUM OG SPILAR 7IPE /UT
FYRIR ALLA SEM KOMA N¹L¾GT
SKRIFSTOFUM 2¹SAR 

Íslandssöguna á filmu
É

g las fyrir löngu þessa litlu
gamansögu um íslensk og
sovésk stjórnmál: „Frá Moskvu
hafa þær fréttir borist að Stalín æði
um innan Kremlarveggja, uppfullur 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 borgarstjóri 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 Sambandsvesírsins 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 Íslendinga skiptir þessi sjálfsmynd heil-
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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 sunnudagskvöldum. En viðbrögðin hjá
almenningi voru vægast sagt
jákvæð og fyrr en varði voru
þættirnir fluttir á besta sýningartíma. 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 heimildarmyndar á útgjöld umfram það sem RÚV
hefur til innlendrar dagskrárgerðar, 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 grunnog 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 kvikmyndagerðarmenn, þetta yrði
verðugt verkefni fyrir þá.

Ríkið tekur yfir prentsmiðju
með sköttum og lagt í rekstur fyrirtækja
sinna. Það getur hins vegar íslenska ríkið,
5-2¨!.
eigandi Íslandspósts og nú Samskipta,
gert ef reksturinn gengur ekki sem skyldi.
2ÅKISV¾ÈINGIN
Þessa þróun þarf að stöðva.
Stefna ætti að því að selja Íslandspóst
að er ekki oft sem íslenska ríkið ræðst
og Samskipti til fjárfesta sem hafa áhuga á
með krafti gegn íslenskum fyrirtækjum
að reka fyrirtækin á frjálsum markaði.
með beinum og augljósum hætti. Það gerðÍslensk prentfyrirtæki hafa staðið sig vel í
ist þó í vikunni þegar ríkið keypti prentfyrrekstri og skipta þau tugum ef ekki hundrirtækið Samskipti og opinberaði fyrirætluðum sem starfa hérlendis. Alls engin þörf
anir sínar um að reka það í samkeppni við
&2)¨"*®2. /22)
er á ríkisprentsmiðju og duga gömlu þjóðönnur prentfyrirtæki hérlendis. Kaupin +%4),33/.
nýtingarrökin um að uppkaupin séu aukin
voru gerð undir formerkjum ríkisfyrirtækþjónusta við neytendur því skammt. Með sömu rökum
isins Íslandspósts og sögð eðlilegt skref í þeim rekstri.
gæti ríkið einfaldlega tekið yfir allan rekstur í landinu
Til að benda á hið augljósa er póstdreifing og prentrekstur með öllu óskyldur rekstur og því um alveg ný líkt og tíðkaðist í Sovétríkjunum sálugu. Vikið var frá
þeirri stefnu hérlendis um 1990 og hefur Ísland notið
afskipti ríkisins af rekstri fyrirtækja í landinu að
mestu hagsældartíma í Íslandssögunni síðan.
ræða. Þessi uppkaup ríkisins á prentfyrirtæki hefur
Ísland er frjálst land. Hér hefur ríkt gott rekstrarákaflega slæmar afleiðingar. Einstaklingar sem reka
umhverfi, skattar hafa verið lágir, auðvelt hefur
fyrirtæki geta nú búist við því að ríkið hefji við þá
verið að stofna fyrirtæki og einstaklingarnir hafa
niðurgreiddan samkeppnisrekstur hvenær sem er.
haft mikil tækifæri til að nýta krafta sína öðrum til
Hvenær mun til dæmis RÚV kaupa bíóhús og hefja
hagsbóta í sínum rekstri. Slíkt skipulag er skipulag
rekstur eða ÁTVR kaupa gosdrykkja- og ávaxtasafaárangurs sem ber ávöxt. Sovétskipulagið bar engan
verksmiðju og hefja framleiðslu? Það er ótækt að einávöxt. Stefna ætti því að frjálsara skipulagi og draga
staklingarnir í landinu sem leggja sig allir fram við
úr umfangi ríkisins. Slík stefna bætir allra hag.
að sinna rekstri sínum þurfi stanslaust að óttast innkomu ríkisins á markaðinn þar sem niðurgreidd þjónusta er veitt. Einstaklingar geta ekki tekið fé af fólki
Höfundur er formaður Frjálshyggjufélagsins.

Þ

www.torhildur.is

*ËNI OG (ILDI ¹ SÅÈUSTU FORSÅÈU MEÈ
FUNHEITUM FRÁTTUM AF b)DOL BARNINUm
FR¹ ÎMMU ÖESS OG FR¾NDA

VERÐLAUNA

TÆKI
32”

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!

Hágæða LCD tæki frá Panasonic.

7.686
**Tölvu- og tækjalán 48 mán.

VELDU ÞÉR EINN
KAUPAUKA!

17.499 209.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

NVGS27B
PANASONIC MINIDV
TÖKUVÉL

SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ 340
DMRES15
PANASONIC DVD RECORDER
TIMESLIP

- nýtt tímabil í myndgæðum

42”
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 viðurkenningar fyrir glæslegt útlit. Veldu glæsileika.

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

9.kynslóð

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

11.710
**Tölvu- og tækjalán 48 mán.

26.999 323.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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„Ég hef kannski skánað
eitthvað aðeins svona almennt
en þó ekki mikið. Maður
skánar alltaf aðeins með
aldrinum.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Roy Rogers í heiminn borinn

 &YRSTA ÅSLENSKA

,EONARD 3LYE SEM SÅÈAR
VARÈ ÖEKKTUR UNDIR NAFNINU
2OY 2OGERS F¾DDIST
ÖENNAN DAG ¹RIÈ  Å
#INCINNATI Å /HIO 2OGERS
KOM TIL (OLLYWOOD ¹RIÈ
 OG STARFAÈI Ö¹ VIÈ
¹VAXTATÅNSLU
3NEMMA ¹ FJËRÈA ¹RA
TUGNUM GEKK HANN TIL LIÈS
VIÈ SÎNGHËPINN 5NCLE
4OM -URRAYkS (OLLYWOOD
(ILLBILLIES SEM SÎNG FYRST
Å ÒTVARP ¹RIÈ  !NNAR
SÎNGHËPUR SEM 2OGERS
SÎNG MEÈ VAR FENGINN TIL
AÈ LEIKA Å ËDÕRUM VESTRA OG
UPP FR¹ ÖVÅ FÁKK 2OGERS ¾
ST¾RRI HLUTVERK Å BÅËMYND
UM (ANN HEILLAÈI LÕÈINN

¹SAMT HESTI SÅNUM 4RIGGER
OG MËTLEIKKONU $ALE %VANS
OG VARÈ BR¹TT EINN AF TÅU
LAUNAH¾STU LEIKURUM (OLLY
WOOD ¶EGAR EIGINKONA
2OGERS LÁST ¹RIÈ  GIFTIST
HANN MËTLEIKKONU SINNI
$ALE %VANS
2OGERS VAR EINNIG MEÈ
VINS¾LAN ÒTVARPSÖ¹TT 4HE
2OY 2OGERS 3HOW SEM VAR
BREYTT Å SJËNVARPSÖ¹TT ¹RIÈ
 (ANN VARÈ EINN AUÈ
UGASTI MAÈUR (OLLYWOOD
OG ¹TTI FASTEIGNIR NAUTGRIPI
HESTA RËDEËSÕNINGU OG
VEITINGASTAÈAKEÈJU 2OY
2OGERS LÁST ¹RIÈ 
2/9 2/'%23












FRÁTTABLAÈIÈ ¶JËÈËLFUR
STJËRNM¹LA OG FRÁTTABLAÈ
HEFUR GÎNGU SÅNA Å
2EYKJAVÅK
,ÒÈVÅK ))) VERÈUR
KONUNGUR "¾JARALANDS
3INCLAIR ,EWIS HLÕTUR
BËKMENNTAVERÈLAUN
.ËBELS
*OHN & +ENNEDY ER
KOSINN Å EMB¾TTI FORSETA
"ANDARÅKJANNA
SGRÅMSSAFN ER
OPNAÈ Å HÒSI SGRÅMS
*ËNSSONAR LISTM¹LARA VIÈ
"ERGSTAÈASTR¾TI
&JÎLDI FËLKS BÅÈUR ¹
3N¾FELLSJÎKLI EFTIR AÈ
GEIMVERUR LENDI KLUKKAN

3KEIÈAR¹RHLAUP HEFST OG
STENDUR Å ÖRJ¹ DAGA

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 föstudaginn 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.

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
Hafdís Njálsdóttir
Guðný Sif Njálsdóttir
Haukur Njálsson
Hulda Marin Njálsdóttir
Bergþóra Njálsdóttir
afa- og langafabörn.

Guðrún Birna Jóhannsdóttir
Jóhannes Steingrímsson
Ása Björk Finnsdóttir
Stefán Garðar Níelsson
Fróði Ólafsson

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

3!-.).'52 5.$)22)4!¨52 3AMNINGUR UM R¹ÈNINGU %YÖËRS SEM AÈSTOÈARFRAMLEIÈANDA (OSTEL )) VAR UNDIRRITAÈUR Å "L¹A LËNINU ¹ DÎGUNUM &R¹ VINSTRI
FRAMLEIÈENDURNIR $ANIEL &RISH OG #HRIS "RIGGS %YÖËR 'UÈJËNSSON OG %LI 2OTH LEIKSTJËRI OG FRAMLEIÈANDI
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,EYSIR VANDAM¹LIN
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, líkamsræktarstöðinni 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
6)¨ 4®+52  (/34%,

%YÖËR 'UÈJËNSSON OG
BANDARÅSKI LEIKSTJËRINN
%LI 2OTH VIÈ TÎKUR ¹
(OSTEL

þátt í stórmynd með virtum framleiðendum og stórum kvikmyndafyrirtækjum. „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 Grettissögu. 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 kvikmyndahúsa í Bandaríkjunum og fór sigurför
um heiminn eftir það. Nú er Eli Roth
einn af eftirsóttari leikstjórum Hollywood og skrifaði nýverið undir samning 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 frumsýningunni. „Það kom hingað fólk frá fyrirtækinu sem er mjög hrifið af landi og
þjóð. Þau eru nú í þyrluferð yfir landinu.“
FREYR FRETTABLADIDIS

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@
frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.
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Ætlaði aldrei í björgunarsveit
Slysavarnafélagið Landsbjörg má kalla eins konar regnhlífarsamtök allra björgunarsveita á landinu. Þessa dagana stendur félagið fyrir söfnunarátaki sem kennt er við Neyðarkallinn. Klemens Ólafur Þrastarson heyrði hljóðið í formanni Landsbjargar, neyðarkallinum sjálfum, Sigurgeiri Guðmundssyni, en hann býr á Hellu og hefur verið skólastjóri þar í tuttugu og tvö ár.

S

igurgeir er fæddur norður á Akureyri og er
Eyfirðingur
í
báðar
ættir. Hann ólst upp í
Kleppsholtinu, á Kambsvegi. Heimildarmenn Fréttablaðsins herma að Sigurgeir hafi
þótt með afbrigðum sætur strákur, svo mjög að öfundarmenn
hans uppnefndu hann SykurGeira. Sigurgeir vill sjálfur ekkert 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 mörkum sveitastemningar og nýbyggðar. Á Kleppstúnunum voru bæði
skepnur og heyskapur. Svæðið
sem er Sundahöfn í dag var leikvangur
og
höfuðvettvangur
okkar, ásamt klettunum og skipsflökunum í fjörunni. Ásýnd

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 Blúsþrjótarnir, hvorki meira né minna.
Það var virkilega gaman.“

&ÒLSKEGGJAÈUR ÒTIVISTARMAÈUR ¹
RÒSSAJEPPA
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 fljótlega í jeppamenninguna og lærði
að gera sjálfur við bílinn og keyrði
um fjöll og firnindi. Ég eignaðist

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

"LÒSÖRJËTUR
Á barnsaldri gekk Sigurgeir í
Langholtsskóla og síðan sem unglingur 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 snarlega 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 Fleetwood Mac. Smekkurinn er síst að
mýkjast með aldrinum og hann
sækir sífellt meira í þyngri blús
og harðari. Sjálfur er Sigurgeir

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.“

4VEGGJA BARNA FAÈIR UM TVÅTUGT
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 samkennari 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 Björgvinsdóttur 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 gangur. „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 uppeldisins. En það hefði enginn getað sagt
mér það í þá daga!“

(VÅLIR SIG Å BJÎRGUNARSVEITINNI
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 björgunarsveit, en svo var ég „sjanghæaður“ í hana fljótlega eftir að
ég flutti á Hellu. Gylfi Garðarsson
formaður kom ásamt félaga sínum
og þeir settu bréf á borðið og sögðust 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 daglegu amstri að geta skroppið í leiðangra 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 rafhlöðurnar. Það er hvíld að geta
umpólað sig svona.“

«GLEYMANLEGAR BJÎRGUNARAÈGERÈIR
3IGURGEIR HEFUR TEKIÈ Ö¹TT Å ËTAL MÎRGUM BJÎRGUNARAÈ
GERÈUM (ANN SEGIR Ö¾R AÈGERÈIR ÖAR SEM MENN L¹TA
LÅFIÈ YFIRLEITT SITJA FASTAST Å MINNINU OG RIFJAR STUTTLEGA UPP
AÈGERÈ ÖAR SEM MAÈUR LENTI UNDIR ÅSFARGI Å (RAFNTINNU
SKERI SÅÈASTLIÈIÈ HAUST b¶ETTA VARÈ MÁR AFAR MINNISST¾TT
SÁRSTAKLEGA KANNSKI VEGNA ÖESS AÈ ÁG HEF OFT KOMIÈ Å
ÖENNAN HELLI ¹SAMT FJÎLSKYLDU MINNI OG FLEIRUM OG EYTT
ÖARNA MÎRGUM STUNDUMm
¶AÈ ER MARGT SEM BER FYRIR AUGU BJÎRGUNARSVEITAR
MANNA OG 3IGURGEIR SEGIR ÖAÈ EINNIG OFT SITJA FAST Å MINN
INU SEM ER HVAÈ STËRFENGLEGAST ¹ SJËNR¾NAN M¹TA b¡G
VARÈ VITNI AÈ ÖVÅ ÖEGAR SKIPIÈ 6ÅKARTINDUR STRANDAÈI UPP
VIÈ FJÎRUNA HJ¹ ¶YKKVAB¾ OG ÖAÈ VAR STËRBROTIN OG HRYGGI
LEG SJËN UM LEIÈ ¶ARNA HORFÈI MAÈUR ¹ GÅFURLEG VERÈM¾TI
FARA Å SÒGINN BEINT FYRIR FRAMAN AUGUN ¹ MANNI OG GAT
HREINLEGA EKKERT AÈ GERT 6IÈ STËÈUM BARA Å FJÎRUNNI OG
ENGINN GAT GERT NOKKURN SKAPAÈAN HLUT ¶ETTA KVÎLD LÁST
LÅKA EINN ¥SLENDINGUR AF VARÈSKIPI SEM FANNST EKKI FYRR EN
MÎRGUM DÎGUM SEINNA ÖEGAR HANN KOM ¹ LAND LANGT FR¹
STRANDSSTAÈNUMm
%LDGOS KALLA YFIRLEITT ¹ AÈGERÈIR BJÎRGUNARMANNA OG
SÅÈUSTU TVÎ GOS Å (EKLU VORU ENGAR UNDANTEKINGAR
b¥ FEBRÒAR OG MARS ¹RIÈ  GAUS Å (EKLU &ËLK
STREYMDI ÖAR INN AÈ GOSSTÎÈVUNUM EN ÁG VAR SJ¹LFUR ¹
MÅNUM EINKABÅL ¹ ÖESSU SV¾ÈI %FTIR ÖVÅ SEM VEÈUR FËR AÈ
VERSNA ¹KVAÈ ÁG AÈ FLÕTA MÁR HEIM EN UM LEIÈ OG KVÎLDIÈ
SKALL ¹ VAR ÒTKALL ¹ BJÎRGUNARSVEITINA OG TILKYNNT AÈ NOKKR
IR BÅLAR V¾RU TÕNDIR ¹ SV¾ÈINU AUSTAN VIÈ ELDSSTÎÈVARNAR
OG ENGINN VISSI HVAÈ AF ÖEIM VARÈ ¶¹ VAR FARIÈ AF STAÈ
¹ SNJËBÅL Å SVARTN¾TTIS ÖREIFANDI BYL OG VIÈ N¹ÈUM FJAR
SKIPTASAMBANDI VIÈ ÖESSA PILTA ¶EIR G¹TU EKKI GEFIÈ OKKUR
UPP NEINA STAÈSETNINGU ENDA HÎFÈU ÖEIR EKKI '03 T¾KI
EÈA NEITT SLÅKT ¶EGAR ÁG SPURÈI Ö¹ HVORT ÖEIR G¾TU HUGS
ANLEGA SÁÈ BJARMANN FR¹ FJALLINU MEÈ ÖVÅ AÈ KLIFRA UPP ¹
ÖAKIÈ ¹ BÅLNUM REYNDU ÖEIR ÖAÈ OG ÖETTA GEKK EFTIR ¶EIR
S¹U BJARMANN 0ILTARNIR HÎFÈU MEÈ SÁR ¹TTAVITA OG G¹TU
ÖVÅ GEFIÈ OKKUR STEFNU SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ VIÈ G¹TUM
DREGIÈ LÅNU FR¹ FJALLINU MIÈAÈ VIÈ GAGNST¾ÈA STEFNU FR¹
ÖEIM GR¹ÈUM SEM ÖEIR G¹FU UPP ²T FR¹ ÖESSUM UPP
LÕSINGUM G¹TUM VIÈ KEYRT BEINT ¹ VETTVANG OG FUNDIÈ
STR¹KANA m SEGIR 3IGURGEIR OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ ÖR¹TT FYRIR AÈ
ÖETTA HAFI EKKI VERIÈ MIKIL H¾TTA HAFI AÈGERÈIN ENGU AÈ
SÅÈUR VERIÈ EFTIRMINNILEG
®NNUR AÈGERÈ SEM 3IGURGEIR KVEÈST ALDREI MUNU
GLEYMA ¹TTI SÁR STAÈ Å ¶RENGSLUNUM ÖEGAR ANNAÈ (EKLU
GOS VARÈ ¹RIÈ 
b&ËLK STREYMDI AUSTUR FYRIR FJALL TIL ÖESS AÈ SJ¹ ÖESSI
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ËSKÎP EN 6EGAGERÈIN LOKAÈI (ELLISHEIÈINNI OG STEFNDI
ÎLLUM INN ¹ ¶RENGSLIN 6EGNA VEÈUROFSA LOKUÈUST SVO
¶RENGSLIN SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ FIMMT¹N HUNDRUÈ MANNS
S¹TU FASTIR Å BÅLUM SÅNUM FR¹ ¶ORL¹KSHÎFN OG AÈ ¶RENGSLA
VEGAMËTUM VIÈ (ELLISHEIÈINA 6IÈ VORUM EKKI KALLAÈIR ÒT
MEÈ SNJËBÅLINN FR¹ (ELLU FYRR EN KLUKKAN ELLEFU UM KVÎLD
IÈ EN Ö¹ HAFÈI ÁG VERIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ ÖESSU Å FJARSKIPT
UM OG VISSI AÈ AÈGERÈIN GEKK MJÎG ILLA 6EÈRIÈ VAR ALVEG
ÖREIFANDI VITLAUST -ENN S¹U EKKI EINU SINNI FINGURNA
¹ SÁR ÖEGAR ÖEIR STIGU ÒT ÒR ÎKUT¾KJUNUM OG ÖVÅ VARÈ
ÖAÈ MIKIL UPPLIFUN AÈ FARA ÖARNA MEÈFRAM BÅLALESTINNI
PIKKA FËLKIÈ UPP OG KOMA ÖVÅ SVO Å ÎRUGGT SKJËL ¶ARNA
VAR MEÈAL ANNARS FULLORÈIÈ FËLK NÕKOMIÈ ÒR AÈGERÈUM ¹
SPÅTALA FËLK SEM VANTAÈI LYFIN SÅN FËLK ¹ SPARIFÎTUNUM AÈ
KOMA ÒR KIRKJUATHÎFNUM OG SVO FRAMVEGIS (REINLEGA ALLS
KONAR FËLK ¹ ÎLLUM ALDRI BÎRN OG GAMALMENNI OG ÖESSI
UPPLIFUN ÖVÅ ALVEG MEÈ ËLÅKINDUM ¶ARNA VAR ALVEG SAMA
HVAÈ BÅLARNIR VORU ¹ STËRUM DEKKJUM ÖAÈ S¹TU ALLIR FASTIR
OG JAFNVEL JEPPAR KOMUST EKKI ÒR HJËLFÎRUNUM 6IÈ ¹SAMT
ÎÈRUM BJÎRGUNARSVEITUM STËÈUM Å ÖESSARI AÈGERÈ ALLA
NËTTINA OG FRAM ¹ N¾STA MORGUN ENDA FËR VEÈRIÈ EKKI AÈ
L¾GJA FYRR EN LEIÈ ¹ MORGUNINNm

„Hvort sem það er mannshvarf,
jarðskjálfti eða flóð úr Kötlu.“
ur miklu minni. Öll stefnumótun er markvissari.
Slysavarnafélagið Landsbjörg er félag sjálfboðaNú er samkeppnin einungis á milli deildanna
liða. Rekstrarfé er fengið með fjáröflunum og
sjálfra og hún er afar heilbrigð og drengileg. Hún
styrkjum. Mest af tekjunum fer beint í deildirnar,
felst einfaldlega í því að standa sig vel á hverju
en í þeim starfa um átján þúsund félagar sem
svæði.“
hafa starfsstöðvar víðs vegar um landið.
Verkefni félagsins eru fjölbreytt. Auk björgDeildir Landsbjargar eru margar. Meðal
unarstarfs sinna samtökin forvarnarstarfi og
þeirra eru eitt hundrað björgunarsveitir,
almennum slysavörnum, til dæmis stendur
níutíu slysavarnadeildir og fimmtíu unglyfir átak þessa dagana þar sem heimili
ingadeildir.
aldraðra borgara eru heimsótt og farið
Félagið byggist á þremur fylkingyfir slysavarnir þar. Hjá félaginu er
um:
Slysavarnafélagi
Íslands,
maður á vakt allan sólarhringinn. Um
Landssambandi
hjálparsveitar
leið og hringt er í 112 og björgunarskáta og Landssambandi flugsveit vantar, leiðir hann aðgerðbjörgunarsveita.
Sigurgeir
irnar. Átján þúsund félagar eru
Guðmundsson segir sameinskráðir í samtökin, af þeim eru
ingarferlið, árin 1991 og
3.200 virkir björgunarsveit1999, hafa verið gæfuarmenn. Þeir fóru í 1.400
spor, því félögin hafi
BJÎRGUNARSVEITIR SLYSAVARNA OG UNGLINGADEILDIR
útköll í fyrra og unnu um
áður keppt sín á milli
KVENNADEILDIR
640.000 vinnustundir.
um athygli og jafnÞá tölu má líklega þrevel fleira. „Með
falda, sé tekið tillit
eitt sameiginlegt
til annars sem
félag og eina
starfseminni
skrifstofu er
FÁLAGAR
fylgir.
allur rekstrarkostnað-
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Íslenska ferðatryggingin
Tilkynningarþjónusta ferðamanna
er líklega einstök þjónusta í heiminum. Allir ferðamenn sem ætla að
halda í leiðangur geta stoppað á
skrifstofu Landsbjargar í Skógarhlíð 14 og fyllt út blað með ferðaáætlun sinni. Ef þeir skila sér síðan
ekki í bæinn á réttum tíma að ferð
lokinni, fer björgunarsveit á staðinn og nær í þá. Þessi þjónusta er
ókeypis og Sigurgeiri Guðmundssyni, 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.“
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3LYSAVARNAFÁLAG ¥SLANDS


3LYSAVARNA
FÁLAGIÈ
 ,ANDSBJÎRG


&J¹RÎFLUNAR¹TAK ,ANDSBJARGAR

.EYÈARKALL ¹ ÖÒSUNDKALL
5M ÖESSA HELGI STENDUR YFIR UM ALLT LAND FJ¹RÎFLUNAR¹TAKIÈ
.EYÈARKALLINN &ÁLAGAR Å ,ANDSBJÎRG SELJA ,%'/ NEYÈAR
KALL ¹  KRËNUR (AGNAÈUR AF SÎLUNNI RENNUR BEINT
TIL SVEITANNA OG 3LYSAVARNAFÁLAGSINS ,ANDSBJARGAR OG
VERÈUR NOTAÈUR TIL AÈ EFLA ÖJ¹LFUN BJÎRGUNARSVEITAR
MANNA
3ALAN FËR VEL AÈ STAÈ SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM
FR¹ ,ANDSBJÎRG OG NËG VERIÈ AÈ GERA Å HÎFUÈSTÎÈVUM
FÁLAGSINS .Ò ÖEGAR ERU NOKKRIR SÎLUAÈILAR BÒNIR AÈ SELJA
HELGARSKAMMTINN SINN 3TARFSFËLK ER ÖVÅ Å ËÈAÎNN AÈ
SENDA AUKASENDINGAR VÅÈA UM LAND
3!&.'2)052 3%- %2
!¨ 3%,*!34 500
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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.

U

mræða um tilefnislaus
ofbeldisverk
hefur verið nokkuð
áberandi í fjölmiðlum 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, aðstoðaryfirlögregluþjónn í forvarnardeild
lögreglunnar, segir að einna mikilvægast 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 abbast upp á mann og koma sér
undan,“ segir Árni.

%KKI EITT ¹ FERÈ
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 ráðleggingar sem tíðkast erlendis, að vera

er jafnframt auðveldara fórnarlamb,“ 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.

2EYNA FYRST AÈ FLÕJA
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

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

"ÅTA KLËRA SL¹ OG SPARKA
„Ef kona verður fyrir því að á hana
er ráðist og tilraun gerð til nauðgunar getur hún reynt að nota hendur 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-rannsóknum.
%KKI SÕNA ¹R¹SARTILBURÈI
Hvað varðar hópslagsmál segir
Magnús það mikilvægt að vera
ekki með neina árásartilburði
þegar vafasamar aðstæður koma
upp. „Það er mikilvægt að vera

Ég legg mikla áherslu á að ofbeldi sé ekki svarað með ofbeldi. Það minnkar hættuna á því að slasast sjálfur sem og
að slasa aðra. -!'.²3 3"*®2.33/. +ENNARI VIÈ 3J¹LFSVARNARSKËLA ¥SLANDS
ekki á ferð á fáförnum stöðum
heldur halda sig í fjölda eigi ekki
algjörlega við hér því flestar líkamsárásir 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 framkoma sé einhver ástæða fyrir því,“
segir Árni. „Fólk bregst mismunandi við áreitni en eina rétta leiðin
er að leiða hana hjá sér,“ segir
hann.

&LESTAR ¹R¹SIR UNDIR MORGUN
Að sögn Árna virðist sem flestar
líkamsárásir eigi sér stað seinni
part nætur og undir morgun þegar
fólk er orðið langdrukkið og ergilegt. 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

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 slasast sjálfur sem og að slasa aðra,“
segir hann.
Hann segir að það sé ekki ásættanlegt að bregðast við ofbeldi með
ofbeldi, nema í algjörri nauðvörn.
Ef algjörlega útilokað sé að komast undan og fórnarlambið hafi
ekki þekkingu á sjálfsvarnarí-

ekki ógnandi því það er oft þannig
að í hópslagsmálum eru fáir einstaklingar að reyna að koma af
slagsmálum og leita að ógn svo
þeir hafi tilefni til árásar,“ segir
hann.
Ef ljóst er að ekki verður komist undan er mælt með því að fólk
reyni að halda ró sinni og reyna að
leggja á minnið hvernig ofbeldismaðurinn lítur út ef til þess kemur
að leggja þurfi fram kæru á hendur honum vegna árásarinnar. N

¥ 23!2(!- ¶AÈ ÖARF EKKI JAFN

MIKINN UNDIRBÒNING OG "RÒÈURIN
ÖURFTI TIL AÈ GETA VARIST ¹R¹SUM
"ESTA VÎRNIN ER AÈ HLAUPA Å BURTU
EF MÎGULEGT ER

BÆJARLIND 12 - S: 544 4420

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 áferð í leðri

Ný sending af sófum

Háglans

svart og hvítt

ný húsgagnalína

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

Hvíttuð eikarlína

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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3IGRÅÈUR ,UND DAGSKR¹RGERÈARKONA ¹ &M

Eiturhress morgunhæna
„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 stöðvarinnar, Zúúber.
 3EXY BACK *USTIN TIMBERLAKE
!GUILERA b¶ETTA ER ¹ NÕJU PLÎTUNNI
b¶ETTA LAG ER ¹ NÕJUSTU PLÎTU KAPP
FR¹ #! ,AG SEM HEILLAÈI MIG STRAX
OG ÁG HEYRÈI ÖAÈ ¶AÈ ER TILVALIÈ Å
ANS ²FF ¶AÈ ER BARA KYNÖOKKAFULLT
OG HITTIR OKKUR STELPURNAR BEINT Å
PARTÅIÈm
MARKm
 9OUkRE MY FIRST MY LAST MY EVER
 0¹LL «SKAR (J¹LMTÕRSSON
YTHING "ARRY 7HITE b¡G ELSKA ÖESSI
3TANSLAUST STUÈ ¶ETTA LAG ER BARA
GÎMLU OG GËÈU LÎG "ARRY 7HITE
ËMISSANDI Å ÎLL PARTÅm
VERÈUR BARA AÈ F¹ AÈ VERA MEÈm
 3EXUAL HEALING -ARVIN 'AY
 #RAZY IN LOVE IN LOVE "EYONCE
b,AGIÈ SEM F¾R OKKUR STELPURNAR TIL
b-ÎRGUM FINNST ÖETTA LAG KANNSKI
OF MELLËFYRIR PARTÕSTEMMINGU EN ÁG
AÈ DILLA OKKUR SEM ALDREI FYRRcVIRKAR
ELSKA ÖAÈm
SÁRSTAKLEGA VEL EFTIR NOKKRA KOKTEILAm
 ,ADY -ARMALADE 0INK -YA
 7E ARE FAMILY 3ISTER 3LEDGE
#HRISTINA !GUILERA
b¶AÈ ER ËMISSANDI AÈ HAFA SM¹ DISK
ËSTEMMINGU Å PARTÅINU c ÖETTA LAG
b¶ETTA SL¾R ALLTAF Å GEGN HJ¹ OKKUR
ER TILVALIÈ TIL AÈ VEKJA UPP GLIMMER
STELPUNUMm
GELLUNA Å OKKUR ÎLLUMm
 #ANkT BY MY LOVE -ICHEAL
 *OLINE $OLLY 0ARTON b¶ETTA LAG
"UBLE b3M¹ SWING SKEMMIR ALDREI
SKAPAR ALLTAF SKEMMTILEGA STEMN
FYRIR "UBLE F¾R BARA AÈ VERA MEÈ
INGU OG VIÈ KONUR TÎKUM JAFNAN
ÖVÅ HANN ER UPP¹HALDIÈ MITT (ÁR ER
UNDIR MEÈ $OLLY MEÈ TREGA ÖAR SEM
¹ FERÈINNI GAMLA BÅTLALAGIÈm
VIÈ SKILJUM ALLAR SVO VEL ÖAÈ SEM
 !INT NO OTHER MEN #HRISTINA
HÒN ER AÈ SYNGJA UMm

Bestu partílög
ljósvakadrottninganna
Helgarnar eru tími partíanna en slíkar samkomur
er varla hægt að halda án góðrar tónlistar. Fréttablaðið fékk nokkrar konur sem allar starfa við
það að velja tónlist ofan í landann til þess að segja
frá tíu uppáhalds partílögunum sínum.
,INDA !GNARSDËTTIR DAGSKR¹RGERÈARKONA ¹ +ISS&M
*ËHANNA 6IGFÒSDËTTIR
DAGSKR¹RGERÈARKONA ¹
&M

 4RY AGAIN !ALIYAH b&LOTTUR TAKT
UR OG FLOTT STELPAm
 0APA DONT PREACH p -ADONNA
b%ITT AF MÅNUM ALLRA UPP¹HALDS
LÎGUM BÒIN AÈ ELSKA ÖETTA LAG
FR¹ BYRJUN OG ÖAÈ GEFUR MÁR ALLTAF
SKEMMTILEGAN KJ¹NAHROLLm

SA "RIEM DAGSKR¹RGERÈARKONA ¹ 2¹S 

 ,OVE DONkT COST A THING *ENNI
FER ,OPEZ b3KVÅSULAG SKVÅSULAGANNA
¾ÈISLEGT AÈ HLUSTA ¹ ÖETTA ÖEGAR
MAÈUR ER AÈ HAFA SIG TIL FYRIR FRAMAN
SPEGILINNm

b3KEMMTILEG RÒSSNESK.EW 9ORSK
TËNLISTARKONAm

b(¾GT AÈ VELJA HVAÈA LAG SEM ER
SVEIFLAN ER ËMËTST¾ÈILEGm

 $ANSEVISE
)NGMANN

 &ANTASY

 0USH IT 3ALT Nk0EPA b 2ÎFF TÎFF
STELPURAPP ROSA GAMAN AÈ FARA Å
HALL¾RISDANSKEPPNI VIÈ ÖETTA LAGm
 $ONT LIE "LACK %YED 0EAS
(IPS DONT LIE p 3HAKIRA b 2OSA
LEGA SKEMMTILEGT LAG TIL AÈ DANSA VIÈ
OG ¾FA MISG¹FULEGAR MJAÈMAHREYF
INGARm
 #RAZY IN LOVE "EYONCE b!LGJÎR
DJAMMSMELLUR MAÈUR BARA VERÈUR
AÈ TJÒTTA ÖEGAR ÖETTA FER Å GANGm
 -ANEATER .ELLY &URTADO b"ARA
GIRL POWER ÒTÅ GEGNm

b ÈISLEGT FLOTT STELPULAG RÎDDIN Å
&ERGIE ER GEGGJUÈ Å ÖESSU LAGIm
 3TUPID GIRLS 0INK b -ÁR FINNST
TEXTINN Å ÖESSU LAGI BARA SVO FR¹B¾R
OG MEÈ GËÈAN BOÈSKAP 3VO ER 0INK
ALLTAF TÎFFm
 +ISS 0RINCE b!LLAR STELPUR
ÖEKKJA BARATRIRIÈIÈ ÒR 0RETTY 7OMAN
OG GAMAN AÈ L¹TA LOFTKOSSANA FJÒKAm

 #ONSEQUENCE OF 3OUNDS
INA 3PEKTOR

2EG

'RETHE OG *ÎRGEN

b3IGURLAG *ÒRËVISJËN m
 'UAGLIONE

$ELIZIE )TALIANE

 4UXEDO *UNCTION 'LENN -ILLER
OG HLJËMSVEIT HANS

%ARTH 7IND  &IRE

b3TËRKOSTLEGA RÁTTAR ÒTSETNINGAR
STRENGIR BL¹SARASVEIT SLAGVERK FALS
ETTUSÎNGUR OG ALLTm

b)TÎLSKÅSLENSK SVEIT SEM FLYTUR
SKEMMTILEG ÅTÎLSK SÎNGLÎG FR¹
ÕMSUM TÅMUMm

 (ERNANDOS (IDEAWAY 4HE
*OHNSTON "ROTHERS

 0OSTCARD FROM )TALY p "EIRUT
"ALKAN BRASSPOPP FR¹ .ÕJU -EXÅKË

 (UMNE +HAMOSHI 3E 4UMHE $IL
-EIN "ASAYA (AI

 1UE SERA

b3M¹ "OLLYWOOD SKAMMTURm

7AX 4AILOR

b&RANSKUR TËNLISTARMAÈUR SEM BÕR TIL
TËNLIST ÒR HLJËÈBROTUM KVIKMYNDA
HÁR ÒR (ITCHCOCK MYNDINNI 4HE -AN
7HO +NEW 4OO -UCHm

b4ANGË SVEIFLAm

 (YPER BALLAD
MUNDSDËTTIR
b3TUÈLAGm

"JÎRK 'UÈ

Kósý á
kvöldin
„Það sem mér finnst alltaf lang
skemmtilegast í partíum er að
lenda í góðu gítarteiti, það er alltaf mesta stemningin. Annars er ég
ein af þeim sem er með alætu-tónlistarsmekk 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.
 ,IKE A VIRGIN p -ADONNA b$JAMM
MEÈ STELPUNUM BREYTIST OFT Å NOSTAL
GÅSKT PÅKUPOPP OG Ö¹ ER ÖETTA LAG OG
N¾STU ÖRJÒ SETT ¹ FËNINNm
 *UST A PRAYER p -ADONNA

6ALDÅS 'UNNARSDËTTIR DAGSKR¹RGERÈARKONA ¹ "YLGJUNNI

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 skífuþeytingum.
-AN IN BLACK 7ILL 3MITH ¶ETTA ER
LAG SEM F¾R MIG TIL AÈ DANSA OG BEST
AÈ BYRJA ¹ ÖVÅ /BBÅ OG 2AKEL YRÈU AÈ
VERA Å PARTÅINUm
/VER AND OVER (OT #HIP b.¾STU
ÖRJÒ LÎG ERU LÎG SEM VORU HEITUSTU
LÎGIN Å SUMAR ÖË LÅTIÈ HAFI VERIÈ SVO
SEM UM PARTÅHÎLD HJ¹ MÁR EIGINLEGA
SÅÈUR EN SVOm

 (EARTBEATS 4HE +NIFE
 #RAZY

'NARLS "ARCKLEY

 )TS RAINING MAN
GIRLS

4HE WEATHER

 /H BABY BABY p "RITNEY 3PEARS
 /PPS ) DID IT AGAIN "RITNEY
3PEARS
 ,ITTLE HELP FROM MY FRIEND *OE
#OCKER b7OODSTOCK ÒTG¹FAN AF ÖESSU
LAGI SNERTIR EINHVERJA STRENGI OG KEMUR
MÁR ALLTAF Å STUÈ ENDA VAR ÖAÈ HEFÈ Å
MÎRG ¹R AÈ SKELLA DVD AF 7OODSTOCK
H¹TINA Å ÎLLUM PARTÅUMm

 ) STARTED A JOKE p "EE 'EES b¶ETTA
VERÈUR AÈ VERA MEÈ ¡G ¹ ÖANNIG
VINI VENJULEGA ENDAR DVD SPËLAN
MÅN MEÈ "EE 'EES Å T¾KINU ÖEGAR
PARTÅIIÈ ER FARIÈ AÈ ÖYNNAST UPPm

 /H BABY BABY 4RAVIS b«RAFMAGN
AÈA ÒTG¹FANm

 "RIMKLË p 3KËLABALL b¶¹ SYNGJA
ALLIR MEÈ OG *ËNA SYSTIR FER SËLË ¹
GËLFIÈm

  2UN TO THE HILL )RON MAIDEN
b!LLT VERÈUR KREISÅ ÖEGAR ÖETTA ER SETT
¹ FËNINNm

 "ROWN 3UGAR
EN EKKI HVAÈm

 #ALIFORNIACASION EÈA 5NDER THE
BRIDGE 2ED HOT CILLI PEPPERS b¶ESSI
LÎG MINNA MIG ALLTAF ¹ bSTR¹KANA
MÅNAm SEM FLESTIR BÒA NÒ ERLENDIS
EN ÖEGAR GAMLA bGENGIÈm ER SAMAN
KOMIÈ Ö¹ ER VAKAÈ LENGI MEÈ 2ED
HOT CHILLI PEPPERS OG WOODSTOCK
MYNDINAm

2OLLING 3TONES b

 $YER MAKER ,ED :EPPELIN b3EXÅ
LAG GAMAN AÈ DANSA VIÈ EINHVERN
SEM KANN ÖAÈ VIÈ SVONA LAG (UGUR
INN BER MIG TIL m
 !NGEL 2OBBIE 7ILLIAMS b9NDIS
LEGT LAG  EIGINLEGA SÅÈASTA LAGIÈ Å
KVÎLDm

 ,ED :EPPELIN b4ÎFFARARNIR Å ,ED
:EPPELÅN GETA ALLTAF KOMIÈ MÁR Å
STUÈm

 7ONDERWALL /ASIS b¶ETTA LAG ¹
HELST AÈ SPILA ¹ KASSAGÅTARm
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LAGERSTARFSMAÐUR ÓSKAST

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

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.

Bókari
"1!#/%",-&1&,'1*-%%-&( 
*3 +3&-&2$*+&5*."* 21*"+$")-% +
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Starfssvið:
&+#2'&1"1+$"),&''2$!%"++
  2$-'"''(* '
  4,+'"' *"$'"' 
  ,*$'"*
  +&+$"),""1"1+$"),&''
 2$-'#/*! +2$!%+
 ''-*,"%%%'"*$'"

Hæfniskröfur:
   ,*+*.'+%( 1"1-*$''-*2$*"
  %&'',3%-$-''/,,
   #/%+,01"( '/$0&'""''-*3 1-&

''"1* "+"('&-%%,+,**1*01
))!+,&"*/1'"' **+&$(&-% 
Umsóknarfrestur er til og með
12. nóvember n.k.

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:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Áframhaldandi uppbygging á sölustarfsemi
SPRON sparisjóðs

• Menntun á sviði viðskipta og/eða markaðsog sölumála æskileg

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Reynsla og brennandi áhugi á sölustörfum
skilyrði

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Ráðgjöf og sala til núverandi viðskiptavina

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni

• Virk þátttaka í spennandi átaksverkefnum

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.

!- +&"* "'" .*"*+)-*'-& ,"% '"+ /'*"
-))%5+"' * ","* %+ "&"+2,,"* */1 #" !#/ '"
%+'""+1+& 2,,*-&+,*"1/
!"&+1- '"+'""+

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.

SPRON er handhafi viðurkenningar jafnréttisráðs 2006
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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.

2AFFR¾ÈINGUR
2ÒMLEGA ÙMMTUGUR RAÙÈNAÈARMAÈUR
ËSKAR EFTIR GËÈU FRAMTÅÈARSTARÙ
(EF YÙR  ¹RA STARFSREYNSLU MEÈ GËÈA
TÎLVUKUNN¹TTU VANUR MANNAFORR¹ÈUM
!LLT KEMUR TIL GREINA
,YSTHAFENDUR SENDI PËST ¹ RAFNET SIMNETIS

(¹RSNYRTISTOFA $ËRA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA H¹RSNYRTI 'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFA $ËRI Å SÅMA  
OG   OG )NGA Å SÅMA  
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Fjölbreytt, spennandi
og gefandi störf
hjá Alcoa Fjarðaáli
Rafvirkjar (8 störf) og vélvirkjar (9 störf)
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

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.

•Vilji til að takast á við

Ð : 3 , 5 : 2 (  ( < . 3  : 0 5 . ( : ; 6 -( 5  , / -  : 0 (  0 :    ( 3 *               

fjölbreytt og krefjandi
verkefni

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.

Sérfræðingur í mannauðsteymi
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.

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.

Búðareyri 3
730 Reyðarfjörður
Sími 470 7700
www.alcoa.is
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+OKKARNIR VEISLUÖJËNUSTA

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

6IÈ LEITUM EFTIR MANNESKJU Å AFGREIÈSLU Å /STA OG S¾LKERABORÈIÈ Å
(AGKAUPUM +RINGLUNNI %INNING VANTAR OKKUR MANNESKU Å /STA OG
3¾LKERABORÈIÈ Å (AGKAUPUM 3M¹RALIND TIL AFGREIÈSLU
/KKUR VANTAR LÅKA AUKAFËLK SEINNIPART VIKU Å B¾ÈI BORÈIN
Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ MIKINN ¹HUGA ¹ MAT OG MATARGERÈ
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs-

Starfssvið:

HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI KL  OG 

og sölufyrirtæki landsins.

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

&URÈUÙSKAR EHF
Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildarlausnir 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.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,

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

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

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.

&ISKISLËÈ A  2EYKJAVÅK

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og
jákvætt vinnuumhverfi.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

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.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir,
starfsmannastjóri í síma 580 90 29.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími 580 9000 · www.egils.is

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.
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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

- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

(JÒKRUNARHEIMILIÈ &ELLSENDI
-IÈDÎLUM Å $ALASÕSLU

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI TIL FRAMTÅÈARSTARFA
OG TIL AÚEYSINGA
,AUSAR STÎÈUR
(JÒKRUNARFR¾ÈIGUR ËSKAST TIL AÚEYSINGA SEM FYRST ÖAR TIL Å
JANÒAR  5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU

,AUSAR FRAMTÅÈARSTÎÈUR
3JÒKRALIÈAR
3TARFSFËLK VIÈ AÈHLYNNINGU
3TARFSFËLK VIÈ R¾STINGAR
.ÕLEGA VAR TEKIÈ Å NOTKUN NÕTT HJÒKRUNARHEIMILI SAMKV¾MT
NÕJUSTU KRÎFUM (EIMILIÈ ER BYGGT FYRIR  HEIMILISMENN ÖAR
SEM ALLIR BÒA Å EINBÕLI OG MEÈ SÁR SNYRTINGU
(JÒKRUNARHEIMILIÈ ÖJËNAR EINSTAKLINGUM SEM EIGA VIÈ
GEÈSJÒKDËMA AÈ STRÅÈA
(JÒKRUNARHEIMILIÈ &ELLSENDI ER SJ¹LFSEIGNARSTOFNUN OG
HEFUR VERIÈ STARFR¾KT FR¹ ¹RINU  OG ER STAÈSETT Å FALLEGU
UMHVERÙ OG BÕR YÙR GËÈUM HEIMILISBRAG UM  KM FR¹
"ÒÈARDAL OG UM  KM FR¹ 2EYKJAVÅK
«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI SEM ER TILBÒIÈ AÈ STARFA MEÈ NÒVERANDI
STARFSMÎNNUM AÈ SKIPULAGNINGU OG ÖRËUN NÕS HEIMILIS
6INNUTÅMI OG STARFSHLUTFALL EFTIR SAMKOMULAGI
5MSËKNIR ËSKAST SENDAR SKRIÚEGA MERKTAR (JÒKRUNARHEIMILIÈ
&ELLSENDI &ELLSENDI  "ÒÈARDALUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR STA 3 3IGURÈARDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
Å SÅMA   NETFANG ASTA FELLSENDIIS EÈA 4HEËDËR 3
(ALLDËRSSON FRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA  
NETFANG TSH HBHIS
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Karen Millen Smáralind og Kringlunni

%RUM VIÈ AÈ LEITA AÈ ÖÁR
%ÈA ÖÒ KANNSKI AÈ OKKUR
"ÅLAST¾ÈASJËÈUR LEITAR EFTIR J¹KV¾ÈUM OG
LIPRUM EINSTAKLINGI TIL STARFA SEM FYRST
3TARFSSVIÈ
o %FTIRLIT MEÈ BIFREIÈASTÎÈUM OG NOTKUN GJALDSKYLDRA
BÅLAST¾ÈA UTANHÒSS
o 2ITUN UMSAGNA VEGNA ¹LAGÈRA GJALDA
o -IKIL MANNLEG SAMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG STARFSMENN
"ÅLAST¾ÈASJËÈS
(¾FNISKRÎFUR
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ÖJËNUSTULUND
J¹KV¾ÈNI OG ¹R¾ÈNI
o 3TUNDVÅSI REGLUSEMI OG ALMENNT HREYSTI
o 3KRIFF¾RNI ¹ ÅSLENSKU
o ®KURÁTTINDI
o SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI GOTT VALD ¹ ENSKU OG
EINU NORÈURLANDAM¹LI
!NNAÈ
3TARFIÈ HENTAR JAFNT KONUM SEM KÎRLUM 4IL GREINA KEMUR
AÈ R¹ÈA Å HLUTASTARF

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

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL
 NËVEMBER NK OG SKAL SENDA UMSËKNIR TIL "ÅLAST¾ÈASJËÈS
2EYKJAVÅKUR MERKT m3TÎÈUVÎRÈURn (VERFISGÎTU   2EYKJAVÅK
(¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈUBLÎÈ Å AFGREIÈSLU OKKAR EÈA SENDA
UMSËKN ¹ KOLBRUNJONATANSDOTTIR REYKJAVIKIS .¹NARI UPPLÕSINGAR
ERU VEITTAR Å SÅMA  

"ÅLAST¾ÈASJËÈUR ER SJ¹LFST¾TT FYRIRT¾KI Å EIGU 2EYKJAVÅKURBORGAR
-EGINTILGANGUR ER AÈ STÕRA NÕTINGU BÅLAST¾ÈA Å ÖVÅ SKYNI AÈ ÒTVEGA
GESTUM OG VIÈSKIPTAVINUM MIÈBORGARINNAR VEL STAÈSETT SKAMMTÅ
FA B R I K A N 2 0 0 6

MAST¾ÈI ÖAR SEM NAUÈSYN KREFUR "ÅLAST¾ÈASJËÈUR FER JAFNFRAMT
MEÈ EFTIRLIT MEÈ BIFREIÈASTÎÈUM Å ÖVÅ SKYNI AÈ GREIÈA FYRIR UMFERÈ
GANGANDI JAFNT SEM AKANDI VEGFARENDA

GXTGKX[LUXXsZZOTJO
'\OTTG\O[VVKRJOH
QGYZKX£\OTZXO
'YPlG[\G^GUMXUY
&OSSHËTEL EHF AUGLÕSIR EFTIR FËLKI TIL
STARFA %FTIRTALIN STÎRF ERU Å BOÈI
!LMENNT SKRIFSTOFUSTARF ¹ AÈALSKRIFSTOFU &OSS
HËTELA OG )NNS OF )CELAND Å 2EYKJAVÅK &RAMTÅÈARSTARF
(¾FNISKRÎFUR
'OTT VALD ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU ®LL FREKARI TUNGUM¹LA
KUNN¹TTA ER KOSTUR
&RAMÒRSKARANDI SKIPULAGS OG SAMSKIPTAF¾RNI
2ÅK ÖJËNUSTULUND SVEIGJANLEIKI OG GETA TIL AÈ STARFA
UNDIR ¹LAGI
-ENNTUN OG  EÈA REYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ
2EYNSLA AF NOTKUN .AVISION  #ENIUM KERFA ER KOSTUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  3TARÙÈ ER LAUST
FR¹ OG MEÈ  DESEMBER 
&OSSHËTEL ER N¾STST¾RSTA HËTELKEÈJA ¹ ¥SLANDI (ËTELIN Å KEÈJUNNI
BJËÈA UPP ¹ FJÎLBREYTT ÒRVAL AF GISTINGU UM ALLT LAND ÕMIST SEM SUM
ARHËTEL EÈA ÖRIGGJA STJÎRNU HEILS¹RSHËTEL %INKUNNARORÈ &OSSHËTELA
ERU m6INALEGRI UM ALLT LANDn 4IL AÈ N¹ ÖVÅ MARKMIÈI ER NAUÈSYNLEGT
AÈ HAFA VINGJARNALEGT ÖJËNUSTULUNDAÈ OG FJÎLH¾FT STARFSFËLK Å HVERJU
STARÙ RANGURSRÅK OG ¹N¾GJULEG SAMSKIPTI ER LEIÈANDI STEFNA Å ÎLLUM
REKSTRI FYRIRT¾KISINS ¶JËNUSTUKANNANIR SÕNA AÈ GESTIR &OSSHËTELA ERU
ALMENNT MJÎG ¹N¾GÈIR DVÎL SÅNA EN   GEFA DVÎLINNI GËÈA EÈA
¹G¾TIS EINKUNN
)NNS OF )CELAND ER KEÈJA GISTIHEIMILIA OG ËDÕRARI GISTIMÎGULEIKA ¹
¥SLANDI )NNS OF )CELAND ER ¾TLAÈ AÈ SINNA ÖÎRFUM ÖEIRRA SEM S¾KJAST
EFTIR HAGKV¾MRI OG HEIMILISLEGRI GISTINGU UM ALLT LAND ¥ DAG ERU GISTI
HEIMILI )NNS OF )CELAND TVÎ TALSINS

2KOQYQ|RGQKTTGXGXUM
GTTGYZGXLYL|RQ
|YQGYZwRKOQYQ|RGTT8G[[HUXM<OGXlYO

2£X[SYGSGTwRKOQ
2KOQYQ|ROTTKXwLGRRKMXOTlZZX[\O8G[G\GZT2KOQXSOKX[UVOT
GXYKSHXTUML[RRUXTOX\OTTGYGSGTwRKOQUMYZGXLO
<KXZ[SKwRKOQT[SUMZGQZ[lZZwGH_MMPG[VVMUZZ
[VVKRJOYYZGXLSKN£LORKOQGXwQ[SHXT[S
<KXO\KRQUSOTwNKOSY|QTw8G[[HUXMKG
NGLOYGSHGTJwYwSG

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRÈUR " 3IGURÈSSON AÈSTOÈAR
FRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA     EÈA Å GEGNUM
TÎLVUPËSTFANGIÈ THORDUR FOSSHOTELIS

]]]RKOQYQURGXOY

(ÒSVÎRÈUR ¹ &OSSHËTELI 2EYKHOLTI &RAMTÅÈARSTARF
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  3TARÙÈ ER LAUST
NÒ ÖEGAR
&OSSHËTEL 2EYKHOLT ER MENNINGARTENGT FERÈAMANNAHËTEL SEM BYGGIR
¹ ÖRÅÖ¾TTU ÖEMA NORR¾NNI GOÈAFR¾ÈI ÅSLENSKUM BËKMENNTUM
OG KLASSÅSKRI TËNLIST (ËTELIÈ VAR NÕLEGA ENDUROPNAÈ EFTIR VÅÈT¾KAR
BREYTINGAR ¹ HÒSN¾ÈINU %INNIG ER STARFR¾KT HEILSULIND ¹ &OSSHËTELI
2EYKHOLTI ÖAR SEM BOÈIÈ ER UPP ¹ MARGVÅSLEG MEÈFERÈARHERBERGI OG
HEITAR LAUGAR

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "ALDVIN -¹R &REDERIKSEN HËT
ELSTJËRI Å SÅMA   EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËSTFANGIÈ
BALDVIN FOSSHOTELIS

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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,AGERMAÈUR
•
o

(OLLT OG 'OTT EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN TIL STARFA ¹
LAGER Å GR¾NMETISVINNSLU FYRIRT¾KISINS Å 2EYKJAVÅK
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA STUNDVÅS OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'UNNLAUGUR 2EYNISSON FRAMLEIÈSL
STJËRI Å SÅMA   EÈA  

3TYRKTARFÁLAG VANGEÙNNA

$AGHEIMILIÈ ,YNG¹S
3KEMMTILEGT OG KREFJANDI STARF MEÈ BÎRNUM
OG UNGLINGUM
ËSKAR EFTIR ÖROSKAÖJ¹LFUM FÁLAGSLIÈUM OG STUÈNINGSFULLTRÒUM TIL AÈ
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF EFTIR H¹DEGI SEM HENTA TD VEL
MEÈ N¹MI SKILEGT ER AÈ UMS¾KENDUR GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
,YNG¹S ER SÁRH¾FT DAGHEIMILI STAÈSETT Å 3AFAMÕRI  OG ER OPIÈ FR¹
  ¹ VIRKUM DÎGUM ¶ANGAÈ S¾KJA BÎRN OG UNGLINGAR ¹
ALDRINUM   ¹RA ÖJËNUSTU
5PPLÕSINGAR VEITA "IRNA "JÎRNSDËTTIR OG (REFNA ¶ËRARINSDËTTIR Å
SÅMA   OG
  (¾GT ER AÈ N¹LGAST UPPLÕSINGAR UM 3TYRKTARFÁLAGIÈ ¹
HEIMASÅÈU ÖESS WWWSTYRKTARFELAGIS
,AUN ERU SAMKV¾MT GILDANDI KJARASAMNINGUM

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
 LFTABORG 3AFAMÕRI  SÅMI  
 RBORG (LAÈB¾  SÅMI  
 &ÅFUBORG &ÅFURIMA  SÅMI  
 &URUBORG VLAND SÅMI  
 'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
 (AMRAR (AMRAVÅK  SÅMI  
 +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
 +VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
 ,INDARBORG ,INDARGÎTU  SÅMI  
 .J¹LSBORG .J¹LSGÎTU  SÅMI  
 3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI  
 6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  

3ÁRKENNSLA
 &ÅFUBORG &ÅFURIMA  SÅMI  
 3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA
CA  STÎÈU EFTIR H¹DEGI

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 LFTABORG 3AFAMÕRI  SÅMI  
 +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 3UNNUBORG 3ËLHEIMUM  SÅMI   5M ER AÈ
R¾ÈA  STARF SEM MÎGULEGT V¾RI AÈ INNA AF HENDI ¹
FJËRUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
-ENNTASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM
LAUS STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWMENNTASVIDIS

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
&OSSVOGSSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒA Å  STÎÈU
 3TARFSMANN SKËLA TIL AÈ SINNA NEMENDUM Å LEIK OG STARFI
 3TARFSMANN Å R¾STINGAR Å ¹KV¾ÈISVINNU
(AMRASKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒI ËSKAST TIL STARFA ¹ DEILD MEÈ EINHVERF
BÎRN SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAFI ÖEKKINGU OGEÈA
REYNSLU AF STÎRFUM MEÈ EINHVERFUM
(ËLABREKKUSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI
)NGUNNARSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å   BEKK VEGNA BARNSBURÈARLEYFIS
 +ENNARI Å   BEKK VEGNA FORFALLA
 &ORFALLAKENNARI
 3KËLALIÈI FR¹ KL   EÈA  
2IMASKËLI 2ËSARIMA  SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFI Å  STÎÈU FR¹ ¹RAMËTUM
3AFAMÕRARSKËLI 3AFAMÕRI  SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒA Å AFLEYSINGU FR¹  NËVEMBER TIL
 DESEMBER 5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU
 3TUÈNINGSFULLTRÒA Å  STÎÈU EFTIR H¹DEGI FR¹
 DESEMBER
3¾MUNDARSEL V)NGUNNARSKËLA SÅMI  
 +ENNARI TIL KENNSLU   BEKKJAR
6ÅKURSKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFI
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS
WWWMENNTASVIDIS 5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG
AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV
KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG
®LL LAUS STÎRF Å LEIK OG GRUNNSKËLUM ERU AUGLÕST ¹

WWWMENNTASVIDIS

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,AUSAR STÎÈUR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
,EIKSKËLAKENNARI Å 
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARI
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARI
!ÈSTOÈ Å ELHÒSI F H¹DEGI
(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
3J¹ N¹NAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
WWWLEIKSKOLINNISHVAMMUR
3M¹RALUNDUR   SMARALUNDUR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARARUPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
3TEKKJAR¹S    STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
3ÁRKENNSLA
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN EÈA REYNSLU
3KILASTÎÈURHLUTASTÎÈURHEILSDAGSSTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
3KËLALIÈI
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
(VALEYRARSKËLI   HELGI HVALEYRARSKOLIIS
%NSKUKENNSLA E ¹RAMËT
3KËLALIÈI 
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
3KËLALIÈI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
+ENNARI Å SÁRDEILD
¥ÖRËTTAKENNSLA
3KËLALIÈI
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARFIRÈI

Ný og fjölbreytt störf
hjá Norðuráli
Vegna vaxtar fyrirtækisins óskar Norðurál að ráða fólk til almennra starfa,
iðnaðarstarfa, skrifstofustarfa og verkfræðistarfa.

Almenn störf á framleiðslusviði (starf nr. 5990)

Til hvers ætlumst við?

Ný framtíðarstörf eru að skapast fyrir tugi manna í kerskála,
steypuskála og skautsmiðju. Störﬁn eru fjölbreytt og tækifæri
gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu.

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.

Verk- eða tæknifræðingur á tækni- og umhverﬁssviði
(starf nr. 5991)

Hvað veitum við?

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.

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.

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.

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.

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.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is
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LAUS STÖRF

,AGERSTARF
!LMENN TILTEKT ¹ VÎRUM FYRIR VIÈSKIPTAVINI MËTTAKA AÈFANGA OG ÎNNUR TILFALLANDI LAGERSTÎRF
5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA MIKLA ÖJËNUSTULUND OG GËÈA SAMSKIPTAH¾FILEIKA
ÖEIR ÖURFA JAFNFRAMT AÈ VERA HEIÈARLEGIR SJ¹LFST¾ÈIR OG FRAMS¾KNIR
HUGASAMIR SENDIÈ UMSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ ¹ NETFANGIÈ SG SGIS
3'UÈJËNSSON EHF ER LEIÈANDI INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¹ LÕSINGA RAF OG FJARSKIPTAKERFUM SEM LEGGUR
METNAÈ SINN Å AÈ BJËÈA FRAM HEILDARLAUSNIR FYRIR FYRIRT¾KI STOFNANIR OG EINSTAKLINGA

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:

(UNDAEFTIRLIT
Matreiðslumaður
5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
STARFSMANN TIL STARFA HJ¹ (UNDAEFTIRLITI
,EIÈARLJËS (UNDAEFTIRLITS ER AÈ SKAPA S¹TT UM HUNDAHALD Å
BORGINNI Å SAMR¾MI VIÈ Ö¾R REGLUR SEM SETTAR HAFA VERIÈ AF
BORGARSTJËRN

o 3J¹LFST¾ÈI FRUMKV¾ÈI OG SKIPULAGNING Å STARÙ
o 'ËÈ ALMENN TÎLVUKUNN¹TTA OG H¾FNI TIL AÈ TJ¹ SIG Å TÎLUÈU
OG RITUÈU M¹LI

3TARFS OG ¹BYRGÈARSVIÈ
o %FTIRLIT MEÈ HUNDAHALDI Å 2EYKJAVÅK
o &RAMFYLGJA ¹KV¾ÈUM SAMÖYKKTAR UM HUNDAHALD Å 2EYKJAVÅK
o 3KR¹NING OG SKÕRSLUGERÈ
o 3INNA KVÎRTUNUM OG ANNAST FR¾ÈSLU TIL ALMENNINGS HVAÈ
VARÈAR HUNDAHALD
o 3INNA ÎÈRUM VERKEFNUM SAMKV¾MT STARFSLÕSINGU OG
¹KVÎRÈUN YÙRMANNS

5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST ,AUNAKJÎR FARA
AÈ KJARASAMNINGUM VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG 2EYKJAVÅKUR
BORGAR .¾STI YÙRMAÈUR ER FORSTÎÈUMAÈUR (EILBRIGÈISEFTIRLITS OG
VÎKTUNAR

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN OG ÖEKKING SEM NÕTIST Å STARÙ
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG SAMSTARÙ
o *¹KV¾ÈNI OG VILJI TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ FJÎLBREYTT OG KREFJANDI
VERKEFNI
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.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA RNÕ 3IGURÈARDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
OG !RNÙNNUR 5 *ËNSSON STARFSMANNASTJËRI HJ¹ 5MHVERÙSSVIÈI
2EYKJAVÅKURBORGAR FR¹ KL   Å SÅMA  
5MSËKNIR SKULU BERAST TIL 5MHVERÙSSVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
3KÒLAGÎTU  2EYKJAVÅK EIGI SÅÈAR EN  NËVEMBER NK
MERKTAR m(UNDAEFTIRLITn
2EYKJAVÅK  NËVEMBER 
5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR
5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ER EITT AF SJÎ FAGSVIÈUM 2EYKJAVÅKUR
BORGAR (ELSTU VERKEFNI 5MHVERÙSSVIÈS ERU HEILBRIGÈIS OG MENGUN
ARVARNAREFTIRLIT N¹TTÒRUVERND OG GARÈYRKJA SORPHIRÈA FR¹ HEIMILUM
DÕRAEFTIRLIT 6INNUSKËLI 2EYKJAVÅKUR 3TAÈARDAGSKR¹  OG STEFNUMËTUNAR
OG ÖRËUNARVERKEFNI ¹ SVIÈI UMHVERÙS OG SAMGÎNGUM¹LA 3J¹ N¹NAR
WWWUMHVERÙSSVIDIS

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)

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 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

Your job will be to examine patent applications in the three ofﬁcial languages and take decisions on the granting 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

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

35..5$!'52  NËVEMBER 
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A›albókari

+AFÙHEIMUR ER FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI Å REKSTRI KAFÙBARA
SEM STARFAR UNDIR MERKJUM 4E  KAFÙ +AFÙHEIMUR
LEGGUR METNAÈ SINN Å AÈ VERA MEÈ STÅLHREINA KAFÙBARI
ÖAR SEM ¹HUGI ¹ TE OG KAFÙ F¾R AÈ DAFNA

.ÒNA VANTAR GOTT ¹HUGASAMT FËLK Å VINNU
B¾ÈI HLUTASTÎRF OG HEILSDAGSSTÎRF Å BOÈI
3TARFSSTÎÈVAR Å 3M¹RALIND OG MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,AUFEY Å SÅMA 

HB Grandi óskar a› rá›a a›albókara.
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

%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA INN UMSKËKN ¹
LAUFEY KAFÙHEIMURIS

4¾KNITEIKNARI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA T¾KNITEIKNARA SEM FYRST
+UNN¹TTA Å AUTOCAD NAUÈSYNLEG ¹SAMT GOTT VALD
¹ ÅSLENSKU M¹LI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 6IGNIR *ËNSSON Å SÅMA  
5MSËKNIR SENDIST TIL 6ERKFR¾ÈISTOFUNNAR (AMRABORG
(AMRABORG  +ËPAVOGI MEÈ TÎLVUPËSTI MERKT
VIGNIR HAMRABORGIS

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.

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

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

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

(J¹ OKKUR STARFAR ÎÚUG LIÈSHEILD SEM
HEFUR VALIÈ AÈ STARFA VIÈ AÈHLYNNINGU
ALDRAÈA 6IÈ ËSKUM NÒ EFTIR AÈSTOÈ
ÖINNI TIL AÈ ST¾KKA OKKAR GËÈA HËP

3TARFSFËLK Å AÈHLYNNINGU
3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU B¾ÈI HEILSDAGS OG
HLUTASTÎRF "JËÈUM UPP ¹ STYTTRI VAKTIR OG SVEIGJANLEG
AN VINNUTÅMA +VÎLD HELGAR OG N¾TURVAKTIR SEM G¾TU
EINNIG HENTAÈ N¹MSMÎNNUM
%NDILEGA HAÙÈ SAMBAND VIÈ OKKUR TIL AÈ ATHUGA HVORT
LEIÈIR OKKAR G¾TU LEGIÈ SAMAN

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

6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI NÕJU STARFSFËLKI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGA * +ARLSDËTTIR
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA  
VIRKA DAGA MILLI KL  OG  NETFANG HELGA GRUNDIS
'RUND DVALAR OG HJÒKRUNARHEIMILI (RINGBRAUT 
S WWWGRUNDIS
Eykt ehf. / Lynghálsi 4 / 110 Reykjavík
Sími: 595 4400 / Fax: 595 4499
Netfang: eykt@eykt.is / www.eykt.is
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Ráðningarþjónusta

3TARFSKRAFTUR ËSKAST

Ert þú í
atvinnuleit?

Å CA  STARF KRÎFUR ERU
METNAÈUR STUNDVÅSI OG ¹R¾ÈANLEIKI

Fjöldi starfa í boði.
%Skrifstofustörf
%Lagerstörf
%Verslunarstörf
%Bókhaldsstörf
%Ræstingarstörf
%Sérfræðistörf
%Útkeyrslustörf
%Sölustörf
%Stjórnunarstörf
%Störf við kerﬁsstjórn
%Störf við forritun
%Framleiðslustörf
%Iðnstörf
%Þjónustustörf

-EÈM¾LI ËSKAST UPPLÕSINGAR
Å S   EÈA TÎLVUPËSTFANG
FJARDARSKOR SIMNETIS

6ERKFR¾ÈISTOFAN &JARHITUN HF 3UÈURLANDSBRAUT  2EYKJA
VÅK ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA EFTIRTALDA STARFSMENN
6ÁLAVERKFR¾ÈING EÈA T¾KNIFR¾ÈING TIL STARFA VIÈ HÎNNUN
VÁLBÒNAÈAR FYRIR VIRKJANIR OG VEITUKERÙ
"YGGINGARVERKFR¾ÈING EÈA T¾KNIFR¾ÈING TIL STARFA VIÈ
HÎNNUN BURÈARVIRKJA OG VEITUKERFA
6ERKFR¾ÈING EÈA T¾KNIFR¾ÈING TIL HÎNNUNAR LAGNA OG
LOFTR¾SIKERFA
2EYNSLA AF HÎNNUNAR OGEÈA EFTIRLITSTÎRFUM ER ¾SKILEG
EN EKKI SKILYRÈI
6ERKFR¾ÈISTOFAN &JARHITUN VAR STOFNUÈ ¹RIÈ  OG ERU
STARFSMENN UM  &YRIRT¾KIÈ VEITIR ALHLIÈA VERKFR¾ÈI
ÖJËNUSTU Å BYGGINGA OG VÁLAVERKFR¾ÈI EN MEGIN¹HERSLA
HEFUR VERIÈ LÎGÈ ¹ VERKEFNI ¹ SVIÈI JARÈHITANÕTINGAR B¾ÈI
JARÈVARMAVIRKJANIR OG HITAVEITUR SVO OG HÎNNUN LOFTR¾SI
OG LAGNAKERFA Å STËRBYGGINGAR
&JARHITUN VAR TILNEFND AF 62 SEM FYRIRMYNDARFYRIRT¾KI
 Å ÚOKKI STËRRA FYRIRT¾KJA

» Kannaðu málið á

www.hhr.is

6ERKFR¾ÈINGAR  4¾KNIFR¾ÈINGAR

5MSËKNIR SKAL SENDA TIL &JARHITUNAR HF ¹ NETFANGIÈ
SIGTHOR FJARHITUNIS FYRIR  NËVEMBER NK

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

5PPLÕSINGAR VEITA 3IGÖËR *ËHANNESSON FRAMKV¾MDA
STJËRI OG /DDUR " "JÎRNSSON YÙRVERKFR¾ÈINGUR SÅMI
 

Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!
Starfsmaður í Nethjálp

AZ^ijbVÂYj\aZ\j!]Z^ÂVgaZ\jd\hijcYkhj

Vodafone óskar að ráða þjónustufulltrúa til starfa í nethjálp fyrirtækisins. 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

hiVg[h[a`^hZbk^aakZgÂV]aji^V[[aj\g^a^Âh]Z^aY

&&"&&<^ahWÂ
HiVg[h[a`h`Vhi{`kaY]Za\VgkV`i^g#Jb¨`_ZcYjg
]V[^hVbWVcYk^ÂkZghajcVghi_gV{hiVÂcjbZÂV
hbV*-*",*'%\^ahWjY5&&"&&#^h

&&"&&=gVjcW¨
HiVg[h[a`h`Vhi{`kaY]Za\VgkV`i^g#Jb¨`_ZcYjg
]V[^hVbWVcYk^ÂkZghajcVghi_gV{hiVÂcjbZÂV
hbV*-*",*(*]gVjcWVZg5&&"&&#^h

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.

&&"&&AVj\VkZ\jg
Óh`jbZ[i^ghiVg[h`gV[i^{YV\kV`i!k^ccjib^%-/%%
"&,/%%#Jb¨`_ZcYjg]V[^hVbWVcYk^ÂkZghajcVghi_gV
{hiVÂcjbZÂVhbV*-*",*)*aVj\VkZ\5&&"&&#^h

&&"&&7gZ``j]h
HiVg[h[a`h`Vhi{`kaY]Za\VgkV`i^gi^a{gVbiV#
Jb¨`_ZcYjg]V[^hVbWVcYk^ÂkZghajcVghi_gV{
hiVÂcjbZÂVhbV*-*",*&%WgZ``j]jh5&&"&&#^h

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

F í t o n / S Í A

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

35..5$!'52  NËVEMBER 
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KÓPAVOGSBÆR
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.

5-3*«.!2-!¨52 (²3%)'.!
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
UMSJËNARMANNS HÒSEIGNA LAUSA TIL UMSËKNAR
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  NËVEMBER 
&REKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈS
INS HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

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.

,AUFFELL EHF BYGGINGVERKTAKI
ËSKAR EFTIR FRAMKV¾MDASTJËRA
3TARFSSVIÈ
,EITA UPPI OG ÙNNA NÕ VIÈSKIPTAT¾KIF¾RI
+OSTNAÈARÒTREIKNINGAR
3KRIFSTOFUSTÎRF
5MSËKNIR SENDIST TIL LAUFFELL INTERNETIS

www.kopavogur.is - www.job.is

2AFVIRKJAR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA MIKIL
VINNA FRAMUNDAN VIÈ TÎÚUSMÅÈI OG UPPSETNINGU
STJËRNKERFA AUK ALMENNRA RAÚAGNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA  
¹ SKRIFSTOFUTÅMA  TIL 
5MSËKNIR SENDIST ¹ NETFANG
FAGTAEKNI FAGTAEKNIIS

»

Ráðningarþjónusta

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.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

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.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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-OSFELLSB¾R

"IFREIÈASTJËRI
o (OLLT OG 'OTT EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BIFREIÈASTJËRA TIL STARFA
o -EIRAPRËF ER EKKI ¹SKILIÈ
o 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA STUNDVÅS OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR GIR +ËPSSON Å SÅMA  

KÓPAVOGSBÆR
Frá Lindaskóla
• Íslenskukennari óskast vegna forfalla.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554
3900 og 861 7100.
Laun samkv. kjarasamningi
sveitarfélaga og KÍ.

Launanefndar

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að
sækja um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is
-!..&!'.!¨)2

&H -ENNTASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR

²TBOÈ

&JARSKIPTALAGNAKERFI TÎLVU OG SÅMALAGNIR ¹SAMT
NAUÈSYNLEGUM LAGNALEIÈUM FYRIR NOKKRA AF LEIKSKËLUM
2EYKJAVÅKURBORGAR

 ¹FANGI ,¹GAFELLSSKËLA

 ¹FANGI
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 

-OSFELLSB¾R ËSKAR EFTIR TILBOÈUM Å BYGGINGU  ¹FANGA
,¹GAFELLSKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA BYGGINGU  M VIÈBYGGINGU OG FR¹
GANGUR AÈ ÎLLU LEYTI B¾ÈI AÈ UTAN OG INNAN MEÈ FÎSTUM
INNRÁTTINGUM (ÒSIÈ ER AÈ HLUTA TIL ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
AUK LAGNAGANGS SEM ER UNDIR NEÈSTA GËLÙ "URÈARVIRKI ER
ÒR STEINSTEYPU OG GËLF OG LOFTAPLÎTUR ERU AÈ MESTU LEYTI
FORSTEYPTAR EININGAR (ÒSIÈ ER EINANGRAÈ OG KL¾TT AÈ UTAN
&ULLNAÈARFR¹GANGUR LËÈAR TILHEYRIR EINNIG VERKINU

 ¹FANGI
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

¾TLUÈ VERKLOK ERU  JÒLÅ  0RENTUÈ ÒTBOÈSGÎGN
VERÈA SELD GEGN  KR GREIÈSLU Å ÖJËNUSTUVERI -OSFELLS
B¾JAR +JARNA ¶VERHOLTI  FR¹ OG MEÈ M¹NUDEGINUM 
NËVEMBER  (¾GT VERÈUR AÈ F¹ ÒTBOÈSGÎGN ¹ GEISLA
DISKI ¹N ENDURGJALDS 4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ ¹ SAMA STAÈ
FYRIR KL  ÖRIÈJUDAGINN  NËVEMBER 4ILBOÈIN VERÈA
OPNUÈ Å VIÈURVIST ÖEIRRA BJËÈENDA SEM ÖESS ËSKA ¹ B¾JAR
SKRIFSTOFUM -OSFELLSB¾JAR
4¾KNIDEILD -OSFELLSB¾JAR

&!34%)'.)2

3KEMMTIFUNDUR HJ¹ &ÁLAGI
HARMONIKUUNNENDA Å 2EYKJAVÅK Å
DAG KL  Å SGARÈI 3TANGARHYL 
-ARGIR GËÈIR HARMONIKULEIKARAR TAKA LAGIÈ
3KEMMTINEFNDIN

&H ¥ÖRËTTA OG TËMSTUNDASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR

Viltu selja
eða kaupa
fyrirtæki?

3KÅÈASK¹LI DAGSK¹LI ¹ (ENGILSV¾ÈINU TIL
BROTTÚUTNINGS
3K¹LINN SEM ER UM M G¾TI NOTAST SEM LÅTIÈ SUMARHÒS
EÈA VIÈBYGGING VIÈ SUMARHÒS EÈA AÈRAR BYGGINGAR .¹NARI
UPPLÕSINGAR FH ¥42 VEITIR 'RÁTAR ¶ËRISSON Å SÅMA  
¥42 ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ TAKA HVAÈA TILBOÈI SEM ER EÈA
HAFNA ÎLLUM
4ILBOÈUM SKAL SKILA TIL UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

&!34%)'.)2
Magnús Hreggviðsson&'#!$")'%" ($%"
""$)#$ #!#
    
%#" #%$#

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagningu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip
framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

."- #%$13#**/&4
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EIGNIR Í KÓPAVOGI

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 svefnherbergi, 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.

l

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

200 Kópavogur

Stærð: 82,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 10,9 millj.

113 Reykjavík

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.

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.

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

Stærð: 117.4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 18.5 M

asdis@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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

105 Reykjavík

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.

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.

hafdis@remax.is

111 Reykjavík

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.

www.remax.is

201 Kópavogur

hafdis@remax.is

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 97.9
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 12.8 M

asdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Stærð: 122 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 16.650 M

Hafdís
Sölufulltrúi

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

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.

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

109 Reykjavík

Hafdís
Sölufulltrúi

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.

hafdis@remax.is

270 Mosfellsbær

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

220 Hafnarfjörður

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

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

210 Garðabær

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.

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.

111 Reykjavík

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.

asdis@remax.is

810 Hveragerði

hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

asdis@remax.is

hafdis@remax.is

Stærð: 243,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 28,7 M
Bílskúr: Já

Hafdís
Sölufulltrúi

Hafdís
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 159,5fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 28,7M
Bílskúr: bílskýli

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 127
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 15,7M

asdis@remax.is

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.

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

www.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!

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

800 Selfoss

Hreiðar
Sölufulltrúi
hreidar@remax.is

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.

101 Reykjavík

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

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

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.

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

101 Reykjavík

Hreiðar
Sölufulltrúi

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

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

hreidar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

201 Kópavogur

Hreiðar
Sölufulltrúi

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!

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

221 Hafnarfjörður

Baldvin
Sölufulltrúi
baldvin@remax.is

www.remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi
hreidar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 74,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 8,7

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

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

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi
baldvin@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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.

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.

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.

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

201 Kópavogur

Baldvin
Sölufulltrúi

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

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

111 Reykjavík

Snorri
Sölufulltrúi

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.

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

230 Keflavík

Snorri
Sölufulltrúi

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.

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

800 Selfoss

Vignir
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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.

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Vignir
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

www.remax.is

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.

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

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.

halldor@remax.is

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.

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi
halldor@remax.is

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.

halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi
halldor@remax.is

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

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi
snorrisig@remax.is

801 Reykholt

Stærð: 211
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 31.750.000
Bílskúr: Já

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

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi
valdimar@remax.is

www.remax.is

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.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi
snorrisig@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

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.

annamargret@remax.is

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi
palmi@remax.is

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

Reykjavík

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi
palmi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Anna Margrét
Sölufulltrúi
annamargret@remax.is

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi
palmi@remax.is

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi
palmi@remax.is

palmi@remax.is

Stærð: 129,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 17

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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi
palmi@remax.is

www.remax.is

Stærð: 184fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

801 Selfoss

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi
olina@remax.is

Fullir lánamöguleikar !
Sighvatur
Sölufulltrúi

Selfoss

Stærð: 208fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 35.800.000
Bílskúr: Já

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...............

sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

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,-

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

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.

loa@remax.is

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi
ss@remax.is

www.remax.is

tryggvi@remax.is

Björn Þórisson
Sölufulltrúi
bjornth@remax.is

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi
ss@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

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

hrafnhildur@remax.is

112 Reykjavík

Stella
Sölufulltrúi

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.

stella@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stella
Sölufulltrúi

230 Keflavík

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

stella@remax.is

105, Reykjavík

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

Hrafnhildur
Sölufulltrúi
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 219.1 fm
Fjöldi herbergja: 4- 7
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 25.2 millj

stella@remax.is

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.

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi
stella@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stella
Sölufulltrúi

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.

stella@remax.is

112 Reykjavík

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

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.

hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sæunn
Sölufulltrúi
saeunn@remax.is

Verð: 27.500.000

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi
kristjan@remax.is

www.remax.is

230 Reykjanesbæ

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi
kristjan@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

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@remax.is

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.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

225 Álftanesi

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

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@remax.is

Stærð: 286-322 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi
ingvi@remax.is

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@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi
arnar@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Breiðhóll 20 og 22
245 Sandgerði
Nánari uppl.í síma 892-2325

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.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

201 Kópavogur

Björn Þór
Sölufulltrúi

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.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Einar
Sölufulltrúi

865 6565
bth@remax.is

www.remax.is

einar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

110. Reykjavík.

Guðbergur
Sölufulltrúi

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.

221. Hafnarfirði

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

beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

101. Reykjavík.

Guðbergur
Sölufulltrúi

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.

200. Kópavogi

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.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

109. Reykjavík.

Guðbergur
Sölufulltrúi

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.

203. Kópavogi

beggi@remax.is

www.remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

Guðbergur
Sölufulltrúi

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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.

binni@remax.is

beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

112. Reykjavík.

Guðbergur
Sölufulltrúi
beggi@remax.is

beggi@remax.is

Stærð: 193
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 25,1
Bílskúr: Já

binni@remax.is

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 85,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15,6

Guðbergur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 157,7fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 24,7

binni@remax.is

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.

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi
binni@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Verð: 27.900.000

107 Reykjavík

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.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

104 Reykjavík

Dagmar
Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

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!

jkt@remax.is

Dagmar
Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

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.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Reykjavík

Dagmar
Sölufulltrúi

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@remax.is

jkt@remax.is

Dagmar
Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

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!

jkt@remax.is

Vesturbær

Dagmar
Sölufulltrúi

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

dagmar@remax.is

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.

www.remax.is

jonas@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi
petur@remax.is

113 Reykjavík

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Stærð: 103,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 17.550.000

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.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
jonas@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

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***

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Álftanes

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

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

go@remax.is

Reykjavík

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

stefanp@remax.is

Hafnarfjörður

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

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

101 Rvk

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.

Reykjanesbær

go@remax.is

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

Hafnarfjörður

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.

Reykjavík

go@remax.is

www.remax.is

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

Stærð: 126,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 16,2 mill

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

stefanp@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

Stærð: 71,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.5 M

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

Stærð: 49,5
Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 9 mill

stefanp@remax.is

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.

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Reykjavík

Stærð: 94,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 13,4

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.

Selfoss

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

Stærð: 187,0 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 34,0 fm.

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.

gardar@remax.is

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.

Þórarinn Arnar
Sævarsson
lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi
bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
gardar@remax.is

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

runarp@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson
lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
runarp@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Kristín Ásta
Sölufulltrúi
kristinasta@remax.is

www.remax.is

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.

svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi
nanna@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

113 Grafarholt

Stærð: 110-140
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

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

á góðu verði

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Björn Skorri
Sölufulltrúi
bjorn@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali
hordur@remax.is

Stærð: 161-224 fm
Fjöldi herbergja: 4-6
Byggingarár: 2005-2006
Bílskúr: Já

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.

Guðrún
lögg. fasteignasali
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali
hordur@remax.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

260, Njarðvík

Stærð: 149
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Já

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.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi
venni@remax.is

108, Fossvogur

Stærð: 499
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

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.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi
venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

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.

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi
brynjar@remax.is

201, Kópavogur

Stærð: 229
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Bílskúr: Já

Glæsilegt og vel staðsett tveggja hæða 229,3 fm endaraðhús með innbyggðum 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.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi
Vernharð
Sölufulltrúi
venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi
brynjar@remax.is

www.remax.is

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.

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi
brynjar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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NÝTT Í SÖLU – BÆJARGIL GBÆ.

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

HRAUNBÆR – 110 RVK.
LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

BÆJARGIL - 210 GBÆ.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

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.

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

SÍMI 588 9490

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

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 neðrihæð 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 herbergjum. 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.

HRAUNBÆR – 110 RVK.
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

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

Sími 594 5000

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

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 / 8227300

SUÐURÁS - 110 RVK

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

HRAUNBÆR - 110 RVK.
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

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.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27

Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Falleg íbúð á 4. hæð í suðvesturhluta 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 Zbrautum 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.

SUÐURÁS - 110 RVK.

Sími 594 5000

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

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 / 8227300

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

ÁLFKONUHVARF 27, ÍBÚÐ 0209,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15:00 - 17:00

B o l h o l t 6 * 10 5 R e y k j a v í k * S í m i : 5 17- 4 0 5 0

Frum

Hjaltabakki 10 - 109 Reykjavík

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-18

Studio - íbúðir

Fullbúin stúdíó-íbúð á 
25.000 kr. vikan.
Nettenging í íbúðum. Aðgangur að þvottahúsi.

Gullfalleg 86,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Eignin skiptist í:
Gang með skápum, 2 góð herbergi með skápum, baðherbergi 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.

www.bolholt.is

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

6ETRARTILBOÈ
Vetrartilboð:

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjölbýlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar, 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)

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

5*-4½-6(-4*-&()&*-4«34)Á4
Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjölbýlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar, 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

(MTJMFHGNFJOJOHBSIÙT)ÙTJOTLJQUBTUÎSKÙTWFGOIFSCFSHJ TUPGV FMEIÙT 
CB£IFSCFSHJPHHFZNTMV"MMUFGOJUJMB£GVMMHFSBIÙTJOB£JOOBOPHVUBOÃTBNU
VNGNBGQBMMBFGOJ)ÙTJOFSVUFJLOV£BG,PMMHÃUVÃ"LVSFZSJ
"MMBSUFJLOJOHBSGZMHKB7ÕOEV£GSBNMFJ£TMB5JMBGIFOEJOHBSTUSBY

"MMSBOÈOBSJVQQMâTJOHBSÓTÓNB

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601

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

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

– Eigendur fasteigna
athugið!
Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

OPIN HÚS Í DAG SUNNUDAG
ÖGURÁS 8
GARÐABÆ

FURUVELLIR 30
HAFNARFIRÐI

BLIKAÁS 56
HAFNARFIRÐI

HJALLABRAUT 60
HAFNARFIRÐI

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. Fullbúin lóð og stór verönd. Verð 53,8 millj.

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

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

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

Frum

María og Pétur
taka á móti gestum s: 554-4525

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Erna og Sigurgeir
taka á móti gestum s: 565-0093

Hilmar og Ingibjörg
taka á móti gestum s: 555-2568

Jónína
tekur á móti gestum s: 555-2129

ÞRÚÐVANGUR 11
HAFNARFIRÐI

TRÖLLATEIGUR 25
MOSFELLSBÆ

SMYRLAHRAUN 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

LANGEYRARVEGUR 7
HAFNARFIRÐI

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

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.

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

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. 16-18

OPIÐ HÚS KL. 17-19

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Ásrún og Kristþór
taka á móti gestum s: 487-4990

Guðrún og Karl
taka á móti gestum s: 566-8178

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

Sólveig og Margrét
taka á móti gestum s: 898-1496

VALLARBRAUT 3, 0101
HAFNARFIRÐI

ÁLFHOLT 8, E.H.
HAFNARFIRÐI

SUNNUVEGUR 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

MIÐVANGUR 10, 0102
HAFNARFIRÐI

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

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 hornbaðkari. Falleg eign á góðum stað, stutt í
skóla og helstu þjónustu. Verð 26,9 millj.

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

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

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Davíð
tekur á móti gestum s: 896-0676

Oddfríður
tekur á móti gestum s: 897-1755

Júlíus og Sveinrún
taka á móti gestum s: 565-2562

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

STEKKJARBERG 6, 0201
HAFNARFIRÐI

ESKIVELLIR 5, 0205
HAFNARFIRÐI

HJALLABRAUT 3, 0201
HAFNARFIRÐI

AKURVELLIR 1, 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 suðaustusvalir. Sameiginleg verönd með skjólveggjum fyrir stigaganginn. Verð 21,9 millj.

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

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.

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. 13-15

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Sigrún
tekur á móti gestum s: 698-4891

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

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Friðrika
tekur á móti gestum s: 898-6090

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Helga
tekur á móti gestum s: 698-0303

OPIÐ HÚS KL. 14-16
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GVENDARGEISLI 110
REYKJAVÍK

Ekkert blað?
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.

Frum

550 5600

- mest lesið

OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 14-16
Stílhreint, vandað og sérlega glæsilegt 296
fm einbýli á einni hæð með tvöföldum bílskúr. 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 sjónarmiðum nútímafjölskyldu. Verð 79,5 millj.
Guðbjartur tekur á móti gestum
s: 660-8500

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
Kári Halldórsson,
www.as.is
löggiltur fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050
R u n ó l f u r G u n n l a u g s s o n l ö g g. f a s t e i g n a - o g s k i p a s a l i
Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 13.00 - 16.00
RAUÐAMÝRI 2 - 12, MOSFELLSBÆ

RAUÐAMÝRI 11 - 17, MOSFELLSBÆ

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

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

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.

www.hofdi.is

Sími
565 8000 • 533 6050
R u n ó l f u r G u n n l a u g s s o n l ö g g. f a s t e i g n a - o g s k i p a s a l i
Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00
EFRI SÉRHÆÐ
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.

NEÐRI 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 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.

LAUFENGI 166

BURKNAVELLIR 5, HFJ.

Opið hús í dag sunnudag kl 16.00 - 17.00

Opið hús í dag sunnudag kl 13.30 - 14.30

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

Kynnum í dag fallega 112 fm 4 ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með glæsilegri timburverönd 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.

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

NEÐSTABERG 6 - EINB.

FLÉTTUVELLIR 37 - EINBÝLI- HFJ.

Opið hús í dag sunnudag kl 17.00 - 17.30
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!

Opið hús í dag sunnudag kl 14.00 - 15.00
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,

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

“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.

www.hofdi.is
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Hvassaleiti 4-5 herbergja
1. hæð m. bílskúr
Laus strax.
Frum

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Frum

STRAUMSALIR 2 - 201 KÓPAVOGI

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 17
Einstaklega glæsileg 127,2 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í Salahverfi. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Allar innréttingar, hurðir og
Halldór Jensson
skápar er lakkaðir háglans hvítar, parket og
Viðskiptastjóri
flísar á gólfum. Björt og falleg eign þar sem
halldor@domus.is
stutt er í alla almenna þjónustu.
sími 840 2100/440 6014

Í einkasölu nýlega endurnýjuð 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. Áhvílandi hagst. Lán ca 18 millj. frá Banka m. góðum vöxtum.
Upplýsingar gefur Þórarinn sölumaður í 899-1882

Síðumúla 27 – Sími 588 4477

Verð 31,5 MILLJ.

Ingóflur Gissurarson lögg.fasteignasali.

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-

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

Útborgun

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

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði

kr. 17.000.000,-

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

Lán frá Sparisjóði

kr.

3.975.000,-

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

Lán frá seljanda

kr.

4.200.000,-

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

Heildarverð íbúðar

kr. 26.500.000.-

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

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

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

1.325.000,-

Frum

kr.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
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.

HEIMILI OG SKIP

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Heiðarholt 5
Keflavík
Opið hús frá 16.30 til 17.00

Verð: 25,6

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 149
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: já

844 0040

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.

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi
Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 ¼
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir
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* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 31. nóv. 2006
SK

Frum

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
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EIGNIR Í REYKVÍK
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.

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.

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.

ÞORLÁKSGEISLI – 3JA M/BÍLSK – RVK

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.

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. 13,5 m.

Verð kr. 21,9 m.

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.
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"-7 - ¹RG k  (Î %K Ö
3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL Å S  
.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

6OLVO 3  ¹RG  EK  Ö KM 6ERÈ
 Ö HVÅLANDI  Ö !FBORGANIR
 ÖÒS ¹ M¹NUÈI (LAÈINN AUKABÒNAÈI
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

4OYOTA 2UNNER ¹RG k 'ËÈUR JEPPI
6 VÁL m DEKK RAFM Å RÒÈUM SAM
L¾SINGAR ÒTVARP MCD  GÅRA SK k
EKINN  6ERÈ  ÖÒS 3TGR 3
 
+LASSÅSKUR #HEROKEE MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
VÁL KASSAR NÕ SK 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS
%INNIG (ONDA 2EBELL  EK AÈEINS 
ÖÒS OG 3UNBEEM '4 #OUPE ¹RG k
GOTT EINTAK 3  

(ONDA CIVIC k TIL SÎLU ¥ MJÎG GËÈU
STANDI HVÅTUR FÅNAR GR¾JUR Å HONUM #D
SPILARI TILBOÈ ËSKAST 3ÅMI 
4IL SÎLU 6OLVO  ,04 ¹RG EKINN
KM SILFURGR¹R LEÈURINNRÁTTING
HLJËMKERFI OFL VÁL ER ÒRBR¾DD ËNÕT
5PPL Å SÅMA  
¡G ER MEÈ TIL SÎLU MJÎG LÅTIÈ SLITIN
GRËFMUNSTRUÈ OG NEGLD VETRARD .¹NAST
NÕ OG ¹LFELGUR 2 HUGASAMIR
ENDILEGA HAFI SAMBAND Å SÅMA 


&ORD -USTANG '4 6 RG  EK
AÈEINS  Ö KM SVARTUR  GÅRA 3HAKER
HLJËMFLUTNINGST¾KI SPOILER LEÈUR
3ÁRPANTAÈAR -USTANG ¹LFELGUR RAFM Å
ÎLLU OFL OFL 6ERÈ KR  !4(
SKIPTI 3TËRGL¾SILEGUR SPORTBÅLL 5PPL Å
S  
4OYOTA 9ARIS ¹RG k NÕSKOÈAÈUR EK 
ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

&ORD 3CORPIO #OSWORTH L V ¹RG
k  HÎ INNFL  3K k %K
Ö KM !LLT RAFDR TOPPL #D MARGT
ENDURNÕJAÈ 6ERÈHUGM Ö 5PPL Å
S  
4OYOTA #OROLLA  ¹RG k  DYRA SK
k .ÕYFIRFARINN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  
4OYOTA #OROLLA STl EK  G NÕSK
k V DEKK NÕ TÅMAREIM BÅLL Å GËÈU
¹STANDI 6  Ö 3  

67 'OLF k EK  ÖÒS KM LFELGUR
SPOILER #$ %INN EIGANDI 6  ÖÒS
3  

 KR

%SCORT   #,8 ¹RG k 3K k
¶OKKALEGUR BÅLL 5PPL Å S  
-"ENZ  TURBO D k EKINN 
TOPP VIÈHALD LÅTUR VEL ÒT ¹LFELGUR
TOPPLÒGA VERÈ TILBOÈ 5PPL  
THR ASKJAIS

4IL 3ÎLU &ORD &OCUS 'IA 3TATION ¹RG
 %K  Ö 6ETRARDEKK TOPPGRIND
6ERÈ  Ö 5PPL Å S   
 

  ÖÒS

4OYOTA 2AV  ,ANGOR 7$ l EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   
4OYOTA #OROLLA  (ATCHBACK RG
 "EINSK %KINN  ÖÒS 6ERÈ
 HVL  4ILBOÈ YFIR
TAKA  ÖÒS 5PPL Å S   EÈA
HELGA BIXIS

4OYOTA !VENSIS WAGON ¹RGERÈ k EKINN
 Ö LFELGUR FARANGURSNET OG MOTTA Å
SKOTTI 3TEF¹N  

!UÈVELD KAUP (YUNDAI !CCENT ¹RG k
EK  ÖÒS 9FIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS ¹
M¹N 5PPL Å S  
"ÅLL ¹ FR¹B¾RU VERÈI TIL SÎLU 3VARTUR 67
0ASSAT ¹RG k EK  ÖÒS  ÖÒS ÒT
OG YFIRTAKA ¹ L¹NI UPP ¹  ÖÒS 5PPL Å
S     

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k SKOÈAÈUR TIL
k EKINN  ÖÒS HVÅLANDI L¹N 
ÖÒS AFB  ÖÒS SKIPTI MÎGULEG ¹
ËDÕRARI SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL *ËN
 

  MILLJËNIR
$AEWOO ,ANOS  EK  ÖÒS
SJ¹LFSKIPTUR  DYRA CD ¹LFELGUR SPOILER
RAFDRIFNAR RÒÈUR OG FJARL¾SIGAR SETT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS &YRSTIR
KOMA FYRSTIR F¹  

4IL SÎLU 67 6ENTO ', ¹RG k EK
 Ö GËÈUR BÅLL 6  Ö STGR 3
 

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

/CTAVIA STATION ¹RG k EK  ÖÒS
 SSK GOTT ¹HV L¹N TOPPBÅLL 5PPL Å
S  

4IL SÎLU 4OYOTA LAND #RUISER ¹RG EKINN
AÈEINS  ÖÒS m BREYTTUR EN ER ¹ m
DEKKJUM 5PPL Å S  
4IL SÎLU 3COUT ¹RG k GËÈ VÁL SELST
ËDÕRT 3     

'ËÈ KAUP

2ENAULT +ANGOO ¹RG k %K  Ö
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

$ODGE 'RAND #ARAVAN  EK  ÖÒS
KM 3ILFURGR¹R CD  MANNA LITAÈ GLER
SJ¹LFSKIPTUR FALLEGUR BÅLL 3KOÈAÈUR TIL
 ,ISTAVERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 3KOÈA ÎLL SKIPTI S  

4OYOTA #OROLLA 4OURING  L WD ¹RGm
,ÅTUR VEL ÒT OG Å TOPPSTANDI SETT  Ö
4IBOÈ  Ö 5PPL Å S 

  ÖÒS

67 'OLF ¹RG k  ÖÒS
UND KR

4IL SÎLU 3UBARU )MPRESA ¹RG  ',
  WD  GÅRA  DYRA EK  Ö KM
SETT VERÈ  4ILBOÈ KR 
5PPL Å SÅMA  

 DYRA BL¹R BEINSKIPTUR  ÖÒS
²TBORGUN L¹N  ÖÒS 6ÁL EKIN 
ÖÒS KM .Õ TÅMAREIM NÕJAR BREMSUR
NÕSKOÈAÈUR 5PPL Å SÅMA  
$AEWOO .UBIRA ¹RG k SSK EK 
ÖÒS NÕ TÅMAREIM OG NÕSK 6  ÖÒS
3  

  ÖÒS

.ÕR #HRYSLER 'RAND 6OYAGER $ISEL EYÈSLA
  , Å BLÎNDUÈUM AKSTRI  MANNA
LEÈUR ALLT RAFKNÒIÈ S¾TI FELLANLEG NIÈUR
Å GOLF ¹LFELGUR SAMLITUR FULL ¹BYRGÈ
ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI -ILLJËN KR AFSL¹TTUR
FR¹ LISTAVERÈI /KKAR VERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

4OYOTA 9ARIS  ¹RGERÈ k  D
BEINSK 'R¹R %K  Ö 3KOÈAÈUR k
6IÈMIÈUNARVERÈ  6ERÈ
 "ÅLAL¹N  ÖÒS 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

&ORD -ONDEO k   VÁL G SK k
6DEKK SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLAR TIL SÎLU

"-7  $IESEL  'L¾SILEGUR
SPARIBAUKUR AÈEINS  , BLANDAÈ
UR AKSTUR  %K AÈEINS  ÖKM LEÈUR
LÒGA m "ORBET FELGUR OFL VERÈ  MIL
&REKARI UPPL Å S   EINNIG 
 

4OYOTA YARIS  VVTI  EKINN
AÈEINS  ÖÒS KM  DYRA  GÅRA FAL
LEGUR OG

3UZUKI 7AGON 2 ',  SJ¹LFSK %KINN
AÈEINS  ÖKM 6ERÈ 

3 &,/44!34) 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

0AJERO k BENSÅN 'ËÈUR BÅLL EKINN 
Ö 3KOÈAÈUR k 6ERÈ  Ö !TH SKIPTI
¹ LITLUM BÅL 5PPL Å S  

VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS
 

"ESTU BÅLAKAUPIN 3J¹ TUGI UMM¾LA
¹ WWWISLANDUSCOM FR¹ ¹N¾GÈUM
VIÈSKIPTAVINUM SEM KEYPTU NÕJAN EÈA
NÕLEGAN BÅL LANGT UNDIR MARKAÈSVERÈI ¹
ISLANDUSCOM (J¹ OKKUR VELUR ÖÒ BESTA
EINTAKIÈ OG BESTU KAUPIN ÒR ÖÒSUNDUM
BÅLA TIL SÎLU Å %VRËPU EÈA "ANDARÅKJUNUM
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
5MFANGSMIKIL ¹STANDSSKOÈUN ¹ÈUR EN
BIFREIÈIN ER KEYPT OG ¥SLENSK BYRGÈ FYLG
IR "ÅLAL¹N 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

4/9/4! 2!6 .ÕSKR  CC
 DYRA &IMMGÅRA "L¹R %KINN  Ö
6ERÈ 

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'! p
5- (%,'!2 p

&ORD %CONOLINE   D ¹RG k
NÕSKOÈAÈUR Å TOPPLAGI 4VEIR EIGENDUR FR¹
UPPHAFI DEKURBÅLL 3  

4OYOTA 2AV k EK  ÖÒS EK UNDIR
 ÖÒS KM MIÈAÈ VIÈ ¹RG "EINSK
7$ SMURBËK FYLGIR 9FIRTAKA ¹ L¹NI
 ÖÒS 4OPPBÅLL S VERÈ  Ö
4ILBOÈ  ÖÒS %NGIN SKIPTI 3 


4OYOTA #OROLLA ¹RG k  DYRA SJ¹LFSK
RAFMAGN Å RÒÈUM 5PPL Å S  

'OLF k (IGHLINE BEINSK EK  ÖÒS
SVARTUR 4OPPEINTAK 5PPL Å S  

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM 4OYOTA .ÕR TOR
F¾RUJEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  2!6 OG
(I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ
LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
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"ÅLAR ËSKAST

0ALLBÅLAR

&ARTÎLVA  BÅLL

4IL SÎLU SPLUNKUNÕ ÎFLUG 3MARTBOOK
FARTÎLVA M m SKJ¹ 6ERÈ  ÖÒS !TH
SKIPTI ¹ BÅL Å SVIPUÈUM VERÈFLOKKI 5PPL
Å S  

"ULL VERÈ 

3KODA &ABÅA   VÁL NÕSKR  EKINN
 Ö KM RAFMAGN Å RÒÈUM ÖOKU
LJËS  GÅRA (EILS¹RSDEKK 'ËÈUR BÅLL
VERÈ  NÒ 4),"/¨ 
MÎGULEIKI ¹  L¹NI UPPL Å S
  "ÅLLINN STENDUR HJ¹ 4OYOTA Å
2EYKJANESB¾

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

4ILBOÈ 4ROOPER k MEÈ NÕRRI VÁL mBR
SETT M 4ILBOÈ  Ö 5PPL 


4IL SÎLU
4IL SÎLU ER +AWINN MINN SEM ER :28
3 ¹RGl -IKIÈ AF AUKAHLUTUM
FYLGIR %INA EINTAKIÈ ¹ LANDINU -JÎG
FLOTT HJËL 6ERÈ M %NGIN SKIPTI 3
 

*EPPAR

(ÒSABERG ¹RG k CC ,ÅTIL ÒTBORGUN
OG YFRTAKA ¹ L¹NI HUGASAMIR HRINGI Å S
 

4IL SÎLU ER --# 0AJERO  BENSÅN
¹RGERÈ  %KINN  ÖÒSUND
,EÈUR CD TOPPLÒGA SJ¹LFSKIPTUR DR¹TT
ARKÒLA SETT VERÈ KR 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU --# 0AJERO $AKAR   DIES
EL 3J¹LFSK RG  EK  ÖÒS
3ILFURLITAÈUR ,EÈUR TOPPLÒGA DR¹TTARB
VINDSKEIÈ DÎKKAR RÒÈUR 6ETARDEKK ¹
FELGUM FYLGJA 6ERÈ   %NGIN
SKIPTI 5PPL Å S  

(JËLBARÈAR

-ÁGANE 3PORT

-EGANE 3PORT 4OURER ¹RG  6ERÈ
 TILBOÈ  ÖÒS MÎGU
LEIKI ¹  L¹NI %NN Å FULLRI ¹BYRGÈ
3ILFURGR¹R HVÅLANDI L¹N  ÖÒS ¹ M¹N
!TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA 

0ATROL m ¹RG k   4URBO $IESEL
)NTERCOOLER EK  ÖÒS EINN MEÈ ÎLLU
3  

¶Ò F¾RÈ HANN ¹  ÖÒS
UM HELGINA

3UZUKI *IMMY *,8  SJ¹LFSKIPTUR
%KINN  ÖÒS KM %INS OG NÕR 5PPL Å
SÅMA  

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM $ODGE 2AKAR INN
VERÈLAUNUM Å 53! -IKIL BURÈAR OG
DR¹TTARGETA $ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹
+R  FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

3J¹LFSKIPTUR

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS SKRD  k
EK  KM  VETRADEKK 5PPL Å S
 

.ÕJAR ËNOTAÈAR ORGINAL m ¹LFELGUR OG
HEILS¹RSDEKK 3T¾RÈ  2 3ELST
MJÎG ËDÕRT 3  

«SKA EFTIR VETRARDEKKJUM  m
FYRIR m ST¹LFELGUR  GATA 5PPL Å S
 
4IL SÎLU NAGLADEKK  TVEIR
GANGAR AF ¹LFELGUM m  m PASSA ¹
/PEL OG 0EUGEOT 3  

"-7 )! 'OTT STGR
VERÈ Å BOÈI

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL SETT
 ÖÒS HVÅLANDI CA 
5PPL I S   !4( SK ¹ ËD

'ËÈ NEGLD  VETRARDEKK (ANKOOK
 R 6ERÈ  ÖÒS 3  
EÈA  
!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA
VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM *EEP .ÕR
FR¹ VERKSMIÈJU *EEP 'RAND #HEROKEE
,IBERTY OG #OMPASS FR¹ +R 
,¾KKUN DOLLAR OG TILBOÈSVERÈ ISLANDUS
COM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU m VETRARDEKK ¹ ST¹LFELGUM
KOPPAR OG SKOTTMOTTA 3EM NÕTT PASSAR
UNDIR 0EUGEOT OG #ITROEN 6ERÈ  Ö
STYKKIÈ 3   OG  
*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO 
FYRST SKR¹ÈUR   %KINN  Ö MÅLUR
,EÈURS¾TI DR¹TTAKRËKUR RAFMAGN Å ÎLLU
GEISLASPILARI OSFRV 'OTT EINTAK 6ERÈ
 ¹KV CA  4ËMAS 


3ANTA &E NÕI BÅLLINN DÅSIL
SSK RG k

%K  ÖÒS KM D BL¹R SPOILER FILM
UR F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ BÅLASAMNING
(EILS¹RSDEKK ¹ ¹LFELGUM AUKADEKK ¹
¹LFELGUM -JÎG VEL MEÈ FARINN 5PPL Å
SÅMA  

6ARAHLUTIR

-ERCEDES "ENZ 3PRINTER  ¹RG k
EK  ÖÒS -ILLILENGD H¹ÖEKJA 6ERÈ  
M VASK 3  

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

(ÒSBÅLAR

4IL SÎLU (USQUARNA 4# #ROSSARI
RG  NÕSKR  2ÁTT 
¹RS .ÕUPPTEKINN MOTOR 4OPP ¹STAND
2AFSTART 6ERÈ  ÖÒS ¹HV  ÖÒS
,ÅKA  HJËLA KERRA MSTËRRI KISTU ¹ KR
 ÖÒS 4IL SÕNIS Å "REIÈH 5PPL Å S
 

4IL SÎLU ER GAMALT PÅANË  CM ¹ H¾È
MEÈ KERTASTJÎKUM 5PPL Å S  
/FN UPPÖVOTTAVÁL GASHELLUR BORÈ OFL
FYRIR VEITINGA OG KAFFIHÒS (RÎNN S
 
+ERAMIK MÊTBRENNSLUOFNAR KRINGUM
 MÊT OG  , OFNAR HR¾RIVÀL OG
FL 3KIPTI ¹ BÄL TJALDV EÈA ÎÈRU 5PPL
 

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR OG
ÖURRKARAR 4ÎKUM BILAÈAR UPPÅ %INNIG
VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3¾KJUM SEND
UM 3  
"RÒNN HORNSËFI OG VIÈARELDHÒSBORÈ OG
 STËLAR ÒR ,ÅNUNNI 5PPL Å S  
  
4IL SÎLU RÒM X FR¹ ,ÅNUNNI  ¹RA
GAMALT VERÈ  ÖÒS STËR GLERSK¹PUR FR¹
%GOR $ECOR  ¹RS GAMALL VERÈ  ÖÒS
:UNI %R  %NERGETICS ÖREKT¾KI MJÎG
LÅTIÈ NOTAÈ VERÈ  ÖÒS EINS ¹RS GAMALL
HORNSËFI ¥TALSKT LEÈUR VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL 3ÎLU

-ËTORHJËL

3ENDIBÅLAR

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD
%XPLORER FR¹ +R  %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

6ÅRARVIRKI ¹ ÖJËÈBÒNING  LIÈIR ¹  ÖÒS
3ENDI MYNDLISTA 'UÈBJARTUR ¶ORLEIFSSON
GULLSM 3  

'L¾SILEGT ST¾KKANLEGT BORÈSTOFUBORÈ
ÒR EIK FR¹ ,ÅNUNNI
 STËLAR M H¹U
BAKI (VÅTT ST¾KKANLEGT ELDHÒSBORÈ
 STËLAR !NTÅKSNYRTIBORÈ MEÈ SPEGLI
 SK¹PUM OG SKÒFFU .ÕTT RÒM  X
 FR¹ ,ÅNUNNI 5PPL Å S   OG
 

4IL SÎLU 4URNVINNULFYTA SEM KEMST Å
 MH¾È &¾ST MÎGULEGA Å SKIPTUM
FYRIR LITLA GRÎFU .¹NARI UPPL ¥ SÅMA
 

4IL SÎLU )SUZU 4ROOPER ¹RG k EK 
ÖÒS 5PPL Å S     

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
«SKA EFTIR VARAHLUTUM Å -ITSUBISHI
'ALANT ¹RGERÈ  6ANTAR FRAMSTUÈARA
HÒDD FRAMBRETTI OFL 3ÅMI  

2AFKNÒINN PAPPÅRSSKURÈARHNÅFUR ÖÕSKUR
0ERFECTA "REIDD  CM LENGD  CM
GËÈUR OG VEL MEÈ FARINN 5PPL Å S
 
"ËKAMARKAÈUR 4IL SÎLU ËNOTAÈAR B¾KUR
9FIR  TITLAR ¹  KR EÈA MINNA EINN
IG VERÈUR BÅLSKÒRSSALA MEÈ ÕMSU DËTI Å
$ALBREKKU  MILLI KL  OG  SUNNUD

'EFINS
 RÒMLEGA  M¹N KISUR L¾ÈA OG HÎGNI
GELDUR SYSTKINI F¹ST GEFINS 7# SK¹LAR
OG ANNAÈ SM¹DËT FYLGIR 5PPL Å S 


²43!,!
!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹
NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD &
FR¹ +R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

&ORD %COLINE k  , INNRÁTTAÈUR HÒS
BÅLL MEÈ ÎLLU m BREYTTUR S VERÈ
 ÖÒS 3  

%RUM BYRJAÈIR AÈ TAKA VIÈ VÁLSLEÈUM Å
SÎLU Å INNISAL EINNIG H¾GT AÈ SKR¹ INN
SLEÈA ¹ SÎLUNA ¹ BILARIS -ËTORHJËLA
FËLK ATHUGIÈ  (ÎFUM OPNAÈ NÕJAN
MËTORHJËLASAL HJ¹ OKKUR INN AF BÅLA
SÎLUNNI 3ELJUM MËTORHJËL ALLAN ¹RSINS
HRING  "ÅLAR &UNAHÎFÈA  3 
 WWWBILARIS

¶*«.534!

4OYOTA !VENSIS ¹RG k 3SK %K 
ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM
!TH SKIPTI 6ERÈ   MILL 5PPL Å SÅMA
 

3EM NÕ  STK NEGLD  2 VETRAR
DEKK ¹  GATA ST¹LFELGUM «DÕRT 3ÅMAR
  OG  

«SKA EFTIR m  m ¹LFELGUM MEÈ
GËÈUM HEILS¹RSDEKKJUM ¹ "-7  )
%INNIG TIL SÎLU NÕJAR m ¹LFELGUR ¹SAMT
NÕJUM LOFTBËLUSNJËDEKKJUM 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA $OUBLE #AP 32 ¹RG
k BREYTTUR FYRIR m ER ¹ m LOFTD¾LA
BÅLL Å TOPP STANDI 6ERÈ TILBOÈ 5PPL Å S
 

"-7  DIESEL k m ¹LFELGUR BSK
LEÈUR KASTARAR HVÅT STEFNULJËS ÖJËNUSTU
BËK FR¹ UPPHAFI EK  ÖÒS EYÈSLA
  ¹ HUNDRAÈI AÈGERÈASTÕRI DIGITAL
MIÈSTÎÈ  DISKA MAGASÅN ËSLITINN BÅLL
,¹N  MILLJ ÒTB ¹ M¹N  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS ®LL SKIPTI ATH 3  
"IRGIR

4IL SÎLU ER  STK !:%6 m ¹LFELGUR  X 
GATA ¹SAMT LÅTIÈ EKNUM HEILS¹RSDEKKJUM
FR¹ $UNLOP  6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

67 4OUREG

6INNUVÁLAR

 MILLJËNIR

(ONDA !CCORD %XECUTIVE I SSK 
(® .SKR FEB k %INN MEÈ ÎLLUM
AUKABÒNAÈI 6ERÈ STGR  ÖÒS 3
 

3TIGALAGERINN

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL STIGA ¹ LAGER TILBÒNA
TIL UPPSETNINGAR 2YÈFRÅTT EFNI TIL HAND
RIÈASMÅÈA FESTINGAR OFL -JÎG HAGST¾È
VERÈ 3TIGALAGERINN 

m *EEP 7AGONEER LTD k  , SSK
AIRCON SELECT TRACK MILLIKASSI "REYTTUR
FYRIR m AF ST¹L OG STÎNSUM HLUTFÎLLUM
BREYTT LOFTL¾SINGAR FRAMAN OG AFTAN
,OFTPÒÈI ¹ AFTURFJÎÈRUM KASTARAR ÎFLUGT
BAKKLJËS &ESTINGAR FYRIR DRULLUTJAKKA ¹
ÎLLUM HORNUM $R¹TTARKÒLA KRËKUR AÈ
FRAMAN "ÒNAÈUR SEM G¾TI FYLGT EF UM
SEMST .Õ m VETRARDEKK NEGLD ¹ ¹LFELG
UM DRULLUTJAKKUR #" TALSTÎÈ .-4 SÅMI
'03 4ILBOÈ SÅMI  
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3-!5',µ3).'!2
$OBERMAN BOXER F¾ST GEFINS ¹ GOTT
HEIMILI -JÎG BLÅÈUR OG MANNELSKUR
5PPL Å S  

-¹LARAR
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

«SKAST KEYPT
 EINHVER VEL MEÈ FARIÈ AFGREIÈSLUBORÈ
FRÅSTANDANDI K¾LI FYRIR SAMLOKUR OG FL
ÅSVÁL FYRIR SJOPPU %F SVO ER HAFIÈ SAM
BAND Å SÅMA  

(LJËÈF¾RI
'ET ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR AF HARMONIKUM
.OTAÈAR OG NÕJAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI 6ERÈ
FR¹  KR %INNIG HARMONIKKU KENNSLA
FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA WWW
HARMONIKANIS 3  

-EINDÕRAVARNIR

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

'ETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM 6EGGFËÈUR
DÒKALÎGN FLÅSAR PARKET OG TEPPI 5PPL Å
S  

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 

3TÅFLUÖJËNUSTA

4ÎKUM AÈ OKKUR HEIMILISÖRIF *ËLAÖRIF
!LLS KONAR ÖRIF 5PPL Å S   OG
  %RUM VANDVIRK OG SANNGJÎRN

(EIMILISHJ¹LP 4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMA
HÒSUM 6ÎN MANNESKJA 5PPL Å S 

'ET TEKIÈ AÈ MÁR AÈ ÖRÅFA HEIMILI 5PPL
Å S   +RISTÅN

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

$ÒKALAGNINGAMEISTARI

(REINGERNINGAR

2¾STINGAR

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

¶ARFTU AÈ BREYTAB¾TA

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS
!LLUR BÒNAÈUR TIL MEINDÕRA
VARNA -ÒSAFELLUR MÒSASTOPP
KÅTTI MEINDÕRAFORVARNIR OFL
'AGNHEIÈI   3ELFOSS
3ÅMI   WWWMEINDYRA
VARNIRIS

4D FLÅSAR BLÎNDUNART¾KI INNRÁTTINGAR
PARKET ¹ GËLF EÈA M¹LA 6ANIR MENN
5PPL Å S  

3P¹DËMAR

&ARTÎLVA  BÅLL

4IL SÎLU SPLUNKUNÕ ÎFLUG 3MARTBOOK
FARTÎLVA M m SKJ¹ 6ERÈ  ÖÒS !TH
SKIPTI ¹ BÅL Å SVIPUÈUM VERÈFLOKKI 5PPL
Å S  

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LF
ARI OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWW
HEILSUFRETTIRISRAGGA GSM 
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR $OBERMANN HVOLP
AR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR ÎRMERKTIR OG
HEILSUFSK TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM 5PPL Å
S  

¶YNGDAR STJËRNUNARVÎRUR N¾RINGARVÎRUR
OG HREINL¾TIS OG SNYRTIVÎRUR MEÈ N¹TT
ÒRUEFNUM (RINGIÈ Å STU Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

4IL SÎLU J¹RNRENNIBEKKUR CM ¹ MILLI
ODDA 5PPL Å S     

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

«TRÒLEGT

'ARÈYRKJA

6ÁLAR OG VERKF¾RI

(EILSUVÎRUR

,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

(ÒSAVIÈHALD

6ERSLUN
®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS

"ËKHALD

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

4ILSÎLUHREINR¾KTAÈIR,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL
Å S  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG
LEIÈSÎGN %R VIÈ TIL KL   EFTIR MIÈ
N¾TTI ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

)ÈNAÈUR
4ÎKUM AÈ ÎKKUR FLÅSALAGNIR .IÈURLÎGN ¹
STEINTEPPI FLOTUN OG ÕMISLEGT SEM VIÈ
KEMUR MÒRVERKI 'ERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL 'RANAT -ÒR
EHF S

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

-ÒRARAR
-ÒRVERKTAKAR 'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR
INNIMÒRVERKUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPL
Å S  

2¹ÈGJÎF
  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
UN OKKAR AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU FRÅAN LISTA 3ÅMI 
 OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI
3ËLPALLAR GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR
 

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹AUM VERKEFNUM 5PPL
Å SÅMA  

-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

(REINR¾KTUÈ #HIHUAHUA TÅK TIL SÎLU ¾TT
BËKAF¾RÈ HEILSUFRARSSKOÈ OG ÎRMERKT
5PPL Å S   !ÈEINS FRAMTÅÈAR
HEIMILI KEMUR TIL GREINA

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU TVEIR LJËSIR ,AZY BOY STËLAR 3ELJAST
ËDÕRT 5PPL Å S  
3ËFASETT    TIL SÎLU  ¹RA GAMALT
LÅTUR VEL ÒT 6ERÈ   ÖÒS 5PPL Å S
 
(ËKUS 0ËKUS STËLL ÖREKHJËL ELDHÒSB
ST¹LSTËLAR KOLLAR  m TV 3  
&ALLEGT JA ¹RA GAMALT SËFASETT KEYPT Å
®NDVEGI ¹KL¾ÈI -ICROFIBER M¹ ÖVO
5PPL Å S  

$ÕRAHALD

4RÁSMÅÈI
4EK AÈ MÁR ÕMISS KONAR SMÅÈAVINNU
5PPL Å S   3IGGI " HÒSA
SMIÈUR
%NSKIR 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR 6IÈ
F¾DDUMST ËVART OG ERUM ¹ H¹LFU VERÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR SDÅS Å SÅMA  
OG  

(ÒSASMÅÈAMEISTARI 'ETUM B¾TT VIÈ
OKKUR VERKEFNUM -A GIFS LOFT OG VEGG
IR )NNI OG ÒTIVINNA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3  

-ÒRBROT

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT
FJARL¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR
5PPL Å S  
(ÒSBYGGJENDUR ATHUGIÈ 4ÎKUM AÈ
OKKUR INNRÁTTINGAR OG MILLIVEGGI 4ILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

4IL SÎLU GULLFALLEGIR AMERÅSKIR #OCKER
SPANIEL HVOLPAR BUFF LITAÈIR RAKKAR 
TTBËKARF¾RÈIR FR¹ (2&¥ 4ILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR  NËV 5PPL Å S 


+  (UNDASKËLINN

®NNUR ÖJËNUSTA

0OINTERHVOLPAR &ORELDRAR ERU ALÖJMEIST
ARAR MEÈ H¾STU SKOR ¹ VEIÈIPRËFUM 3
 

(ANNA OG SAUMA K¹PUR OG KJËLA FYRIR ÎLL
T¾KIF¾RI &EGURÈ OG G¾ÈI Å  S¾TI 2ËSA
S  

(LÕÈNISN¹MSKEIÈ FYRIR HVOLPA OG 
M¹N OG ELDRI +  (UNDASKËLINN OG
(UNDAHËTEL S     
3TËRGL¾SILEGUR 3TËRI $ANI SVARTUR TIL SÎLU
 M¹N "¹ÈIR FORELDRAR INNFLUTTIR 5PPL Å
S  
 STËR HUNDABÒR TIL SÎLU ¹ H¹LFVIRÈI
S

4), 3®,5

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA MEÈ ¾TTBËK
TIL SÎLU 5PPL Å S  
3ILKY 4ERRIER HVOLPAR TILBÒNIR TIL AFHEND
INGAR TTBËKARF¾RÈIR HJ¹ (2&¥
(EILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3µ.).'!2

35-!2(²3!,«¨)2

(REINR¾KTAÈIR CHIAHUAHUA TIL SÎLU 4ILB
TIL AFHENDINGAR (EILSUFARSSK 3 
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m3TELPURNARm

&YRIR VEIÈIMENN

!TVINNA Å BOÈI
.ONNABITI

6IÈ LEITUM AÈ AUKALEIKURUM Å
SJËNVARPSÖ¹TTINN b3TELPURNARm
 ¹RA OG ELDRI %INNIG LEITUM
VIÈ AÈ FËLKI SEM ER TILBÒIÈ AÈ
LEIGJA ÒT ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGNUM
Å EINN DAG
HUGASAMIR SENDIÈ INN SVAR ¹
ADDU SAGAFILMIS HELST MEÈ
MYND OG UPPLÕSINGUM UM
UMS¾KJENDUR

2ËTGRËINN VEITINGASTAÈUR Å MIÈ
BORGINNI ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG STUNDVÅSU FËLKI DAG KVÎLD
HELGAR OG N¾TUR VINNU &ULLT
STARF VAKTAVINNA 3VEIGJANLEGAR
VAKTIR LÅFLEGT STARFSUMHVERFI OG
GËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3MART

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR STÒDÅË EÈA JA HERB ÅBÒÈ
¹ HÎFUÈBORGARSV (ELST ¹ SV¾ÈI 
'REIÈSLUG CA  Ö ¹ M¹N 'ËÈ FYRIRFRAM
GR Å BOÈI 2EGLUSEMI GËÈ UMGENGNI OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU   FM
ÅBÒÈ EÈA HÒS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
FR¹  FEB EÈA  MARS   OKT
 'ËÈ FYRIRFRAMGREIÈSLA EF ËSKAÈ ER
5PPL SENDIST ¹ NETFANGIÈ PALLMES HOT
MAILCOM
3MIÈUR ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹
2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU EÈA 3UÈURNESJUM
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3 

«SKA EFTIR ÅBÒÈSTÒDÅË Å 2VK ¹N HÒS
GAGNA 5PPL Å S  
4RAUSTUR AÈILI ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ Å (AFNARFIRÈI
®RUGGAR GREIÈSLUR 3  

3UMARBÒSTAÈIR

¶JËNANEMAR ËSKAST
'RILLIÈ ER EINN BESTI VEITINGA
STAÈUR LANDSSINS ¶JËNAN¹MIÈ
TEKUR ÖRJÒ ¹R OG ER UNDIR LEIÈ
SÎGN MEISTARA Å FREMSTU RÎÈ %F
ÖÒ HEFUR METNAÈ Ö¹ ER 'RILLIÈ
RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG TIL AÈ
L¾RA ¹ %INNIG VANTAR AÈSTOÈAR
FËLK Å SAL
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ VEIT
INGASTJËRA 'RILLSINS 3¾VARI -¹
3ÅMI  

&OLDASK¹LINN 'RAFARVOGI

4IL SÎLU HEILS¹RSHÒS ¹ FALLEGRI EIGNARLËÈ Å
-IÈENGI Å 'RÅMSNESI 5M ER AÈ R¾ÈA 
FM HÒS MEÈ  FM SËLPALLI OG MÎGU
LEIKA ¹  FM SVEFNLOFTI 6ERÈ   MILLJ
"YGGINGARSTÅG  .¹NARI UPPL Å SÅMA
  EÈA  

&OLDASK¹LINN SEM ER GRILL OG
SÎLUTURN Å 'RAFARVOGI ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
«SKAR Å SÅMA  

¶JËNANEMAR ËSKAST

!TVINNUHÒSN¾ÈI
!TVINNUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU ER CA  FM HÒSN¾ÈI
¹  H¾È MEÈ GËÈU AÈGENGI
3V¾ÈI  SKRIFSTOFAKAFFI
STOFASALERNI %INNIG KEMUR
TIL GREINA AÈ LEIGJA ÒT HLUTA AF
HÒSN¾ÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 
 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ (JALLAHRAUN
Å (FJ -EÈ INNKEYRSLUHURÈ B  M H
 M 3KRIFSTOFASALERNI  KR FM
.¹NARI UPPL Å SÅMA  
«SKA EFTIR VERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL KAUPS
EÈA LEIGU ¹ 3TËRRVKSV 3T¾RÈ  
FM -EÈ GËÈRI AÈKOMU OG BÅLAST¾ÈUM
3   2ÒNA   +RISTÅN 
  3VAVAR
'OTT IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU $ALVEGI
C +ËP  FM 5PPL Å S  
(AMRABORG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI 4IL LEIGU
CA  FM ¹  H¾È LYFTA  -IKIÈ ÒTSÕNI
.¾G BÅLAST¾ÈI 3AMEIGINLEG KAFFISTOFA
¹ H¾ÈINNI ,AUST STRAX 5PPLÕSINGAR Å
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHËTELIÈ EHF

'EYMUM HÒSBÅLA TJALDVAGNA B¹TA OFL
5PPL Å S  

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

"ÅLSTËRI²TKEYRSLA
«SKA EFTIR BÅLSTJËRA HJ¹
"AKARAMEISTARNUM ¶ARF AÈ
GETA BYRJAÈ SEM FYRST !ÈEINS
REGLUSAMUR EINSTAKLINGUR KEMUR
TIL GREINA %KKI YNGRI EN  ¹RA
6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
VIRKA DAGA OG  HVERJA HELGI 
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPL GEFUR 6IGFÒS Å SÅMA 
  «TTAR Å SÅMA  

6EITINGAHÒSIÈ 6/8 ¹ .ORDICA
(ËTELI ËKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
ÖJËNANEMA SEM FYRST 6/8 ER Å
FREMSTU RÎÈ MEÈAL VEITINGAHÒSA
¹ .ORÈURLÎNDUNUM ÖAR SEM
MIKIL ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ FAG
MENSKU VÅNÖEKKINGU STUNDVÅSI
REGLUSEMI OG SAMVINNU
HUGASAMIR ERU BEÈNIR UM AÈ
HAFA SAMBAND VIÈ «LAF Å SÅMA
 EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
OO ICEHOTELSIS

:ATRIDNIE

6ILTU VINNA Å GËÈUM HËPI
AF SKEMMTILEGU FËLKI
+RINGLUKR¹NNI VANTAR FËLK TIL
ÖJËNUSTUSTARFA Å SAL 5M ER AÈ
R¾ÈA FULLT STARF OG HLUTASTARF
2ËTGRËIN REKSTUR ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWWKRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS Å S  

+ONA VILL KYNNAST KARLMANNI UM OG YFIR
SEXTUGT !UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA
HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT SÅMI 
 SÅMATORG OG   6ISA
-ASTERCARD KR   MÅN AUGLNR


6AKTSTJËRI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
¹ 3HELLSTÎÈINA Å (RAUNB¾ OG ¹
3ELECTSTÎÈINA Å 3M¹RANUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA ¹ STARF SKELJUNGUR
IS 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹
N¹LGAST ¹ WWWSKELJUNGURIS

"ÅLSTJËRI ¹ NORÈURLÎNDUM

'IRNILEG KONA UM FERTUGT LEITAR AÈ SÅMA
LEIKFÁLAGA ÖARF AÈ VERA ËFEIMINN ¹
BILINU   ¹RA !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 
5NG KONA VILL KYNNAST KARLMANNI SEM
HEFUR ¹HUGA ¹ HRESSILEGUM SÅMALEIKJUM
!UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA HJ¹ «RUM
2AUÈA 4ORGSINS Å SÅMA   SÅMA
TORG OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN AUGLNR 

-¹LARAR

6ANTAR M¹LARA EÈA MENN VANA M¹LNING
ARVINNU 5PPL Å S  
«SKA EFTIR LAGHENTUM MÎNNUM Å VINNU
VIÈ VIÈGERÈ ¹ GEYMSLUHÒSN¾ÈI 4ILOÈ
ËSKAST Å VERKIÈ 5PPL GEFUR +RISTÅN Å SÅMA
 

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
,¾RÈU  ÖÁNAÈU ¹ .ETINU ¹ HEIÈARLEG
AN H¹TT 0RËFAÈU Å  DAGA FRÅTT ,¹TTU
DRAUMINN R¾TAST WWWPROSPERBIZ
COMNEW

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR

%INKAM¹L

6IÈ LEITUM EFTIR MËDELUM FYRIR H¹RSÕN
INGU ¹ VEGUM ,l/REAL 0ROFESSIONAL SEM
HALDIN ER AF #(! #(! #(! HËPNUM FR¹
$ANMÎRKU ÖANN  NËV HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND VIÈ RGERÈI FYRIR  NËV Å
SÅMA  
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA Å BAKARÅ
UM OKKAR 6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
DAGLEGA (ELGARVINNA KEMUR EINNIG TIL
GREINA 6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND VIÈ
3IGRÅÈI Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGIÈ
BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS
"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN -ARKAÈUR VILL
R¹ÈA HÎRKULIÈ Å TÅMABUNDIÈ STARF VIÈ
FRAMLEIÈSLU BLËMASKREYTINGA 5M ER AÈ
R¾ÈA TÅMABILIÈ NËVEMBER TIL JËLA "¾ÈI
ERU MÎGULEIKAR ¹ HEILSDAGS OG HLUTA
STÎRFUM 6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKNIR 
FYRIRSPURNIR ¹ NETFANGIÈ INFO FLORAIS

+ONA UM MIÈJAN ALDUR LEITAR AÈ ELSKU
LEGUM KARLMANNI UM OG YFIR SEXTUGT
!UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA HJ¹
2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT SÅMI 
 SÅMATORG OG   6ISA
-ASTERCARD KR   MÅN AUGLNR


"ÅLSTJËRA VANTAR TIL KEYRSLU ¹ NÕJUM
TRUKKUM ¹ .ORÈURLÎNDUM ¹SAMT FËLKI
Å PLANINGU &AGMANNLEG FRAMKOMA OG
ENSKA OGEÈA SKANDINAVÅSKA SKILYRÈI
HUGASAMIR HRINGI EÈA SENDI SMS ¹
ÅSLENSKU Å     EÈA SENDIÈ
PËST ¹ INFO MIRACASNET 6ERÈUM MEÈ
VIÈTÎL   NËVEMBER Å 2EYKJAVÅK OG
¹ !KUREYRI

0OSZUKUJEMY PRACOW
NIKËW
7 ZAKRES PRACY WCHODZI
ZARZDZANIE FINANSAMI ORAZ
USLUGI UBEZPIECZENIOWE DLA
OSËB Z %UROPY 7SCHODNIEJ
OSIEDLONYCH NA )SLANDII
0ROPONUJEMY PRACE W JEDNEJ
Z NAJLEPSZYCH FIRM W KRAJU W
DZIEDZINIE HANDLU I DORADZTWA
.ASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE
ABY OSOBOM POCHODZENIA
OBCEGO ZAGWARANTOWANO TAKA
SAMA OBSLUGE JAK )SLANDCZYKOM
#IEKAWA I WYDAJNA PRACA W
DOBRYM ZESPOLE
#IEKAWA PRACA Z DOBRA PER
SPEKTYWA NA PRZYSZLOSC
$OBRE ZAROBKI W PRZYJAZNYM
OTOCZENIU
+WALIFIKACJE  7YMOGI /SOBA
UBIEGAJACA SIE MUSI MIEC
CZYSTE ZASWIADCZENIE O NIEK
ARALNOSCI

 ¹RA KONA VILL KYNNST KARLMANNI MEÈ
TILBREYTINGU Å HUGA !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 

,ÅTIÈ HËTEL Å 2EYKJAVÅK LEITAR EFTIR FËLKI Å
ÖRIF ¹ MORGNANA (ENTAR VEL MEÈ SKËLA
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKN ¹SAMT
FERISKR¹ TIL ALFA HOTELVIKIS EÈA Å S 


®2,!'!,¥.!.
«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

 ¹RA EINST¾È MËÈIR ¹ .ORÈURLANDI VILL
KYNNAST KARLMANNI !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 

$O PRACY W PIEKARNI SPRZEDAWQXNIE
ZNAJOMOSC ¥SLANDZKIEGO MILEWIDZIANA
+ÎKUBANKINN 'ARÈAB¾ S  
¶ËRA

,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA LEIKSKËLA
KENNARA %INNIG ËSKUM VIÈ EFTIR FËLKI
MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUN EÈA
REYNSLU .¹TTÒRULEIKSKËLINN (VARF ER
SEX DEILDA EINKAREKINN SKËLI %INVALA
STARFSFËLK STARFAR Å LEIKSKËLANUM OG ER
MIKIL J¹KV¾ÈNI OG ¹HUGI Å HËPNUM
'RUNNTËNNINN Å STARFSMANNASTEFNU LEIK
SKËLANS ER HLÕJA OG FAGLEGUR STUÈNING
UR ¶EIR SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ S¾KJA
UM STARF VINSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
TÎLVUPËST ¹ LEIKSKOLINN OBRADGJOFIS

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI
SÎLUMAÈUR
6ILJUM R¹ÈA RÎSKAN OG DRÅF
ANDI MANN SEM SÎLUMANN OG
AÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRA TIL
STARFA SEM FYRST Å VEL ÖEKKTRI
VERKF¾RAVERSLUN 6IÈ LEITUM EFTIR
STUNDVÅSUM OG HEIÈARLEGUM
MANNI MEÈ GËÈA FORYSTUH¾FI
LEIKA TIL STARFA HJ¹ TRAUSTU OG
VAXANDI FYRIRT¾KI 6IÈ BJËÈUM
GËÈ LAUN ¹RANGURSTENGD FYRIR
RÁTTAN MANN MEÈ METNAÈ TIL AÈ
AUKA OG EFLA SÎLUNA HJ¹ VERSL
UNINNI 3¾MILEG TÎLVUKUNN¹TTA
OG ÖOKKALEGT VALD ¹ ENSKU
NAUÈSYNLEGT
5PPL UM FYRRI STÎRF OG MEÈ
M¾LI SENDIST ¹ TÎLVUPËSTI
VL SIMNETIS SEM ALLRA FYRST Ö

:ATRUDNIE

0IEKARZA NA PELNY ETAT 0IEKARNIA
+ÎKUBANKINN GARÈAB¾ S  
¶ËRA

6ILTU VINNA Å NOTALEGU OG HEIMILISLEGU
UMHVERFI (JÒKRUNARHEIMILIÈ 3ËLTÒN
ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI Å R¾STINGAR
6INNUTÅMI ER   OG ÎNNURHVER HELGI
%INNIG ER LAUST ¹ KVÎLDVAKTIR  
HENTAR SKËLAFËLKI 5PPL GEFUR ¶ËRDÅS
R¾STINGARSTJËRI Å S    


3TARFSFËLK

3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ SËLBAÈ
STOFUNA 3MART EHF 'RENS¹SVEGI
 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM

3TARFSKRAFT VANTAR Å MATVÎRUVERSLUN Å
MIÈB¾NUM 5PPL Å SÅMA   

+OKKUR ËSKAST ¹
,AUGAVEGINN
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST +RÎFUR ERU METNAÈUR
STUNDVÅSI OG SJ¹LFST¾È VINNU
BRÎGÈ %INNIG VANTAR AÈSTOÈAR
MANN Å ELDHÒS
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

2ÒMLEGA FERTUGUR KARLMAÈUR VILL KYNNAST
KARLMANNI %R ËREYNDUR EN VILL PRËFA
EITTHVAÈ NÕTT OG SPENNANDI !UGLÕSINGU
HANS M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU
3TEFNUMËT SÅMI   SÅMATORG
OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN AUGLNR 

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

3ÅMASPJALL  

%RTU N¹TTHRAFN %RTU EINMANNA %RTU
TIL Å SPJALL %R ALLTAF VIÈ HVEN¾R SEM
ÖIG LANGAR

¡G VAR MEÈ VINKONU MINNIm 5NG KONA
LÕSIR REYNSLU SINNI N¹KV¾MLEGA &R¹B¾R
NÕ FR¹SÎGN HJ¹ 3ÎGUM 2AUÈA 4ORGINS
SÅMI   SÅMATORG KR  
MÅN OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN SÎGUNR 
(EIMSFR¾GA FËLKIÈ MISMIKIÈ KL¾TT
SJ¹ÈU bPAPARAZZIm MYNDIR ¹ NÕJUM VEF
2AUÈA 4ORGSINS WWWRAUDATORGIDIS

%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
S  

3KRIFSTOFUHERB TIL LEIGU 3AMEIGINLEG
ELDHÒSAÈSTAÈA 5PPL Å SÅMA  
EÈA  

!46)..!
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¶R¹TT FYRIR AÈ VERA JAFN ËLÅK OG OLÅA OG VATN Ö¹ EIGA ÖESSI TVÎ EITT SAMEIGINLEGT FORVITNINA
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Ekkert blað?
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

Heildsölu lagersala
50-90% afsláttur!!
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)

2.-6. nóvember 2006

Útivistarjakki
Barnaúlpur
Skíðabuxur
Flíspeysa
HiTec Golfskór
Fótboltaskór

Listaverð
29.990
8.900
15.900
12.990
12.990
13.990

Útsöluverð frá
11.900
3.900
7.900
5.900
5.900
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!
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
BYRGÈ FJÎLMIÈLA
Svo er að sjá sem einhverjum
blaðamönnum falli ekki alls kostar 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 hugans, og fjölmiðlafólk leikur opinberlega á þetta hljóðfæri dag
hvern. Málfar þeirra er því ekki
einkamál. Á dögum minnkandi
bóklestrar eru það ekki síst fjölmiðlar sem móta málfar þjóðarinnar. Mér er vel ljóst að meirihluti 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 málkennd þjóðarinnar. Ég vil því biðja
blaðamenn að taka ábendingum
vel og vanda málfar sitt eftir bestu
getu. Það krefst umhugsunar í
stað gáleysis.

4VÎ ORÈ Å STAÈ FIMM
„Hóta að til hungurverkfalls
komi,“ segir í fyrirsögn í Morgunblaðinu 17. okt. Hér er þremur
orðum ofaukið. So. hóta er áhrifssögn og stýrir falli beint. Því er
engin þörf að hengja heila aukasetningu aftan í hana. Hóta hungurverkfalli – er einfalt og skýrt.
Ég bið blaðamenn að forðast klúðurslegt hnoð.
-EÈ FLOTTUSTU LEGGINA
„Með flottustu leggina í bransanum,“ segir í fyrirsögn í Fréttablað-

inu 9. okt. Í íslensku merkir orðið
leggur „beinpípa í fótum“ og „fóturinn 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 völuskríni, svo að við getum aftur farið
að leika okkur að leggjum og
skeljum. Til lítils er það ef íslenskir blaðamenn sjá ekki mun á því
og fótleggjum kvenna í skemmtanalífinu.

4AUMLAUS FEGURÈ
„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 þrástagast á rosalega, sem virðist nánast
eina lýsandi orðið sem þjóðin
kann. Þótt haft sé eftir viðmælanda, mætti blaðamaður spara
þetta orð, lesandans vegna.
&ELUSTAÈUR FORDËMA
Freyja Haraldsdóttir kemst haglega að orði í Morgunblaðinu 24.
okt. þegar hún spyr um „felustað
eigin fordóma“ hjá gagnrýnanda.
Fordómar okkar leynast víða.

"RAGHENDA
Ingvar Gíslason sendir mér þessa
braghendu:
Býsnaþjál er braghendan og baksneidd æði!
Páli var hún list í ljóði,
lýsigull í vísnasjóði.

6ILJI MENN SENDA MÁR BRAGHENDU EÈA GËÈFÒSLEGAR ¹BENDINGAR NPN VORTEXIS

")¨2®¨ ¥ ,%)&334®¨  M¹NUDAG GANGA Å GILDI HERTAR REGLUR UM HANDFARANGUR FLUGFARÖEGA OG RÅÈUR ¹ AÈ ÖEIR SÁU MEÈ ¹ NËTUNUM

ÖEGAR LEGGJA SKAL LAND UNDIR FËT EF BIÈRAÈIR EIGA EKKI AÈ VERÈA VERRI EN ORÈIÈ ER

(ERTAR REGLUR UM VÎKVA Å HANDFARANGRI

Friðþór Eydal berst gegn biðröðum
„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, upplýsingafulltrúi
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 Evrópubandalagsins og EFTA-ríkjanna (Íslands, Noregs, Liechtenstein og Sviss) á sama degi, eða
hinn 6. nóvember.
Friðþór er annars þekktastur fyrir það að hafa
verið upplýsingafulltrúi 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 hlutverki en sem talsmann
hersins. Ekki fór Friðþór 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 umferðarþunga 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.“
JAKOB FRETTABLADIDIS

&2)¨¶«2 %9$!, .AFN HANS

VAR TENGT HERNUM ËRJÒF
ANLEGUM BÎNDUM
Å UM TUTTUGU ¹RA
SKEIÈ %N NÒ ER
HERINN FARINN
ÖËTT &RIÈÖËR HAFI
EKKI FARIÈ LANGT Å
ATVINNUSKYNI
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Þú gætir unnið
nýja diskinn
“Bara ef þú kemur með”
með Bríet Sunnu
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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
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.¹MSKEIÈ

NOTKUN VARNAREFNA VIÈ
EYÈINGU MEINDÕRA
.¹MSKEIÈ UM NOTKUN VARNAREFNA VIÈ EYÈINGU MEINDÕRA VERÈ
UR HALDIÈ DAGANA  OG  NËVEMBER  .¹MSKEIÈIÈ ER
EINKUM ¾TLAÈ ÖEIM SEM VILJA ÎÈLAST RÁTTINDI TIL ÖESS AÈ STARFA
SEM MEINDÕRAEYÈAR
.¹MSKEIÈIÈ VERÈUR HALDIÈ Å HÒSN¾ÈI ,ANDBÒNAÈARH¹SKËLA ¥S
LANDS ¹ +ELDNAHOLTI 2EYKJAVÅK ¶¹TTTÎKUGJALD ER KR  
4ILKYNNA SKAL Ö¹TTTÎKU SEM FYRST EÈA EIGI SÅÈAR EN  NËV
EMBER TIL 5MHVERÙSSTOFNUNAR ¹ SÁRSTÎKU UMSËKNAREYÈUBLAÈI
SEM VERÈUR SENT TIL UMS¾KJENDA SAMKV¾MT BEIÈNI 5MSËKN
AREYÈUBLAÈ OG DAGSKR¹ N¹MSKEIÈSINS M¹ EINNIG N¹LGAST ¹
HEIMASÅÈU 5MHVERÙSSTOFNUNAR WWWUSTIS
5PPLÕSINGAR ERU VEITTAR HJ¹ 5MHVERÙSSTOFNUN Å SÅMA 
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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 eitthvað 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 tormæltu 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. Sérstaklega 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 fermingaraldri 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. Eitthvað 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.
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Sálumessa í Hallgrímskirkju
Allra heilagramessa er í dag og af
því tilefni gengst Listvinafélag
Hallgrímskirkju fyrir sálumessutónleikum.
Að þessu sinni fær Listvinafélagið kammerkórinn Schola cantorum og Alþjóðlegu barokksveitina í Haag til liðs við sig. Flutt
verða verkin „Messe de requiem“
og „De profundis“ eftir franska
tónskáldið André Campra en hvorugt þessara verka hefur verið flutt
hér á landi áður.
Schola cantorum hefur í gegnum tíðina flutt ýmis verk barokkmeistaranna við góðan orðstír. Að
þessu sinni skipa kórinn tíu söngvarar en einsöngvarar hans verða
Guðrún
Edda
Gunnarsdóttir,
Jóhanna Halldórsdóttir, Kirstín
Erna Blöndal, Hrólfur Sæmundsson, Benedikt Ingólfsson og Þorbjörn Rúnarsson.
Alþjóðlega barokksveitin í
Haag er íslenskum tónleikagestum að góðu kunn en sveitin hefur
undanfarin misseri starfað með
kórum Hallgrímskirkju við flutning á tveimur stórvirkjum Jóhanns
Sebastíans Bachs; Matteusarpass-

Sun. Uppselt 5. nóv
Fim. Aukas. upps. 9. nóv
Fös.
10. nóv
Lau.
11. nóv
Lau.
18. nóv
Sun.
19. nóv

Sýnt í Iðnó
Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20
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HEILAGRAR MESSU MINNAST MENN L¹TINNA VINA OG ¾TTINGJA OG Å DAG VERÈA HALDNIR H¹TÅÈ
LEGIR TËNLEIKAR Å (ALLGRÅMSKIRKJU

íunni og Jólaóratóríunni tvenn síðustu jól. Hljómsveitin er skipuð
ungu tónlistarfólki víða að úr
heiminum, þar á meðal Íslendingum, sem hefur sérmenntað sig í
flutningi gamallar tónlistar á upprunaleg 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 látinna ástvina sinna á hátíðlegan
hátt og hefur undanfarin ár verið
uppselt á sálumessutónleika Listvinafélagsins.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson. Tónleikarnir hefjast kl. 17.
- KHH
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Klassík við kertaljós í Hafnarborg
Hinir árlegu kertaljósatónleikar
Tríós Reykjavíkur verða haldnir
í Hafnarborg í kvöld. Yfirskrift
þeirra er „Klassík við kertaljós“
en jafnan skapast einstök stemning á þessum tónleikum þar sem
fögur tónlist er leikin við flöktandi kertaljós. Efnisskráin miðast við að veita bæði birtu og yl
inn í vitund áheyrenda.
Tríóið skipa píanóleikarinn
Peter Máté, Gunnar Kvaran sellóleikari og Guðný Guðmundsdóttir 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 ríkisháskólans í Arizona. Jiang er
margverðlaunaður tónlistarmaður og hefur leikið inn á fjölmarga
hljómdiska og hlotið lof fyrir
frammistöðu sína.
Þetta er fyrsta Íslandsheimsókn Jiang sem kemur hingað

fyrir milligöngu Guðnýjar Guðmundsdóttur sem hefur heimsótt
Ríkisháskólann í Arizona og haldið þar masterklassa fyrir fiðlunemendur. „Þetta er því nokkurs
konar skipti,“ útskýrir Jiang og
áréttar að þær stöllur hafi oft
leikið kammermúsík saman.
Á efnisskrá kvöldsins eru sónata eftir Beethoven, sónata fyrir
tvær fiðlur eftir Prookovieff og
píanókvartett Op.47 eftir Schumann.
„Þetta er mjög falleg efnisskrá, meistaraverk frá öllum
tímabilum og mjög ólíkir stílar
sem við höfum skemmt okkur vel
við að æfa,“ segir Jiang.
Danwen Jiang leikur á Stradivarius-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 Hafnarfirðinum.
Tónleikarnir hefjast kl. 20 í
kvöld.
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(EIMSÖEKKTUR FIÈLULEIKARI LEIKUR ¹ KERTA
LJËSATËNLEIKUM 4RÅËS 2EYKJAVÅKUR
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Ráf um hús og götur
; "+52 =
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Eiríkur Guðmundsson er þekktastur fyrir talanda sinn. Hann hefur
ríkt um árabil yfir menningarþættinum 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 Víðsjánni runnu saman í bók fyrir
fáeinum árum, 39 þrep, safn hugleiðinga sem tóku á ýmsu og engu,
en leiddu í ljós það sem margir
höfðu heyrt í einræðum hans í Víðsjá. Eiríkur Guðmundsson er hugmyndaríkur 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 einhvers 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 laugardaginn og heitir Undir himninum. Í þeim titli er undanskilið forskeytið 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 hugmyndir í raun, rétt eins og megin-

persóna bókarinnar, Eiríkur Guðmundsson, þáttagerðarmaður hjá
Gufunni, sem gaf fyrir skömmu út
39 þrep. Þetta er svona fystu persónu „talking“ blús.
„Ég vona að þetta sé ekki eitthvert pómó-kjaftæði hjá honum
Eiríki,“ sagði frændi og augabrúnirnar 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 trotskíistunum og ksml-urunum á sínum tíma,
svo flæktir í eigin vaðal að það er
orðið skemmtilegt. Það sem bjargar 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: aulabrandara, lífsspeki, dapra minningu 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
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gnæfir Benedikt Gröndal yfir
kauða og einhvers staðar í nágrenninu 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“, utanveltu áhorfandi, sér margt og fílósóferar.
Þetta er skemmtilegur texti og
furðulegur. Hann fengi í mínum
kladda fimm stjörnur væru þær
gefnar.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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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.
²R BËK ®NNU 3 3NORRADËTTUR &IMMTÅU LIMRUR SEM NÕLEGA KOM ÒT
HJ¹ FORLAGINU &IRÈI

MENNING FRETTABLADIDIS

Sendiherra frá Braga
.ÕJASTA SK¹LDSAGA "RAGA
ÖARF AÈ KLJ¹ST VIÈ Ö¹ ËGN SEM
«LAFSSONAR 3ENDIHERRANN ER
HANS EIGIN SKÎPUN HEFUR Å FÎR
KOMIN ÒT HJ¹ FORLAGINU -¹LI OG
MEÈ SÁR p ÖAU ÖUNGU SANNINDI
MENNINGU
AÈ TIL ÖESS AÈ VERA VIÈ SJ¹LF ÖURF
¥ BËK SINNI SKAPAR HÎFUNDUR
UM VIÈ AÈ STELA FR¹ ÎÈRUM
EINSTAKA EN UM LEIÈ KUNNUG
"RAGI HEFUR ¹ÈUR SENT FR¹ SÁR
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Leyndardómar bókanna
„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 skemmtilega 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.

"ËKIN UM HL¹TURINN
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 skáldskaparfræði. Eco gekk út frá þeirri kenningu að heimspekingurinn Aristóteles 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.
"ËK LÅFSINS
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 mannheimum. 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 konungasagan, 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.

3PENNA OG ST¾RÈFR¾ÈI
3PENNUSAGAN «SÕNILEGIR GL¾PIR EFTIR 'UILLERMO -ARTÅNES HEFUR VERIÈ ÖAULS¾T
IN ¹ METSÎLULISTUM VÅÈA UM HEIM ENDA ER ÖAR ¹ FERÈINNI ÖRUSU R¹ÈG¹TUBËK
SÁRSTAKLEGA FYRIR ¹HUGAFËLK UM ST¾RÈFR¾ÈI
 SËLRÅKUM SUMARDEGI FINNST ÎLDRUÈ KONA MYRT ¹ HEIMILI SÅNU Å /XFORD
3T¾RÈFR¾ÈINGURINN !RTHUR 3ELDOM KEMUR FYRSTUR ¹ MORÈSTAÈ EFTIR AÈ HONUM
HAFA BORIST TORSKILIN NAFNLAUS SKILABOÈ ¥ KJÎLFARIÈ ERU FLEIRI MYRTIR EN EKKERT
VIRÈIST TENGJA ÖESSI MORÈ ANNAÈ EN SKILABOÈIN SEM BERAST
TIL 3ELDOMS (ANN LÅTUR SVO ¹ AÈ LYKILLINN AÈ LAUSN MORÈG¹T
UNNAR SÁ ¹KVEÈIN SAMSVÎRUN MILLI ST¾RÈFR¾ÈIKENNINGAR OG
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"REYTTIR TÅMAR ¹ BËKASAFNI
Blindrabókasafn Íslands
þjónustar alla þá lesendur
sem glíma við lestrarerfiðleika 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, starfsmaður 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 eftirspurnin er mikil.“
Vinsældir hljóðbóka hafa aukist hratt með árunum og nú starfa
fleiri aðilar að slíkri útgáfustarfssemi, 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 Blindrabókasafnið 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 verður að vera aukabúgrein og má ekki
kosta okkur neitt heldur aðeins
skila ágóða inn í reksturinn.“

®FLUGT STARF
Á Blindrabókasafninu eru lesnir
inn um 150–200 bækur á ári en
þriðjungur þess eru námsbækur fyrir nemendur á framhaldsskólastigi. „Við lesum inn úrval
af útgáfu hvers ár af ólíkum bókmenntagreinum og textum. Við
reynum að velja það sem við teljum að muni nýtast, helstu ævisögur, 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 menningar eða Gestgjafann, jafnvel
Frey. Þetta er gert í nágrannalöndum okkar,“ segir Einar.
Starfsmenn safnsins velja
síðan efni til útgáfu úr safneigninni og er þar að mörgu að huga,
til dæmis hversu söluvænlegt
efnið er og gæði lestursins.
Nú koma til dæmis út ævisögurnar Ég elska þig stormur sem
Guðjón Friðriksson skrifaði um
Hannes Hafstein og saga Ingólfs
Margeirssonar, Afmörkuð stund
sem og metsölubækurnar Vetrar-

²2 3!&.+/34).56ETRARBORGIN EFTIR !RNALD )NDRIÈASON
0ÅSLAVOTTAR NÒTÅMANS EFTIR -AGNÒS ¶ORKEL
"ERNHARÈSSON
.J¹LA LESARI %INAR «LAFUR 3VEINSSON
3TRÅÈSMENN 3ALAMIS EFTIR *AVIER #ERCAS
.AFN RËSARINNAR EFTIR 5MBERTO %CO
'LATAÈIR SNILLINGAR EFTIR 7ILLIAM (EINESEN
&JALLKIRKJAN EFTIR 'UNNAR 'UNNARSSON
¥SLENSK BËKMENNTASAGA )  
'ËÈI D¹TINN 3VEJK EFTIR *AROSLAV (ASEK

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 safnsins. Einar áætlar að virkir notendur þess séu um þrjú þúsund talsins 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 viðtekið í dag að spila efnið sem mp3
skjöl, ýmist í tölvu eða hlaða því
niður í ipod, eða af geisladiskunum. Nú komum við heilli bók á

einum diski og þar munar miklu
fyrir okkur.“

6IÈHORFIÈ AÈ BREYTAST
„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 hljóðbækur 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 íhaldssöm.“ Einar útskýrir að ákveðið
kynslóðabil sé í smekk fólks á
lestri, til dæmis fúlsi yngri kynslóðir við lestri Brynjólfs Jóhannessonar á skáldsögunni Manni og
konu, einum frægasta lestri allra
tíma.
3ÕNILEIKINN
„Nafnið Blindrabókasafn Íslands
er orðið dálítið misvísandi,“ segir
Einar og útskýrir að áætlað sé að
tíu prósent hverrar þjóðar séu lesblind og auk þess fjölgar eldri
borgurum sem nýta sér þjónstu
safnsins. „Það er spurning hvort
við þurfum að huga að nafnbreytingu.“
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 starfsemina og safnkostinn er að finna
á heimasíðu þeirra www.bbi.is.
KRISTRUN FRETTAABLADIDIS
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Stefnumót við Sigrúnu
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 Tryggvagötu annað kvöld þar sem Silja Aðalsteinsdóttir mun spjalla við höfundinn.
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 virðulegu 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 Kjarvalsstöðum þegar hann var unglingur og hefur
aldrei gleymt henni. Nú leiða örlögin
þau saman, og Jón verður svo hugfanginn 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.
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45 þúsund gestir

Topp5.is

“Ein fyndnasta
gamanmynd ársins”
HJ - MBL

M.M.J kvikmyndir.com

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

EMPIRE

"...groddalegur og beinskeyttur húmor...
þannig að maður ælir nánast af hlátri"
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT
ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI
L.I.B. Topp5.is

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

SÍMI 564 0000
BORAT
FEARLESS
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
GRETTIR 2 ÍSL TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.20
kl. 12, 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 1.50 og 3.40

FEARLESS
MÝRIN
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
TALLADEGA NIGHTS
ÞETTA ER EKKERT MÁL

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 8 og 10.20
kl. 3 og 6

BORAT
MÝRIN
DRAUGAHÚSIÐ

kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 2 B.I. 7 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

-ETNAÈARFULLIR UNGLINGAR
&92)234!. &!'2! 3UMUM ÖYKIR +ATE

-OSS HAFA KOMIST ALLT OF AUÈVELDLEGA Å
GEGNUM EITURLYFJASKANDALINN

Kate Moss
fyrirsæta
ársins
Kate Moss var í gær kosin fyrirsæta ársins af breska tískuiðnaðinum á British Fashion Awards.
Titillinn er veittur þeirri fyrirsætu sem þykir hafa lagt mest af
mörkum á tískusenunni undanfarið ár. Tíðindin bárust á svipuðum
tíma og varaforseti Kólumbíu,
Francisco Santos, sagði hegðun
fyrirsætunnar bera vitni um viðhorf Evrópubúa til eiturlyfja og að
henni hefði verið fyrirgefinn eiturlyfjaskandallinn of fljótt. Nú er
álitamál hvort orð Santos hafi
sannast.

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 forsvarsmönnum 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,

93 /' ¶93  34¥, !LLT AÈ  MANNS
ERU Å HÒSINU ¹ MEÈAN ¹ KEPPNI STENDUR
&2¡44!",!¨)¨-!2'2¡4 ')3$«44)2

Sleppur með
skrekkinn
-!2'2¡4 3!-4 3+*«,34¨).'5- 3¥.5- 3EGIR METNAÈINN HJ¹ Ö¹TTAKENDUM 3TÅLS

VERA MIKINN

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 Margrét. „Þetta er stór keppni og við
bjóðum upp á ýmis skemmtiatriði.
Það eru tískusýningar frá fataverslunum 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

10%
vaxtaauki!

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

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 Kópavogi hinn 18. nóvember næstkomandi.
SUNNA FRETTABLADIDIS

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 hryllingsmyndinni Gallowwalker sem tekin er
upp í Namibíu.

Tvö þúsund „Jones“
hittast í Cardiff
Fyrrverandi Bond-pían Grace Jones
mun koma fram á samkomu hátt í
tvö þúsund manna sem bera eftirnafnið 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 heitir 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

'2!#% */.%3 3ÎNGKONAN 'RACE *ONES
MUN KOMA FRAM ¹ ¶ÒSALDARVELLINUM Å
#ARDIFF

John Owen-Jones.
Spurt verður um skilríki við innganginn og verður vitaskuld einungis Jones-fólki hleypt inn.

SPARBÍÓ 450 krkr
EEEEE

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

ATH!

EEEEE

V.J.V. TOPP5.IS

www.haskolabio.is

EEEE
TEMPIRE

SÝ N D MEÐ N Ý JU
DIGITAL TÆKNINNI

Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI

TEMPIRE

BESTA MYND MARTINS
SCORSES TIL ÞESSA

EEEE
TEMPIRE

EEEEE EEEEE
EEEE EEEE
V.J.V. TOPP5.IS

TOTAL

TEMPIRE

TV. KVIKMYNDIR.IS

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

ARTINS
SCORSES TIL ÞESSA

EEEE
EEEEE
T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

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

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

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

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

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

SÝND MEÐ Í
MÝRIN
kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:15
THE LAST KISS kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE DEPARTED
kl. 3 - 6 - 9
WORLD TRADE CENTER kl. 10:30

Frá leikstjóra “The Fugitive”

Jackass number two

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
BARNYARD M/- Ensku tal.
THE GUARDIAN

/ ÁLFABAKKA

kl. 5:45 - 7 - 8:45 - 10:10 - 10:30
kl. 2:15 - 5:45 - 8:45
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30
kl. 1:45 - 3:45 - 6
kl. 6 - 10:10
kl. 8

B.i. 16
B.i.12
Leyfð
Leyfð
B.i. 12

kl. 4 - 8
kl. 4
kl. 1:45 - 4
kl. 1:45
kl. 1:45
kl. 1:45

B.i. 12
Leyfð
Leyfð
Leyfð
Leyfð
Leyfð

BORAT
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
THE GUARDIAN
MATERIAL GIRLS
BEERFEST

B.i.12
B.i. 16
B.i. 12

THE QUEEN
AN INCONVENIENT TRUTH
BÖRN
LES MAUVAIS JOUEURS

kl. 3 - 5:50
kl. 8
kl. 3 - 8
kl. 6

B.i. 12
Leyfð
B.i.12
B.i.16

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

JACKASS NUMBER TWO
THE THIEF LORD
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal
BÍLAR M/- Ísl tal.
OVER THE HEDGE M/- Ísl tal.
MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal.

B.i. 12

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:45
kl. 2 - 4
kl. 10
kl. 2 - 4 - 6 - 8
kl. 6

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
BORAT
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
THE DEPARTED
MÝRIN

kl. 2 - 4 - 6-8-10
kl. 2 - 4
kl. 10:10
kl. 6 - 8

Leyfð

Munið afsláttinn

B.i. 12

B.i. 12
Leyfð
B.i. 16
B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal
THE DEPARTED
THE THIEF LORD
MATERIAL GIRLS
THE GUARDIAN
JACKASS NUMBER TWO

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8
kl. 2
kl. 4
kl. 8
kl. 6

Leyfð
B.i. 16
Leyfð
Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

Heitt og erótískt en ekki klám Enginn Osbourne
Nýtt erótískt tónlistarmyndband
við lagið Drug of Choice af nýjustu plötu Birgis Arnar Steinarssonar, Id, er komið í spilun.
Birgir sjálfur er í aðalhlutverki
í myndbandinu ásamt vinkonu
sinni. Sjást þau m.a. kyssast djúpum kossum og snerta hvort annað
á kynæsandi hátt og þykir myndbandið 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 myndbandið. 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 Hlynur búsettur í Los Angeles um þessar mundir þar sem hann stundar



")'') "IRGIR ®RN 3TEINARSSON GAF NÕVERIÈ ÒT SÅNA FYRSTU SËLËPLÎTU )D

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. Einnig er m.a. hægt að sjá það á kvikmynd.is, á heimasíðu Youtube og á
síðu Bigga, myspace.com/bigital.

           

FB

Félagar Ozzy Osbourne úr hljómsveitinni Black Sabbath ætla í tónleikaferð 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 áratugnum 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 verkefni sem hefur ekkert að gera með
Black Sabbath,“ sagði í yfirlýsing-

/::9 /3"/52.% 0RINS MYRKURSINS ¾TLAR
AÈ GEFA ÒT PLÎTU MEÈ "LACK 3ABBATH ¹
N¾STA ¹RI

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 Sabbath árið 1980.

SparBíó* — 450kr

  

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

D.W. GRIFFITH:

KVIKMYNDATÓNLEIKAR Í

INTOLERANCE

        
      

LAUGARDAGINN
KL. 15.00

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

KL. 19.30

MIÐAVERÐ 3.000 / 2.600 KR.

THE
KID
IDLE CLASS
CHARLIE CHAPLIN:

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

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

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

(DRENGURINN)

TÓNSPROTINN Í HÁSKÓLABÍÓI

2006

FIMMTUDAGINN

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

Nýtt

(IÐJULEYSINGJARNIR)

MIÐASALA Á WWW.SINFONIA.IS OG Í SÍMA 545 2500
BÍLAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 &R¹B¾RT HJ¹ 'ERPLU
+VENNASVEIT 'ERPLU HAFNAÈI Å ÎÈRU
S¾TI ¹ %VRËPUMEISTARAMËTINU Å
HËPFIMLEIKUM SEM FRAM FER Å /STRAVA
Å 4ÁKKLANDI UM HELGINA ¶ETTA ER
LANGBESTI ¹RANGUR SEM ÅSLENSK
SVEIT HEFUR N¹È ¹ %VRËPUMËTI Å
HËPFIMLEIKUM EN BESTI ¹RANGUR SEM
HAFÈI ¹ÈUR N¹ÈST VAR ÖEGAR 3TJARNAN HAFNAÈI Å FJËRÈA S¾TI
FYRIR TVEIMUR ¹RUM 'ERPLA HLAUT SAMTALS   Å KEPPNINNI
EN SIGURVEGARI VARÈ SVEIT FR¹ 3VÅÖJËÈ MEÈ   STIG 3VEIT
'ERPLU OG S¾NSKA SVEITIN URÈU EINMITT Å TVEIMUR EFSTU
S¾TUNUM Å UNDANÒRSLITUM ¹ FÎSTUDAG SVO AÈ SEGJA M¹ AÈ
ÒRSLITIN HAFI VERIÈ EFTIR BËKINNI 3VEIT FR¹ $ANMÎRKU HAFNAÈI
Å ÖRIÈJA S¾TI 3VEIT 'RËTTU HAFNAÈI Å  S¾TI OG TËK EKKI Ö¹TT
Å ÒRSLITUNUM Å G¾R

3%+².$52

-%¨ *²,¥53) *«.!339.)
%RFIÈASTI ANDST¾ÈINGUR ¹ FERLINUM -ATS /LSON
¥SLENSKUR KVENNAHANDBOLTI
ER  FLOTTUR

"ESTI SAMHERJINN ¹ FERLINUM -ARGIR GËÈIR EN ÖEIR
BESTU VORU RAUÈKL¾DDIR

+ONUR EÈA KARLAR +ONUR
(VERNIG MYNDURÈU FARA AÈ ¹N &INNBOGA
¡G MYNDI ALLAVEGA SAKNA HANS

"ESTI LEIKMAÈUR HEIMS Å DAG -JÎG ERFIÈ SPURNING EN
ÁG ¾TLA AÈ SEGJA «LAFUR 3TEF¹NSSON
¥2 ER  FR¹B¾RT FÁLAG SEM ÁG HUGSA MJÎG HLÕLEGA TIL

(VORT ERTU MEIRI FEMÅNISTI EÈA KARL
REMBA %R EKKI SM¹ REMBA Å ÎLLUM
KARLMÎNNUM

(VEN¾R KEMST KVENNALANDSLIÈIÈ ¹ STËRMËT 6ONANDI
SEM ALLRA ALLRA FYRST

+" BANKI 'LITNIR EÈA ,ANDSBANKINN
+"

¥ HVAÈA S¾TI LENDIR KARLALANDSLIÈIÈ ¹ (- Å ¶ÕSKA
LANDI  BILINU   S¾TI

(ANDBOLTI EÈA VERÈBRÁF 6ERÈBRÁF MEÈ
SM¹ HANDBOLTA Å BLAND

+AFFI EÈA TE +AFFI
,IVERPOOL EÈA -ANCHESTER 5NITED -AN 5TD

SPORT FRETTABLADIDIS

%GGERT FUNDAÈI MEÈ ¾ÈSTU
YFIRMÎNNUM 7EST (AM
EVRËPSKU MËTARÎÈINNI

"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON

Kominn á lokaúrtökumótið
'/,& 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 úrtökumótsins 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 mótaraðarinnar 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 Empordavellinum 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.
VIG

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.
&«4"/,4) Enska blaðið Daily Tele-

graph greindi frá því í gær að
Eggert Magnússon og helstu samstarfsmenn hans hefðu hitt Terry
Brown, núverandi stjórnarformann 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 umtalsverðum fjármunum yrði varið í að
styrkja leikmannahóp liðsins
þegar glugginn til leikmannakaupa 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 upphaflega. 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
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Scott Ramsey
snýr aftur
&«4"/,4) 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
3#/44 2!-3%9
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.
VIG

3KOSKI FËTBOLTINN

Hjálmar öflugur
&«4"/,4) Sóknarmaðurinn

%''%24 -!'.²33/. &¾RIST N¾R ÖVÅ AÈ N¹ VÎLDUM HJ¹ 7EST (AM Å %NGLANDI

tilboð sitt í félagið úr 65 milljónum 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 fjölmiðlar ytra að hann eigi nú jafna
möguleika og Joorabachian að ná
völdum í félaginu.
VIG

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.
VIG

«LAFUR ¶ËRÈARSON VILL HALDA (ELGA 3IGURÈSSYNI Å HERBÒÈUM &RAM

Fjarvera Helga kom mér á óvart
&«4"/,4) „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 Fréttablaðinu í gær mætti sóknarmaðurinn 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 nákvæmlega hvað það er.
„Ég hef ekki heyrt í Helga í einhvern 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 finnast farsæl lausn,“ sagði Ólafur,
sem tók við liði Fram nú á haustdögum eftir að Ásgeiri Elíassyni
var sagt upp störfum eftir sumarið.
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 fyrirliðum í henni.
Spurður um fjarveru sína á
æfingu á föstudag sagðist Helgi
ekki vilja tjá sig um málið að svo
stöddu.
EGM

VIG

-44) %++) (ELGI 3IGURÈSSON VAR

HVERGI SJ¹ANLEGUR ÖEGAR «LAFUR
¶ËRÈARSON STÕRÈI SINNI FYRSTU
¾FINGU HJ¹ &RAM ¹ FÎSTUDAG
(ELGI VILDI EKKI TJ¹ SIG UM FJARVERU
SÅNA VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R EN
«LAFUR VONAR AÈ M¹LIÈ LEYSIST
FARS¾LLEGA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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+OMINN TÅMI ¹ BREYTINGAR
Teitur Þórðarson hefur upplifað margt á sínum knattspyrnuferli og er tilbúinn að deila þeirri reynslu með íslenska knattspyrnuheiminum. Eiríkur Stefán Ásgeirsson ræddi málin með Teiti yfir kaffibolla í KR-heimilinu.

T

eitur Þórðarson er ótvíræður sigurvegari á leikmannamarkaðnum. 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 Jóhannsson 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 spennandi 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 Teitur en bætti við að hann hefði einnig viljað fá nýjan bakvörð til liðs
við KR. „Við reyndum að fá Ray
Anthony Jónsson frá Grindavík og
þá hafði ég einnig áhuga á Höskuldi Eiríksson hjá Víkingi.“

%KKI LOKKAÈIR MEÈ PENINGUM
Og hann hafnar því alfarið að hafa
lokkað þessa leikmenn til félagsins með peningum eins og margir
vilja sjálfsagt halda. „Það er ekki
rétt. Við höfum sett okkur ákveðinn ramma um hvað leikmenn
mega kosta. Og við höfum algerlega haldið okkur innan þeirra
marka eftir því sem ég best veit.
Þess vegna er það sérlega ánægjulegt 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.“

'EFUM ÖEIM UNGU T¾KIF¾RI
Þær gagnrýnisraddir hafa nú
heyrst, ekki síst innan raða stuðningsmanna KR, að með því að ná í
svo marga utanaðkomandi leikmenn sé verið að gefa ungum leikmönnum 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 úrvalsdeildarleikmenn. 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 ekkert þægilegt að ýta ungum leikmönnum 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

"!2.!"®2.). 4/'! .¹NASTA FJÎLSKYLDA
4EITS BÕR ENN Å .OREGI (ANN SEGIR BÎRNIN
OG BARNABÎRNIN TOGA Å SIG &2¡44!",!¨)¨6!,,)

er heldur ekki hrifinn af því að
flytja inn erlenda leikmenn. Ég vil
frekar byggja liðið á íslenskum
leikmönnum og skapa þannig sigursælt 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 liggur því ljóst fyrir. „Það væri óeðlilegt 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.“

(UGARFARSBREYTING Å +2
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 fengum við tvo slíka, Gunnlaug Jónsson og Björgólf Takefusa. Það eru
strákar sem lögðu sig fram.“
Svo sannarlega. Teitur öðlaðist
snemma frægð sem þjálfarinn
með morgunæfingarnar. Sú tilhugsun 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 töpuðum ekki leik frá miðjum júlí í
deildinni og það er ekki spurning

að það er vegna æfinganna um veturinn. Enda vorum við að klára
marga þessa leiki á síðustu mínútunum.“

«¹N¾GÈUR MEÈ SUMARIÈ
Hann er þó ekki ánægður með
sumarið og nefnir slaka byrjun
liðsins á mótinu sem ástæðu. En í
kjölfarið var stefnan sett á Evrópusæti og náði liðið því markmiði. „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 samstaða. 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 tuttugu ár. Þjálfaraferillinn hófst
áður en leikmannaferlinum lauk
en sem atvinnumaður lék hann í
Frakklandi, Sviss og Svíþjóð. Í
síðastnefnda landinu var hann
yfirþjálfari hjá knattspyrnuakademíunni 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 leikmenn 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 atvinnumannadeild á Íslandi. Hann segir
að fors-endur til þess séu að þokast í rétta átt. Í raun sé margt líkt
með Noregi árið 1988 og Íslandi
árið 2006.

+AUPA VINNUTÅMA
„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 morgunæfingarnar frægu hjá KR munu
halda áfram í vetur.
VINTÕRI Å %ISTLANDI
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 greinilegt að honum þykir vænt um
þennan tíma enda fékk hann að
gera það sem honum þykir
skemmtilegast. Að vinna að uppbygginarstarfi á miklum umbrotatíma.
„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 knattspyrnusamband 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 landsliðsmennirnir. Þar byrjaði uppbyggingin.
Fjórum árum síðar þegar ég
hætti vorum við búnir að flytja
landsliðið úr 145. sæti á FIFA-listanum í það 68. og Flora var búið að
vinna deildina þrisvar og bikarinn
tvisvar.
Við höfðum myndað 25 dótturklúbba, vorum með 4500 unglinga
í þjálfun og 70 þjálfara í fullu
starfi út um allt Eistland. Það var
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Eitt mesta þrætuepli íslenskrar knattspyrnu síðustu ár er fjölgun liða í úrvalsdeild karla og lenging tímabilsins. Eins og áður hefur
komið fram vill Teitur fjölga og
það strax.

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 aldamótin hélt hann aftur til Brann þar
sem hann var í þrjú tímabil. Svo í
Lyn í eitt tímabil og í neðrideildarliðinu Ull Kisa í tvö tímabil. Þá
gerðist eitthvað sem hann var
algerlega búinn að afskrifa.

&JÎLGA N¾STA SUMAR
„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 lestinni. Ef við ætlum að eiga einhvern
möguleika á að standa okkur í Evrópukeppninni verðum við að æfa
meira og spila fleiri þýðingarmikla
leiki. Á Norðurlöndunum er tímabilið með Royal League-keppninni
orðið næstum tíu mánuðir. Það er
eins og í Englandi og víðar í Evrópu.
Það virðast margir halda að það
sé ekkert mál að vinna lið frá Norðurlöndunum 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 atvinnumannadeild, þjálfara, lækna og
sjúkraþjálfara í fullu starfi virðist
fjarlæg íslenskri knattspyrnuforystu. Teitur segir að slík sýn geti
orðið að veruleika á Íslandi. En
fyrsta skrefið er að lengja tímabilið. „Eitt dregur annað með sér. Ef
við fjölgum verður miklu frekar
hægt að gera hina hlutina.“

"ARNABÎRNIN TOGA
„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 vitanlega 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.“
6ERÈ ALLTAF ¥SLENDINGUR
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 leikmenn héðan gjaldgengir á Norðurlöndunum 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 Íslendingur inn við beinið breytist ýmislegt á þriggja áratuga langri útlegð.
Eins og tungumálakunnáttan. Teitur er ekki síður frægur fyrir morgunæfingarnar og sinn syngjandi
norska hrynjanda í sínum framburði.
Og hann segir það hafa tekið
sinn tíma að byrja að hugsa á
íslensku á nýjan leik.

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.

&JÎLSKYLDUM¹LIÈ ÒRELT
„Ég er þó enn að kasta fram ýmsum
glósum sem örugglega enginn skilur. Í vetur átti ég í miklu basli með
að tjá mig á íslenskunni enda ekkert talað hana nema í minni fjölskyldu.
Við héldum við íslenskunni á
heimilinu en þegar ég kem heim
átta mig á því að okkar fjölskyldu-

«GRYNNI EFNILEGRA LEIKMANNA
„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
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Íslandi, það þarf ekki 20 milljóna
þjóð til að búa til góða knattspyrnumenn. Við höfum fengið marga
óhemju góða knattspyrnumenn í
gegnum tíðina sem hefur vakið
athygli.“
Draumur allra íslenskra knattspyrnumanna er að gerast atvinnumaður og drífur sú tilhugsun þá
áfram. „Þessir strákar hafa öðruvísi 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 atvinnumennskan fyrst og fremst spennandi og
það hefur mikið að segja.“

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

¶J¹LFUN SEM AÈALSTARF
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 almennilega er ekki hægt að kasta til hendinni 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.“

" LIÈIN Å NEÈRI DEILDIRNAR
Teitur vill líka að úrvalsdeildarliðin 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 neðrideildarliðin 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 úrvalsdeildarliði. Önnur lið geta fengið efnilega
leikmenn og þróað þá upp að vissu
marki en þá verður úrvalsdeildarliðið 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.“
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Svona leikur gerir Alberto óþarfan
„Ég hef ekki hundsvit á fótbolta;
eini fótboltamaðurinn sem ég
þekki er Miguel Salgado hjá Real
Madrid,“ sagði fimmtugi prentarinn Alberto við mig meðan við sötruðum 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 knattspyrnumenn hér á Spáni hef ég komist að
því að það er hverjum þeirra nauðsynlegt að spila golf með einhverjum 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 niðurlægjandi 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.

'LAUMGOSINN 2ONALDINHO
Ronaldo hefði til dæmis verulega 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 kappans. Ljósmyndarar hlaupa á eftir
honum meðan hann skokkar um
hverfið sitt, en það er heimaverkefni sem hann fær frá Capello, og
þegar hann átti afmæli fyrir
skemmstu var því slegið upp á forsíðum helstu íþróttablaðanna að
hann mætti ekki borða afmælistertu 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 götunnar: Hann er ekki í formi, búinn
að týna brosinu, orðinn glaumgosi
og Barcelona er í krísu. Samt eru
þeir efstir í deildinni og Ronaldinho 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 einkunnagjöf 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.

(VER ER 'UÈJOHNSEN
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 stöðunni sinni er þá gleymdur og grafinn. 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 hvalveiðarnar sem voru nýhafnar. En
þegar búið var að leiðrétta þann
misskilning að hvalina í NorðurAtlantshafi mætti telja á fingrum

annarar handar var það mál úr sögunni. En ég var lengi að bíta úr nálinni 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 BarcelonaChelsea.
Eiður skorar á Nývangi í fyrsta
sinn og það á móti sínum gömlu
félögum í Chelsea en yfirgefur svo
völlinn meiddur. Bæði lið léku frábærlega og stundum var spennan
svo mikil að menn sýndu mótherjum sínum hnefann eins og á temmilega villtu sveitaballi og þjálfararnir 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 ósköpunum er það?“ spurði hann þá.
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-AN 5TD ¹FRAM ¹ BEINU BRAUTINNI
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.
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United,
hélt upp á það að hann er búinn að
vera tuttugu ár í starfinu með því
að vinna öruggan sigur á Portsmouth 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. Frammistaða 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 Manchester United sé eina liðið sem sé nægilega gott til að veita Chelsea samkeppni 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

(%)452 (OLLENSKI FRAMHERJINN $IRK +UYT
VAR Å MIKLU STUÈI FYRIR ,IVERPOOL Å G¾R
(ÁR SÁST HANN FAGNA ÎÈRU MARKI SÅNU
Å G¾R EN "RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON OG
¥VAR )NGIMARSSON ERU NIÈURLÒTIR Å BAKSÕN
 MINNI MYNDINNI SÁST #RISTIANO 2ON
ALDO FAGNA MARKI SÅNU GEGN 0ORTSMOUTH
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

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-

(+ ENDURHEIMTI TOPPS¾TIÈ Å $(, DEILD KARLA MEÈ GËÈUM SIGRI ¹ ¥2 Å "REIÈHOLTI

Markverðirnir voru í aðalhlutverki
(!.$"/,4) 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 HKingar eins marks sigur. ÍR var yfir
11-9 í hálfleik en gestirnir höfðu
betur í seinni hálfleiknum og
úrslitin 21-22. Það voru markverðir liðanna sem voru í aðalhlutverki
í gær, Egidijus Petkevicius varði
tuttugu skot í marki HK en hinum
megin var hinn ungi og stórefnilegi 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 Gunnarsson, 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 vandræðum með hann.
„Við vorum alveg hræðilega
lélegir og ég er eiginlega bara orðlaus. Þetta var alveg ömurlegt og
ótrúlegt að við náðum tveimur
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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 útileikina líka,“ sagði Rafa Benítez, stjóri
Liverpool. sem er nú í sjöunda
sæti deildarinnar. Ívar Ingimarsson 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 uppbótartíma þegar liðið vann Everton 10 á heimavelli. Claus Jensen skoraði eina mark leiksins en örstuttu
eftir að hafa skorað var kastað í
hann smápeningi úr áhorfendastúkunni. 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 deildarinnar. Það hefur átta stig líkt og West
Ham og Newcastle en síðarnefnda
liðið tapaði óvænt fyrir Sheffield
United í gær.
EGM
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stigum. Við sýndum ekki okkar
rétta andlit og getum algjörlega
þakkað fyrir að hafa haft Petkevicius í markinu, hann vann
þennan leik fyrir okkur,“ sagði
Valdimar Þórsson sem var markahæstur 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. ÍRingar 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 deildinni en ÍR-ingar eru hins vegar
einir í neðsta sætinu.
EGM
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%INN ST¾RSTI LEIKUR $(, DEILDAR KARLA ÖAÈ SEM AF ER LEIKTÅÈ FER FRAM Å DAG

Ekkert annað en sigur kemur til greina
(!.$"/,4) Stærsti leikur handboltatímabilsins 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, þjálfari Fram, við Fréttablaðið í gær.
Framarar eru með þrjú stig eftir
jafnmarga leiki en vegna þátttöku liðsins í meistaradeildinni
hefur það leikið færri leiki en
önnur lið. Framarar komu heim
frá Þýskalandi á föstudagskvöldið eftir að hafa mætt Gummersbach.
„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-

«",¥¨!2 -«44®+52 3IGFÒS 0¹LL 3IG
FÒSSON REYNIR HÁR AÈ KOMAST FRAMHJ¹
VARNARMÎNNUM 6ALS Å LEIK LIÈANNA Å
$(, DEILDINNI Å FYRRA "ÒAST M¹ VIÈ ÖVÅ
AÈ HANN F¹I SÎMU VIÈTÎKUR Å ,AUGARDALS
HÎLLINNI Å DAG
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

um leik,“ sagði Guðmundur en
Stefán Stefánsson á við meiðsli að
stríða og þá er Jón Björgvin Pétursson ekki enn kominn í gang
eftir meiðsli.
Valsmenn eru efstir í deildinni

með sex stig eftir fjóra leiki.
Aðspurður hvort það sé ekki hentugt að mæta Fram á þessum tímapunkti, 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.
EGM

ALLT ER ÞEGAR ÞRENNT ER!

HELGARBLAÐ DV ER KOMIÐ ÚT!
Helgarblað DV, Menning og DV sport!
Þreföld ánægja um helgar.

LIFANDI PAPPÍR!
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 -ICHAEL $OUGLAS
Å KVÎLD ¹ 3TÎÈ  M¹ SJ¹ -ICHAEL
$OUGLAS Å SPENNUMYNDINNI b&ATAL
!TTRACTIONm SEM ER EITT AF HANS FR¾GUSTU
HLUTVERKUM ¶AR LEIKUR HANN
VENJULEGAN FJÎLSKYLDUFÎÈUR SEM
HELDUR FRAM HJ¹ EIGINKONUNNI
SINNI ËVITANDI UM AÈ HJ¹KONAN
ER H¾TTULEGA SKOTIN Å HONUM
-YNDIN VAR MJÎG UMDEILD
ÖEGAR HÒN KOM ÒT ¹ SÅNUM
TÅMA  ¹RIÈ  EKKI SÅST FYRIR
KANÅNUATRIÈIÈ FR¾GA

%++) -)33! !&

Stærst af öllu í heimi
!THYGLI VERÈ ER SÒ NÕBREYTNI HJ¹ FJÎL
MIÈLUM AÈ REYNA AÈ F¹ ¹HORFENDUR
TIL SÅN MEÈ ÖVÅ AÈ KYNNA N¹NAST ALLT
SEM bST¾RSTA SJËNVARPSVIÈBURÈ ALLRA
TÅMAm 3JËNVARPS¹HORFENDUR NENNA
GREINILEGA EKKI AÈ HORFA ¹ NEITT
VENJULEGT SKEMMTIEFNI  ÖESSU ¹RI
HEF ÁG SÁÈ NOKKUÈ MARGT SEM SAGT
VAR ST¾RST MEST EÈA MERKILEGAST AF
ÎLLU (VER UMFERÈIN ¹ F¾TUR ANNARRI
Å MEISTARADEILD %VRËPU Å FËTBOLTA VAR
KYNNT SEM bST¾RSTU LEIKIR ALLRA TÅMAm
3JËNVARPSÖ¹TTURINN !MAZING
2ACE FÁLL UNDIR ST¾RSTU VIÈBURÈI Å
SJËNVARPSSÎGUNNI OG LOKAÖ¹TTUR
"ACHELOR LÅKA !LLT SEM VIÈKOM
(%)-3-%)34!2!+%00.). ¥ &«4"/,4!  6AR MESTI
HONUM -AGNA OKKAR OFURROKKARA
SJËVARPSVIÈBURÈUR ALLRA TÅMA
VAR LÅKA EINSTAKUR VIÈBURÈUR ALLRA
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 +RYP I SK½P OCH SKAFFERI
 ,ÅLË  3TITCH  $ISNEYlS ,ILO
 3TITCH
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
#LASSIC #ARTOONS
 (ERKÒLES  $ISNEYlS (ERCULES
 4OBBI TVISVAR  *ACOB 4WO
4WO
 !LLT UM DÕRIN  !LL !BOUT
!NIMALS SER)
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN E
 .APËLEON OG 3AMANTHA
 .ÕLIÈINN
 &RAMTÅÈIN ER FURÈULEG  $IE
:UKUNFT IST WILD ¶ÕSK HEIMILDARMYNDARÎÈ
ÖAR SEM SP¹È ER Å HVERNIG VERÈUR UMHORFS
¹ JÎRÈINNI Å FJARL¾GRI FRAMTÅÈ 6ERÈUR ÅSALD
AR EÈA EYÈIMERKURLOFTSLAG (AFA MENN
IRNIR KVATT JÎRÈINA OG NUMIÈ NÕ LÎND ÒTI Å
GEIMNUM 6ERÈA ALLAR DÕRATEGUNDIR SEM NÒ
ÖEKKJAST ÒTDAUÈAR OG HAFA NÕJAR STËRFURÈU
LEGAR SKEPNUR ORÈIÈ TIL Å STAÈINN
 4ÅU FINGUR 
 .¾RMYND
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 'EIM¹LFURINN 'ÅGUR
 0IANO PIANISSIMO
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 4ÅU FINGUR 
 ®RNINN  $ANSKUR SPENNU
MYNDAFLOKKUR UM H¹LFÅSLENSKAN RANN
SËKNARLÎGREGLUMANN Å +AUPMANNAHÎFN
(ALLGRÅM ®RN (ALLGRÅMSSON OG BAR¹TTU
HANS VIÈ SKIPULAGÈA GL¾PASTARFSEMI !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 (ELGARSPORTIÈ
 3ËLARHITI
 +ASTLJËS
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
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 3IDEWAYS  #AT IN THE (AT 4HE
 ,ITTLE "LACK "OOK  #AT IN THE
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"OOK  3IDEWAYS  #OURAGE
UNDER &IRE  3TAR 4REK &IRST #ONTACT
E  4HE 6ECTOR &ILE  #OURAGE
UNDER &IRE
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 0INGU
 "RÒÈUBÅLLINN
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 0OCOYO
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 #ODENAME +IDS .EXT $OOR
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR HANS
 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 "RATZ
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN &ATHER OF THE
0RIDE 3KEMMTILEGAR GRÅNTEIKNIMYNDIR UM
LJËNAFJÎLSKYLDU SEM SKEMMTIR FËLKI Å ,AS
6EGAS ¶¾TTIRNIR ERU MJÎG ANDA 3HREK
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN
 "EAUTY AND THE 'EEK 
 -ARTHA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S
 3J¹LFST¾TT FËLK *ËN RS¾LL
¶ËRÈARSON HELDUR ¹FRAM MANNLÅFSRANN
SËKNUM SÅNUM Å MEST VERÈLAUNAÈA
SJËNVARPSÖ¾TTI ¥SLANDSSÎGUNNAR 3J¹LFST¾TT
FËLK HEFUR EINN ALLRA Ö¹TTA VERIÈ ALLS ÖRISVAR
SINNUM ÒTNEFNDUR 3JËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS ¹
%DDUVERÈLAUNAH¹TÅÈ ¹RIÈ   OG
NÒ SÅÈAST ¹RIÈ  *ËN RS¾LL ¶ËRÈARSON
HELDUR UPPTEKNUM H¾TTI OG LEITAR UPPI
FORVITNILEGT FËLK ¹ ÎLLUM ALDRI R¾ÈIR VIÈ
ÖAÈ AF SINNI EINSK¾RU HLÕJU OG N¾RG¾TNI
OG TEKST ÎÈRUM FREMUR AÈ DRAGA UPP NÕJA
OG ¹ÈUR ËÖEKKTA MYND AF LANDSKUNNUM
¥SLENDINGUM
 4HE +INDNESS OF 3TRANGERS
 .UMBERS 
 $EADWOOD 
 &ATAL !TTRACTION
 7AKIN 5P IN 2ENO
 (ALLOWEEN 2ESURRECTION
 .UMBERS 
 3J¹LFST¾TT FËLK
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  %
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

  7ORLD 0OOL -ASTERS
 ,OVE )NC E
 /UT OF 0RACTICE E 
$ÕRAVINIR E
 3URFACE E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 6) E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 (OW TO ,OOK 'OOD .AKED E
'L¾NÕ BRESK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM LÎGULEGAR
LÅNUR F¹ AÈ NJËTA SÅN +ONUR MEÈ ALVÎRU
BRJËST MJAÈMIR OG L¾RI H¾TTA AÈ HATA
LÅKAMA SINN
 $ATELINE -ARGVERÈLAUNAÈUR FRÁTTA
SKÕRINGAÖ¹TTUR SEM ER FR¾GUR FYRIR GAGNRÕNA
OG ËV¾GNA UMFJÎLLUN UM ÖAU M¹L SEM
H¾ST BER
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
 $ÕRAVINIR 'RÅÈARLEGUR FJÎLDI
¥SLENDINGA ¹ G¾LUDÕR HVORT SEM UM ER
R¾ÈA FISKA HUNDA KETTI KANÅNUR EÈA
KÎNGUL¾R ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM KYNNIR 'UÈRÒN
(EIMISDËTTIR OKKUR FYRIR DÕRUNUM OG EIG
ENDUM ÖEIRRA EN ËH¾TT ER AÈ FULLYRÈA AÈ
G¾LUDÕRAEIGN HAFI ALDREI VERIÈ FJÎLBREYTTARI
EN NÒ 'UÈRÒN VAR LENGI Å 3TUNDINNI OKKAR
OG GEKK UNDIR NAFNINU '¾LUDÕRA 'UÈRÒN
EN UM SÅÈUSTU JËL KOM EINMITT ÒT BËK
HENNAR '¾LUDÕRIN OKKAR
 #ELEBRITY /VERHAUL LOKAÖ¹TTUR
 #3) .EW 9ORK
 "ROTHERHOOD $RAMATÅSK OG
SPENNANDI Ö¹TTARÎÈ UM BR¾ÈURNA 4OMMY
OG -IKE #AFFEE !NNAR ER EFNILEGUR STJËRN
M¹LAMAÈUR EN HINN FORHERTUR GL¾PAMAÈUR
-ICHAEL HJ¹LPAR FÁLAGA $ECLANS OG 4OMMY
FINNUR LEIÈ TIL ÖESS AÈ REDDA VANDAM¹LUM
SÅNUM EÈ ÖVÅ AÈ HJ¹LPA SVÎRTUM PRESTI
 $A 6INCIlS )NQUEST 6ÎNDUÈ
SAKAM¹LAÖ¹TTARÎÈ SEM UNNIÈ HEFUR TIL
FJÎLDA VERÈLAUNA EN Ö¾TTIRNIR FJALLA UM
LÅF $OMINICS $A 6INCI D¹NARDËMSTJËRA Å
6ANCOUVER %INNIG ER FYLGST MEÈ KRUFNING
UM OG RANNSËKN LÎGREGLU OG MEINAFR¾È
INGA ¹ MARGVÅSLEGUM GL¾PUM
 ,AW  /RDER E
 4HE , 7ORD E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR
 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG
 (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ
 +VIKINDI Å KOPPUM OG KIRNUM

TÅMA OG LANGST¾RST ¡G MAN SVO LANGT AFTUR
AÈ ÖAÈ VAR BARA EIN SJËNVARPSSTÎÈ OG ÖAÈ
VAR BARA Å SJËNVARPINU SEM VAR Å 3JËNVARPINU
!NNAÈHVORT HORFÈI MAÈUR ¹ ÖAÈ EÈA EKKI
.Ò ¹ DÎGUM TÅÈKAST AFREKSSTEFNAN !LLT ER
ÎMURLEGT EF ÖAÈ ER EKKI BEST Å HEIMI OG TEKUR
ÖVÅ EKKI AÈ KVEIKJA ¹ SJËNVARPINU FYRIR MINNA
EN SJËNVARPSÒTSENDINGU ALDARINNAR /RÈIN Å
AUGLÕSINGUNUM ÖAR SEM SJËNVARPSSTÎÈVARNAR
AUGLÕSA SJ¹LFAR SIG OG bBESTU DAGSKR¹ Å HEIMIm
ERU ORÈIN ALGERLEGA MARKLAUS OG bMARGVERÈ
LAUNAÈURm DUGAR VARLA LENGUR TIL AÈ F¹ MIG AÈ
T¾KINU
 TÅMABILI VAR ÁG REYNDAR VAKANDI ¹ ÕMSUM
TÅMUM SËLARHRINGSINS OG HORFÈI Ö¹ MIKIÈ ¹
SJËNVARP SVO Ö¹ GAT ÁG BLYGÈUNARLAUST KALLAÈ
MIG bSJËNVARPS¹HORFANDA ALLRA TÅMAm 3ËLAR
HRINGSINS AÈ MINNSTA KOSTI
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 3EINFELD E
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 TH AND /CEAN &RAMLEIÈENDUR
,AGUNA "EACH ERU HÁR KOMNIR MEÈ NÕJA
Ö¹TTARÎÈ FR¹ 3OUTH "EACH Å -IAMI ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ UNGUM KRÎKKUM SEM
ÖR¹ EKKERT HEITAR EN AÈ VERÈA FYRIRS¾TUR
-ËDELIN ÖURFA AÈ GANGA Å GEGNUM ÎLL ÖAU
ERFIÈI SEM HINN HARÈI HEIMUR TÅSKUNNAR
BÕÈUR UPP ¹ OG F¹UM VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ
KRÎKKUNUM Å BAR¹TTUNNI
 4HE .EWLYWEDS ¶RIÈJA SER
ÅAN AF HJËNAKORNUNUM FYRRVERANDI OG
SAMBANDI ÖEIRRA ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FYLGJ
UMST VIÈ MEÈ POPPSÎNGKONUNNI *ESSICU
3IMPSON OG Ö¹VERANDI EIGINMANNI HENNAR
.ICK ,ACHEY ÒT Å GEGN 6IÈ FYLGJUMST MEÈ
ÖEIM FR¹  ¹RA BRÒÈKAUPSAFM¾LI ÖEIRRA OG
LÅFIÈ ER EKKI ALLTAF DANS ¹ RËSUM 3TRAX SJ¹ST
BRESTIR Å HJËNABANDINU SEM EINS OG FLESTIR
VITA ENDAÈI MEÈ SKILNAÈI &YLGSTU MEÈ BYRJ
UNINNI ¹ ENDANUM HJ¹ ÖESSUM STJÎRNUM
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TEKUR .ANCY UPP ¹ ÖVÅ AÈ FARA AÈ SELJA
MARÅJÒANA Å ÒTHVERFUM ,OS !NGELES BORGAR
¶ESSIR Ö¾TTIR SLËGU ËV¾NT Å GEGN Å FYRRA
OG VANN -ARY ,OUISE 0ARKER MA 'OLDEN
'LOBE FYRIR LEIK SINN Å Ö¹TTUNUM
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"RESK SPENNUMYND Å TVEIMUR HLUTUM UM HJËN SEM
STANDA ¹ FERTUGU ÖEGAR ÖAU EIGA VON ¹ TVÅBURUM
&YRIR EIGA ÖAU DRENG SEM KOMINN ER ¹ UNGLINGSALDUR
EN ÖAU GERÈU SÁR ENGA GREIN FYRIR HVAÈ Ö¾GILEGT LÅF
ÖEIRRA ¹ EFTIR AÈ BREYTAST MIKIÈ MEÈ TILKOMU LÅTILLA
TVÅBURASYSTRA 3VEFNLAUSAR N¾TUR OG ALGJÎR EINANGR
UN FR¹ VINUNUM VELDUR TOGSTREITU Å SAMBANDINU
OG ÖVÅ ER ÖAÈ K¾RKOMIÈ ÖEGAR HIN AÈFRAMKOMNA
ÖRIGGJA BARNA MËÈIR HITTIR FYRIR Å STËRMARKAÈI SÁRLEGA
VINGJARNLEGA KONU ¶EIM HJËNUM LÅST B¹ÈUM VEL ¹
ÖESSA HJ¹LPSÎMU OG GËÈU KONU EN EFTIR ÖVÅ SEM
HÒN SKIPAR ST¾RRA HLUTVERK Å LÅFI FJÎLSKYLDUNNAR ALLRAR
EYKST PRESSAN Å HJËNABANDINU ÖANNIG AÈ LJËST VERÈUR AÈ EITTHVAÈ VERÈUR UNDAN
AÈ L¹TA -EÈ AÈALHLUTVERK Å MYNDINNI FARA NOKKRIR AF KUNNUSTU SJËNVARPSLEIKUR
UM "RETA LEIKARAR SEM ¾TTU AÈ VERA ÅSLENSKUM SJËNVARPS¹HORFENDUM AÈ GËÈU
KUNNIR ÒR Ö¹TTUM ¹ BORÈ VIÈ #OLD &EET 7ILLIAM AND -ARY OG "ETWEEN 4HE
,INES 3EINNI HLUTI MYNDARINNAR ER SÕNDUR ¹ MORGUN M¹NUDAG !ÈALHLUTVERK
.EIL 0EARSON *ULIE 'RAHAM (ERMIONE .ORRIS

 -EISTARADEILD %VRËPU E
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS
 "OX &LOYD -AYWEATHER VS
3HARMBA -ITCHELL
 3P¾NSKI BOLTINN $EPORTIVO
"ARCELONA ²TSENDING FR¹ LEIK $EPORTIVO ,A
#ORUNA OG "ARCELONA Å SP¾NSKA BOLTANUM
SEM FRAM FËR Å G¾R

T

 53 0'! 4OUR  "EIN
ÒTSENDING 
 3P¾NSKI BOLTINN 3EVILLA
/SASUNA "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 3EVILLA OG
/SASUNA Å SP¾NSKA BOLTANUM 3EVILLA ER Å
ÎÈRU S¾TI DEILDARINNAR VERÈUR AÈ VINNA LEIKI
SEM ÖESSA TIL ÖESS AÈ HALDA SÁR Å TOPP
BAR¹TTUNNI EN LIÈIÈ HEFUR SÕNT AÈ ÖAÈ G¾TI
H¾GLEGA ORÈIÈ 3P¹NARMEISTARI
 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL -ADRID
#ELTA "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 2EAL
-ADRID OG #ELTA 6IGO ,¾RISVEINAR &ABIO
#APELLO ÖURFA AÈ N¹ MEIRI STÎÈUGLEIKA EN
LEIKMENN #ELTA M¾TA BRJ¹LAÈIR TIL LEIKS EFTIR
TAP UM SÅÈUSTU HELGI ÖAR SEM LIÈIÈ KLÒÈRAÈI
VÅTASPYRNU ¹ ÎGURSTUNDU

 53 0'! 4OUR 
"EIN ÒTSENDING  4HE 4OUR
#HAMPIONSHIP "EIN ÒTSENDING FR¹
LOKADEGI 4OUR #HAMPIONSHIP MËTSINS SEM
ER JAFNFRAMT LOKAMËT 0'! MËTARAÈARINNAR
Å GOLFI -ËTIÈ ER AFSKAPLEGA SKEMMTILEGT
FYRIR Ö¾R SAKIR AÈ ÖEIR SEM HAFA STAÈIÈ SIG
JAFNT OG ÖÁTT YFIR TÅMABILIÈ F¹ Ö¹TTÎKURÁTT
¶AÈ KOMAST ÖVÅ F¾RRI AÈ EN VILJA OG LJËST AÈ
HART VERÈUR SËTT AÈ 4IGER 7OODS SEM UNNIÈ
HEFUR SEX HÎGGLEIKSMËT Å RÎÈ

 -EISTARADEILD %VRËPU
Å HANDBOL 'UMMERSBACH &RAM
²TSENDING FR¹ LEIK 'UMMERSBACH OG &RAM
Å -EISTARADEILDINNI Å HANDBOLTA ,EIKURINN
FËR FRAM Å ¶ÕSKALANDI ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ

 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL
-ADRID #ELTA ²TSENDING FR¹ LEIK Å
SP¾NSKA BOLTANUM

 %N PLADS I LIVET  (VAl S½
$ANMARK REFORM AF DEN OFFENTLIGE
SEKTOR  /"3  'UDSTJENESTE
I $2 +IRKEN  2IDESPORT $RESSUR
&%) 7ORLD #UP  +ONGELIGT BEDRAG
 &OR BzRNENES SKYLD  3IGURD OG
"IG "ANDET  46 !VISEN MED 3PORT
OG 6EJRET  .½R MAN MANGLER FIRE
MOSKUSOKSER  ,IVET P½ SKINNER 
®RNEN  46 !VISEN  3zNDAG
 3zNDAGSSPORTEN MED 3!3 LIGA 
$zDENS $ETEKTIVER  #OLUMBO 
/"3  -USIKPROGRAMMET 2OCK #ITY
 "OOGIE ,ISTEN

 4HE 3TRAIGHT 3TORY  +AN MAN
Dz I HIMMELEN  2HYTHM )S )T
  BUD  5T I NATUREN 
/LE !LEKSANDER &ILIBOM BOM BOM 
3OLA ER EN GUL SJIRAFF  .EWTON 
3zNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN 
+VITT ELLER DOBBELT  /UT OF 4IME
 +VELDSNYTT  ) BEGYNNELSEN VAR
KUNSTEN  .YTT P½ NYTT  )NGEN
GRUNN TIL BEGEISTRING
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 3ALMAN !HMAD ROCKSTJ¼RNA OCH
MUSLIM  0½ SP½RET  +OBRA
 'REAT THINKERS OF OUR TIME 
"AJO EL CIELO DE -ADRID  ,E -AROC
QUI BOUGE  ,ES PETITS ANIMAUX
SAUVAGES  6¼RLDEN  -AKALÎSA
MONUMENT  /M BARN OCH BÎCKER
 !NSLAGSTAVLAN  !NKI OCH 0YTTE
 3K¼RG½RDSDOKTORN  2APPORT
 -¼KLARNA  3PORTSPEGELN
 !GENDA  /RDEN MED !NNA
#HARLOTTA  6ETENSKAP UNIVERSUM I
PROVRÎR  2APPORT  0OLISER 
"ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN
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&RÁTTASKÕRINGAÖ¹TTURINN +OMP¹S FÁKK
NÒ ¹ DÎGUNUM TILNEFNINGU TIL %DDU
VERÈLAUNANNA Å FLOKKNUM SEM BESTI
SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS ¥ Ö¾TTINUM Å
KVÎLD ER FYLGST MEÈ HVERNIG RÅKIÈ TEKUR
¹ !LZHEIMER SJÒKLINGUM ¶AÈ ERU UM
 MANNS MEÈ !LZHEIMER EÈA
SVIPAÈAN HEILASJÒKDËM HÁR ¹ LANDI OG
ÖEIM FJÎLGAR ÎRT
+OMP¹S FËR
TIL ,ÅBAN
ONS FYRIR
STUTTU OG
FJALLAR ÖESSI
VANDAÈI
FRÁTTAÖ¹TTUR
UM ¹STANDIÈ
ÖAR

23  &-   
 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6IÈ FËRUM ALLIR Å b+¹PUNAn HANS
'OGOLS
 'UÈSÖJËNUSTA Å ¥SAFJARÈARKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ 6ERÎLD 3OFFÅU
 &IÈLA -OZARTS
 3ÎNGVAM¹L
 ²T UM VÅÈAN VÎLL ,JËÈ OG LAG

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (EIMURINN OKKAR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 !FSPRENGI
 «SKASTUNDIN
 3AGNASLËÈ
 ,AUFSK¹LINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 &RÁTTIR
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Bjargaði bekkjarsystur undan fallandi rúðu

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

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
!LLT ALVEG GLIMRANDI GOTT
!UGNLITUR
"L¹R
3TARF
,EIKARI
&JÎLSKYLDUHAGIR
,OFAÈUR
(VAÈAN ERTU
2EYKJAVÅK
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR
¡G MYNDI NÒ EKKI SEGJA ÖAÈ %N ÁG ER ALLTAF Å SÎMU
SOKKUNUM ÖEGAR ÁG KEYRI BÅL
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTUR

5PP¹HALDSMATUR
.AUTASTEIK 7ELLINGTON

&ALLEGASTI STAÈUR
!KUREYRI
I0OD EÈA GEISLASPILARI
I0ÒÈI
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
!È VINNA
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È EIGA FRÅ
(ELSTI VEIKLEIKI
¡G ER KVIÈSLITINN
(ELSTI KOSTUR
+ANN AÈ HERMA EFTIR ÖJËFAVÎRN
(ELSTA AFREK
"JARGAÈI !ÈALBJÎRGU BEKKJARSYSTUR MINNI ÒTI Å
&INNLANDI ¡G KALLAÈI ¹ HANA ÖAR SEM HÒN STËÈ Å
TRÎPPUM HÒN HLJËP TIL MÅN OG SEKÒNDUBROTI SÅÈAR
FÁLL RISA RÒÈA AF  H¾È ¹ TRÎPPUNA ¶AR SKALL RÒÈA
N¾RRI H¾LUM

-ESTU VONBRIGÈIN
!È F¹ EKKI SKOÈUN ¹ BÅLINN
(VER ER DRAUMURINN
!È F¹ SKOÈUN ¹ BÅLINN
(VER ER FYNDNASTUR
FYNDNUST
*ËI VINUR MINN OG )NGA
K¾RASTAN MÅN
(VAÈ FER MEST Å
TAUGARNAR ¹ ÖÁR
,EIÈINDA HROKAGIKKIR
(VAÈ ER MIKILV¾GAST
!È VERA HEIÈARLEGUR
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&¹TT KOM ¹ ËVART ÖEGAR TILNEFNINGAR
TIL %DDUNNAR VORU KUNNGJÎRÈAR ¹
FIMMTUDAGINN ,EIKARAR "ARNA
ERU ¹BERANDI ÖEGAR KEMUR AÈ
ÒTNEFNINGU BESTA LEIKARANS OG
KOM ÖAÈ HELDUR ENGUM ¹ ËVART
AÈ )NGVAR % 3IGURÈSSON SKYLDI
VERA TILNEFNDUR FYRIR LEIK
SINN SEM %RLENDUR Å
-ÕRINNI (INS VEGAR
KOM ÖAÈ MÎRGUM Å
OPNA SKJÎLDU AÈ EKKI
SKYLDU FLEIRI LEIKARAR ÒR
ÖEIRRI MYND VERA
TILNEFNDIR OG
N¾GIR ÖAR AÈ
NEFNA 4HEË
DËR *ÒLÅUSSON SEM FER HAMFÎRUM Å
HLUTVERKI %LLIÈA OG HEFUR AF MÎRGUM
VERIÈ NEFNDUR bMESTI HROTTI ÅSLENSKR
FGG
AR KVIKMYNDASÎGUm
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$ANSAÈI FYRIR MILLJËNIR "RETA
„Þetta var mikið ævintýri,“
segir Helga Dögg Helgadóttir sem
fyrr á þessu ári tók þátt í hálfgerðu dans-Idoli í Bretlandi, þættinum Strictly Dance Fever og
komst langt, alla leið í tíu paraúrslit sem sýnd voru á BBC One.
Keppt var í latín- og samkvæmisdönsum en þúsundir þátttakenda
höfðu reynt fyrir sér í prófum sem
haldin voru víðs vegar um Bretland þannig að baráttan var hörð.
Strictly Dance Fever-þættirnir
eru ekki ólíkir Rock Star: Supernova-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 dansherra 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
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+%004)  ""# /.% (ELGA $ÎGG KEPPTI Å Ö¾TTINUM 3TRICTLY $ANCE &EVER OG KOMST ALLA
LEIÈ Å ÒRSLIT (ÒN VAR ÖVÅ MIÈUR SÒ FYRSTA SEM SEND VAR HEIM
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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 danskeppnum.
Raunveruleikadansþættir
hafa slegið í gegn í Evrópu og eru það ekki síst
Strictly Come Dancingþættirnir sem njóta
mikilla vinsælda en þar
fá frægir einstaklingar að æfa með afreksfólki í dansi og keppa
innbyrðis í beinni
'2!(!- ./24/.

%R VEL ÖEKKTUR GRÅNISTI ¹
"RETLANDI EN HANN VAR
KYNNIR Å Ö¹TTUNUM

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 hvernig eigi að stíga réttu
skrefin á dansgólfinu
auk þess sem hún
kemur stundum hingað og kennir Íslendingum
fótamennt.
„Annars hefur gefist
lítill tími til kennslu
enda nóg að gera í að
keppa,“ segir Helga.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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-IKILL FJÎLDI LAGÈI LEIÈ SÅNA ¹
6INAFAGNAÈ ®SSURAR 3KARPHÁÈINS
SONAR ALÖINGISMANNS ¹ SKEMMTI
STAÈNUM .ASA ¹ MIÈVIKUDAG ®SSUR
HËF PRËFKJÎRSBAR¹TTU SÅNA FORMLEGA
MEÈ GLEÈSKAPNUM EN HANN ¾TLAR
EKKI AÈ OPNA KOSNINGASKRIFSTOFU
OG KAUS AÈ MINNA ¹ SIG MEÈ
ÖESSU MËTI ®SSUR HÁLT HRESSILEGA
R¾ÈU FYRIR FULLU HÒSI EN STÎÈUGUR
STRAUMUR FËLKS VAR INN OG ÒT AF
STAÈNUM ¹ MEÈAN GLEÈSKAP
URINN STËÈ OG TALIÈ ER AÈ
UM  MANNS HAFI VERIÈ Å
SALNUM ÖEGAR MEST VAR EN
ËMÎGULEGT ER AÈ ¹TTA
SIG ¹ RAUNVERULEGUM
FJÎLDA GESTA ÖAR SEM
ENDURNÕJUNIN VAR
STÎÈUG
¶EGAR ®SSUR LAUK M¹LI SÅNU TËK EFT
IRHERMAN *ËHANNES +RISTJ¹NSSON
VIÈ OG FËR YFIR STJËRNM¹LA¹STANDIÈ
EINS OG HONUM EINUM ER LAGIÈ
¶EKKT ANDLIT VORU Å HVERJU SKÒMA
SKOTI .!3! OG M¹ ÖAR ¹ MEÈAL
NEFNA ¥SAFOLDARFEÈGANA 2EYNI
4RAUSTASON OG *ËN 4RAUSTA 2EYNIS
SON "RYNDÅSI 3CHRAM +OLBRÒNU
"ERGÖËRSDËTTUR OG (RAFN *ÎKULS
SON SEM VAR HRËKUR ALLS FAGNAÈAR
ENDA FAGNAÈI HANN  ¹RS
AFM¾LI SÅNU ¹ MIÈVIKU
DAG 'ÎMLU KRATAFORINGJ
ARNIR 3IGHVATUR "JÎRG
VINSSON OG *ËN "ALDVIN
(ANNIBALSSON LÁTU
SIG HELDUR EKKI
VANTA
2ITHÎFUNDURINN %INAR +¹RASON
(ALLDËR 'UÈMUNDSSON BËK
MENNTAFR¾ÈINGUR OG "RAGI +RISTJ
ËNSSON FORNBËKASALI SETTU SINN SVIP
¹ GLEÈSKAPINN SEM OG 'UÈFRÅÈUR
,ILJA 'RÁTARSDËTTIR FORSETI 3K¹KSAM
BANDS ¥SLANDS OG MYNDLISTARKONURNAR
-IREYA 3AMPER OG 2AGNHEIÈUR
'EORGSDËTTIR +RISTJ¹N ¶ORVALDS
SON RITSTJËRI -ANNLÅFS STALDRAÈI
EINNIG VIÈ OG SAMA M¹ SEGJA UM
+ARL 4H "IRGISSON OG !NDRÁS
-AGNÒSSON BLAÈAMANN $AGUR "
%GGERTSSON BORGARFULLTRÒI
S¹ST EINNIG ¹ SVEIMI OG PRËF
KJÎRSKANDÅDATARNIR +ATRÅN
*ÒLÅUSDËTTIR "JÎRGVIN
' 3IGURÈSSON +RISTJ
¹N -ÎLLER OG +ARL 6
-ATTHÅASSON
ÖÖ

Einvalalið í áramótaskaupinu í ár

S BTC VSF
Sendu SM ætir unnið!
úg
á 1900 og þ ningur er:
in
Aðalv
ds
star Legen
PS2 + Sing ar eru:
Vinning
ðrir leikir
Singstar, a og ﬂeira
dir
DVD myn

Vinningar verða
afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn
í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

„Þetta gengur bara eins og í sögu.
algjör draumur í dós,“ segir
Reynir Lyngdal, sem stendur í
ströngu þessa dagana við upptökur 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 Fréttablaðið hefur greint frá
skrifar teymi höfunda
skaupið í ár, Hugleikur
Dagsson, bræðurnir Úlfur
og Ari Eldjárn og Þorsteinn
Guðmundsson. Þeir skiluðu
30%..452 ,%)+34*«2)

2EYNIR ,YNGDAL MEÈ %LMU ,ÅSU
EIGINKONU SINNI EN HÒN LEIKUR
EINMITT Å SKAUPINU

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 bundinn í þessu fram að
áramótum. Út á það
gengur djobbið.“
Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins eru mörg
stór nöfn í leikarahópnum að þessu
sinni. Má þar nefna
Jón Gnarr, Helgu
Brögu, Hörpu Arnardóttur, Elmu Lísu Gunnarsdóttur, Þór Tuliníus,
Arndísi Hrönn Egilsdóttur, 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 leikstýra áramótaskaupi, enda séu
vonir og væntingar landsmanna
aldrei meiri. „Ég heyrði því einhvern 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 áramótaskaupi. Tilfinning mín núna
er sú að þetta sé ekki
rétt, við skulum bara
vona að hún breytist ekki.“
HDM
2.) 429''6!3/.

+EMUR EFLAUST STERKUR INN
Å ¹RAMËTASKAUPIÈ

TAX
FREE DAGAR
Allar vörur án VSK!

2.199
1.760
Magga Stína
syngur Megas

2.199
1.760
Puppy
Toggi

2.299
1.839

Ísöld 2
DVD

2.199
1.760
The Open Door
Evanescense

2.199
1.760

2.199
1.760

2.199
1.760

Aparnir í Eden
Baggalútur

Rudebox
Robbie Williams

Í djúpum dal
Regína Ósk

2.299
1.839

2.299
1.839

2.299
1.839

Lake House
DVD

Benchwarmers
DVD

Mission Impossible 3
DVD

Við fellum niður VSK af öllum vörum.
Tónlist, tölvuleikjum og DVD myndum.

5.999
4.799

5.499
4.399

Sims 2 pets
ps2

Scarface
PS2
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Ríkisjóður fær virðisaukaskatt af sölunni en Skífan veitir afslátt sem því nemur.
VSK afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum
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Pabbi, má ég fá
gat í eyrað?

M

erkilegt hvað maður getur elst
með einu símtali. Ég hugsa að
síðdegis á föstudag hafi að minnsta
kosti áratugur bæst við þann aldarfjórðung 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 uppeldisbakþönkum). 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 ungdæmi [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-orðum-það-meir“. Hann var hins vegar
ekki af baki dottinn, fann að sér
hafði tekist að koma mér úr jafnvægi 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 töfraheima graftarsýkinga og nikkelofnæmis. 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 umburðarlyndan mann; staðráðinn í að ala
son sinn upp í hinni upplýstu væntumþykju, 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 offorsi 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 vissulega að vera foreldrum töm. Ég
bjóst hins vegar ekki við að hún
helltist yfir mig strax og svo snarlega – 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.
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