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OPNAR Í HAFNA
Í LOK NÓVEM RFIRÐI
BER
Við óskum eftir
og áhugasömu hressu
fólki til
að taka þátt
fjörinu.

Leitum að fólki
í heilsdags- og hlutastörf
í sal,
afgreiðslu og
eldhús.
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Klofningi spáð í Framsókn
Stjórnmálafræðingar telja blikur á lofti hjá Framsóknarflokknum í Norðvesturkjördæmi. Úrslit prófkjörsins eru túlkuð sem klofningur og flokksforystunni sé létt við að Kristinn H. Gunnarsson sé ekki í þingsæti.
02«&+*®2 „Ég tel ekki sjálfgefið að
Kristinn taki sæti á listanum,“
segir Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur við Háskólann á
Akureyri, um úrslit prófkjörs
Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi. Birgi þykir einnig
sýnt að klofningur sé hjá flokknum í kjördæminu. Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra er sigurvegari prófkjörsins en Kristinn
H. Gunnarsson alþingismaður, sem
einnig sóttist eftir fyrsta sætinu,
hafnaði í þriðja sætið. Herdís
Sæmundardóttir
varaþingmaður

hlaut annað sætið eins og hún
stefndi að.
„Þó að Kristinn H. Gunnarsson
detti út fær hann samt það stóran
hluta atkvæða að ekki er hægt að
túlka úrslitin öðruvísi en að flokkurinn sé klofinn. Kristinn stendur
fyrir gagnrýnin sjónarmið á
stefnu flokksins og komið er upp
ákveðið vandamál hjá flokknum í
kjördæminu,“ segir Birgir.
Baldur Þórhallsson, prófessor í
stjórnmálafræði
við
Háskóla
Íslands, segir Kristin hafa verið
fulltrúa hins almenna flokks-

manns sem hefur ekki verið hrifinn af stefnu flokksforystunnar og
það komi á óvart að hann njóti
ekki meira fylgis. „Ég er líka sannfærður um að flokksforystunni er
létt, því Kristinn hefur verið þingflokknum mjög erfiður. Það þarf
heldur ekki að koma á óvart að
tekist sé á í prófkjörinu.“ Um þýðingu úrslitanna fyrir alþingiskosningarnar í vor segir Baldur: „Vestfirðingar eru þekktir fyrir að fara
í sérframboð ef þeim líkar ekki
val á lista. Það er óvíst hvort Kristinn kæmist inn á þing en það gæti

stórskaðað flokkinn í kjördæminu
ef hann færi í sérframboð.“
Birgir Guðmundsson segir
kunna að vera að aðrir frambjóðendur í prófkjörinu hafi sammælst
gegn Kristni. „Flokkurinn þarf að
finna leið til að friða þennan arm
sem stendur með Kristni, það er
nauðsynlegt til að halda fylginu í
kjördæminu.“
Birgir segir blikur á lofti. „Ég
held að þetta eigi eftir að spilla
fyrir flokknum og þetta kemur á
erfiðum tíma.“
SH¹  SJ¹ SÅÈU 
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HVASSAST ÒTI VIÈ STRÎNDINA EN  
MS FYRIR NORÈAN 3NJË EÈA SLYDDUÁL
SUNNAN OG VESTAN TIL &ROSTLAUST ALLRA
SYÈST EFTIR H¹DEGI ANNARS MINNK
ANDI FROST
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-AÈUR RÁÈST ¹ FJÎLSKYLDUMEÈLIMI Å HNÅFA¹R¹S Å .OREGI

Svipti sig lífi eftir
dráp á fjölskyldu sinni
./2%'52 Lögregla í Noregi telur
sama manninn vera ábyrgan fyrir
þremur morðum sem áttu sér stað í
Vestfold fylki í Noregi í gær. Morðinginn tók líf sitt eftir að lögregla
hafði tvívegis skotið hann í fótinn á
flótta. Þetta kom fram á vef Aftenposten.
Um hádegi í gær stakk maðurinn fjórtán ára son sinn til bana á
heimili hans í Nøtterøy og móðir
drengsins og sambýlismaður hennar særðust alvarlega. Konan var
stungin í höfuð, háls og bak, en
maðurinn hlaut stungusár á andliti.
Voru þau flutt á sjúkrahús.
Hinn grunaði, 38 ára gamall

karlmaður, er einnig talinn ábyrgur fyrir morðum á 79 ára gömlum
föður sínum og konu hans, en þau
áttu sér stað stuttu áður í bænum
Sandefjord.
Lögreglan elti manninn á bensínstöð eftir seinni árásina og
reyndi að semja við hann, en þar
hleypti hann af nokkrum skotum
úr haglabyssu. Vitni sögðu manninn vera „kaldan og yfirvegaðan“.
Þegar hann yfirgaf bensínstöðina
hleypti lögregla af varúðarskotum
en hæfði hann loks í fæturna á
flótta. Í kjölfarið svipti maðurinn
sig lífi á staðnum með haglabyssunni.
SGJ

,ÅKAMS¹R¹S VIÈ ®SKJUHLÅÈ

Maður missti
fjórar tennur
,®'2%',5-, Fjórir karlmenn

veittust að karlmanni á
sjötugsaldri og slógu hann í
andlitið á Flugvallarvegi við
Öskjuhlíð rétt fyrir miðnætti
aðfaranótt laugardags.
Fórnarlambið missti fjórar
tennur og slasaðist á nefi í
árásinni.
Karlmaðurinn var undir
stýri á bíl sínum á Flugvallarvegi þegar mennirnir fjórir
komu upp að bíl hans og spurðu
hvort hann væri samkynhneigður og réðust á hann í kjölfarið.
Lögreglan í Reykjavík
vinnur nú að rannsókn málsins
en samkvæmt vitnisburði
mannsins var árásin tilefnislaus.
IFV
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&JÎLMIÈLAF¹R Å KRINGUM BRÒÈKAUP 4OM #RUISE OG +ATIE (OLMES

#RUISE OG (OLMES Å EINA S¾NG ¹ ¥TALÅU

+ËNGURINN Å RÅKI ANDANS
(ANNES ( 'ISSURARSON PRËFESSOR Å
STJËRNM¹LAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS ER
MIKILL AÈD¹ANDI HAGFR¾ÈINGSINS -ILTONS
&RIEDMAN SEM LÁST ¹ FIMMTUDAGINN 
¹RA AÈ ALDRI "¹ÈIR ERU ÖEKKTIR FYRIR AÈ
VERA MIKLIR FRJ¹LSHYGGJUMENN

4VEIR Å SLAGSM¹LUM

Annar alvarlega slasaður
,®'2%',5-, Tvítugur karlmaður
slasaðist alvarlega fyrir utan
skemmtistaðinn Pakkhúsið á
þriðja tímanum aðfaranótt
laugardagsins þegar þrítugur
karlmaður sló hann í andlitið.
Maðurinn var fluttur á Sjúkrahús Suðurlands á Selfossi og var
farið með hann þaðan á slysadeild Landspítala - háskólasjúkrahúss í Fossvogi í Reykjavík. Ekki hafa fengist
upplýsingar um líðan mannsins.
Lögreglan á Selfossi vinnur
nú að rannsókn málsins. Ekki er
vitað hvað árásarmanninum
gekk til.
IFV

3ÅÈUSTU FORVÎÈ Å $ARFUR

Hörmungarnar
gætu versnað
3²$!. !0 Hörmungarnar í

Darfur-héraði í Súdan gætu
versnað til muna ef friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna
og Afríkubandalagsins
ganga ekki
skjótt til verks,
að sögn Jan
Egeland,
yfirmanns
mannúðarmála
hjá Sameinuðu
þjóðunum.
*!. %'%,!.$
Samþykkt
hefur verið að senda 200.000
friðargæsluliða til héraðsins.
„Þetta er stund sannleikans
fyrir Darfur,“ sagði Egeland við
blaðamenn í gær. „Mun þessi
stærsta mannúðaraðgerð heims
mistakast eða heppnast?“
Um fjórar milljónir manna í
Darfur treysta nú á alþjóðlega
neyðaraðstoð til að lifa af, en um
200 þúsund manns hafa látist í
átökunum.
SGJ

sem brúðhjónin eru meðlimir hennar.
Þurftu Cruise og Holmes jafnframt að
undirgangast borgaralega athöfn þar sem
vísindatrú er ekki lögleg á Ítalíu.
Nokkra athygli vakti að Holmes klæddist svörtu en Giorgio Armani hannaði
brúðarkjólinn. Var það engu að síður mál
manna að brúðurin hefði sjaldan verið
fegurri.
Íbúar Bracciano voru himinlifandi með
daginn. Mátti panta rétti á veitingahúsum
sem skírskotuðu til kvikmynda brúðhjónanna og naut eplakaka nefnd eftir Suri
litlu óhemju vinsælda. Föt sem minntu á
búninga sem hjónin hafa klæðst í myndum
sínum voru einnig fáanleg í bænum en
ekki fylgir sögunni hvernig þau seldust.
RVE

4OM #RUISE #RUISE VEIFAR HÁR AÈD¹ENDUM SEM BIÈU
KLUKKUTÅMUM SAMAN TIL AÈ BERJA ¹TRÒNAÈARGOÈIÈ
AUGUM
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Starfsmenn telja
uppsagnir ólöglegar
Starfsmenn Flugmálastjórnar gagnrýna uppsagnir hart og telja að lög hafi verið brotin. Flugmálastjóri segir stjórnvöld vilja verja réttindi starfsmanna. Flugumferðarstjórar leita starfa í Evrópu þar sem atvinnutækifæri eru mikil.
+*!2!-, Margir starfsmenn Flug-

málastjórnar telja að brotin hafi
verið lög um réttindi starfsmanna
við aðilaskipti fyrirtækja frá 2002
þegar þeim var sagt upp störfum
vegna breytingar stofnunarinnar í
opinbert hlutafélag. Flugmálastjóri segir að ákvörðun um uppsagnir hafi verið tekin sameiginlega
af
Flugmálastjórn
og
samgöngu- og fjármálaráðuneyti.
Loftur Jóhannsson, formaður
Félags íslenskra flugumferðarstjóra, segir að samkvæmt lögum
um aðilaskipti sé einfaldlega bannað að segja starfsmönnum upp,
þeir eigi að færast til nýja fyrirtækisins og við það séu starfsmenn
mjög ósáttir. „Ástæðan fyrir uppsögninni er annaðhvort klúður hjá
ríkinu eða verið er að rjúfa ráðningarsambandið til að Flugstoðir
þurfi ekki að standa skil á þeim
réttindum og skyldum sem eru
skilgreind í ráðningarsamningum
starfsmanna sem eru ekki lengur
til staðar.“
Þorgeir Pálsson flugmálastjóri
þekkir til þeirra efasemda að uppsagnirnar samrýmist lögum um
aðilaskipti en segir það ekki túlkun
stjórnvalda. „Yfir málið fóru nánast allir sem þekkja til þessara
mála hjá okkur og ráðuneytunum
og það var full samstaða um að rétt
væri að standa að þessu með þessum hætti. Með uppsagnarbréfi var
öllum boðið sama starf á sömu
kjörum hjá Flugstoðum.“ Þorgeir
segir einnig að ríkisstarfsmenn
eigi biðlaunarétt og hann verði
ekki virkur nema starf sé lagt
niður eða starfsmanni sagt upp.
„Þetta var því hugsað meðal ann-
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ars til hagsbóta fyrir þá sem vildu
nýta sér biðlaunarétt sinn.“
Loftur minnir á að Sturla Böðvarsson samgönguráðherra sagði
þegar hann mælti fyrir frumvarpinu um stofnun Flugstoða ohf. að
engum starfsmanni Flugmálastjórnar yrði sagt upp störfum og
vitnaði þar í lögin um aðilaskipti.
„Hann sagði líka í Sjónvarpinu í
gær að eftir 1. janúar hafi flugumferðarstjórar ekki atvinnutækifæri
hjá öðrum en Flugstoðum. Í Evrópu

vantar á þriðja þúsund flugumferðarstjóra svo þeir sem vinna á Íslandi
gætu fengið vinnu annars staðar á
morgun. Ég þekki til flugumferðarstjóra sem fengið hafa störf í Noregi á næsta ári og að aðrir hyggjast
nýta sér biðlaunarétt sinn og hætta
um áramótin.“ Loftur segir marga
kollega sína vilja vinna fyrir Flugstoðir en þeir muni ekki þiggja það
eins og ölmusu. Ekki náðist í Sturlu
Böðvarsson í gær vegna málsins.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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 GREIN ,AUNAKJÎR OG STARFSSKILYRÈI
2ÁTTINDI OG SKYLDUR FRAMSELJENDA
SAMKV¾MT R¹ÈNINGARSAMNINGI EÈA
R¹ÈNINGARSAMBANDI SEM FYRIR HENDI
ER ¹ ÖEIM DEGI SEM AÈILASKIPTI EIGA
SÁR STAÈ ¹ AÈ F¾RAST YFIR TIL FRAMSALS
HAFA
 GREIN 6ERND GEGN UPPSÎGNUM
&RAMSELJANDA EÈA FRAMSALSHAFA

ER ËHEIMILT AÈ SEGJA STARFSMANNI
UPP STÎRFUM VEGNA AÈILASKIPTA AÈ
FYRIRT¾KI EÈA HLUTA ÖESS B¾ÈI FYRIR
OG EFTIR AÈILASKIPTIN NEMA EFNAHAGS
LEGAR T¾KNILEGAR EÈA SKIPULAGSLEGAR
¹ST¾ÈUR SÁU FYRIR HENDI SEM HAFA
Å FÎR MEÈ SÁR BREYTINGAR ¹ STARFS
MANNAHALDI FYRIRT¾KIS

+ULDAKASTIÈ Å H¹MARKI

Vetrarríkið er mikið á Íslandi
6%¨52 Vetrarríkið á landinu hefur

ekki farið fram hjá neinum undanfarna daga en þess gætir líka
víðar. Sjófarendur verða þess
varir að óvenjulega kalt hefur
verið á undanförnu eins og farþegar um borð í farþegaferjunni
Herjólfi komust að í siglingum á
milli lands og Eyja.

Sófakynslóðin eftir Áslaugu
Einarsdóttur og Garðar Stefánsson var frumsýnd við góðar
viðtökur í Háskólabíói í gær.
Myndin fjallar um aktívisma á
Íslandi og hvað fólk getur gert til
að vinna að hugsjónum sínum.
Garðar segir hugtakið
aktivisma hafa fengið nokkurs
konar viðurkenningu með þessari
fjölsóttu frumsýningu. „Aðgerðarstarf hefur haft neikvæða
ímynd og það er eitthvað sem
verður að berjast gegn. Aktívistar eru einfaldlega það fólk sem
vill láta skoðun sína heyrast og
þetta er ört stækkandi hópur,“
segir Garðar.
SGJ

3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR

Þingmenn í
efstu sætum
34*«2.-, Sjálfstæðismenn í
Norðvesturkjördæmi samþykktu
í gær framboðslista sinn fyrir
komandi alþingiskosningar á
kjördæmisþingi í
Borgarnesi.
Flokkurinn fékk
þrjá þingmenn
kjörna í síðustu
kosningum,
34) 3TURLA "ÎÈV
ráðherrana
ARSSON LEIÈIR LISTA
Sturlu Böðvars- 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
son og Einar K.
Å .ORÈVESTURKJÎR
Guðfinnsson, og D¾MI
þingmanninn
&2¡44!",!¨)¨34%&.
Einar Odd
Kristjánsson.
Þeir skipa áfram þrjú efstu sæti
listans í þessari röð. Í fjórða sæti
er Herdís Þórðardóttir, fiskverkandi á Akranesi, sem kemur ný
inn á listann.
Kjördæmisþingið í Borgarnesi í
gær samþykkti tillögu uppstillingarnefndar samhljóða og ekki
komu fram neinar athugasemdir
við uppröðunina.
SH¹

-YNDIN ER TEKIN UM BORÈ
Å (ERJËLFI

5PPL VEITA +RISTJ¹N  EÈA !NDRÁS
  4IL SÕNIS Å 3UÈURHRAUNI #

UNARSJËÈUR N¹MSMANNA OG 5NGT FËLK Å
%VRËPU FJ¹RMÎGNUÈU HEIMILDAMYNDINA

Aktívismi hlaut
viðurkenningu
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Hannes, Milton Friedman
var …?

¥4!,¥! !0 Leikaraparið Tom Cruise og Katie
Holmes gekk í það heilaga í gær. Fór
athöfnin fram í fallegum miðaldakastala í
Bracciano á Ítalíu að viðstöddu fjölmenni,
auðkýfingum og dægurstjörnum á borð við
Jim Carrey, Brooke Shields og Beckhamhjónin. Voru brúðhjón og gestir umsetin
fjölmiðlafólki enda langt síðan brúðkaup
hefur vakið aðra eins athygli.
Margmenni hafði jafnframt safnast
saman fyrir utan kastalann, enda hefur
mikil eftirvænting ríkt síðan Cruise bað
Holmes í Eiffelturninum í júní á þessu ári.
Höfðu allra hörðustu aðdáendurnir beðið
klukkutímunum saman eftir að berja
átrúnaðargoð sín augum.
Við athöfnina var kennisetningum
Vísindakirkjunnar fylgt í hvívetna, þar

Ölfusáin ryður frá sér klakahröngli í miklu magni og er það
vel sjáanlega lagt á haf út. Vestmanneyingar sem ferðast ítrekað
með Herjólfi hafa margir ekki
séð ummerki veturs konungs á
jafn áþreifanlegan hátt og myndir Óskars P. Friðrikssonar sýna.
SH¹

"¥,3,93
"ÅLLINN ËNÕTUR
%LDRI MAÈUR KEYRÈI ¹ GRJËTGIRÈINGU Å
«SHLÅÈINNI VEGINUM ¹ MILLI ¥SAFJARÈAR
OG "OLUNGARVÅKUR UM KLUKKAN EITT Å
G¾R "ÅLLINN FËR ÒT AF VEGINUM Å H¹LKU
-ANNINN SAKAÈI EKKI EN BÅLLINN ER
ËNÕTUR

##%
**(+  $ 10+/%+

% !' '!! 
!'!# ! !
##!$   '('$&$ "%  #  "'#% % ,
!#  !   + )  ' ,  #% ,#%# #.,.#,  
#) %  %%),   . %# &  ! /!   ! 
% % !'!
" ..)%# #)# ! #)! % % %..).#   ) 
**( ' #"% .  # %   /! -     #   
  "%   % %% $  %#.%# %# , %#!     /!
(#"() 

 % * %#  *%  $'

 









$
!

 









$

 
#

"


 #









(0 1((
2)1( ( $ . ( 0$(

1   3 *(" * 4 %"  *
.   ( *("  (  .$

&(0 ( 0( ( (

+ (  33 4 %( 1   % )  *3*
( *  (* $     3 *3 3.% $

,( %# $#+#( % $+ (*$% +%

-. 1 ( 0(

4" * 1 *  *3    %3   
*(.%     **. *( $

(( (. 

!  1 * 3 33   ) *3  ( 
.*    ***  * )*3 
 3 )1     3 *3 3.% ) )
+* 3   $

  ((0(

4 '* * *  (.% 3"   ( 
" %3   *1 *  *
 ( "* $

      

        



'%.')¨ 

+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2
"ANDARÅKJADALUR

 

 

3TERLINGSPUND

 

 

%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

3$2

 

 

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
 
(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

3TEF¹N *ËN (AFSTEIN

Borgarstjóri
snýr út úr
"/2'!2-, Stefán Jón Hafstein
borgarfulltrúi ætlar að kanna
hvort leita eigi eftir áliti Eftirlitsstofnunar EFTA vegna þess
hvernig staðið var að gerð
viljayfirlýsingar við hjúkrunarheimilið Eir um byggingu
menningarmiðstöðvar í Grafarvogi.
Stefán telur viljayfirlýsinguna
stangast á við fyrirliggjandi álit
lögmanna Reykjavíkurborgar um
að framkvæmdin sé útboðsskyld
á Evrópska efnahagssvæðinu.
Hann telur málsmeðferðina alla
og skýringar borgarstjóra og
formanns borgarstjórnar á henni,
mjög gagnrýniverða.
SH¹

3IGRÅÈUR  !NDERSEN

Engin lög þarf
um fjármálin
02«&+*®2 Sigríður Á. Andersen,
frambjóðandi í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík,
hefur birt
upplýsingar vegna
framboðs síns.
Prófkjörið kostaði
3,7 milljónir króna
og framlög námu
3,8 milljónum. Þau
komu frá 25
félögum og 31
3)'2¥¨52 
einstaklingi.
!.$%23%.
Meðalframlag
fyrirtækja var um 135.000 krónur
og einstaklinga um 16.000 krónur.
Sigríður segir að hæstu
framlög fyrirtækis hafi verið 300
þúsund krónur og einstaklings
250 þúsund. „Með því að birta
uppgjör prófkjörsins sýni ég
fram á hversu auðvelt það er að
birta þessar upplýsingar og að
ekki þarf lög um fjármál framboða eins og rætt er um núna. Það
er líka umhugsunarefni að þeir
sem hæst tala um lög hafa ekki
birt upplýsingar sínar.“
SH¹
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3PARISJËÈURINN STYRKIR FÁLAGASAMTÎK OG HVETUR VIÈSKIPTAVINI TIL Ö¹TTTÎKU

+OSNING RNA *OHNSEN

TAK ¹ SVIÈI GEÈHEILBRIGÈISM¹LA

Úrsagnir úr
flokknum

3®&.5. „Þú gefur styrk“ er heiti átaks sem Sparisjóð-

urinn stendur fyrir meðal viðskiptavina sinna og
landsmanna til styrktar verkefnum átta félagasamtaka
á sviði geðheilbrigðismála.
Átakið stendur til jóla og er tilgangur þess að safna
fé til stuðnings hugmyndum samtakanna átta um
hvernig betrumbæta megi geðheilbrigðisgeirann hér á
landi. Hugmyndirnar að baki átakinu voru kynntar á
blaðamannafundi á Grillinu í gær. Rithöfundurinn
Einar Már Guðmundsson las þann kafla úr bók sinni
Englum alheimsins sem gerist á Grillinu og helstu
leikarar samnefndrar kvikmyndar buðu svo fulltrúum
félagasamtakanna til borðs með táknrænum hætti.
Á fundinum var sagt frá því að viðskiptavinir
Sparisjóðsins ráða til hvaða félaga styrkjum er varið,
ákveði þeir á annað borð að styrkja átakið. Sparisjóðurinn leggur þá að lágmarki 1.000 kr. til þess verkefnis
í nafni viðskiptavinarins.

",!¨!-!..!&5.$52  '2),,).5 ,EIKARARNIR "ALTASAR +OR

M¹KUR OG )NGVAR 3IGURÈSSON OG FORSVARSMENN FÁLAGASAMTAKA ¹
SVIÈI GEÈHEILBRIGÈISM¹LA SKOÈA HÁR HEIMASÅÈUNA WWWSPARIIS

Sérstakur sími, 901 1000, verður jafnframt opnaður
svo að landsmenn allir geti lagt málefninu lið, en uppsafnaðir fjármunir skiptast jafnt á verkefnin átta.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni www.
spari.is.
RVE

Ekki víst að Kristinn
taki sæti á listanum
Magnús Stefánsson er sigurvegari prófkjörs Framsóknar í Norðvesturkjördæmi.
Kristinn H. Gunnarsson féll niður í þriðja sæti og segir bandalag hafa verið
myndað gegn sér. Félagshyggju var hafnað í prófkjörinu að mati Kristins.
Magnús
Stefánsson
félagsmálaráðherra er sigurvegari
prófkjörs Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi. Kristinn H.
Gunnarsson alþingismaður, sem
einnig sóttist eftir fyrsta sætinu,
féll niður í þriðja sætið en Herdís
Sæmundardóttir
varaþingmaður
hlaut annað sætið eins og hún
stefndi að. Kristinn hefur ekki tekið
ákvörðun um hvort hann tekur sæti
á listanum og fullyrðir að bandalag
hafi verið myndað gegn sér. Kristinn vill færa stuðningsmönnum
sínum þakkir fyrir stuðninginn en
ætlar að meta sína stöðu í rólegheitunum á næstu dögum. Hann segir
niðurstöðuna skýra; málefnaáherslur flokksins í kjördæminu verði
þær sem forysta flokksins hefur
staðið fyrir. „Áherslunni á félagshyggju og manngildið, sem ég hef
staðið fyrir, er hafnað með þessari
niðurstöðu.“ Kristinn segist ekki
hafa ákveðið hvort hann taki sæti á
listanum og að það sé staðreynd að
myndað var bandalag gegn honum.
Kristinn segir einnig að stefna forystunnar hafi skilað verstu útkomu
í sveitarstjórnarkosningum í sögu
flokksins. „Það segir allt sem segja
þarf um mat kjósenda á frammi-

02«&+*®2
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HEIMSËKN BRESKA FORS¾TISR¹ÈHERRANS ILLA
OG SÎKUÈU HANN UM STRÅÈSGL¾PI
&2¡44!",!¨)¨!0

"LAIR HEIMS¾KIR 0AKISTAN

Samstarf gegn
hryðjuverkum

"2%944)2 4¥-!2 -AGNÒS ER SIGURVEGARI PRËFKJÎRSINS EN VONIR +RISTINS UM ÖINGS¾TI

ERU LITLAR -YNDIN ER TEKIN FYRIR TVEIMUR ¹RUM ÖEGAR SAMSTAÈA FLOKKSINS VAR MEIRI

bjartsýn á árangur. Herdís virðist
eina konan sem á raunhæfan möguleika á þingsæti í kjördæminu og
við munum gera allt til að það
náist.“
Herdís Sæmundardóttir þakkar
sínu fólki stuðninginn heilshugar og
er afar ánægð að hafa náð þeim
árangri sem hún stefndi að. Hún
segir róðurinn fram undan geta
orðið þungan. „Flokkurinn hefur
ekki mælst með mikið fylgi að undanförnu og að honum sótt úr mörgum áttum. En það er allt að vinna og
flokkurinn er sterkur í kjördæminu.“ Herdís segir ekkert hæft í
orðum Kristins um að bandalag hafi
verið myndað gegn honum. „Ég
leyni því ekki að ég hef ekki verið
sátt með hvernig Kristinn hefur
komið fram opinberlega með málefni flokksins og ég veit ekki hvaða
meiningu hann leggur í það að ég
eða aðrir séum handgengin forystu
flokksins.“

stöðu flokksins og það er miður að
halda eigi áfram á sömu braut.“
Magnús Stefánsson segist fyrst
af öllu vera mjög ánægður með sinn
hlut og er ánægður með þátttökuna
í prófkjörinu. „Það voru flokksmenn sem tóku þátt og tóku afstöðu
til þeirra frambjóðenda sem voru í
boði. Þetta er þeirra niðurstaða.“
Magnús segir að hann ætli ekki að
taka þátt í umræðu um að bandalag
hafi verið myndað gegn Kristni.
„Við munum sækja fram og erum

²23,)4 02«&+*®23).3
3¾TI

!TKV¾ÈI


 
 
 
 

34*«2.-, Flokksbundnir
sjálfstæðismenn hafa sagt sig úr
Sjálfstæðisflokknum eftir að Árni
Johnsen hlaut kosningu í annað
sæti á lista flokksins í Suðurkjördæmi í nýafstöðnu prófkjöri.
Geir H. Haarde, forsætisráðherra
og formaður Sjálfstæðisflokksins, hefur staðfest þetta. Morgunblaðið greindi frá þessu í gær.
Ekki náðist í Andra Óttarsson,
framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins, vegna málsins þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir.
Árni Johnsen vildi ekki tjá sig
um málið þegar Fréttablaðið
hafði samband við hann í gær.

-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA
(ERDÅS  3¾MUNDARDËTTIR VARAÖINGMAÈUR
+RISTINN ( 'UNNARSSON ALÖINGISMAÈUR
6ALDIMAR 3IGURJËNSSON VIÈSKIPTALÎGFR¾ÈINGUR
)NGA «SK *ËNSDËTTIR VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR







+JÎRGÎGN VORU SEND ÒT  NËVEMBER SÅÈASTLIÈINN OG KOSNINGUNNI LAUK KLUKKAN ¹TTA ¹ FÎSTU
DAGSKVÎLD ¶¹ VORU ATKV¾ÈASEÈLARNIR KEYRÈIR FR¹ 2EYKJAVÅK TIL "ORÈEYRAR VIÈ (RÒTAFJÎRÈ ÖAR
SEM TALNING FËR FRAM  KJÎRSKR¹ VORU  SAMTALS GREIDDU  ATKV¾ÈI EÈA  
%INN SEÈILL VAR AUÈUR OG  ËGILDIR

SVAVAR FRETTABLADIDIS

0!+)34!. !0 Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, fór til
Pakistan í gær til viðræðna við
Pervez Musharraf, forseta
landsins, um hvernig hægt sé að
stemma stigu við för hryðjuverkamanna milli landanna.
Einnig bar stríðið í Afganistan á
góma.
Embættismaður utanríkisráðuneytis Bretlands sagði nýlega að
hundruð manna færu milli
landanna ár hvert til að flytja
skilaboð og safna fé til hryðjuverka. Tugur fari einnig til
landamæra Pakistan og Afganistan í þjálfunarbúðir.
SGJ

-ANN¾TA Å 3VÅÖJËÈ

Enn sjúkur
36¥¶*«¨ Mannæta, sem myrti
kærustu sína fyrir 27 árum, er
ennþá sjúkur og hættulegur, að
mati sænskra dómstóla, en fær
samt að fara í frí frá geðdeild og
fær þá að vera í íbúð sinni í
Malmö. Maðurinn notaði eldhúsáhöld til að skera líkama konunnar í sundur, borðaði hluta af henni
og drakk rauðvín með.
Maðurinn var handtekinn árið
1979, að sögn Aftonbladet,
grunaður um að hafa stolið
sjónvarpstæki móður sinnar. Í
ljós komu þá leifarnar af
unnustunni. Maðurinn var dæmur
til vistar á geðdeild.
GHS

Tollsk‡rsluger›
Hagn‡tt og ítarlegt námskei› í ger› tollsk‡rslna, um me›fer› allra
innflutningsskjala og allar helstu reglur er var›a innflutning.
Á námskei›inu er nota› n‡tt og sérútbúi› kennsluefni, kennslubók
og ítarefni. Einnig er kennt a› nota forrit í tollsk‡rsluger› í Navision
frá Maritech.

A› námskei›i loknu eiga ﬂátttakendur a› geta;
• ﬁekkt fylgiskjöl me› vörusendingum og hva›a tilgangi ﬂau ﬂjóna
• Gert tollsk‡rslur og reikna› út a›flutningsgjöld
• Nota› tollskrána til a› tollflokka vörur
• Haft grunnskilning á fríverslunarsamningum og gildi ﬂeirra
• ﬁekkt helstu reglur var›andi innflutning, innflutningstakamarkanir og undanﬂágur

Lengd: 21 kennslustund. Kennt er ﬂri›judaga og fimmtudaga og er
hægt a› velja um morgunnámskei› kl. 8:30 - 12:00 e›a
kvöldnámskei› kl. 18:00 - 21:30. Hefst 23. nóvember og l‡kur 5.
desember. Ver›: kr. 28.000,- (Allt kennslu- og ítarefni innifali›)

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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3AMS¾RISMÎNNUM SLEPPT

Deilt um skiptingu ráðuneyta

Líbía lætur 19
fanga lausa

0!,%34¥.! !0 Myndun þjóðstjórn-

Fórst þú á tónleikana með
Sykurmolunum í gærkvöld?
*¹
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Er jólaundirbúningurinn hafinn á þínu heimili?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

ar í Palestínu er í augsýn, en
Fatah- og Hamas-hreyfingarnar
munu ræða skiptingu ráðuneyta
í næstu umferð stjórnarmyndunarviðræðna. Ef sátt næst mun
hvor hreyfing tilnefna ráðherraefni, en hafa neitunarvald gegn
tillögum hinnar, sögðu samningamenn í gær.
Sátt hefur náðst um nýjan forsætisráðherra, Mohammed Shabir, fyrrum yfirmann íslamska
háskólans á Gaza, en hart er deilt
um hvor hreyfingin fær yfirráð
yfir fjármála- og innanríkisráðuneytunum. Nú þegar hefur verið
samþykkt að Hamas-hreyfingin

fái níu ráðuneyti, en Fatah-hreyfingin sex.
Með þjóðstjórn vonast hreyfingarnar til að alþjóðlegum efnahagsaðgerðum gegn Palestínu
ljúki, en þær hafa staðið síðan
Hamas náði völdum í þingkosningunum fyrir níu mánuðum.
Fráfarandi ríkisstjórn Hamas
sagði við þetta tilefni í gær að
ályktun Sameinuðu þjóðanna
gegn loftárásum Ísraelsmanna á
Gaza gangi ekki nógu langt og að
þvingunum verði að beita gegn
Ísrael. 21 árs Palestínumaður og
sextán ára drengur voru drepnir
af hermönnum Ísraels í gær.
SGJ

%&4)2-, ,/&423!2 0ALESTÅNSKAR

KONUR SKOÈA EYÈILEGGINGUNA EFTIR
LOFT¹R¹S ¥SRAELSMANNA ¹ BYGGINGU Å EIGU
(AMAS SAMTAKANNA
&2¡44!",!¨)¨!0

3µ2,!.$ !0 Stjórnvöld í Líbýu
slepptu nýlega nítján arabískum
föngum úr haldi, að sögn
sýrlenskra mannréttindasamtaka. Fangarnir höfðu setið í
fangelsi í sextán ár, en þeir
sættu lífstíðardómi fyrir
samsæri um að steypa yfirvöldum af stóli. Tveir höfðu þegar
dáið í fangelsi.
Fjórir fanganna voru Sýrlendingar, en þeir voru handteknir án
ákæru við komuna til heimalandsins á föstudag. Ekkert er
vitað um afdrif hinna fimmtán,
sem eru frá Palestínu, Jórdaníu
og Líbanon.
SGJ

Tölvunám
Stafrænar myndavélar
Stutt og hagnýtt námskeið fyrir þá sem eru að
taka fyrstu skrefin með myndavélina. Farið yfir
öll helstu grundvallaratriði og meðferð
myndanna í tölvunni. Þátttakendur glöggva sig á
stærð og upplausn mynda, skipulag myndanna í
heimilistölvunni og grundvallarlagfæringar á
myndunum.
Þá verður farið yfir heimaprentun og framköllun
myndanna, að senda þær í tölvupósti eða vista á
geisladiska til varðveislu. Vinsælt, ókeypis
myndvinnsluforrit á Netinu tekið fyrir.
Lengd 14 std. (3 kvöld) Hefst 22. nóvember.
Verð kr: 15.000.- Kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

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

Tölvuskólinn
þinn

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210

&¨).'!2&2¨3,! !FGANSKAR KONUR SÕNDU FR¾ÈSLUNNI MIKINN ¹HUGA

%6! ,!5&%9 (ÁR MEÈ INNF¾DDUM DRENG

Fræddi ljósmæður
um ungbarnaeftirlit
Eva Laufey Steingrímsdóttir ljósmóðir er nýkomin frá Afganistan þar sem hún
fræddi hóp ljósmæðra og yfirsetukvenna um getnaðarvarnir, fæðingar og ungbarnaeftirlit. Mæðradauði í landinu er mjög hár og aðstæður frumstæðar.
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3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  

¶2«5.!2!¨34/¨ „Ég bjó í Cheghcheran sem er bær í Gowr-héraði í MiðAfganistan. Þarna dvaldi ég í tvær
vikur en héraðið er eitt af þeim
fátækustu í Afganistan,“ segir
Laufey sem var þar á vegum friðargæslunnar í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Þingeyjarsýslu á
Húsavík.
„Aðstæður í Cheghcheran eru
mjög frumstæðar og stærstur
hluti barna fæðist í heimahúsum.
Sem dæmi um frumstæða búsetuhætti má nefna að ekkert rafmagn
er á svæðinu og vatnið er varla
drykkjarhæft.“
Laufey segir að fræðslan hafi
tekið mið af þeim aðstæðum sem
fyrir voru en hún fólst í fyrirlestrum og verklegum æfingum. „Konurnar tala litla ensku og því þurfti
túlk til að túlka úr ensku yfir á
dari, sem er mál innfæddra.“
Eva segir að mæðradauði á
þessu svæði sé með því mesta sem
gerist í heiminum og tölur geri ráð
fyrir að um 1.800 mæður deyi af
hverjum 100.000 fæðingum þar
sem börnin lifa. „Aðrar tölur gera
ráð fyrir enn hærra hlutfalli
mæðradauða eða 6.000 mæðrum af
hverjum 100.000 fæðingum lifandi
barna. Ástæður þessarar háu dánartíðni má rekja til frumstæðra
aðstæðna, lítillar fæðingaraðstoðar frá faglærðu fólki og hás hlutfalls ungra mæðra en þær eru allt

²43+2)&4!2(«052).. (ËPUR LJËSM¾ÈRA OG YFIRSETUKVENNA SEM S¹TU F¾ÈINGARN¹M

SKEIÈIÈ HJ¹ %VU ,AUFEYJU

niður í 12-13 ára. Þá er skortur á
ýmsum matvörum eins og ávöxtum sem rýrir næringarmöguleika
verðandi mæðra.“
Laufey segir að hluti fræðslunnar hafi snúið að getnaðarvörnum en þær voru bannaðar á meðan
talibanar réðu ríkjum í landinu.
„Notkun getnðarvarna er þó enn
lítið útbreidd, ég lenti í því að túlkurinn, sem var karlmaður, neitaði

Uppsetning lykkjunnar
og útskaf eftir fósturlát
er því oft gert við frumstæðar aðstæður af aðilum sem ekki hafa
nægjanlega þekkingu á þessum
hlutum.
%6! ,!5&%9 34%).'2¥-3$«44)2
,*«3-«¨)2

að túlka nákvæmar lýsingar mínar
á notkun hettunnar.“
Laufey segir að í Afganistan sé
karlmönnum bannað að sinna
mæðraskoðun og fæðingarhjálp
og það útiloki aðstoð lækna. „Uppsetning lykkjunnar og útskaf eftir
fósturlát er því oft gert við frumstæðar aðstæður af aðilum sem
ekki hafa nægjanlega þekkingu á
þessum hlutum.“
Laufey segir að ekki hafi verið
tekin ákvörðun um hvort framhald
verði á verkefninu en að konurnar
sem setið hafi námskeiðið geti nú
frætt þær sem bætist í hóp yfirsetukvenna. „Ég lít á það sem forréttindi að hafa fengið að taka þátt
í þessu starfi og afganskar konur
voru bæði opnar og áhugasamar
um það sem ég hafði að segja
þeim.“
HUGRUN FRETTABLADIDIS

4VEIR BÅLAR LENTU Å ¹REKSTRI VIÈ B¾INN "REIÈUMÕRI SKAMMT FR¹ (ÒSAVÅK

%INN STËRSLASAÈUR ¹ GJÎRG¾SLU
,®'2%',5-, Árekstur tveggja varð við bæinn
Breiðumýri í Reykjadal um 30 kílómetra frá
Húsavík klukkan rúmlega sjö á föstudagskvöldið.
Annar ökumaðurinn, sautján ára gamall piltur, var
fastur í öðrum bílnum og var kallað á Slökkviliðið á
Akureyri til að ná honum út úr flakinu. Manninum
var náð út með klippum.
Hann var fluttur alvarlega slasaður áleiðis til
Akureyrar í sjúkrabíl. Þyrla Landhelgisgæslunnar,
TF-LIF, var kölluð út og mætti hún sjúkrabílnum við
Stórutjarnir, sem eru 50 kílómetra frá Húsavík og 45
kílómetra frá Akureyri, og flaug með manninn á

gjörgæsludeild Landspítala - háskólasjúkrahúss í
Fossvogi. Að sögn svæfingalæknis á gjörgæsludeild
var maðurinn í aðgerðum aðfaranótt laugardagsins
og er hann stórslasaður. Tvær konur voru í hinum
bílnum og voru þær fluttar á Fjórðungssjúkrahúsið
á Akureyri. Meiðsli þeirra voru ekki alvarleg að
sögn læknis og voru þær útskrifaðar af spítalanum á
föstudagskvöldið.
Að sögn Lögreglunnar á Húsavík liggja tildrög
slyssins ekki ljós fyrir en svo virðist sem nokkur
snjókoma hafi verið og töluverð hálka á veginum.
IFV
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¥SJAKI ¹ REKI ÒT AF STRÎNDUM .ÕJA 3J¹LANDS VEKUR FURÈU HEIMAMANNA

(EFUR EKKI GERST Å H¹LFA ÎLD
.µ*! 3*,!.$ !0 Stór ísjaki hefur
sést út af ströndum Nýja-Sjálands.
Þegar nánar var að gætt kom í ljós
að nokkrir aðrir stórir jakar eru á
floti á svipuðum slóðum. Þetta
þykja undur og stórmerki því
ísjakar hafa ekki sést frá ströndum Nýja-Sjálands í meira en hálfa
öld, eða allt frá árinu 1931.
Vísindamenn vinna nú hörðum
höndum að því að komast að raun
um hvaðan sá stóri er kominn.
Vitað er að hann er kominn til
Nýja-Sjálands frá Suðurskautslandinu, en vísindamönnunum
leikur forvitni á að vita hvar á
Suðurskautslandinu uppruna hans
er að leita.

Á síðasta ári fréttist reyndar af
ísjökum ekki langt frá NýjaSjálandi, en þeir hröktust
fljótlega burt fyrir veðri og
vindum og sáust aldrei frá
ströndinni, eins og nú er raunin.
Stóri jakinn, sem nú er kominn
á þessar slóðir, hefur sést frá
Dunedin á Suðureyju NýjaSjálands.
Ísjakarnir eru orðnir fólki í
ferðaþjónustunni tekjulind því
ferðamenn borga allt upp í 500
nýsjálenska dali fyrir útsýnisflug
yfir jakana. Sú upphæð mun nema
rúmum 20 þúsund krónum.
GB

3TAL SKËM Å VITLAUSRI ST¾RÈ

'¾ÈAKANNANIR MEÈAL FERÈAMANNA ¹ ¥SLANDI

550 5000

2OTTWEILER HUNDUR RÁÈST ¹ UNGBARN Å
¶ÕSKALANDI Å G¾R MEÈ ÖEIM AFLEIÈING
UM AÈ BARNIÈ LÁT LÅFIÈ (UNDURINN VAR Å
EIGU ¾TTINGJA BARNSINS OG VAR HONUM
LËGAÈ EFTIR ¹R¹SINA

3452,! "®¨6!233/. 3!-'®.'5
2¨(%22! 3TURLA SAGÈI ¹N¾GJULEGT HVE

GREININ HEFÈI VAXIÈ OG AFLAÈI HÒN NÒ UM
TËLF PRËSENT AF GJALDEYRISTEKJUM ¥SLANDS
&2¡44!",!¨)¨2«3!
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einkunn fékk verðlagning innanlandsflugs eða 2,9. Hæstu einkunnina fékk ástand bílaleigubíla, eða
8,5. Meðaleinkunn allra þátta að
verðlagi undanskildu var 6,6. Meðaleinkunn verðlags var 4,8.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir ferðamálaáætlun
Ferðamálastofu ganga vel en greinin þurfi að taka sig á í gæðamálum.
„Lækkun virðisaukaskatts og matarverðs er ein allra mikilvægasta
markaðsaðgerðin til lækkunar
verðs á þjónustu greinarinnar
meðal annars gagnvart erlendum
ferðamönnum. Ég held að þessi
könnun sanni að það er rétt ákvörðun gagnvart greininni.“
SDG

60765

AUGLÝSINGASÍMI

'¨) ¥3,%.3+2!2 &%2¨!
¶*«.5345 -)¨!¨ 6)¨
6.4).'!2 %2,%.$2!
&%2¨!-!..!

•

«ÈUR HUNDUR DRAP BARN

Ferðamenn
á
Íslandi eru helst ósáttir við verðlag
hérlendis samkvæmt könnunum
sem kynntar voru á Ferðamálaráðstefnu 2006 á fimmtudag. Á það
bæði við um íslenska og erlenda
ferðamenn. Ferðamálastofa lét
gera
viðhorfskönnun
meðal
íslenskra ferðamanna hérlendis og
Samtök ferðaþjónustunnar könnuðu álit erlendra ferðamanna á
gæðum íslenskrar ferðaþjónustu.
Hæst þótti erlendum ferðamönnum verðlag víns á veitingastöðum en rúm 92 prósent þeirra
töldu það mjög hátt eða fremur
hátt miðað við gæði. Næst kom
matur á veitingahúsum en 89 prósent töldu verð á honum mjög hátt
eða fremur hátt.
Íslenskir ferðamenn voru beðnir um að gefa ýmsum þáttum einkunn á bilinu núll til tíu. Lægstu

&%2¨!¶*«.534!
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Mest kvartað
yfir háu verðlagi

•

$«-3-, Kona á fimmtugsaldri
var dæmd í 45 daga skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur á föstudag fyrir að stela níu
pörum af skóm úr verslun í
Kringlunni. Fyrir dómi kom fram
að konan er á sterkum lyfjum. Að
hennar sögn eiga lyfin það til að
rugla dómgreind hennar. Þannig
hafi verið komið fyrir henni
umræddan dag enda hafi skórnir
ekki einu sinni verið í hennar
stærð. Konan hefur áður hlotið
dóm fyrir svipaðan þjófnað.
ÖSJ

PI PAR

Kona stal skóm

¥3*!+!2 3JALDG¾FIR VIÈ .ÕJA 3J¹LAND

Gerð

útflutningsskjala
22. nóvember, kl. 8.30 – 10.00
í Borgartúni 35, 6. hæð
Útflutningsráð í samstarfi við Transport, toll- og flutningamiðlun ehf. ásamt Euro Info skrifstofunni bjóða upp á fræðslufund
í gerð útflutningskjala. Leiðbeinandi er Fríða Sjöfn Lúðvíksdóttir.
Fundurinn er þátttakendum að kostnaðarlausu en skráning
fer fram í síma 511 4 0 0 0 eða með tölvupósti á
utflutningsrad@utflutningsrad.is.
Nánari upplýsingar gefa Hermann Ottósson, forstöðumaður,
hermann@utflutningsrad.is og Inga Hlín Pálsdóttir, verkefnisstjóri, inga@utflutningsrad.is.

www.utflutningsrad.is

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is
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3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN OG RNI *OHNSEN

Brotið siðferði
eða tæknivilla
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

S

jálfstæðisflokkurinn er í sérkennilegri stöðu í aðdraganda komandi kosninga eftir sigur Árna Johnsen í prófkjöri flokksins í Suðurkjördæmi. Það er augljóst að
maður, sem hefur verið dæmdur vegna brota í trúnaðarstarfi fyrir þjóðina og fær afgerandi kosningu í annað
sæti listans og verulegan stuðning í forystusæti í sínu kjördæmi,
hefur unnið mikinn kosningasigur.
Nú er mikilvægt að halda því til haga að misgjörðir manna
eiga ekki að útiloka þá um lífstíð. Menn greiða skuld sína við
samfélagið og smátt og smátt með góðri breytni eiga þeir að
geta endurreist sig til sama sess í samfélaginu. Slíkt tekur tíma
og verkin verða að sýna merkin.
Hitt er svo annað að það er á engan hátt sjálfgefið að fyrri
sess fáist í fyrstu lotu. Gjaldkeri sem dregur sér fé verður tæpast gjaldkeri á ný. Ef hann verður það, þá er það að löngum tíma
liðnum. Það er því ekkert sjálfgefið að Árni Johnsen setjist á
þing og fari með vald fyrir hönd almennings í landinu á ný.

Misgjörðir fólks eru mestan part af tvennum toga.
Annars vegar greina menn ekki mun á réttu og röngu.
Eru með öðrum orðum siðblindir. Hins vegar vita
menn hvað er rétt, en breyta ekki samkvæmt því
vegna veiklyndis og lítillar stjórnar á hvötum sínum.
Breyta gegn betri vitund.
Misgjörðir fólks eru mestan part af tvennum toga. Annars
vegar greina menn ekki mun á réttu og röngu. Eru með öðrum
orðum siðblindir. Hins vegar vita menn hvað er rétt, en breyta
ekki samkvæmt því vegna veiklyndis og lítillar stjórnar á hvötum sínum. Breyta gegn betri vitund. Slíkt er í daglegu tali nefnt
breyskleiki og undan honum er enginn laus að fullu.
Mismunur þessa birtist gjarnan í viðhorfum manna til misgjörðanna. Sá breyski iðrast gjörða sinna á þeirri forsendu að
hann hafi látið veikleika sína sigra raunverulegt gildismat sitt
og siðferði.
Sá sem er siðblindur sér ekki að hann hafi gert neitt rangt og
því síður að nokkur hafi skaðast. Meinsemdin er í augum hans
fyrst og fremst að upp komst.
Því miður virðist skorta nokkuð upp á, miðað við svör Árna
Johnsen, að honum sé ljóst að hann brást með alvarlegum hætti
trúnaði almennings í landinu.
Mistök Árna voru af siðferðilegum toga, en ekki tæknilegum.
Það er alvarlegt að gera ekki greinarmun á slíku og það er alvarlegt ef öflugt stjórnmálaafl skrifar upp á skilningsleysi á þeim
greinarmuni. Í því ljósi var stuðningsyfirlýsing formanns Sjálfstæðisflokksins fljótfærnisleg, enda þótt hún hafi vísast verið
gefin af góðum hug og áður en Árni lýsti misgjörðir sínar af
tæknilegri rót.
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RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

(UGLEIKUR HITTIR YFIRHNAKKANN
(UGLEIKUR $AGSSON HELDUR ¹FRAM
SIGURFÎR SINNI OG SELDI NÕLEGA ÒTG¹FU
RÁTTINN ¹ BËKUM SÅNUM Å &INNLANDI
.ÕJASTA b/KKURm BËKIN b&YLGIÈ OKKURm
FER Å PRENTUN ¹ MORGUN OG ¾TTI ÖVÅ
AÈ KOMA ÒT EFTIR RÒMLEGA VIKU ¶ETTA
ER EKKI EINA BËK (UGLEIKS Å ¹R ÖVÅ
b%INEYGÈI KÎTTURINN +ISI  (NAKKARNIRm
ER ÖEGAR KOMIN ÒT ¥ BËKINNI ER MEINT
bHNAKKAV¾ÈINGm SEM GEKK YFIR ÖJËÈFÁ
LAGIÈ Å NOKKRAR VIKUR FYRR ¹ ¹RINU TEKIN
FYRIR %KKI VIRÈAST HNAKKAR
ALMENNT FÒLIR YFIR BËKINNI
ÖVÅ SJ¹LFUR YFIRHNAKKINN
SGEIR +OLBEINSSON HEFUR
TEKIÈ VIÈTAL VIÈ (UGLEIK
SEM SÕNT VERÈUR BR¹ÈLEGA
Å Ö¾TTINUM 3IRKUS 2VK !È
SÎGN KOM ÖAÈ (UGLEIKI
MIKIÈ ¹ ËVART HVERSU VEL

GADDAVÍR
ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM
Í HELJARGREIPUM

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð
skáldsaga sem gefur tilefni til þess að velta
fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi
og táknsögulega fjallar Gaddavír um
erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson,
Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

3P¾LD SK¹LD
b*ËN «SKAR VAR SK¹LD GOTT EN ANSI
KVARTS¹R m SKRIFAR 3TEF¹N 3N¾VARR
HEIMSPEKIPRËFESSOR b!LLIR VORU ¹ MËTI
*ËNI AÈ HANS MATI OG HANN FÁKK ALDREI
ÖANN HEIÈUR SEM HANN ¹TTI SKILIÈ ¶ETTA
ÖËTTI MÎRGUM FYNDIÈ EKKI SÅST MÁR
¡G ÒTHLUTAÈI ¹ TÅMABILI *ËNS «SKARS
VERÈLAUNUNUM TIL SP¾LDASTA SK¹LDS
¹RSINS .Ò HYGGST ÁG TAKA UPP ÖR¹ÈINN
SEM ÁG LÁT NIÈURFALLA ÖVÅ EFTIR
ÒTKOMU FIMMTA BINDIS
BËKMENNTASÎGUNNAR
KEPPAST SK¹LD VIÈ AÈ VERA
SP¾LD ²TNENFDIR ERUOG
VERÈLAUNAHAFINN ERHVER
ANNAR EN 3!- 3IGURÈ
UR ! -AGNÒSSONm

"AGGALÒTUR ¹ DANS¾FINGUM
'RÅNSÅÈAN "AGGALÒTUR HEFUR GLATT
LANDANN UNDANFARIN ¹R OG HLJËMSVEIT
ARARMUR SÅÈUNNAR HEFUR VERIÈ AÈ S¾KJA
Å SIG VEÈRIÈ 0LATA "AGGALÒTS b!PARNIR
Å %DENm HEFUR VERIÈ MEÈ ÖEIM MEST
SELDU ¹ ¹RINU OG EFTIR HELGI ER VON ¹
JËLAPLÎTUNNI b*ËL OG BLÅÈAm -EÈAL
JËLALAGANNA VERÈUR b+OMDU Å PARTÅm SEM
"AGGALÒTUR HEFUR FENGIÈ &ILMUS TIL AÈ
FRAMLEIÈA MYNDBAND VIÈ ¶ETTA VERÈUR
GRÅÈARLEGA METNAÈARFULLT MYNDBAND
SEM ¹ AÈ LÅKJAST SEM MEST MYNDBÎND
UM 7ESTLIFE OG ANNARRA STR¹KABANDA
"AGGALÒTSMENN HAFA VERIÈ ¹ STÅFUM
DANS¾FINGUM AÈ UNDANFÎRNU OG ÖAÈ
ER ENGIN ÎNNUR EN "IRNA "JÎRNSDËTTIR
%VRËVISJËN DANSHÎFUNDUR OG SYSTIR
3ELMU SEM TËK AÈ SÁR ÖAÈ VANDASAMA
VERKEFNI AÈ KOMA "AGGALÒTI Å VIÈUN
ANDI DANSFORM GUNNARH FRETTABLADIDIS

Lýðræði í skólastarfi
U

m helgina héldu samtök
áhugafólks um skólaþróun
ársþing sitt í Ingunnarskóla hér í
Reykjavík. Samtökin voru stofnuð
árið 2005 á Selfossi og innan
þeirra starfa kennarar, skólastjórnendur, foreldrar og aðrir
þeir sem hafa áhuga á betri
menntun á Íslandi. Mikilvægi
frjálsra félagasamtaka verður
seint ofmælt og sérstaklega nú
þegar allt stefnir í að stjórnmálaflokkarnir á Íslandi verði ríkisreknir. Sennilega endar sú vitleysa
með því að við í einkavæðingarnefndinni fáum þá á okkar borð og
til að koma þeim aftur í eigu
fólksins verða hlutabréf í þeim
send til skráðra flokksmanna.
Frjáls félagasamtök eru til vegna
þess að þar koma saman einstaklingar sem láta sig eitthvert
málefni svo miklu varða að þeir
bindast samtökum um það og
reyna að láta til sín taka. Ég spái
því að samtök áhugafólks um
skólaþróun eigi eftir að vaxa og
dafna á næstu árum. Það er alltaf
að vaxa skilningur á því hversu
mikilvæg menntun er í samfélaginu, bæði fyrir hvert og eitt okkar
og samfélagið í heild. Umræður
um menntamál hafa lengi verið
mjög bundnar við kjarabaráttu og
hve miklu fé eigi að verja til skólastarfs. Ekki er ástæða til að draga
úr mikilvægi þess að kennarar fái
góð laun eða að fjármunir séu
nægir til að ná þeim markmiðum
sem skólastarfinu eru sett. En það
er mjög nauðsynlegt að við ræðum
meira á opinberum vettvangi um
skólamálin og þá í víðara samhengi en bara um kaup og kjör. Á
námskrá grunnskóla að vera
nákvæmur leiðarvísir eða
stefnumótandi plagg, á Námsgagnastofnun að sitja ein að því fé
sem skólunum er ætlað til
námsgagnakaupa, á nám að vera
einstaklingsmiðað, hvernig örvum
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við skapandi hugsun, hver á hlutur
listnáms að vera? – allt eru þetta
spurningar, og þær eru auðvitað
miklu fleiri, sem skipta miklu máli
fyrir menntakerfið og þá um leið
fyrir framtíð þjóðarinnar.
Á ársþingi áhugafólks um
skólaþróun var sértaklega rætt

Lýðræði í skólastofunni þýðir
í mínum huga ekki að kennarinn ráði stundum en stundum
tapi hann í atkvæðagreiðslum
og allir fari út að leika.
um lýðræði í skólastarfi. Mér
veittist sú ánægja að fá að taka
þátt í þeim umræðum ásamt
Katrínu Jakobsdóttur. Við
ræddum um þá spurningu hver
ættu að vera áhrif nemenda,
starfsfólks, foreldra og stjórnvalda. Hver á að ákveða hvað,
hvað er átt við með lýðræði í
skóla, hver hefur lokaorðið, hver
ber ábyrgð og svo framvegis. Að
sjálfsögðu voru ekki veitt
endanleg svör við þessum
spurningum og í raun eru ekki til
slík svör. Menntakerfið er í
stöðugri þróun og spurningar sem
þessar kalla á mismunandi svör
við mismunandi aðstæður. En eitt
er ljóst. Lýðræði innan veggja
skólans er mikilvægt. Ekki þó
þannig að sex ára börn kjósi um
það hvort þau eigi að læra B eftir

að þau hafi lært A. En skólastarf
er samstarf margra ólíkra aðila
sem hafa mikla hagsmuni af því
að vel gangi og til að laða það
besta fram þá er nauðsynlegt að
leitað sé eftir skoðunum sem
flestra. Skólastarfið er einnig
margbrotið í eðli sínu og gæði
þess verða ekki einungis metin út
frá einkunum nemendanna;
vellíðan þeirra, félagsfærni,
sköpunargleði og aðrir slíkir
þættir skipta ekki minna máli
þegar upp er staðið.
Það er stór ákvörðun sem
ríkisvaldið tekur þegar það grípur
fram fyrir hendurnar á foreldrum
og skyldar börn þeirra til að ganga
í skóla. Fyrir þeirri ákvörðun eru
til mörg rök, auðvitað mis sterk. En
ein þau sterkustu snúa að því að
við viljum búa í lýðræðisþjóðfélagi.
Ákvarðanir hvers og eins okkar um
sameiginleg mál snerta þar með
alla. Slíkt fyrirkomulag krefst þess
að þeir sem mega kjósa hafi
nægjanlega þekkingu og færni til
að geta kynnt sér að gagni þau mál
sem kosið er um. En þekking ein og
sér nægir ekki, það þarf líka að
þjálfa fólk í því að vera virkir
þátttakendur í opnu lýðræðislegu
samfélagi. Sú þjálfun þarf að fara
fram innan veggja skólanna.
Agi í skólastarfi og skólalýðræði fara vel saman. Lýðræði í
skólastofunni þýðir í mínum huga
ekki að kennarinn ráði stundum en
stundum tapi hann í atkvæðagreiðslum og allir fari út að leika.
Þvert á móti. Frelsi fylgir ábyrgð
og það er nauðsynlegt að það sé
snemma byrjað að kenna börnum
þá staðreynd. Lýðræði í skóla
þýðir að það er hlustað á nemendur og foreldra þeirra og það sem
meira er nemendur og foreldrar
taka þátt í því að móta skólastarfið
og bera sameiginlega ábyrgð með
kennurum, skólastjórnendum og
stjórnvöldum.

Björn á leikinn
hafi kynnt yfirmönnum sínum efni greinarinnar áður en hún birtist og þeir ekki
gert athugasemdir. Hann setur því fram
ásakanir sínar að höfðu samráði við yfirmenn sína. Hér hafa því gerst tíðindi, sem
leiðara Þorsteins Pálssonar í Fréttadómsmálaráðherra hlýtur að bregðast við.
blaðinu í gær kemur fram áskorun til
Einu viðbrögð hans til þessa eru þau, að
Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra
vekja athygli á grein Arnars á heimasíðu
um viðbrögð við grein Arnars Jenssonar,
sinni. Alþingismenn hljóta að taka þetta
aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá embætti
mál upp og krefja ráðherrann um viðbrögð
ríkislögreglustjóra, sem birtist í Morgunog afstöðu. Annaðhvort stendur hann með
blaðinu sl. miðvikudag. Í leiðaranum
dómstólunum gagnvart þessari atlögu lögbendir Þorsteinn á að grein Arnars feli í (2%).. ,/&433/.
reglunnar eða ekki.
sér þá aðdróttun,að dómstólar hafi brugðLíkt og Þorsteinn Pálsson bendir á, þá getur aðeins
ist í „Baugsmálinu“. Grein Arnars verði ekki skilin
tvennt gerst í þeirri stöðu, sem upp er komin eftir
öðruvísi en svo, að dómstólar mismuni borgurum
grein Arnars. Annaðhvort metur Björn Bjarnason
landsins, gangi erinda auðmanna og „Baugsmálið” sé
dómsmálaráðherra þessa gagnrýni einskis og aðhefst
sönnun þess. Orðrétt segir Arnar í greininni: „Við
þá ekkert eða lýsir því yfir, að hann hafi fulla trú á
búum við þróaðar réttarreglur sem eiga að vera
dómstólunum. Sú afstaða gengisfellir þá embætti
nægilega traustar til þess að tryggja að allir fái sömu
ríkislögreglustjórans og jafngildir vantrausti ráðréttlátu málsmeðferðina, hvort sem um er að ræða
herrans á embættið. Taki hann á hinn bóginn mark á
auðmann, fjölmiðlakóng, einstætt foreldri eða
þessari gagnrýni, þá hlýtur hann að bregðast við
öryrkja. Hvort sem í hlut á Jón eða séra Jón. Baugsskjótt, en hann er það yfirvald í landinu, sem Arnar
málið er dæmi um að svo er ekki. Þessi þróun er
ákallar í grein sinni. Líkt og Þorsteinn bendir á í leiðóþolandi og ég kalla á viðbrögð yfirvalda þessa
aranum yrði Björn þá, að „grípa umsvifalaust til
lands.“
mjög róttækra aðgerða“. Þá dugi ekkert minna en
Hér hafa þung orð verið látin falla af háttsettum
„endurreisn dómstóla með nýrri löggjöf“.
lögreglumanni hjá embætti ríkislögreglustjóra, sem
er æðsti yfirmaður lögreglu í landinu. Undir greininni kemur fram starfsheiti Arnars hjá embættinu,
Höfundur er hæstaréttarlögmaður og formaður
hann hefur lýst því yfir í sjónvarpsviðtali, að hann
stjórnar Baugs Group hf.
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SIGURJÓN MAGNÚSSON

SGEIR VAR AÈ SÁR OG HONUM ÖËTTI HANN
SPYRJA ËVENJU DJÒPRA SPURNINGA
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Framan af ævinni varð ég
voða sár ef fólk mundi ekki
eftir afmælinu mínu en
þegar fer að síga á seinni
hlutann hef ég læknast af
þessu.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Pele skorar þúsundasta markið

 (VÅT¹ Å RNESSÕSLU ÖORNAR

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
SKORAÈI BRASILÅSKA FËTBOLTA
STJARNAN 0ELE ÖÒSUNDASTA
MARKIÈ ¹ FERLI SÅNUM SEM
ATVINNUMAÈUR Å KNATTSPYRNU
-ARKIÈ GERÈI HANN Å LEIK GEGN
LIÈINU 6ASCO DA 'AMA Å 2ÅË
DE *ANEIRO ¶ETTA VORU STËR
TÅMAMËT FYRIR ÖENNAN KAPPA
SEM ¹TTI AÈ BAKI ÖRJ¹ HEIMS
MEISTARATITLA
0ELE SEM HEITIR Å RAUN %DSON
!RANTES DO .ASCIMENTO HËF
UNGUR AÈ LEIKA KNATTSPYRNU
OG GEKK TIL LIÈS VIÈ 3ANTOS Å
HEIMALANDI SÅNU ÖEGAR HANN
VAR SEXT¹N ¹RA (ANN STÕRÈI
LIÈINU MARGOFT TIL SIGURS Å
BRASILÅSKU DEILDARKEPPNINNI
(ANN SLË HVERT MARKAMETIÈ ¹ F¾TUR ÎÈRU OG

SKORAÈI Å ALLT  MARK ¹
FERLINUM ÖAR AF EITT MARK AÈ
MEÈALTALI Å LEIK MEÈ BRASIL
ÅSKA LANDSLIÈINU
"LËMASKEIÈ 0ELE VAR ¹ SJÎTTA
OG SJÎUNDA ¹RATUGNUM
(ANN VANN HEIMSMEISTARA
TITILINN ¹RIN   OG
 (ANN GAT ÖË EKKI LEIKIÈ
ÒRSLITALEIKINN ¹RIÈ  ÖAR
SEM HANN MEIDDIST UM MITT
MËT
0ELE H¾TTI AÈ LEIKA MEÈ
LANDSLIÈINU ¹RIÈ  EN HÁLT
¹FRAM AÈ LEIKA MEÈ 3ANTOS
RIÈ  GERÈI HANN SJÎ
MILLJËNA DOLLARA SAMNING VIÈ
.EW 9ORK #OSMOS OG LÁK ÖAR
UM TVEGGJA ¹RA SKEIÈ ¹ÈUR EN
HANN LAGÈI SKËNA ¹ HILLUNA











UPP ¹ TVEIMUR STÎÈUM Å
STORMI
!BRAHAM ,ICOLN FLYTUR
FR¾GT ¹VARP SEM KENNT ER
VIÈ 'ETTYSBURG
!UÈUR !UÈUNS TEKUR
VIÈ STARFI BORGARSTJËRA Å
2EYKJAVÅK FYRST ÅSLENSKRA
KVENNA
'EIMFARIÈ !POLLO 
LENDIR ¹ TUNGLINU
'EIRFINNUR %INARSSON
HVERFUR Å +EFLAVÅK
!NWAR 3ADAT FORSETI
%GYPTALANDS HEIMS¾KIR
¥SRAEL FYRSTUR ÅSLAMSKRA
LEIÈTOGA
&YRSTA BJËRKR¹IN Å 2EYKJA
VÅK 'AUKUR ¹ 3TÎNG ER
OPNUÈ ¶AR ER SELT BJËRLÅKI
ÖAR TIL SALA BJËRS ER HEIMIL
UÈ SEX ¹RUM SÅÈAR
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Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og dóttur,

Ingibjargar Gestsdóttur
Engjasel 60.
Sævar B. Arnarson
Ásta Ingunn Sævarsdóttir
María Sævarsdóttir
Jónína Edda Sævarsdóttir
Gestur Örn Sævarsson
barnabörn og
Gestur Vigfússon

Garðar Gunnar Ásgeirsson
Jón Ólafur Kjartansson
Guðlaugur Ottesen Karlsson
Þórdís Jóhannsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Lillý
Steingrímsdóttir
Þverholti 10, Keflavík,

sem lést á Heilsustofnun Suðurnesja, 12. nóvember sl.,
verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn
21. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Heilsustofnun Suðurnesja.
Jón Ísleifsson
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Ólafur Eggert Júlíusson
Sigtryggur Leví Kristófersson
Ísleifur Jónsson
Svanlaug Jónsdóttir
Hildur Nanna Jónsdóttir
ömmu-, langömmubörn og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
við andlát og útför ástkærs eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður og afa

3LEPPTI AFM¾LISVEISLUNNI
Verslunin AB-varahlutir, sem selur
varahluti í bíla, varð tíu ára gömul í
vikunni. Eftir að hafa byrjað með
varahluti í Toyota-bifreiðar hefur fyrirtækið fært út kvíarnar, en nú fást
varahlutir, boddíhlutir og slithlutir í
flesta Evrópu- og Asíubíla hjá ABvarahlutum. „Þetta gengur allt í rétta
átt,“ sagði Jón S. Pálsson, eigandi
verslunarinnar, í samtali við Fréttablaðið, en hann stefnir á að stækka
verslunina bráðlega. Jón ákvað að
blása ekki til veisluhalda í tilefni
afmælisins, en styrkti þess í stað Ástu
Lovísu Vilhjálmsdóttur sem etur
kappi við illvígt krabbamein með peningagjöf.
„Fyrirtækið varð tíu ára á miðvikudaginn,“ sagði Jón í samtali við Fréttablaðið. „Konan mín hafði keypt helgarblað DV, þar sem er viðtal við Ástu
Lovísu, og við lásum það bæði á þriðjudagskvöldið. Ég hafði svona verið að
velta því fyrir mér hvort ég ætti að
halda veislu eða styrkja eitthvert málefni og hafði verið hugsað til bæði
Krabbameinsfélagsins og krabbameinssjúkra barna,“ sagði Jón, en
hann kannast sjálfur við lífið í klóm
krabbans. Fyrrum eiginkona Jóns,
Lára Björgvinsdóttir, lést úr krabbameini fyrir sjö árum. „Eftir að hafa
lesið greinina ákvað ég að sleppa
afmælisveislunni og styrkja frekar
þessa konu og fjölskyldu hennar,“
sagði Jón. „Það hafði verið haft samband við mig og mér boðið eitthvert
auglýsingatilboð í fjölmiðli fyrir
200.000 krónur. Ég ákvað að setja
þessa upphæð bara í þetta og lagði
hana inn á reikninginn hennar Ástu.“
Jón segist ekki hafa haft samband
við Ástu, en faðir hennar hringdi til að
færa Jóni þakkir degi síðar. „Mín var
ánægjan að geta gert eitthvað,“ sagði
Jón, sem sendi frá sér tilkynningu um
peningagjöfina. „Ástæðan fyrir því
var að minna aðra á að það má líka
fara þessa leið. Vonandi feta fleiri í

*«. 3 0,33/. 6ILL MINNA AÈRA ¹ AÈ MARGIR ÖURFA ¹ STUÈNINGI AÈ HALDA

fótspor okkar. Þeir eru margir sem
þurfa á stuðningi að halda,“ sagði Jón.
„Mér finnst bara svo ótrúlegt að ég

&2¡44!",!¨)¨'6!

hafi lesið þessa grein á alveg hárréttum tímapunkti. Svona gerast hlutirnir
stundum,“ sagði Jón. SUNNA FRETTABLADIDIS

Edvards Arnar Olsen
Sérstakar þakkir færum við séra Svavari Stefánssyni,
starfsfólki gjörgæsludeildar Landspítalans við
Hringbraut og Lögreglunnar í Reykjavík.
Guð blessi ykkur öll.

Innilegar þakkir færum við öllum sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við
andlát og útför föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Sigþrúður Ingólfsdóttir
Eydís Erna Olsen
Ívar Örn Edvardsson
Helga Kristín Olsen
Ingólfur Már Olsen
og barnabörn.

Jóns Stefánssonar

Sean Maverich
Sandra Dögg Guðmundsdóttir
Ingvar Valgeirsson
Tinna Sigurðardóttir

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

áður til heimilis á Bústaðavegi 89, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.
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Stefán Jónsson
Sigríður Sveinsdóttir
Karen Jónsdóttir
Þröstur Eyjólfsson
Bryndís Jónsdóttir
Ágúst Ingi Andrésson
Steinunn Jónsdóttir
Hallur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ísland 60 ár í SÞ

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Hinn níunda nóvember 1946
var aðild Íslands að Sameinuðu þjóðunum samþykkt.
Ísland á því 60 ára aðildarafmæli um þessar mundir.
Í tilefni af þessum tímamótum efnir Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi til
afmælishátíðar í dag, sunnudag, í húsnæði sínu að
Laugavegi 42. Valgerður
Sverrisdóttir utanríkisráðherra mun flytja ávarp, en
aðrir góðir gestir eru Birgir
Ármannsson alþingismaður,

Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður og kennari, Silja
Bára Ómarsdóttir, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar, og Tryggvi Jakobsson,
formaður Félags Sameinuðu
þjóðanna. Dagskráin hefst
klukkan tvö í dag og stendur
yfir í einn og hálfan tíma, en
að henni lokinni mun gestum gefast kostur á að ræða
við fólk í forystu hinna
ýmsu samtaka hér á landi
sem starfa með Sameinuðu
þjóðunum.
SUN
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Hópbílar hlutu umhverfisverðlaunin 2006
Hópbílar hf. í Hafnarfirði hlutu
umhverfisverðlaun
Ferðamálastofu fyrir árið 2006. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra afhenti
verðlaunin á ferðamálaráðstefnunni á Hótel Loftleiðum á fimmtudag.
Sem fyrr óskaði Ferðamálastofa eftir tilnefningum til verðlaunanna jafnframt því sem innan
stofnunarinnar er fylgst með því
sem ferðaþjónustuaðilar eru að
gera í umhverfismálum. Alls bárust átján tilnefningar í ár og urðu
Hópbílar hlutskarpastir. Í umsögn
Ferðamálastofu segir meðal annars að „allt frá árinu 2001 hefur
fyrirtækið einsett sér að vera í
fararbroddi í umhverfismálum og
árið 2004 fékk það umhverfis-

*«,!+/24 +OLBRÒN (RUND 3IGURGEIRS
DËTTIR MYNDLISTARMAÈUR GAF +RAFTI
MYNDINA

Kort frá
Krafti
Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt
fólk sem hefur greinst með
krabbamein og aðstandendur þess,
gefur út jólakort í ár. Kortin eru
myndskreytt af Kolbrúnu Hrund
Sigurgeirsdóttur
myndlistarmanni, sem gaf Krafti myndina.
Kortin eru seld tíu saman í
pakka á þúsund krónur. Sölufólk
verður á ferðinni með kortin en
einnig er hægt að nálgast þau í
Tekk-vöruhúsi, í Uniku og Euroskóm í Hafnarfirði. Þá er hægt að
senda tölvupóst á netfangið oley@
mi.is og panta kort.

AFMÆLI
(ANNA -ARÅA
+ARLSDËTTIR LEIK
KONA ER  ¹RA

&INNBOGI 0ÁTURS
SON MYNDLISTAR
MAÈUR ER  ¹RA

0ÁTUR %GGERZ ER
 ¹RA

GÒST "ORGÖËR
3VERRISSON SM¹
SAGNAHÎFUNDUR ER
 ¹RA

"RYNDÅS (ALLA
'YLFADËTTIR SELLË
LEIKARI ER  ¹RA
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stefnu sína vottaða samkvæmt
alþjóðlega
umhverfisstaðlinum
ISO
14001,
umhverfisstefnan
hefur verið yfirfarin og uppfærð
árlega og er orðin hluti af stjórnskipulagi fyrirtækisins.“
Fyrirtækið Hópbílar hf. var
stofnað árið 1995, helstu verkefni
fyrirtækisins eru tengd ferðaþjónustu og öllum þeim sem vilja ferðast. Fyrirtækið tilheyrir geira þar
sem það gæti með starfsemi sinni
haft neikvæð áhrif á umhverfið en
eigendur og stjórnendur fyrirtækisins hafa tekið þá meðvituðu
ákvörðun að lágmarka þau neikvæðu áhrif sem af rekstrinum
leiðir enda eru einkunnarorð fyrirtækisins: Öryggi, umhverfi,
hagur og þægindi.

'2.. 36%).+) *ËLASVEINNINN KOM

SNEMMA TIL BYGGÈA Å 4ËKÕË Å *APAN OG
ËH¾TT AÈ SEGJA AÈ HANN HAFI TEKIÈ
STAKKASKIPTUM ¥ STAÈ RAUÈA BÒNINGSINS
VÅÈFR¾GA SKARTAÈI SVEINKI NÒ FAGURGR¾N
UM BÒNINGI EN LOFAÈI AÈ SKIPTA YFIR Å
ÖANN RAUÈA FYRIR JËL
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sinn. Hún var þá á leiðinni til
London um haustið til þess að
hefja nám í Royal Academy of
Music. Svo skemmtilega vildi þá
til að Garðar var einmitt á leiðinni í þennan sama skóla. „Ég var
í óperudeildinni en hún var í
almennu
söngdeildinni.
Við
kynntumst svo örlítið betur þar.“
Einar bauð henni svo til
Íslands til að vera sérstakur gestur Garðars á tónleikum hans í
Laugardalshöll í maí síðastliðnum. Hún launaði honum svo
greiðann með því að bjóða honum
í sex vikna tónleikaferðalag um
Bretland til að kynna nýjustu
breiðskífu sína, Serenade. „Þetta
er voðalega góð kynning fyrir
mig í þessum geira. Að fá svona
kynningu strax, nokkrum mánuðum áður en platan kemur út, er
voðalega heppilegt. Ég geri mér
alveg grein fyrir því.“
Garðar segist ekki hugsa of
mikið um þessa tilvonandi útgáfu
sína í Bretlandi. Eins og plata
Katherine telst plata hans til
klassískra útgáfna, þó svo að tónlistin teygi einnig anga sína yfir í
popptónlist. „Það eru ekki allir
klassískir söngvarar sem vilja
syngja svona bland. Aðrir geta
það ekki. Það myndi bara ekki
passa að syngja þessa tegund tónlistar með algjörum óperustíl.
Maður syngur ekki popplög eins
og Pavarotti. Þetta kallast „crossover“ og með því að fara yfir í
það er ég að færa mig svolítið frá
því sem ég lærði. En ég er engu
að síður að gera þetta af fullum
krafti. Mér finnst þetta alveg
jafn mikilvægt.“
Garðar lokar alveg á það að
hafa átt sér draum um að verða
poppsöngvari og segir hugmyndina um að fara yfir í þessa blöndu
hafa komið frá Einari. „Hann
vildi gera svona plötu og ég hélt
að það myndi ekkert ganga. Ég
var nú samt alveg til í að prófa.
Svo gekk platan framar vonum
heima, og núna er ég hérna.“

yrstu tónleikar söngkonunnar
Katherine
Jenkins á sex vikna
Bretlandstúr
hennar
eru í Reading. Hún er
oft kölluð höfuðborg
Thames-dalsins og er ekki mikið
stærri en Reykjavík. Borgin er líklegast frægust fyrir sæmilegt fótboltalið sem inniheldur tvo Íslendinga
og
nokkuð
sóðalega
tónlistarhátíð sem haldin er árlega.
Þar komast drukkin ungmenni í
návist við ferskustu rokk-, raf- og
hiphoptóna hvers sumars.
Síðasta mánudagskvöld var
aðalviðburður tónlistarlífsins í
Reading eins fjarri þeirri sódómísku gleði og hugsast getur. Katherine er þekkt messósópran-söngkona frá Wales sem hefur selt
fleiri plötur en nokkur annar
klassískur listamaður í Bretlandi,
fyrr og síðar.
Fyrir rúmri viku gaf hún út
fimmtu breiðskífu sína og náði
alla leið á topp breska klassíska
sölulistans og í fimmta sæti á
popplistanum. Hún er Íslendingum auðvitað að góðu kunn eftir að
hafa komið fram á tónleikum með
okkar manni, Garðari Thór Cortes, á Íslandi fyrr á þessu ári í
Laugardalshöll. Núna launar hún
honum greiðann með því að kynna
Garðar, á hverju kvöldi, sem sérstakan gest sinn á tónleikum
sínum.
Fyrstu tónleikar ferðarinnar
eru haldnir í Hexagon-leikhúsinu,
sem er rétt handan við hornið á
aðalverslunarsvæði borgarinnar.
Það dregur nafn sitt af hönnun
sinni, en salurinn er sex-hliða og
tekur rúmlega 1.000 manns í sæti.

(LJËÈPRUFAN
Ég mæti til Reading rétt eftir
kaffileytið og tylli mér í sal Hexago-leikhússins. Á sviðinu er 26
manna sinfóníusveit að stilla
saman strengi sína fyrir væntanlega hljóðprufu. Ungur maður
gengur inn í salinn með bunka af
dreifimiðum. Þetta eru auglýsingasneplar til að kynna væntanlega útgáfu á fyrstu plötu Garðars hér í Bretlandi í febrúar
næstkomandi. Maðurinn, sem er
húðflúraður upp hendurnar, byrjar að dreifa miðunum í öll sæti
leikhússins. Síðar kemst ég að því
að þetta er Carl, svokallaður
„Tour manager“ Garðars. Hans
starf er að sjá til að allt gangi upp
hans og Garðars vegna á tónleikaferðalaginu. Carl þessi er vanur
Íslendingum, enda var hann í
sama hlutverki fyrir Nylon-stúlkurnar á þeim fjórum tónleikaferðum sem þær hafa farið í nú
þegar í Bretlandi. Allan tímann
sem ég fæ að fylgjast með er
hann á fullu, samt hristir hann
höfuðið yfir því hvað sé lítið að
gera miðað við ævintýri hans með
stúlkunum.
Þegar sinfóníusveitin er samstillt gengur Garðar inn á sviðið
til þess að hefja hljóðprufuna.
Hann er klæddur í gallabuxur og
flíspeysu og heilsar upp á nokkra
kunningja í sveitinni áður en hann
tekur sér stöðu við hljóðnemann.
Stjórnandinn er honum kunnugur
en þeir unnu víst saman að uppsetningu Phantom of the Opera í
West End, þar sem Garðar fann
loksins háa c-ið sitt. Þar hafði
hann hlutverk í um níu mánuði,
fyrir rúmum sex árum síðan, og
segist hafa ratað inn á hæsta
punkt raddsviðs síns eitt kvöldið.
Hann hefur ekki tapað því síðan
þá.
Eftir hljóðprufuna er ég leiddur inn í búningsherbergi hans þar
sem hann situr í rólegheitunum
og bíður með tóman maga eftir
því að vera sóttur í mat. Á leiðinni
á matsölustaðinn spyr ég hann
hvort það sé ekkert erfitt fyrir
hann að syngja saddur?
„Nei, skiptir litlu máli fyrir
mig,“ segir hann með afar mjúkum talanda, og mér bregður hálfpartinn yfir því hversu hár hann
er á tónskalanum þegar hann
talar. „Eins lengi og ég fæ mér
ekki rjómatertur eða einhverja
sykurdrullu sem ratar aftur upp í
háls.“
Svo spyr ég hann að því hvort
það eigi vel við hann að vera á

Hver er þessi Cortes?
Garðar Thór Cortes er nú á tónleikaferðalagi um Bretland í boði Katherine
Jenkins, messósópran, sem hefur selt fleiri plötur en allir aðrir klassískir
flytjendur í Bretlandi. Birgir Örn Steinarsson fór til Reading og varði fyrsta
degi tónleikaferðarinnar með tenórnum unga.
svona tónleikaferðalögum. „Svona
já og nei. Það er náttúrlega leiðinlegt að vera svona lengi í burtu að
heiman, og leiðinlegt að sofa alltaf í nýju og nýju rúmi.“
Eins og sannur fagmaður passar hann upp á sitt og pantar dietpepsí og kjúklingasalat. Við
ræðum á léttum nótum um flest
annað en feril hans eða kvöldið
yfir matnum, en tökum sameiginlega ákvörðun um það að setjast
niður í nokkrar mínútur og spjalla
stutt um alla velgengnina áður en
hann klæðir sig í jakkafötin.

b0ABBA LEIST VEL ¹ %INARn
Velgengni Garðars í Bretlandi er
nánast beint framhald af velgengni hans á Íslandi. Það er að
segja að allt sem hann hefur fengið upp í hendurnar í Bretlandi er
afrakstur einhvers sem hófst á
klakanum. Vanalega fara menn út
í skóla og annað, mynda sér sambönd og „byrja upp á nýtt“ í
útlandinu. Það hefur ekki verið
tilfellið með Garðar. Hann rataði
inn í Phantom of the Opera á WestEnd eftir að einn framleiðandi
þeirrar sýningar sá hann syngja í

Þetta er mjög góð kynning fyrir mig í þessum
geira. Að fá svona
kynningu strax,
nokkrum mánuðum áður
en platan kemur út, er mjög
heppilegt. Ég geri mér alveg
grein fyrir því.

Carmen Negra á Íslandi. Núna er
hann að undirbúa útgáfu fyrstu
plötu sinnar í Bretlandi, eftir að
útgáfa Einars Bárðarsonar seldi
rúmlega 20 þúsund eintök af
fyrstu breiðskífu hans heima.
„Þegar maður þekkir svona
góða menn, eins og Einar er, þá
vill maður ekki sleppa takinu af
þeim,“ útskýrir Garðar þegar ég
spyr hann hvort það hafi ekki
verið freistandi að leita að
erlendri útgáfu í stað þess að
gefa út hjá íslensku fyrirtæki á
Bretlandsmarkaði. „Fyrst við
getum farið þessa leið í stað þess
að fara í gegnum erlenda útgáfu
þá er það líka betra. Þá ráðum við
meiru sjálfir, hvað varðar lagaval og svo framvegis.“
Garðar segir nokkrar plötuútgáfur heima hafa verið búnar að
koma sér í samband við hann
þegar Einar Bárðarson hringdi
loksins í hann. „Hann kom svo
heim í kaffi einn daginn og við
spjölluðum lengi saman. Honum
fannst mjög skrítið að það væri
ekki búið að gefa neitt út með mér
og kynnti fyrir mér þetta viðskiptaplan hans. Hann vildi alltaf
meina það í upphafi að við ættum
erindi út líka. Hann vildi byrja
heima og sjá hvernig færi.“
Garðar segist strax hafa kunnað mjög vel við Einar og það hafi
ekki skemmt fyrir að hann og
pabbi sinn skuli vera góðkunningjar. „Pabba leist vel á hann. Þá
veit ég að hann er góður.“

+YNNI +ATHERINE OG 'ARÈARS
Garðar var fyrst kynntur fyrir
Katherine Jenkins á Íslandi þegar
hún var þar að heimsækja vin

'ARÈAR STELUR SENUNNI
Stuttu eftir spjallið okkar eru
tónleikagestir
vinsamlegast
beðnir um að fara í sæti sín þar
sem tónleikarnir eru að hefjast.
Dívan kemur inn í glitrandi
ljósbláum kjól og hefur söng sinn.
Katherine leggur sig mikið fram
við það að ná tengslum við tónleikagesti á milli laga. Hún hagar
sér líklegast á mjög óhefðbundinn
hátt miðað við aðrar sópran-dívur,
þar sem hún reytir af sér brandara á milli þess sem hún heillar
gesti með söng sínum.
Garðar er kynntur inn eftir
fjögur lög og þau syngja saman
dúett. Svo hverfur hún út af sviðinu og Garðar syngur tvö lög
einn. Annað þeirra er Lontano og
áður en hann syngur það tilkynnir Garðar áhorfendum að tveir
góðir vinir hans hafi samið lagið
sérstaklega fyrir sig. Lagið eiga
þeir Einar Bárðarson og Friðrik
Karlsson.
Dívan kemur aftur á svið, í
nýjum kjól, og Garðar kveður.
Eftir hlé leika þau sama leik,
Garðar kemur inn og syngur þrjú
lög á meðan dívan skiptir um
kjól, en í þetta skiptið einbeitir
Garðar sér að því að syngja
þekktar aríur. Salurinn fylgist
með sem dáleiddur og eftir að
Garðar hefur lokið söng sínum
ætlar fagnaðarlátunum aldrei að
linna. Það eru engar ýkjur að
halda því fram að pilturinn steli
senunni af stöllu sinni. Hún er
samt sérstaklega vingjarnleg við
hann og kynnir hann aftur á svið
í lok tónleikanna svo að gestir
geti sýnt honum þakklæti sitt enn
einu sinni. Á leiðinni út úr salnum heyrir maður nokkra segja:
„Hver er þessi Cortes?“
Það er alveg ljóst að þetta er
alvöru tækifæri fyrir Garðar að
fóta sig á breska klassíska markaðnum. Strax eftir tónleikana
mætir ritstjóri stærsta klassíska
tónlistarrits Bretlands baksviðs
sérstaklega til þess að þakka
Garðari fyrir sönginn. Hann er
einn af mörgum sem þarf að bíða
eftir því að fá að taka í spaðann á
tenórnum unga sem björt framtíð blasir við.N
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IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Windows XP home edition SP2
Microsoft Works
PowerDVD
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum
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MEDION V8 D336
Intel Celeron D 336
Innbyggt skjákort
160 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
512 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
16X Sony DVD skrifari
LAN 10/100 Mbit
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður --Microsoft Windows XP Home Edition
Power DVD 8 channel
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE (DVD Copy 1:1 Program)
CA eTrust Antivirus (90 days)
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Afrekaskrá ráðherra

(ALLDËR SGRÅMSSON
&ORS¾TISR¹ÈHERRA  SEPTEMBER
 TIL  JÒNÅ 
&JÎLDI FRAMLAGÈRA FRUMVARPA

¶AR AF ENDURLÎGÈ FR¹ FYRRA ÖINGI

&JÎLDI SAMÖYKKTRA FRUMVARPA

(LUTFALL SAMÖYKKTRA FRUMVARPA 
&JÎLDI M¹NAÈA Å EMB¾TTI

&RUMVÎRP ¹ M¹NUÈI
 
&RUMVÎRP SEM EKKI VORU SAMÖYKKT
(EIMILD TIL AÈ AFSALA TIL ,ANDSVIRKJUNAR
VATNSRÁTTINDUM OG LANDI VEGNA "ÒR
FELLSVIRKJUNAR TVISVAR LAGT FRAM 6ÅS
INDA OG T¾KNIR¹È OG 5PPLÕSINGALÎG

Ráðherrar hafa lagt fram 413 frumvörp á þessu kjörtímabili. Af þeim hafa
317 orðið af lögum. Svanborg Sigmarsdóttir rýndi í afrekaskrána.

N

ær öll frumvörp sem verða
að lögum koma frá ráðherrum. Erfitt er að meta hversu
duglegir ráðherrar eru, út frá
fjölda frumvarpa, enda fjölmörg
önnur mál sem ráðherrar sinna.
Ekki eru heldur allir á eitt sáttir um
að stefna ráðherra eigi að vera að
leggja sem flest frumvörp fram.
Vegna fjölda ráðherra á þessu
kjörtímabili er einungis hægt að
skoða afrekaskrá helmings þeirra
og er lögð áhersla á þá ráðherra
sem eru hættir eða hafa verið í
sama ráðuneyti frá upphafi kjör-

tímabils. Hvernig hinn helmingurinn hefur staðið sig birtist svo um
næstu helgi.
Einungis er litið yfir þau frumvörp sem lögð hafa verið fram á
þessu kjörtímabili og hjá hverjum
ráðherra er einungis litið til verka
á meðan hann var í embætti. Frumvörp sem einn ráðherra leggur
fram getur því verið samþykkt nú,
en telst til tekna þess ráðherra sem
tók við embætti.
Greinilegt er að forsætis- og
utanríkisráðherrar leggja fram
færri frumvörp en aðrir ráðherrar.

Björn Bjarnason hefur lagt fram
flest frumvörpin sem nú eru talin
upp, en hann er einn þriggja sem
hafa setið í sama ráðuneyti frá upphafi kjörtímabilsins. Hinir tveir
eru Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra og Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra.
Af þeim ráðherrum sem nú birtist var Sigríður Anna Þórðardóttir
með flest frumvörp miðað við
fjölda mánaða í starfi eða 2,5 frumvörp á mánuði. Fæst lagði Davíð
Oddsson fram sem utanríksisráðherra..

5TANRÅKISR¹ÈHERRA  MAÅ 
TIL  SEPTEMBER 
&JÎLDI FRAMLAGÈRA FRUMVARPA

¶AR AF ENDURLÎGÈ FR¹ FYRRA ÖINGI

&JÎLDI SAMÖYKKTRA FRUMVARPA

(LUTFALL SAMÖYKKTRA FRUMVARPA 
&JÎLDI M¹NAÈA Å EMB¾TTI

&RUMVÎRP ¹ M¹NUÈI
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¶AR AF ERU MEÈTALIN SAMÖYKKT LÎG
UM EIGNARHALD ¹ FJÎLMIÈLUM OG LÎG
UM BROTTFALL ¹ ÖEIM LÎGUM
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Við vorum bara að teikna til að
láta hver annan hlæja. Ég hefði
samt aldrei gefið þetta út nema af
því að aðrir sáu þetta og fannst
þetta fyndið. Mikið af þessu er
fyndið af því að þetta eru ógeðslegir brandarar. Fólk hlær oft að
hlutum af því að það má ekki hlæja
að því. Ég held það sé allt í lagi að
hlæja að hverju sem er svo lengi
sem það skaðar ekki aðra.“
Hefurðu aldrei haft áhyggjur af
því hvort þessir brandarar séu í
lagi? „Jú, ég hef teiknað suma
brandara og hugsað hvort ég sé ekki
að fara yfir strikið þarna. En hef
samt ákveðið að birta þær sögur af
því að mér hefur fundist þær segja
meira en að vera bara ógeðslegar.
Til dæmis hafði ég áhyggjur af
einum brandara af nauðgara á útihátíð, ég spurði systur mína og fleiri
hvort þetta væri í lagi og það voru
allir sammála um að það væri augljóst hvað ég væri að segja. Það er
greinilegt að þessir brandarar eru
ákveðin kaldhæðni.“

(5',%)+52 $!'33/. b¡G HEF ALLTAF VERIÈ ÖEIM MEGIN VIÈ VÅGLÅNUNA AÈ MÁR FINNST HNAKKATÅSKAN ASNALEG MÁR FINNST 3M¹RALINDIN
HALL¾RISLEG OG &- AÈHL¹TURSEFNI ¶ETTA ER Å RAUNINNI EINHVER MENNINGARLEYSAm
&2¡44!",!¨)¨'6!

Er þessi maður
geðveikur?
Hugleikur Dagsson er fyrsti myndasöguhöfundur Íslands sem sögur fara af.
Nýjasta bók Hugleiks, Eineygði kötturinn Kisi og Hnakkarnir, er nýkomin í
verslanir og fyrr í þessum mánuði gaf Penguin hann út á Bretlandsmarkaði.
Hanna Björk Valsdóttir leit við á skrifstofu hans í húsnæði Þjóðleikhússins
og fékk að heyra hvað býr að baki sögunum.

H

ugleikur
hefur
komið sér vel fyrir
á skrifstofunni þar
sem hann vinnur
við gerð söngleiksins Leg fyrir Þjóðleikhúsið og var að leggja lokahönd á næstu bók sína Fylgið
okkur. Fyrsta bókin sem Hugleikur gaf út sjálfur, Elskið okkur, kom
út árið 2002, Drepið okkur og Ríðið
okkur fylgdu í kjölfarið og slógu í
gegn á einni nóttu. JPV samdi við
strákinn og gaf út safnið Forðist
okkur og Bjargið okkur fyrir jólin
2005. Síðan kom Fermið okkur
2006. Myndasögurnar eru örsögur
þar sem Hugleikur dregur fram
sjúkleikann í samfélaginu og
flokkast mega sem háð. Einfaldir
brandarar þar sem kaldhæðni er
notuð til að gera grín að viðkvæmum málefnum og sjúku hugarfari.
Sögurnar kunna að fara fyrir
brjóstið á sumum og einhverjir
velta fyrir sér hvort það sé í lagi
með hann. Flestir fatta samt að
hann er fyndinn, sniðugur og klár,
enda hefur frægðarsól hans risið
jafnt og þétt.
Forðist okkur var sett á svið í
Borgarleikhúsinu og Hugleikur
vann Grímuna fyrir leikskáld ársins 2006. JPV gaf Avoid Us út á
ensku og bókaforlagið Penguin
keypti réttinn. Bókin sem kom út á
Bretlandsmarkaði undir titlinum
Should You Be Laughing at This?
hefur strax vakið athygli ytra.
Nýjasta bók Hugleiks, Eineygði
kötturinn Kisi og Hnakkarnir,
segir frá baráttu Kisa við árans
hnakkana frá annarri plánetu.
Þjóðfélagsádeila eða hvað?

%NGIN HEFÈ
„Ég er myndasöguhöfundur sem
skrifa líka leikrit og hef alltaf
ætlað að vera einhvers konar skapari,“ segir Hugleikur þegar hann
er beðinn að lýsa sjálfum sér. „Ég
hef ætlað að vera myndasöguhöfundur alveg síðan ég man eftir

mér, það kom aldrei neitt annað til
greina. Ég var alltaf að teikna.
Þegar ég var sex ára byrjaði ég að
teikna myndasögur fyrir sjálfan
mig. Mig langaði til að verða kvikmyndaleikstjóri líka. En það er
ekki enn þá búið að gerast. Myndasögugerðin er næsti bær við. Þetta
er eins og að gera litlar bíómyndir,
nema maður þarf ekki að eyða pening í tæknibrellur.“
Það hefur ekki farið mikið fyrir
myndasögugerð hér á Íslandi og
ekki mikil hefð fyrir henni. „Það
er mjög lítil hefð hérna, eiginlega
engin. Eina sem fólk þekkir er Sigmund sem birtist í Morgunblaðinu. Það eru til aðrir íslenskir
myndasöguhöfundar en það
hefur aldrei verið neinn markaður fyrir sögurnar. Ég hef
reynt að starfa við þetta síðustu þrjú ár og lifað af þessu
í kannski eitt ár. En ég er líka
að semja fyrir leikhús og
fleira.“
Hugleikur útskrifaðist af
Fjöltæknibraut Listaháskóla
Íslands árið 2002. „Ég byrjaði
að teikna Okkur-myndasögurnar
þegar ég var í LHÍ. Mig vantaði
verk á sýningu og setti sögurnar
upp á vegg, þá sá ég að fólk var að
hlæja að þessu.“

3VARTUR HÒMOR
Sumir brandararnir í Okkur-sögunum eru alveg á mörkunum.
Kúkur, piss, blóð, morð, sjálfsmorð, guðlast, nauðgarar og sifjaspell eru hlutir sem Hugleikur
grínast með. Þessar sögur urðu
strax gífurlega vinsælar. „Ég
held að það sé vegna þess
hversu auðlesið

efni þetta er. Ofboðslega einfaldar
teikningar með mjög einföldum
skilaboðum sem skila sér strax.
Það þarf ekki að skoða þessar blaðsíður lengi til að klára þetta. Svo
finnst fólki þetta bara rosalega
fyndið,“ útskýrir Hugleikur.
En af hverju er þetta svona
fyndið? „Ég veit það ekki. Þetta
varð bara óvart til. Ég hafði alltaf
teiknað svipaðar myndir þegar ég
var yngri með frændum mínum.
Teiknaði kannski karla að skjóta
hver annan og gera eitthvað ljótt.

«VILJANDI ÖJËÈFÁLAGS¹DEILA
Ertu þá viljandi að nota kaldhæðni
til að benda á það sem þér finnst
að í þjóðfélaginu? „Nei, það hefur
næstum því komið eftir að ég fékk
þá gagnrýni að ég væri með þjóðfélagsádeilu. Þá fór ég stundum að
hugsa um sögurnar sem komu á
eftir sem þjóðfélagsádeilu en það
var aldrei tilgangurinn. Ég reyni
bara að teikna þetta eins hratt og
ég get, um leið og hugmyndin
sprettur. En eftir á þá eru kannski
einhverjar pælingar þarna.“
Ertu þá ekki að reyna að koma
skilaboðum á framfæri þegar þú
teiknar söguna? „Jú, kannski
meira núna en áður en samt ekki
viljandi. Ég held að flestir sem
gera eitthvað, hvaða list sem það
er, eru að tjá sig og þar af leiðandi
að koma einhverjum skilaboðum á
framfæri. En ég var aldrei með
það á hreinu hvaða skilaboð það
voru. Síðan hef ég notað það hálfpartinn sem afsökun. Þegar ég er
spurður hvað ég sé að pæla þá segi
ég stundum að heimurinn sem við
búum í sé rosalega ljótur og að ég
sé að reyna að benda á það.“
Nýlega birtist grein í Irish Sun þar
sem hagsmunasamtök barna vilja
banna bókina hans í Írlandi og
segja hana gefa unglingum vafasöm skilaboð. Hugleikur svarar í
greininni að hryllilegir hlutir gerist í næsta húsi og að hann sé að
benda á það.
(NAKKA¹R¹S
Nýjasta bók Hugleiks, Eineygði
kötturinn Kisi og Hnakkarnir, var
að koma út og segir frá baráttu
Kisa við Hnakkana. „Mig langaði
að búa til dýrakarakter. Það er svo
mikið af myndasögum sem eru um
talandi dýr. Eins og Andrés Önd.
Það eru margir myndasöguhöfundar sem eiga sinn dýrakarakter
bara til að geta gert eitthvað við
hann, það er miklu meira frelsi í
því heldur en spýtukörlunum.“
Myndasögurnar um eineygða
kisann birtust vikulega í tímaritinu Sirkus, áður en það var gert að
hnakkablaði eins og segir á kápu
bókarinnar. „Ég gerði um tuttugu
Kisa-örsögur fyrir Sirkus og vildi
setja þær sögur sem voru til í bók
og ákvað að gera eina langa sögu
um Kisa í viðbót. Þá byrjaði öll
þessi hnakkaumræða og allir
þessi þættir á Sirkus-sjónvarpsstöðinni. Þannig að mér datt allt í
einu í hug að hnakkar myndu gera
árás á jörðina.“
Ertu þá í stríði við hnakkana?
„Nei, ekki lengur. Ég er búinn að
gera mína árás. Hnakkar eru eitthvað í eðli sínu sem maður verður
að gera grín að og það bara var
enginn að gera grín að hnökkunum. Ég beið eftir því að
einhver
gerði
það
vegna þess að hnakkarnir voru alltaf að
gera grín að öllum
öðrum.
Eina
lausnin var að
gera
þessa
bók.“
Hvaðan
koma
þessir
flokkadrættir í
dag, fólk er annað
hvort
hnakkar,
úlpur eða krútt?
„Já, bókin fjallar
um þessa flokkun
líka. Tvíhöfði byrjaði

með þetta. Dr. Gunni og Sigurjón
Kjartans voru alltaf að tala um
úlpur og hnakka í útvarpsþættinum sínum og voru greinilega mjög
heillaðir af þessu. Hvort það væri
ekki bara hægt að skipta öllum
heiminum upp í úlpu eða hnakka.
Sem er í rauninni hægt.“

(VAÈ ER HNAKKI
Í bókinni eru helstu einkenni
hnakka sólbrúnka, tribaltattú og
ekkert andlit. Bara hnakki báðum
megin á hausnum og þeir tala með
rassinum. „Ég gat ekki gert dýpri
greiningu á þeim vegna þess að
það er ekki hægt að greina þá frekar, ekki frekar en úlpur, vegna
þess að í rauninni er þetta ekki til.
Hugtakið er bara til. Ég hef alltaf
verið þeim megin við víglínuna að
mér finnst hnakkatískan asnaleg,
mér finnst Smáralindin hallærisleg og FM957 aðhlátursefni. Þetta
er í rauninni einhver menningarleysa. Það er ekki mikil dýpt í
Scooter og fötin eru fjöldaframleidd. Þó ég vilji ekki viðurkenna
að ég sé að dæma fólk sem hlustar
á Scooter og verslar í Topshop sem
asnalegt fólk, þá finn ég mig samt
knúinn til þess að segja að mér
finnst þetta ljótt.“
Eins og í bókinni þar sem hnakkar koma snyrtilegir til fara frá plánetunni sinni og ná yfirhöndinni
með því að bjóða öllum frægum í
partí, þá hafa hnakkar náð að verða
áberandi í þjóðfélaginu. „Það var
greinilega pælingin í fjölmiðlum
að hnakkar myndu seljast og allir
þættir á Sirkus-sjónvarpsstöðinni
eru hnakkaþættir. Þessir þættir
eru hnakkapælingin holdi klædd
vegna þess að það var ekkert í þá
lagt en svo lengi sem auglýsingarnar af þættinum litu vel út þá
var þetta í lagi. Þættirnir þurftu
ekki einu sinni að vera góðir eða
líta vel út svo lengi sem upphafsstefið var flott og kynnirinn sætur
eða sæt.“
En
hvaðan
kemur
þessi
hnakkapæling? „Hnakkar hafa
verið áberandi lengi. Allt þetta
„eitís“ Wall Street-dæmi, Amercian Psycho-myndin og bókin er til
dæmis bara um hnakka. Metrósexual er það sama og að vera
hnakki. Þetta er fólk sem veit
hversu miklu máli það skiptir, ekki
bara að líta vel út heldur líka að
lykta vel, og vera ávallt í toppformi. Það veit hversu miklu máli
það skiptir vegna þess að það
græðir á því. Vel heppnaðir hnakkar komast áfram á því bara að vera
vel heppnaðir hnakkar. Þeir þurfa
í rauninni ekki endilega að vera
með mikinn persónuleika vegna
þess að útlitið hjálpar þeim. Það að
vera aggressívur byrjaði líka
þarna á níunda áratugnum. Þá
skipti svo miklu máli að vera
hákarl í viðskiptum. Vera aggresívur í bisness og framkomu. Það
var í tísku og hefur lifað síðan
þá.“
Heldurðu að hnakkarnir hafi
sprottið af öllu þessu fjárfestingabrjálæði hérna heima? „Já, þetta
eru allt að vissu leyti hnakkar
þessir
fjármálabrjálæðingar.
Maður verður samt að passa sig að
hugsa ekki svoleiðis um alla, þá
verður heimurinn svo svartur og
hvítur. Það er samt ekki hægt að
mæta í úlpu í bankann og ætla að
gera stór viðskipti á verðbréfamarkaðnum, en ef þú mætir með
rétta hárið og réttu lyktina þá ertu
kominn inn.“
&YLGIÈ HONUM
Áður en ég fer þá sýnir Hugleikur
mér teikningar fyrir Fylgið okkur
sem er á leið í prentun. Fylgið
okkur eru örsögur í anda fyrri
Okkur-bókanna hans. „Það er takmarkað hvað hægt er að gera
marga brandara um sama hlutinn.
Ég hef teiknað blóð of oft. Og allavega 50 brandara um sjálfsmorð.“
Brandararnir hafa því þróast að
einhverju leyti og eru jafnvel súrari segir Hugleikur. „Ég hef verið
svo oft spurður að því hvort ég sé
eitthvað geðveikur eða hvort það
sé ekki í lagi heima hjá mér. Ég
veit aldrei hvort fólk er bara að
segja þetta eða spyrja af alvöru.
Alveg eins og fólk segir snilld.
Fólk segir snilld við öllu. Ristað
brauð getur verið snilld. Þannig að
ég veit í raun og veru ekki hvað
það þýðir. En það er allavega allt í
lagi heima hjá mér.“ Og líklega er
hann snillingur líka.N
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KFC
TACO BELL
ÁSAMT

OPNAR Í HAFNARFIRÐI
Í LOK NÓVEMBER
Við óskum eftir hressu
og áhugasömu fólki til
að taka þátt fjörinu.
Leitum að fólki í heilsdags- og hlutastörf í sal,
afgreiðslu og eldhús.

•

SÍA
•

60751

Upplýsingar í síma
515 0920.

PI PAR

Tökum daglega við
umsækjendum á
skrifstofu Góu og KFC
að Garðahrauni 2.

6ERKFR¾ÈISTOFA 'UÈMUNDAR OG
+RISTJ¹NS HF VAR STOFNUÈ 
¶AR STARFA YÙR  MANNS ¹
SVIÈI VÁLA EFNA OG RAFMAGNS
VERKFR¾ÈI SEM OG JARÈFR¾ÈI
3TOFAN HEFUR MARGSINNIS VERIÈ
VERÈLAUNUÈ FYRIR LAUSNIR ¹ SVIÈI
LAGNA OG LOFTR¾STIKERFA OG
ÖEKKING HENNAR OG REYNSLA AF
JARÈHITAVERKEFNUM ER MEÈAL
ÖEIRRA BESTU Å HEIMI 3TOFAN ER
JAFNFRAMT ÖEKKTASTA VERKFR¾ÈI
STOFA LANDSINS ¹ SVIÈI VÁLA
VERKFR¾ÈI OG HEFUR HANNAÈ
OG ÖRËAÈ LAUSNIR FYRIR MÎRG AF
ST¾RSTU FYRIRT¾KJUM LANDSINS
&YRIRT¾KIÈ TEKUR VIRKAN Ö¹TT
Å NÕSKÎPUN OG T¾KNIÖRËUN
B¾ÈI INNANLANDS OG UTAN
3TARFSSTÎÈVAR ERU Å 2EYKJAVÅK
¹ 3ELFOSSI OG !KUREYRI

6ERKFR¾ÈISTOFA 'UÈMUNDAR OG +RISTJ¹NS HF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VERK EÈA T¾KNIFR¾ÈINGA TIL STARFA ¹ LAGNAp OG LOFTR¾STISVIÈI
-ÎRG FJÎLBREYTT KREFJANDI OG SPENNANDI VERKEFNI FRAMUNDAN
,EITAÈ ER B¾ÈI EFTIR NÕÒTSKRIFUÈUM T¾KNIMANNI SEM TEKINN
VERÈUR INN Å HËP REYNSLUMIKILLA STARFSMANNA OG EINS T¾KNIMANNI
MEÈ REYNSLU 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA TILEINKAÈ SÁR HLUTBUNDNA
ÖRÅVÅDDAR HÎNNUN
-ENNTUNARp OG H¾FNISKRÎFUR
o 6ERK EÈA T¾KNIFR¾ÈINGUR
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3J¹LFST¾ÈI METNAÈUR OG FRUMKV¾ÈI Å STARÙ
o 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
5MSËKNIR OG FERILSKR¹ SKAL SENDA TIL
VGK VGKIS EIGI SÅÈAR EN 

Byggingarverkfræðingur/tæknifræðingur
Enn fjölgar verkefnum hjá okkur og því viljum við bæta í hópinn reyndum byggingarverkfræðingi eða tæknifræðingi
til að vinna með okkur að krefjandi verkefnum hjá ört vaxandi og skemmtilegu fyrirtæki.
Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Innkaup og samningar við birgja, undirverktaka og verkkaupa
Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka
Tilboðsgerð

F í t o n / S Í A

Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730
(gbg@javerk.is)

JÁVERK ehf er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktaka-

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og

fyrirtæki. Starfsmenn eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrir-

starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er góður

tækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með starfsstöðvar og

og starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar

verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a. að

skemmtunum og ferðalögum.

byggja hæsta hús landsins.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

Álver fyrir iðnaðarmenn
Iðnaðarmannadagur
Alcoa Fjarðaáls
laugardaginn 25. nóvember
Atvinnutækifæri, námstækifæri,
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunarferð um álverið og kynnum bæði atvinnu- og námstækifæri iðnaðarmanna hjá Fjarðaáli og þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30

ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 35010 11/2006

Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá
bílastæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir
öryggisbúnaði eru þátttakendur beðnir umað skrá sig í
skoðunarferðina á alcoa@alcoa.is eða í síma 470 7900.

Rafvirkjar (8 störf)
og vélvirkjar (9 störf)

Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

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.

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir frá Akureyri, Húsavík, Höfn,
Norðfirði, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Egilsstöðum og Reyðarfirði. Hægt er að skrá sig í rútuferð
og fá nánari upplýsingar í síma 470 7900 og á alcoa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar
2007 eða síðar.
Hægt er að sækja um störfin á capacent.is
(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og
Helgu Snædal (helga.snaedal@capacent.is)
hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is

!TVINNA Å BOÈI ¹
LEIKSKËLANUM (OLTAKOTI
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRA VIÈ LEIKSKËLANN
(OLTAKOT 5M ER AÈ R¾ÈA  STARF OG ER ¾SKILEGT
AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙ STÎRF UM ¹RAMËT OG LEYSI
LEIKSKËLASTJËRA AF Å F¾ÈINGARORLOÙ
%INNIG VANTAR DEILDARSTJËRA LEIKSKËLAKENNARA
LEIÈBEINENDUR OG ANNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
TIL VINNU Å JANÒAR ÖAR SEM VIÈ ERUM AÈ FARA AÈ OPNA
 DEILDINA VIÈ LEIKSKËLANN
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ NETINU INN ¹
ALFTANESISUMSËKNIR EÈA HAFA SAMBAND VIÈ
LEIKSKËLASTJËRA
2AGNHILDUR 3KÒLADËTTIR ,EIKSKËLASTJËRI
SÅMI  GSM  

.ÕR LEIKSKËLI Å .ORÈLINGAHOLTI
-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR OPNAR
NÕJAN LEIKSKËLA Å .ORÈLINGAHOLTI
6ILTU TAKA Ö¹TT Å KREFJANDI OG SKEMMTILEGU VERKEFNI AÈ BYGGJA
UPP DRAUMAVINNUSTAÈINN ÖINN ,EIKSKËLINN ER FJÎGURRA DEILDA
OG STENDUR VIÈ 3TRANDAVAÈ ÖAR SEM STUTT ER Å YNDISLEGA N¹TT
ÒRU SEM BÎRN OG STARFSFËLK GETA NOTIÈ ,EIKURINN OG SKAPANDI
HUGSUN VERÈA AÈAL¹HERSLUR LEIKSKËLANS ,EITAÈ ER EFTIR ¹HUGA
SÎMU STARFSFËLKI TIL STJËRNUNARSTARFA UPPBYGGINGU OG MËTUN
FAGSTARFS
%FTIRFARANDI STÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
o !ÈSTOÈARLEIKSKËLASTJËRI
o $EILDASTJËRAR
o ,EIKSKËLAKENNARAR

2¹ÈNINGARTÅMI ER SAMKOMULAGSATRIÈI 5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT
YÙR N¹M OG STÎRF 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER NK
5MSËKNIR SENDIST -ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI 
 2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR GEFA 'UÈRÒN 3ËLVEIG LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA 
 OG !UÈUR *ËNSDËTTIR MANNAUÈSR¹ÈGJAÙ Å SÅMA  
AUDURJONSD REYKJAVIKIS
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA OG
,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA

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
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KÓPAVOGSBÆR
Lindaskóli

.ORDICA HËTEL LEITAR EFTIR
UMSËKNUM Å EFTIRFARANDI STÎÈUR
0ORTER ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
.¾TURVÎRÈUR ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
'ESTAMËTTAKA FR¹ OG MEÈ *ANÒAR 
6INSAMLEGAST SENDIÈ INN UMSËKNIR MEÈ FERILSKR¹ ¹
HJORTURV ICEHOTELSIS

• óskar eftir íslenskukennara frá og með
næstu áramótum.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.
Hvetjum karla jafnt sem
komur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

3ÎLUMAÈUR
4RAUST OG GOTT FYRIRT¾KI Å MATV¾LAIÈNAÈI
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KRAFTMIKIN SÎLUMANN
KONU TIL FRAMTÅÈARSTARFA
3TARFSLÕSING SALA TIL KJÎTVINNSLA STËRELDHÒSA OG VERSLANA ¹SAMT
SAMSKIPTUM VIÈ BIRGJA ERLENDA OG INNLENDA
4ÎLUVERT UM FERÈALÎG INNANLANDS OG ERLENDIS
SKILEGIR EIGINLEIKAR
2EYNSLA AF SÎLUMENNSKU N¹M Å MATV¾LAIÈNAÈI TD MATSVEINN
KJÎTIÈNAÈARMAÈUR OGEÈA MEÈ REYNSLU AF SLÅKUM STÎRFUM
STUNDVÅSI ¹REIÈANLEIKI OG ¹HUGI ¹ AÈ N¹ LANGT Å STARÙ
'ËÈ KJÎR Å BOÈI FYRIR GËÈAN STARFSMANN
6INSAMLEGAST SENDIÈ UPPLÕSINGAR ¹ GUS MMEDIAIS
ÎLLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra
• Aðstoð við heimilisstörf
• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf
• Stuðningsfjölskyldur
• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Stundakennari/forföll
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Kópavogsskóli:
• Forstöðumaður í Dægradvöl
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Lindaskóli:
• Íslenskukennari frá og með áramótum
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs
Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk
• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk
• Heimilisfræðikennsla v/forfalla
• Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi 50-80%
LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Leikskólak. /þroskaþjálfi
• Deildarstjóri
• Matráður
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50%
• Leikskólakennari 100%
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari
• Sérkennsla
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
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
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"ÅLABÒÈ "ENNA ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
STARFSMENN Å EFTIRFARANDI STÎRF
o !ÈSTOÈARMAÈUR ¹ DEKKJAVERKST¾ÈI OG VERSLUN
o ¥ STARÙNU FELST AÈ AÈSTOÈA ¹ DEKKJARVERKST¾ÈI VINNA VIÈ
LAGERSTÎRF OÚ
o 3TARFSMANN Å STANDSETNINGU
3TARÙÈ FELUR Å SÁR ÖVOTT OG STANDSETNINGU ¹ NÕJUM OG NOTUÈ
UM BÅLUM

=ÌGHCNGI6GÓH@6HI
CZbVgd\[V\a¨gÂ^g
={ghcngi^hid[Vc@jaijgVh`VgZ[i^gcZbjb
d\[V\a¨gÂj]{ghcngi^[a`^#JeeaÅh^c\Vg
hbV*+-.-.*ZÂV-+&(*,+=Z^ÂV#
:^cc^\Zg]¨\iVÂhZcYVehi{
`jaijgV5`jaijgV#^hbZg`iÈhiVg[¸#

!FGREIÈSLUSTARF M¹LNINGARVÎRUVERSLUN
6ERKSVIÈ ER ÖJËNUSTA VIÈ VIÈSKIPTAVINI OG ALMENN VERSL
UNARSTÎRF «SKUM EINNIG EFTIR STARFSKRAFTI Å HELGARVINNU
¥SLANDSM¹LNING EHF IM ISLANDSMALNINGIS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST VIÈ
BYGGINGAFRAMKV¾MDIR INNANDYRA
!ÈEINS ER UM NOKKRA DAGA VINNU
AÈ R¾ÈAHLUTASTARF 
3ÅMI   OG  

.AUÈSYNLEGT AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ BÅLPRËF
5MSËKNIR BERIST TIL &RÁTTABLAÈSINS MERKT bFRAMTÅÈARSTARFm
EÈA TÎLVUPËSTFANG BOX FRETTIS
"ÅLABÒÈ "ENNA EHF ER  ¹RA ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI BÅLA¹HUGA
MANNSINS &YRIRT¾KIÈ ÚYTUR INN OG SELUR VARA OG FYLGIHLUTI
Å ALLAR TEGUNDIR BIFREIÈA "ÅLABÒÈ "ENNA EHF ER UMBOÈSAÈILI
NÕRRA BÅLA FR¹ 0ORSCHE #HEVROLET OG 3SANG9ONG

Starf verkfræðings
Hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, SHS, er starf verkfræðings laust til umsóknar.
Um er að ræða nýtt starf við greiningarmál og áhættustjórnun.
Starfið felur m.a. í sér að þróa núverandi gagnasöfnun og gagnaúrvinnslu sem og að hanna nýjar
lausnir á sviðinu, svo gögn SHS og önnur aðgengileg gögn nýtist sem best til að ná markmiðum
bæði forvarnasviðs og útkallssviðs. Einnig greiningarvinna og áhættustjórnun vegna hættu m.t.t.
umhverfisverndar, viðbúnaðar og almannavarna.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skal hafa prófgráðu í áhættustjórnarverkfræði eða sambærilega menntun.
• Hæfni og reynsla af greiningarstörfum nauðsynleg, auk góðrar grunnþekkingar
á eldvarnamálum.
• Góð tölvuþekking er nauðsynleg og reynsla af gagnagrunnum æskileg.
• Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða við ákvörðun
og úrlausn verkefna.
• Góð þekking á einu Norðurlandamáli auk ensku.
Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt viðkomandi kjarasamningi.
Upplýsingar veitir Bjarni Kjartansson sviðsstjóri í síma 528 3000 á skrifstofutíma eða
bjarni.kjartansson@shs.is. Umsóknum skal skila til þjónustuvers SHS eigi síðar en 4. desember nk.

Viltu vinna í nýrri og
spennandi verslun?

Skógarhlíð 14
105 Reykjavík
sími 528 3000
shs@shs.is
www.shs.is

Vegna aukinna umsvifa leitum við að
hæﬁleikaríkum einstaklingum í eftirtalin
störf:

Tækniteiknari í innréttingadeild
Starfssvið:
- Raðgjöf, hönnun og teikning innréttinga
fyrir einstaklinga og verktaka.
Hæfniskröfur:
- Nám í tækniteiknun eða sambærilegu.
- Starfsreynsla æskileg.
- Þekking á hönnun innréttinga er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hönnun
og metnað til að ná árangri í starﬁ, vera
heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa
góða framkomu og færni í mannlegum
samskiptum.
Vinnutími er skv. nánara samkomulagi.

Deildarstjóri í gólfefnadeild
Starfssvið:
- Yﬁrumsjón með gólfefnadeild.
- Sala og ráðgjöf til einstaklinga og verktaka.
- Önnur tilfallandi störf.
Hæfniskröfur:
- Þekking á gólfefnum eða reynsla úr
sambærilegu starﬁ er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað
til að ná árangri í starﬁ, hafa góða framkomu, færni í mannlegum samskiptum
og vera heiðarlegur og stundvís.

Umsóknir berist fyrir 5. des. n.k. til
Elínar Björnsdóttur, rekstrarstjóra - elinb@egg.is.
Nánari upplýsingar í síma 525 3400.

www.egg.is

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum,
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær,
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

GARÐAR GUÐJÓNSSON / FORSTOFAN 11/06
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,AUSAR STÎÈUR HJ¹
(AFNARFJARÈARB¾
,EIK OG GRUNNSKËLAR
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR
SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS

(VALEYRARSKËLI   HELGI HVALEYRARSKOLIIS
%NSKUKENNSLA E ¹RAMËT
3KËLALIÈI 
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI 
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
3KËLALIÈI
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
3KËLALIÈI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
+ENNARI Å SÁRDEILD
¥ÖRËTTAKENNARI
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
,EIKSKËLAKENNARI Å 
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
-YNDLISTAKENNSLA VFORFALLA
,EIKSKËLAKENNARI
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI

Útivistarverslun
66°Norður - Faxafeni
óskar eftir aðstoðarverslunarstjóra
Leitað er að duglegum einstaklingi, sem hefur mikinn áhuga
á útivist, í fullt starf aðstoðarverslunarstjóra. Starfið fellst
í almennum verslunarstörfum og útivistarráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Reynsla í þjónustu
Reynsla í sölu útivistarbúnaðar
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni
Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2006.

(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARI
!ÈSTOÈ Å ELHÒSI F H¹DEGI
(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
3J¹ N¹NAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
WWWLEIKSKOLINNISHVAMMUR
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARI
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

Umsóknir og ferilskrá sendist á ninna@66north.is

SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
3KËLALIÈI

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess.

!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI
SKËLA

Klæddu þig vel

,AUS STAÈA BAÈVARÈAR Å ÅÖRËTTAHÒSINU
VIÈ 3TRANDGÎTU
(AFNARFJARÈARB¾R AUGLÕSIR LAUSA STÎÈU VIÈ BAÈVÎRSLU KARLA
  STARF ,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 34(
OG (AFNARFJARÈARB¾JAR

www.66north.is

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORSTÎÈUMAÈUR ÅÖRËTTAHÒSINS
$ANÅEL (¹LFDANARSON Å SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER 

,AUS STAÈA BAÈVARÈAR Å 3UÈURB¾JAR
SUNDLAUG
(AFNARFJARÈARB¾R AUGLÕSIR LAUSA STÎÈU VIÈ BAÈ OG LAUGAR
VÎRSLU KVENNA   STARF Å 3UÈURB¾JARLAUG 5MS¾KJANDI
ÖARF AÈ STANDAST H¾FNISPRËF SAMKV¾MT ÎRYGGISREGLUGERÈ
FYRIR SUNDSTAÈI
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 34( OG (AFNAR
FJARÈARB¾JAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORSTÎÈUMAÈUR 3UÈURB¾JARLAUG
AR $ANÅEL 0ÁTURSSON Å SÅMA    EÈA ¹
STAÈNUM

35..5$!'52  NËVEMBER 
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Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf:
Lyftarastarf:

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

• Starfið felst í almennum lyftarastörfum í framleiðsludeild fyrirtækisins.

4ÎLVUNARFR¾ÈINGUR
,ANDSBËKASAFN ¥SLANDS p (¹SKËLABËKASAFN ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA STARFSMANN MEÈ H¹SKËLAMENNTUN Å TÎLVUNAR
FR¾ÈI EÈA HALDB¾RA REYNSLU AF HUGBÒNAÈARÖRËUN
3TARÙÈ FELST Å
 METNAÈARFULLUM VERKEFNUM SEM MEÈAL ANNARS ERU
UNNIN Å NORR¾NNI OG ALÖJËÈLEGRI SAMVINNU
 UPPBYGGINGU STAFR¾NS ÖJËÈBËKASAFNS SEM EINKUM
TEKUR TIL VEFSÅÈNA BLAÈA BËKA HANDRITA OG KORTA
 LANGTÅMAVARÈVEISLU STAFR¾NNA GAGNA Å ÎRUGGUM
GAGNAHIRSLUM OG VENSLUÈUM GAGNAGRUNNUM
 AÈ VEITA VÅÈT¾KAN AÈGANG AÈ STAFR¾NU ÖJËÈBËKASAFNI UM
¶JËÈBËKAG¹TT MEÈ TILHEYRANDI LEITAR OG SAMSKIPTAFORRITUM
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
 H¹SKËLAMENNTUN Å TÎLVUNARFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG REYNSLA
 REYNSLA AF FORRITUN Å *AVA OGEÈA SAMB¾RILEGUM
HLUTBUNDNUM FORRITUNARM¹LUM
 ALMENNUR SKILNINGUR ¹ 31, GAGNAGRUNNUM OG VEFFORRITUN
 SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ ¹SAMT F¾RNI TIL AÈ VINNA Å SAMHENTU
TEYMI

Vélgæsla:
• Starfið felst í umsjón með vélbúnaði í framleiðslulínu.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðsog sölufyrirtæki landsins.
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.

Unnið er á vöktum aðra vikuna í dagvinnu, mán. - fös.
og hina vikuna á kvöldvakt, mán. - fim.
Leitað er eftir duglegum og áhugsömum einstaklingum
með sterka ábyrgðartilfinningu.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount,
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier,
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun.

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, eða á netfangið ee@egils.is
fyrir 26. nóvember nk.

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og
jákvætt vinnuumhverfi.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað
Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri
í síma 580 9029 og Hreinn Pálmason verksmiðjustjóri í síma 580 9044.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími 580 9000 · www.egils.is

,ANDSBËKASAFN ¥SLANDS p (¹SKËLABËKASAFN ER ÖEKKINGARVEITA
Å Ö¹GU ÅSLENSKS VÅSINDA OG FR¾ÈASAMFÁLAGS ,ANDSBËKASAFN
SAFNAR ÎLLU HEFÈBUNDNU OG STAFR¾NU ÒTGEFNU ÅSLENSKU EFNI
OG VARÈVEITIR ÖAÈ TIL FRAMTÅÈAR 5NNIÈ ER AÈ ÖVÅ AÈ BYGGJA UPP
STAFR¾NT ÖJËÈBËKASAFN SEM AÈGANGUR VERÈUR AÈ UM EINA
G¹TT p ¶JËÈBËKAG¹TT ¥ STAFR¾NA SAFNINU VERÈA ALLAR ÅSLENSKAR
VEFSÅÈUR ALLT ANNAÈ ÒTGEÙÈ STAFR¾NT EFNI ¹SAMT STAFR¾NUM
ENDURGERÈUM BLAÈA TÅMARITA BËKA HANDRITA OG KORTA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER 
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.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
SAFNSINS ,ANDSBËKASAFNIS

(RAUNVALLASKËLI
p LEIK OG GRUNNSKËLI
3KRIFSTOFU OG REKSTRARSTJËRI
3KRIFSTOFU OG REKSTRARSTJËRI ËSKAST AÈ (RAUNVALLASKËLA SEM
ER LEIK OG GRUNNSKËLI OG TËK HANN TIL STARFA Å NÕJU HÒSN¾ÈI
SL HAUST
(ÒSN¾ÈIÈ ER HANNAÈ FYRIR RA DEILDA LEIKSKËLA OG JA HLIÈ
ST¾ÈNA GRUNNSKËLA OG ER ÖETTA Å FYRSTA SINN SEM SLÅKUR SKËLI
ER HANNAÈUR OG BYGGÈUR FYRIR B¾ÈI SKËLASTIGIN HÁR ¹ LANDI
"YGGINGIN GEFUR MIKLA MÎGULEIKA ¹ FJÎLBREYTTU SKËLASTARÙ
SEM KREFST GËÈS SAMSTARFS MILLI ALLRA SEM ÖAR STARFA MTT
FAGLEGRA OG REKSTRARLEGRA Ö¹TTA
3KRIFSTOFU OG REKSTRARSTJËRI MUN STARFA Å STJËRNUNAR
TEYMI MEÈ SKËLASTJËRUM LEIK OG GRUNNSKËLA
(ELSTU VERKEFNI
5MSJËN MEÈ REKSTRARLEGUM Ö¹TTUM Å SAMVINNU VIÈ SKËLA
STJËRNENDUR
¶¹TTTAKA Å UPPBYGGINGAR OG ÖRËUNARSTARÙ SKËLANS
5MSJËN MEÈ AÈALSKRIFSTOFU SKËLANS
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
-ENNTUN ¹ SVIÈI VIÈSKIPTA OG EÈA REKSTRARFR¾ÈA
3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
-IKIL F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
-ETNAÈUR OG ¹HUGI FYRIR NÕJUNGUM
HUGI ¹ SKËLASTARÙ
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF ÚJËTLEGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR -AGNÒS "ALDURSSON
FR¾ÈSLUSTJËRI Å SÅMA  MAGNUSB HAFNARFJORDURIS
5M KAUP OG KJÎR FER SAMKV¾MT KJARASAMNINGI LAUNANEFND
AR SVEITARFÁLAGA OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS
5MSËKN SKAL FYLGJA GREINARGOTT YÙRLIT UM MENNTUN OG
REYNSLU UMS¾KJANDA OG HVER ÖAU VERKEFNI SEM HANN HEFUR
UNNIÈ VIÈ OG VARPAÈ GETI LJËSI ¹ F¾RNI HANS TIL AÈ SINNA
STJËRNUNAR OG REKSTARARSTÎRFUM ¥ SAMR¾MI VIÈ JAFNRÁTTIS
STEFNU (AFNARFJARÈAR ERU KARLAR JAFNT SEM KONUR HVATTIR TIL AÈ
S¾KJA UM STARÙÈ
5MSËKN SKAL SKILAÈ ¹ 3KËLASKRIFSTOFU (AFNARFJARÈAR
3TRANDGÎTU   (AFNARFJÎRÈUR EIGI SÅÈAR EN  DESEMBER

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI
o 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
o ,YNGHEIMAR V-URURIMA SÅMI     
o 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI  
$EILDARSTJËRA YNGRI BARNA VANTAR ¹ LITLA DEILD

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
 "L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI     
3TARFSMENN VANTAR FR¹   OG  
 "R¹KARBORG "R¹KARSUNDI  SÅMI  
 %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
 &ÅFUBORG &ÅFURIMA  SÅMI  
 'EISLABAUGUR +RISTINBRAUT  SÅMI  
 'RANDABORG "OÈAGRANDI  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
 *ÎRFI V(¾ÈARGARÈ SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  OG  STÎÈUR EFTIR H¹DEGI
 ,YNGHEIMAR V-URURIMA SÅMI     
 ,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
 ,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
 .J¹LSBORG .J¹LSGÎTU  SÅMI  
 3KËGARBORG %FSTALANDI  SÅMI  
 3ËLBAKKI 3TAKKAHLÅÈ  SÅMI     
 3TEINAHLÅÈ V3UÈURLANDSBRAUT SÅMI  
 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
 ®LDUKOT ®LDUGÎTU  SÅMI  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI     

3ÁRKENNSLA
 !USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
!TFERLISÖJ¹LFI ËSKAST FYRIR EINHVERFT BARN
 %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA STARF MEÈ EINHVERFU BARNI
 *ÎKLABORG *ÎKLASELI  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA STARF MEÈ EINHVERFU BARNI
 'RANDABORG "OÈAGRANDI  Å SÅMA  
,EIKSKËLASÁRKENNARI ËSKAST Å   STÎÈU
 'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI   OG  
 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (ULDHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  

 +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
 3TEINAHLÅÈ V3UÈURLANDSBRAUT SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU
 *ÎKLABORG *ÎKLASELI  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU

3KILASTAÈAHLUTASTÎRF
 (LÅÈABORG %SKIHLÅÈ  Å SÅMA  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI     

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
%NGJASKËLI SÅMI     
 5MSJËNARMAÈUR SKËLAHÒSVÎRÈUR
&ELLASKËLI SÅMI  
 3KËLARITARA VANTAR FR¹ ¹RAMËTUM
"ORGARSKËLI SÅMI  
 "AÈVARSLA STÒLKNA Å  STÎÈU VANTAR STRAX
(¹TEIGSSKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFA VANTAR Å  STÎÈU
 3TUÈNINGSFULLTRÒI ¹ YNGSTA STIG Å  STÎÈU
(ËLABREKKUSKËLI SÅMI  
 $EILDARSTJËRI SÁRKENNSLU
+ORPUSKËLI SÅMI  
 .¹TTÒRUFR¾ÈIKENNARI Å   BEKK
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎÈU FR¹ ¹RAMËTUM
,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI ËSKAST NÒ ÖEGAR Å  STÎÈU EÈA HLUTASTÎÈU
,AUGAL¾KJARSKËLI SÅMI  
 (EIMILISFR¾ÈIKENNARA VANTAR VEGNA FORFALLA
-ELASKËLI SÅMI  
 9FIRMAÈUR Å MÎTUNEYTI FR¹  JANÒAR 
3AFAMÕRASKËLI SÅMI  
 +ENNARI ËSKAST VEGNA FORFALLA ¹ VORÎNN
3¾MUNDARSEL V)NGUNNARSKËLA SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒI
 3KËLALIÈI
®SKJUHLÅÈARSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ER AÈ FINNA ¹
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Góð ferilskrá
er mikilvæg
Hrefna Guðmundsdóttir
er í fullu starfi við að
útbúa ferilskrár fyrir fólk.
Hrefna er menntuð sem
stjórnmálafræðingur
en
hefur um árabil starfað sem
fræðslu- og upplýsingastjóri og á þeim vettvangi
hefur hún aflað sér góðrar
reynslu í skrifum og framsetningu á efni. „Ég hef í
nokkur ár sérhæft mig í
gerð ferilskráa, kynningarbréfa og þakkarbréfa. Í dag
er þetta fullt starf hjá mér
og ég hef fundið að það er
greinilega þörf fyrir þessa
þjónustu,“ segir Hrefna.
„Ferilskrá er mikilvægasta
markaðstækið í atvinnuleit
og tvímælalaust sterkasta
vopnið sem fólk hefur til að
komast í atvinnuviðtal. Í
ferilskránni koma fram
helstu
upplýsingar
um
hvern og einn og það skiptir
afar miklu máli hvernig
þær eru settar fram.
Atvinnurekendur
og
atvinnumiðlanir þurfa að
fara í gegnum oft nokkur
hundraða ferilskráa vegna
hvers starfs og þeir verða
að sjá mjög fljótt hvað hver
og einn hefur upp á að bjóða.
Ferilskráin verður líka að
vekja athygli þeirra á einhvern hátt, annars er hún
lögð til hliðar og hæft fólk
fær oft ekki tækfæri til að
láta ljós sitt skína.“

(VERNIG FËLK ER ÖAÈ SEM
HELST LEITAR TIL ÖÅN
„Þetta eru einstaklingar
með alls konar reynslu og
menntun að baki. Það er
mikilvægt að gera sér grein
fyrir að allir hafa eitthvað
gott fram að færa og flestir
geta meira en þeir gera sér
grein fyrir. Þess vegna

skiptir miklu máli að fólk
fái starf sem hentar vel getu
þess, reynslu og svo auðvitað áhuga. Ferilskráin verður að vera unnin með þetta í
huga enda er hún líka oft
notuð til grundvallar í
atvinnuviðtölum. Það er því
nauðsynlegt að koma mikilvægum atriðum á framfæri
þar á skilmerkilegan hátt.“

(VERNIG VINNURÈU FERIL
SKR¹RNAR
„Fólk sendir mér vanalega
gögn með tölvupósti t.d.
eldri ferilskrá, ef það á
hana, eða það fyllir út upplýsingaform á heimasíðunni. Það þarf ekki að vanda
framsetningu eða málfar og
lætur allt flakka sem því
dettur í hug að geti komið
að gagni og það getur staðið
undir. Ég vinn síðan úr þeim
gögnum og sendi til baka
ferilskrána, kynningarbréf
og þakkarbréf ef óskað er
eftir því. Oft er það heilmikil vinna að átta sig á hvaða
framsetning
hentar
og
hvaða atriði skipta máli
fyrir hvern og einn. Fólk
fær síðan ferilskrána senda
á rafrænu formi til yfirlestrar og ég laga hana ef
óskað er eftir breytingum. Í
heildina eru þarfir fólks
mjög mismunandi og mikilvægt að það viti hvar það
getur leitað sér aðstoðar
þegar kemur að því að
skipta um starf. Samkeppnin er mjög hörð á vinnumarkaðnum í dag og ég tel
að þar geti það skipt sköpum að eiga fagmannlega
unna ferilskrá sem kemur
fólki í rétta atvinnuviðtalið,“ segir Hrefna Guðmundsdóttir að lokum.
Nánari upplýsingar er að
finna á vefsíðu Hrefnu,
www.ferilskra.is
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Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í
landinu.
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði
Traust og starfar í sátt við umhverfið

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Hefðbundin vélfræðistörf og vöktun virkjana
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðimenntun
• Starfsreynsla æskileg
• Tölvukunnáttu er krafist
• Frumkvæði í starfi og traust vinnubrögð
• Metnaður og áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og
Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir starfsfólki

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við

Svið Dreifingar Orkuveitu Reykjavíkur leitar að starfsfólki. Meginhlutverk Dreifingar
er að skipuleggja, byggja upp og reka veitukerfi fyrir heitt vatn, kalt vatn, rafmagn
og fráveitu.

umhverfið.

Iðnaðarmaður óskast til starfa
Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingi með færni í mannlegum
samskiptum. Skilyrði er að viðkomandi búi í Stykkishólmi eða Grundarfirði.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim
fyrir ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig
stuðlar fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar
innlendrar orku og leggur um leið sitt af

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Vinna við viðhald og uppbyggingu á framleiðslu- og dreifikerfi í heitu
og köldu vatni á Snæfellsnesi
• Standa bakvaktir
• Aðstoðarmaður og staðgengill svæðisstjóra

mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og
vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Iðnmenntun á málmiðnaðarsviði, t.d. vélvirki, pípulagningamaður
• Reynsla af t.d. málmsmíði og pípulögnum
• Reynsla af skipulagningu og stjórnun verklegra framkvæmda
• Tölvukunnátta æskileg

samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og
kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka
hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum
innan fyrirtækisins.

Fyrirtækið er sveigjanlegt, það lagar sig að
breyttum aðstæðum

Það sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk
auk smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar. Áhersla verður á að vinna við
ljósleiðarakerfi Gagnaveitu OR.

Tvö störf við ljósleiðarakerfi (lagning, blástur og splæsing)
Um öll störfin gildir að viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að fást við öll þau
fjölbreyttu verkefni sem upp geta komið, jafnt í ljósleiðarakerfinu sem og í öðrum
kerfum Orkuveitunnar eftir því sem við á.

Það sækir fram af eldmóði

Það er traust og starfar í sátt við umhverfið

¥ OKTËBERM¹NUÈI SÅÈASTLIÈNUM
VORU SKR¹ÈIR  ATVINNU
LEYSISDAGAR ¹ LANDINU ÎLLU
¶ETTA JAFNGILDIR ÖVÅ AÈ 
MANNS HAFI AÈ MEÈALTALI VERIÈ "ÒIST ER VIÈ LÅTILSH¹TTAR AUKNINGU ¹
ATVINNULEYSI Å NËVEMBERM¹NUÈI
¹ ATVINNULEYSISSKR¹ Å M¹NUÈ
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¶ESSAR TÎLUR JAFNGILDA EINS PRËSENTS ATVINNULEYSI MIÈAÈ
VIÈ ¹¾TLAÈAN MANNAFLA ¹ VINNUMARKAÈI SEM SAMKV¾MT
¹¾TLUN %FNAHAGSSKRIFSTOFU FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIS Å OKTËBER
 ER  !TVINNULEYSI HEFUR EKKI VERIÈ L¾GRA SÅÈAN
Å OKTËBER ¹RIÈ 
 VEF 6INNUM¹LASTOFNUNAR ER SP¹È FYRIR UM ATVINNU
¹STANDIÈ Å NËVEMBER ¶AR SEGIR AÈ ATVINNU¹STANDIÈ VERSNI
YFIRLEITT MILLI OKTËBER OG NËVEMBER  SÅÈASTA ¹RI JËKST
ATVINNULEYSI UM   PRËSENT MILLI ÖESSARA M¹NAÈA 'ERA
M¹ R¹È FYRIR AÈ ATVINNULEYSI Å NËVEMBER VERÈI ¹ BILINU  TIL
  PRËSENT VEGNA ¹RSTÅÈASVEIFLU
&RÁTT FENGIN AF WWWVINNUM¹LASTOFNUNIS

Í dag rekur jarðgufuvirkjanadeildin Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjanir, og tekur
þátt í rannsóknum á nýjum svæðum á Hengilssvæðinu.

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum með færni í mannlegum
samskiptum. Ef þú ert eintaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um
framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er að viðkomandi hafi eitthvað af
eftirfarandi réttindum/reynslu en þó ekki skilyrði:
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Reynsla af lagningu, splæsingu og blæstri á ljósleiðaralögnum
• Vinnuvélaréttindi (litlar og meðalstórar vinnuvélar)
• Námskeið í jarðlagnatækni og/eða reynsla af jarðlagnavinnu
• Aukin ökuréttindi

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Umsóknarfrestur er
til og með 29. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur:
www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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(REFNA b¶AÈ ER MIKILV¾GT AÈ GERA SÁR GREIN FYRIR AÈ ALLIR HAFA EITTHVAÈ GOTT
FRAM AÈ F¾RA OG FLESTIR GETA MEIRA EN ÖEIR GERA SÁR GREIN FYRIRm

Vélfræðing í Jarðgufuvirkjanir (64385)
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Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.

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

Sérfræðistörf við virkjanauppbyggingu
Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur
óskar eftir umsóknum í eftirtalin störf:
Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu-

Staðarverkfræðingur (64394)

fyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni orku á sem

Um er að ræða starf deildarstjóra framkvæmdadeildar Nýrra virkjana en deildarsjóri er jafnframt
staðarverkfræðingur við virkjanaframkvæmdir á Hengilssvæðinu.

hagkvæmastan hátt og í sátt við umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en

Starfs- og ábyrgðarsvið:

helmingur íslensku þjóðarinnar.

• Yfirumsjón með virkjanaframkvæmdum á Hengilssvæðinu
• Rekstur á verkstað
• Samskipti við verktaka og uppgjör verksamninga
• Yfirumsjón byggingastjórnar og eftirlit
• Ábyrgð á rekstri deildarinnar

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í
landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingar-, véla- eða rafmagnsverkfræði
• Sérmenntun á sviði framkvæmdafræði æskileg
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda skilyrði
• Góð kunnátta í ensku
Nánari upplýsingar gefur Ásgeir Margeirsson (asgeir.margeirsson@or.is).

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Rafmagnsverkfræðingur (64394)
Um er að ræða starf sérfræðings við hönnunardeild Nýrra virkjana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Verkefnisstjórn vegna hönnunar rafbúnaðar
• Almenn umsjón og eftirlit með hönnun einstakra virkjana

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði
Traust og starfar í sátt við umhverfið

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af sterkstraums- og háspennuvirkjun
• Góð kunnátta í ensku
Nánari upplýsingar gefur Ingólfur Hrólfsson
(ingolfur.hrolfsson@or.is).

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Sóst er eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum
sem geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.
Mikil áhersla er lögð á samskiptahæfni,
árangursdrifni, sveigjanleika og frumkvæði.
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Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
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¶ARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF STRAX
5M ER AÈ R¾ÈA ALLT AÈ FULLU STARÙ

5M ER AÈ R¾ÈA  STARF

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR
FORSTÎÈUMAÈUR Å SÅMA   
ALLA VIRKA DAGA KL  

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

VERKFRÆÐINGUR/TÆKNIFRÆÐINGUR

Rekstur gæðakerfis
ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á

ÍSTAK óskar eftir að ráða tæknimenntaðan einstakling til að
taka þátt í uppbyggingu og rekstri gæðakerfis fyrirtækisins,
ásamt öðrum áhugaverðum verkefnum.

íslenskum verktakamarkaði. Hjá
fyrirtækinu starfa um 650 manns,
víðsvegar um landið sem og

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki
sem var stofnað árið 1970 og
hefur annast ýmis verkefni, svo
sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flug-

Upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7,
105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

valla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

.is
7.is ehf. er ráðgjafafyrirtæki sem hefur
forystu í uppbyggingu og rekstri á gæða-,
umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfum
skv. ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001
stöðlum.

Ráðgjafi á sviði
stjórnunarkerfa

Aðstoðarmaður
ráðgjafa

Starfssvið

Starfssvið

Ráðgjöf við uppbyggingu og rekstur stjórnunarkerfa.
Greining ferla, hönnun kerfa og gerð kerfishluta, leiðsögn við
innleiðingu og undirbúning til vottunar. Þjálfun og fræðsla
varðandi hugmyndafræði og aðferðir kerfislægrar stjórnunar.
Verkefnastjórnun með skipulagningu verkefna og samstarfi um
úrlausn þeirra. Þátttaka í þróun aðferða og lausna 7.is.

Aðstoð við ráðgjafa við úrlausn verkefna. Öflun upplýsinga
og framsetning gagna. Undirbúningur kynningar- og
fræðsluefnis. Skipulagning vinnufunda og samskipti við
viðskiptavini fyrirtækisins. Þátttaka í þróun aðferða og
lausna 7.is. Aðstoð við rekstur fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfileikar til að tjá sig sem leiðbeinandi og í texta
• Þekking á starfsemi fyrirtækja
• Reynsla af innleiðingu breytinga er æskileg
• Góð enskukunnátta nauðsynleg og önnur tungumálakunnátta æskileg
• Samskiptahæfileikar, frumkvæði og þolinmæði

• Háskólamenntun og/eða reynsla sem tengist stjórnun
fyrirtækja
• Ritfærni og vald á tæknilegum texta
• Tölvuleikni
• Góð framsögn og íslenskukunnátta
• Góð enskukunnátta nauðsynleg
• Samskiptahæfileikar, fumkvæði og þolinmæði

Í boði er
Í boði er

7.is hefur þróað opnar lausnir sem sniðnar
eru að þörfum viðskiptavina. Greiningar eru
lykilatriði við að velja og hanna útfærslur
sem skila viðskiptavinum framúrskarandi
árangri.

Að kynnast fjölbreyttum hópi fyrirtækja, allt frá sprotafyrirtækjum til stórra fyrirtækja, í fjölda starfsgreina.Tækifæri til að
læra og öðlast reynslu undir leiðsögn eins reyndasta ráðgjafa
landsins. Vinna í litlum, metnaðarfullum hópi, þar sem
einstaklingurinn skiptir máli. Sveigjanleg starfsskilyrði.

Við leitum að samverkamönnum með
óstöðvandi áhuga á að læra og vilja til að
koma hlutum í höfn.

Umsjón með ráðningu hefur Gunnar H. Guðmundsson.
Upplýsingar verða ekki gefnar í síma en fyrirspurnum má
beina til gunnarhg@7.is. Fyrirspurnum verður svarað
jafnóðum. Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember n.k.

Hagnýt þjálfun í stjórnunarfræðum.Tækifæri til að læra
og öðlast reynslu undir leiðsögn eins reyndasta ráðgjafa
landsins. Vinna í litlum, metnaðarfullum hópi, þar sem
einstaklingurinn skiptir máli. Sveigjanleg starfsskilyrði.
Þátttaka í uppbyggingarstarfi hjá vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti
á gunnarhg@7.is eða á heimilisfangið:
Gunnar H. Guðmundsson
Urriðakvísl 15 • 110 Reykjavík

Skrifstofa
7.is ehf. • Suðurlandsbraut 30 3h
108 Reykjavík • Sími: 553 0007
7@7.is • www.7.is
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2AUNGREINAKENNARA VANTAR NÒ ÖEGAR ¹
UNGLINGASTIG Å &LÒÈASKËLA UM ER AÈ R¾ÈA
TÅMABUNDNA AÚEYSINGU Å ÖRJ¹ M¹NUÈI VEGNA
FORFALLA
&LÒÈASKËLI ER EINSETINN DREIFBÕLISSKËLI MEÈ
RÒMLEGA  NEMENDUR FR¹   BEKK
 KENNARAR STARFA VIÈ SKËLANN OG ÖAR FER FRAM
METNAÈARFULLT SKËLASTARF
(ELSTU ¹HERSLUÖ¾TTIR ERU &JÎLGREINDARKENNING
'ARDNERS OG ,ESIÈ Å SKËGINN MEÈ SKËLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR
SKËLASTJËRI Å SÅMA    NETFANG
GUDRUNP ÚUDASKOLIIS EÈA 2AGNHILDUR "IRGIS
DËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA  
 NETFANG RAGNHILDUR ÚUDASKOLIIS

Öflugur sóknarmaður
Ef þú hefur brennandi áhuga á sölumennsku, ert sókndjarfur
og vilt starfa í skemmtilegu og krefjandi umhverfi með toppliði
þá er Öryggismiðstöðin með rétta starfið fyrir þig.

Starfið:
Öryggismiðstöðin leitar að kröftugum sölumanni. Í boði er
spennandi og krefjandi starf hjá öflugu og framsæknu þjónustufyrirtæki á sviði öryggismála. Starfið hentar jafnt konum sem
körlum.
Hæfniskröfur:
Leitum að einstaklingi með frumkvæði, þjónustulund og leikgleði.
Hann þarf að vera árangursdrifinn, harðduglegur og skipulagður
í vinnubrögðum. Reynsla af sölumennsku er skilyrði.

6ERKEFNISSTJËRI ¾SKULÕÈS
OG FORVARNARM¹LA
!UGLÕST ER EFTIR VERKEFNISSTJËRA UM ER AÈ R¾ÈA FULLT
STARF 6ERKEFNISSTJËRI HEFUR UMSJËN MEÈ ¾SKULÕÈS
OG FORVARNARSTARFI ¹ VEGUM !KRANESKAUPSTAÈAR
OG &JÎLBRAUTASKËLA 6ESTURLANDS ,ÎGÈ ER ¹HERSLA
¹ SAMVINNU VIÈ STOFNANIR FORELDRA OG UNGMENNI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ SÕNA MIKIÈ FRUMKV¾ÈI Å
STARFI OG HAFA REYNSLU AF VINNU MEÈ UNGU FËLKI
3TARFSREYNSLA ¹ SVIÈI R¹ÈGJAFAR ER KOSTUR 'ERÈ ER
KRAFA UM H¹SKËLAMENNTUN SEM TENGIST
UPPELDIS HEILBRIGÈIS TËMSTUNDA EÈA FÁLAGSFR¾ÈI
3TARFSLÕSING FYRIRLIGGJANDI ,AUN SKV LAUNAKJÎRUM
VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS 2¹ÈIÈ VERÈUR Å STARFIÈ
FR¹  JANÒAR  5MSËKNARFRESTUR TIL  DES NK
5MSËKNUM SEM GREINA FR¹ STARFSREYNSLU OG
MENNTUN SKAL SKILA ¹ B¾JARSKRIFSTOFUR 3TILLHOLTI 
  !KRANESI .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
SVIÈSSTJËRI FR¾ÈSLU TËMSTUNDA OG ÅÖRËTTASVIÈS Å
SÅMA  

Starfsumsókn:
Skriflegar umsóknir skulu sendast merkt: „Sölumaður – umsókn“,
Öryggismiðstöðin, Borgartúni 31, 105 Reykjavík eða á netfangið
sala@oryggi.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur er til 1. desember.
Öryggismiðstöðin hefur yfir að ráða hæfu starfsfólki sem býr yfir faglegri
þekkingu og reynslu á sviði öryggismála. Starfsmenn gangast reglulega
undir þjálfun og sækja fjölbreytt námskeið. Öryggismiðstöðin er alhliða
öryggisfyrirtæki sem rekur eigin stjórnstöð sem starfrækt er 24 tíma
sólarhrings, allt árið um kring. Fyrirtækið er í fararbroddi hvað varðar
tæknilegar lausnir og mannaða gæslu ýmist fyrir fyrirtæki, stofnanir eða
einstaklinga. Hjá Öryggismiðstöðinni starfa um 150 manns.

3TARFSMENNMatreiðslumaður
Å DR¹TTARVÁLADEILD &RAMKV¾MDASVIÈS
&RAMKV¾MDASVIÈ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VERKAMENN
VIÈ BORGARFRAMKV¾MDIR TIL STARFA HJ¹ DR¹TTARVÁLA
DEILD SVIÈSINS
PI PAR
•

SÍA
•

60780

Öryggis- og aðgangsstýringakerfi • Myndavélakerfi • Brunavarnir
Fyrirtækjaöryggi • Heimaöryggi • Öryggishnnappar • Vöruverndarbúnaður
Peningaskápar • Gagnageymsla • Öryggisgæsla • Verðmætaflutningar
Öryggisráðgjöf

3TARFSSVIÈ
$R¹TTARVÁLADEILD &RAMKV¾MDASVIÈS SÁR AÈALLEGA UM SNJËRUÈNING OG
HREINSUN GÎNGULEIÈA OG SL¹TT OPINNA SV¾ÈA

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
3TARFSMENN VERÈA AÈ HAFA GOTT ATGERVI VERA VERKLAGNIR OG HEILSU
HRAUSTIR 'ERÈ ER KRAFA UM ALMENN ÎKURÁTTINDI EN EINNIG ER ¾SKILEGT
AÈ VIÈKOMANDI HAÙ DR¹TTARVÁLAPRËF

5M ER AÈ R¾ÈA FRAMÅÈARSTÎRF SKILEGT ER AÈ STARFSMENN GETI HAÙÈ
STÎRF SEM FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR 3IGURÈUR 'EIRSSON VERKSTJËRI
3KRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU   OG 0ÁTUR +R 0ÁTURSSON
PETURKPETURSSON REYKJAVIKIS OG Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ER H¾GT
AÈ N¹LGAST Å AFGREIÈSLU MANNAUÈSDEILDAR 3KÒLATÒNI  SEM ER OPIN
  ALLA VIRKA DAGA EÈA SENDA UMSËKNIR MEÈ TÎLVUPËSTI TIL
MANNAUDSDEILDFS REYKJAVIKIS
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
%ÚINGAR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖAU VEITA STARFSMENN MANNAUÈS
DEILDAR Å SÅMA   

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
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www.minnsirkus.is/sirkustv

%RT ÖÒ LEIÈUR ¹ AÈ STARFA HJ¹ STËRU
FYRIRT¾KI ÖAR SEM ÖÒ N¹NAST TÕNIST Å
FJÎLDANUM 6ILTU BREYTA TIL 
6ERKÖING ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SMIÈI EÈA MENN
VANA MËTA OG BYGGINGAVINNU 'ËÈ LAUNAKJÎR Å
BOÈI OG ÎLL AÈSTAÈA TIL FYRIRMYNDAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
SENDA M¹ FYRIRSPURNIR ¹
VERKTHING WORKIS

kYWdZWdY[
Ieoekj^_daoe
c|dkZW]

6ERKÖING EHF HEFUR VERIÈ STARFANDI SÅÈAN  ¹ BYGGINGA
MARKAÈI OG HEFUR B¾ÈI VERIÈ STARFANDI ¹ ÅBÒÈAMARKAÈI
SEM OG Å VERKTÎKU FYRIR FYRIRT¾KI OG EINSTAKLINGA

»

42¡3-)¨)2 «3+!34
6%'.! .µ22! 6%2+%&.! «3+5- 6)¨ %&4)2 !¨ 2¨!
42¡3-)¨) 4), &*®,"2%9442! 6%2+%&.! -! 6®.542¡3-)¨5-  42¡3-¥¨!6%2+34¨)
«SKAÈ ER EFTIR TRÁSMIÈUM TIL ÒTI OG INNIVINNU
Å MËTAUPPSL¹TT OG ¹ TRÁSMÅÈAVERKST¾ÈI OKKAR
&JÎLBREYTT VERKEFNI FRAMUNDAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
OG ERLENDIS
500,µ3).'!2 %25 6%)44!2  3+2)&34/&5 &92)24+)3).3 ¥
3¥-!   OG H¾GT ER AÈ SENDA INN FYRIRSPURNIR ¹ TSH
HBHIS
&YRIRT¾KIÈ ("(ARÈARSON EHF ER ALHLIÈA VERKTAKI SEM TEKUR
AÈ SÁR NÕBYGGINGAR VERKEFNI FYRIR FYRIRT¾KI SKIP OG HEIMILI
3TOFN¹R ER ¹RIÈ  OG STARFA UM  STARFSMENN VIÈ FYRIRT¾KIÈ
VIÈ FJÎLBREYTT VERKEFNI ¹ VELBÒNU TRÁSMÅÈAVERKST¾ÈI OG VIÈ
ALMENNAR TRÁSMÅÈAR ÒTI OG INNI
-EÈ FYRIRT¾KINU STARFAR EINNIG VASKUR HËPUR UNDIRVERKTAKA
ÖANNIG AÈ FYRIRT¾KIÈ ER VEL Å STAKK BÒIÈ TIL AÈ TAKA AÈ SÁR
HEILDARVERK

Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

¶Ë AÈ ÎLGERÈARMEISTARAR ÖURFI AÈ S¾KJA N¹M TIL ÒTLANDA ER STARFS
VETTVANGUR FYRIR Ö¹ HÁRLENDIS -YNDIN ER TEKIN Å "RUGGSMIÈJUNNI ¹
RSKËGSSANDI

Fjöldi starfa í boði.

¶URFA SVEINSPRËF OG
REYNSLU

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

3TARFIÈ
Ölgerðarmeistari (bruggmeistari) ber ábyrgð á því
að framleiðsla á öl og bjór
sé í samræmi við gæðakröfur.
Ölgerðarmeistari hefur yfirsýn yfir
allt framleiðsluferlið; frá
gæðum hráefna, bruggunartækni, örverufræði og
vélfræði ölgerðar til þess
er ölið rennur úr krananum.
Ölgerðarmeistarar
vinna hjá drykkjarvöruframleiðendum.

» Kannaðu málið á
("(ARÈARSON EHF
3KËGARHLÅÈ   2EYKJAVÅK
3ÅMI   &AX  

www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

.¹MIÈ
Ölgerðarmeistarar hér á
landi hafa lært í Þýskalandi. Æskilegt er að nemendur hafi áður lokið
sveinsprófi í bruggun og
hafi hlotið hagnýta reynslu
í bjórframleiðslu. Meistaraprófi í ölgerð geta nemendur þreytt þegar þeir
hafa lokið lokaprófi frá
skóla. Þýskir nemendur
skulu hafa lokið prófi frá
þýskri iðnmenntastofnun
(„Handwerkskammer“)
sem felur í sér leyfi til að

taka nema á samning og
að reka fyrirtæki í bjórframleiðslu í Þýskalandi.
Erlendum nemendum er
ekki gert skylt að hafa
lokið þessu prófi til að
mega hefja meistaranám
í ölgerð. Hver sem lýkur
prófi hlýtur skírteini sem
tilgreinir einstakar greinar og námsárangur.

(ELSTU N¹MSGREINAR
Meðal námsáfanga eru
bruggunartækni, hráefnisfræði, umbúðagerð, vatn
og frárennsli, óáfengir
drykkir, gæðastjórnun og
umhverfisstjórnun, upplýsingatækni, vörustjórnun, tæknileg stjórnun,
efnafræðileg,
tæknileg
og örverufræðileg framleiðslustjórnun.
&RAMHALDSMENNTUN
Í Þýskalandi er m.a. unnt
að ljúka doktorsnámi í
ölgerð.
.¹MSTÅMI
2-5 ár.

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.
Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni.
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.
Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt!

102.000 EINTÖK MEÐ FRÉTTABLAÐINU
Upplýsingar veita:
Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða
Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is

 

 

&LESTIR YFIRMANNA ERU ¹N¾GÈIR MEÈ LÅF SITT OG STARF

Íslenskir yfirmenn
Margt forvitnilegt kemur fram um íslenska yfirmenn í
vinnumarkaðskönnunum VR.
Álagið er mikið á íslenskum yfirmönnum en þeir vinna um
50 stundir á viku. Þriðjungur þeirra segist iðulega mæta til
vinnu um helgar og þeir segjast ekki losna frá vinnunni í
fríum. Flestir lenda í því að illa gangi að skilja áhyggjurnar
eftir í vinnunni þegar farið er í frí.
Flestir yfirmanna eru karlkyns, vel menntaðir og nokkuð sáttir við eigið líf. Þeir kvarta helst undan álaginu en
hylla krefjandi og spennandi hluta starfa sinna og yfirgnæfandi meirihluti þeirra telur starf sitt eftirsóknarvert.
1.300 yfirmenn tóku þátt í könnuninni.
TG
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KÓPAVOGSBÆR
3ÎLUMAÈUR FASTEIGNA
$RAUMAHÒS EHF ËSKAR EFTIR
VÎNUM SÎLUMANNI FASTEIGNA
/PNUNARTÅMI SKRIFSTOFU ER FR¹ KL   6INNUAÈSTAÈAN ER
MJÎG GËÈ 3TARFSFËLKIÈ ER HRESST OG STARFSANDINN GËÈUR
6INNUSTAÈURINN ER REYKLAUS ,AUN ERU ¹RANGURSTENGD SEM
BÕÈUR UPP¹ MIKLA TEKJUMÎGULEIKA FYRIR GËÈAN SÎLUMANN
+RÎFUR TIL STARFSMANNS
o 3TÒDENTSPRËF SKILYRÈI H¹SKËLAGR¹ÈA ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF SÎLUSTARÙ ¹ FASTEIGNASÎLU ¾SKILEG
o "ÅLPRËF
o (ÎRKUDUGLEGUR OG SKIPULAGÈUR
o .¹KV¾MUR OG VINNUR VEL UNDIR ¹LAGI
o (REINT SAKAVOTTORÈ
o %KKI ¹ VANSKILASKR¹
%F ÖÒ TELUR ÖIG UPPFYLLA OFANGREIND SKILYRÈI SENDU OKKUR Ö¹
FERILSKR¹ MEÈ MYND ¹ TÎLVUPËSTI ¹ BERGUR DRAUMAHUSIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ M¹NUDAGSINS
 NËVEMBER 

Sjúkraliðar, félagsliðar
og starfsfólk
í umönnun
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð óskar eftir starfsfólki sem hefur áhuga á umönnun aldraðra.
Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall eftir
samkomulagi.
Unnið eftir Time Care vaktastjórnunarkerfi.
Upplýsingar veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri, sími 560 4163 eða 560 4100.
Netfang: dagmar@sunnuhlid.is
Sjá líka: www.sunnuhlid.is

Aðstoðarfólk í eldhús
Einnig vantar aðstoðarfólk í eldhús, þekking
og reynsla æskileg.
Upplýsingar veitir:
Kristín Steinarsdóttir, yfirmatreiðslumaður.
Sími 560 4167 og 560 4100.
Netfang: eldhus@sunnuhlid.is

Forstöðumaður/
starf í Dægradvöl
• Kópavogsskóli óskar eftir að ráða forstöðumann fyrir Dægradvöl skólans.
Kópavogsskóli óskar eftir að ráða forstöðumann fyrir Dægradvöl skólans. Um
er að ræða skemmtilegt starf með börnum í 1. – 4. bekk. Leitað er eftir einstaklingi með menntun á sviði uppeldis eða
umönnunar. Forstöðumaður sér um allt
skipulag deildarinnar og stýrir daglegri
vinnu starfsmanna. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
• Einnig óskum við eftir að ráða starfsmann í 50% starf í Dægradvöl, vinnutími
frá 13-17. Það getur hentað vel með námi
og er ekki síður fyrir karla en konur. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi SfK og
Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar um störfin veitir skólastjóri
í síma 570 4960. Fyrirspurnir má einnig senda á
goa@kopavogur.is
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um störfin.

www.kopavogur.is - www.job.is
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(EFUR ÖÒ ¹HUGA ¹ AÈ VINNA MEÈ UNGU
FËLKI OG BÒA TIL HOLLAN OG GËÈAN MAT
6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ STARFSMANNI Å ELDHÒSIÈ ¹ 3TUÈL
UM (ANN ÖARF AÈ GETA ELDAÈ HOLLAN OG GËÈAN MAT
HAFA ¹HUGA ¹ AÈ VINNA MEÈ OG LEIÈBEINA UNGU FËLKI
VIÈ ELDHÒSSTÎRF OG VERA REGLUSAMUR OG SNYRTILEGUR Å
UMGENGNI

3TARÙÈ FELST AÈALLEGA Å 
o MATSELD FYRIR UNGLINGA OG STARFSFËLK
o LEIÈBEININGUM TIL UNGLINGA Å ELDHÒSVERKUM
o ¹BYRGÈ ¹ ¹¾TLANAGERÈ VEGNA REKSTURS ELDHÒSS
o ÖRIFUM Å ELDHÒSI

(,$ ## ,, $!,
 $  "!+ *! #%#
#'+,  # &$)+

5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ VERA STUNDVÅSIR GETA
HVORTTVEGGJA FARIÈ EFTIR VERKLAGSREGLUM OG JAFNFRAMT
SÕNT FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
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SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR GETI HAÙÈ STÎRF SEM
FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA DAGVINNU ,AUN SKV KJARA
SAMNINGI 3TARFSMANNAFÁLAGS RÅKISSTOFNANA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ 
5MSËKNIR BERIST TIL 3TUÈLA MEÈFERÈARSTÎÈVAR RÅKISINS
FYRIR UNGLINGA &OSSALEYNI   2EYKJAVÅK

&"!#! !  %       #!!
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.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3ËLVEIG SGRÅMSDËTTIR
FORSTÎÈUMAÈUR SOLVEIGASGRIMSDOTTIR STUDLARIS
OG Å SÅMA  
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230 Keflavík

Stærð: 398.3 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 47,8 M
Bílskúr: Já

Þetta hús er í algjörum sérflokki, teiknað af Kjartani Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic. Mögulegt
er að breyta húsinu og gera auka íbúð í kjallara. Eldhús með sérmíðaðri innréttingu úr handskorinni eik
og góðum borðkrók. Samliggjandi eru borðstofa og stór stofa með arni, þaðan er útgengt í glæsilegan
garð sem er með 7 metra sundlaug. Á efri hæð eru 2 barnah. og mjög stórt hjónaherbergi með
samliggjandi fataherbergi. Á neðri hæð eru 4-5 herb. þ.e. leikh. skrifstofa ofl. TOPP EIGN

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
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

111 Reykjavík

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

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

210 Garðabæ

hafdis@remax.is

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

210 Garðabær

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.

270 Mosfellsbær

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

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

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

113 Reykjavík

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

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.

www.remax.is

105 Reykjavík

hafdis@remax.is
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Stærð: 241,1
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 30.430.000
Bílskúr: já

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
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Hafdís
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

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

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

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: 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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

220 Hafnafirði

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Stærð: 108,5
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 14,3

Mjög falleg og björt 4-5herb.íbúð með útsýni til þriggja átta m.a. upp á Snæfellsnes. Forstofa með
góðum skápum Borðstofa og stofa samliggjandi hægt að útbúa herbergi úr borðstofu. Eldhús glæsilegt
og uppgert að hluta með náttúrusteinsflísum milli skápa. Rúmgott sjónvarpshol er í íbúðinni og 3
svefnherbergi. Baðherbergi er snyrtilegt með baðkari og þvottahús er innan íbúðar. Húsið tekið í gegn að
utan 2004. Falleg eign í rólegu og barnvænu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu og í göngufæri við
miðbæinn.

101 Reykjavík

Frábærlega vel staðsett 4ja herb.íbúð á 2 hæð með möguleika á útleiguherbergi. Stofa og borðstofa eru
samliggjandi með rennihurð á milli. Fallegt útsýni er frá stofu. Möguleiki er á að nota aðra stofuna sem
herbergi. Eldhús með innréttingu uppgerðri að hluta, borðkrók og útsýni að Hallgrímskirkju, uppþvottavél
fylgir með. Herbergin eru tvö. Baðherbergi með sturtu. Öll gólf eru máluð. Sundhöll Reykjavíkur er í
nokkra metra fjarlægð, skólar, menning og þjónusta er í göngufæri.

asdis@remax.is

112 Reykjavík

Hafdís
Sölufulltrúi

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

Ásdís Ósk
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Stærð: 90,9fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1933
Brunabótamat: 11,8M

asdis@remax.is

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.

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

hafdis@remax.is

l

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

200 Kópavogur
Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél. Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur
fyrir aftan húsið. Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina.
Frábær fyrstu kaup.

Hafdís
Sölufulltrúi

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

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.

110 Reykjavík

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.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

113 Reykjavík

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 127,5
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

863 0402
asdis@remax.is

Stærð: 96,8fm
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 14,6M
Bílskúr: já bílskýl

Falleg, stílhrein 3ja herb. Íbúð á 3juhæð með stæði í bílgeymslu og 14fm geymslu í sameign, tilvalið sem
hobbýherbergi. Góður fataskápur er í holi. Í eldhúsi er kirsuberja eldhúsinnrétting frá HTH ásamt AEG
helluborði og rúmgóðum borðkrók. Borðstofa og stofa eru samliggjandi með rauðeikarparketi á gólfi.
Svefnherbergin eru bæði rúmgóð með fatskápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með baðkari og innréttingu. Þvottahús er innan íbúðar. Þetta er virkilega falleg eign með miklu útsýni.

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

www.remax.is

Breiðvangur 10
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

BÚI

BÚI

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 20,8 m

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

Stærð: 145,3
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 18,5 m
Bílskúr: 22,3 fm

820 0589

Falleg og björt 5 herbergja, 123 fm endaíbúð með suðursvölum á efstu hæð í góðu fjölbýli ásamt 22,3
fm bílskúr. 4,15@ yfirtakanleg lán. Fallegt hol með ljósum flísum, björt stofa, 4 svefnherbergi með
parketi, sér þvottahús í íbúð, eldhús með góðum borðkrók, góð sérgeymsla í kjallara með hillum og
glugga. Bílskúr með inngöngudyrum, hita, rafmagni, vatni og hillum. Stutt í skóla og alla þjónustu. Búið
er að ástandsskoða eignina. Sölumaður á staðnum með allar upplýsingar.

tryggvi@remax.is

Hrafnhólar 6
111 Reykjavík
Afar barnvænn staður

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868

Verð: 18,9 m

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

Stærð: 96,9
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 12,6

820 0589

Mjög falleg fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð með yfirbyggðum svölum í mikið endurnýjuðu og
viðhaldsléttu lyftuhúsi. Rúmgott hol með skáp. Góð stofa með parketi og yfirbyggðar svalir. Stórt
hjónaherbergi með góðum skápum og tvö rúmgóð barnaherbergi. Eldhús með viðarinnréttingu, flísum á
gólfi og góðum borðkrók. Baðherbergi er flísalagt, baðkar með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.
Sérgeymsla í kjallara. Þessi íbúð er tryggð með söluvernd VÍS gagnvart öllum göllum í 5 ár frá söludegi.

bjornth@remax.is

tryggvi@remax.is

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

BÚI

113 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,-

Norðurskógur 3
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

Verð: 29.900.000
Stærð: 143.6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Náttúruperlan Húsafell
***REMAX/BÚI kynnir:*** Glæsilegt heilsárshús í Húsafelli. Húsið er staðsett í þéttum skógi í útjaðri
byggðar á bökkum Hvítár. Húsið er timburhús á tveimur hæðum á steyptum sökkli og steyptri plötu með
hitalögn. Á jarðhæð er gert ráð fyrir svefnherbergi, eldhúsi, stofu og borðstofu, baðherbergi,
geymslu/þvottahúsi og forstofu. Á efri hæð er gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum og setustofu. Húsið er
fullklárað að utan. Gert er ráð fyrir stórri verönd í kringum húsið og heitum potti.

loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ragnheiður
Sölufulltrúi

864 3883
ragnheidur@remax.is

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

245, Sandgerði

Stærð: 260
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 30.400.000

ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH --- REMAX BORG kynnir 260,5 fm nýuppgert og glæsilegt atvinnuhúsnæði
í Sandgerði með millilofti og innkeyrsludyrum. Húsið er með steynsteyptum súlum og þakbitum, léttum
útveggjum og gólfhita. Milliveggir eru gifsplata á grind. Þakið er bárujárnsklætt timburþak.Allar lagnir
eru nýjar. Salernisaðstaða er frágengin. ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH

venni@remax.is

Blesugróf 27
108, Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 699-7372

Brynjar
Sölufulltrúi

Verð: 85.000.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 499
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

699 7372

500 fm gullmoli 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 ca 70 fm geymsla. Hægt væri þó að nýta rýmið á óteljandi aðra vegu allt
eftir þörfum og/eða hagsýni kaupenda.

107, Reykjavík

2ja herbergja íbúð á jarðhæð á Fálkagötunni. Komið er inn í flísalagða forstofu, sömu flísar og eru á
eldhúsi gangi og baði. Eldhús er með snyrtilegri eikarinnréttingu. Eikarparket er á gólfum á stofu og í
herbergi. Eitt svefnherbergi er innan íbúðar og snýr það út í garð, þar er fataskápur sem fylgir.
Baðherbergi er flísalagt hvítum flísum á veggjum, baðkar og sturtuaðstaða. Þetta er eign sem er á
góðum stað í vesturbænum, stutt í Háskóla Íslands, gönguleiðir við sjávarsíðuna og miðbæinn.

brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn
Þórðardóttir
lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

112, Reykjavík

Brynjar
Sölufulltrúi
brynjar@remax.is

www.remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 73
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 10.100.000

venni@remax.is

Stærð: 97,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 13.750.000

Nýstandsett 3ja herbergja íbúð í Foldunum. Nánari lýsing: Gengið er inn í flísalagt anddyri með góðum
skáp. Eldhús er með fallegri eldhúsinnréttingu og er opið inn í stofu. Stofa er stór með útgengt út á
svalir. Tvö rúmgóð svefnherbergi eru sitt hvoru megin við baðherbergið. Skápar eru í báðum
herbergjunum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél. Eikarparket er á stofu, eldhúsi
og báðum herbergjunum. Örstutt er í grunnskóla og verslanir.

venni@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi
brynjar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

BÚI

BÚI

Mýrargata 2
Vogum á Vatnleysustr
Opið hús 17,30-18,00

Tröllateigur

Verð: Tilboð
Stærð: 151,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

Einbýlishús á barnvænum stað á góðu verði. Remax Búi : Kynnir 151,7 fm
einbýlishús og bílskúr á góðum stað í Vogunum. Nánari lýsing:Komið er inná
flísalagt anddyri, þaðan inní hol.Útfrá 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. Þetta er fallegt og snyrtilegt hús, innst í
botnlanga rétt hjá göngustíg. Áhugasamir hafa samband við Pálma Þór í síma
895-5643 eða 520-9416, palmi@remax.is

Mosfelsbær
Góðar leigutekjur

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

Verð: Tilboð
Stærð: 151,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Bílastæðah

Remax Búi kynnir: Stórglæsileg 4herbergja íbúð á 1.hæð með sér inngangi af
svölum. Rúmgott og bjart bílskýli fylgir eigninni,tvær rúmgóðar geymslur fylgja
íbúðinni,önnur inn af stæði í bílageymslu,10,9fm og hin er 9,1fm er á gangi í
sameign. Nánari lýsing: Komið inn í flísalagt anddyri með góðum fataskáp,
þaðan inn í alrými sem saman stendur af eldhúsi og stofu. Útgengt er á svalir
sem snúa í suður úr stofu og úr hjónaherbergi.Hjónaherbergi er með góðum
skápum, inn af herberginu er baðherbergi með hornbaðkari og
handklæðaofn, flísalagt í hólf og gólf og gluggi.Tvö barnaherbergi, annað
mjög rúmgott og bæði með skápum. Í eldhúsi er mahóní innrétting frá GKS
og borðplatan er slípaður stein (nero africa).Gott baðherbergi með sturtu,
flísalagt í hólf og gólf. Á gangi er búið að koma upp góðri tölvuaðstöðu.

BÚI

112 Reykjavík
Opið hús Í dag 14-14,30

BÚI

Verð: Tilboð
Stærð: 142,7
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 19,9

Nánari lýsing: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. Baðherbergið er flísalagt í

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

palmi@remax.is

Frostafold 2

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Meðalholt 19
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

105 Reykjavík
Opið hús Í dag 15-15,30

Verð: Tilboð
Stærð: 84,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Góðar leigutekjur. Nánari lýsing: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. Skipt
var um rafleiðslur og sett ný rafmagnstafla fyrir 2árum.

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

Blómvallagata 13
101 Reykjavík
Opið hús 16-16,30

Verð: 15,9
Stærð: 51
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 6,7

Þessi er laus við kaupsamning. 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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@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
annamargret@remax.is

www.remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

107, Reykjavík

Stærð: 100.2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 16.715.000
Bílskúr: skýli

Vel skipulögð og björt 4ra herb íbúð á fyrstu hæð. Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Húsið er allt
nýlega tekið í gegn að utan, sprunguviðgert og málað. Forstofa með fatahengi, hol og
svefnherbergisgangur með þremur rúmgóðum herbergjum og baðherbergi. Herbergin eru öll með
skápum. Á baði er tengi fyrir þvottavél. Rúmgott eldhús með eldri innréttingu og borðkrók. Stofa með
útgengi á v- svalir. Í kjallara er stór geymsla og sameiginl. hjólageymsla. Stæði í bílastæðahúsi.

hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Laufrimi 32
112, Reykjavík
Opið hús Í dag frá 14.00 - 14.30

Stella
Sölufulltrúi

Verð: 20.500.000

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 14.300.000

869 8150

Björt 3ja herb. íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli. Sér inngangur er af svölum og sér geymsla er á
jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi með góðum skápum, flísalagt baðherbergi með
sturtuklefa og baðkari, bjarta stofu með útgengi á svalir, rúmgott eldhús með góðri innréttingu og
borðkrók og inn af eldhúsi er lítið þvottahús með hillum. Á gólfum er plastparket og dúkar. Stutt er í alla
verslun, skóla og þjónustu. Sérstaklega vel skipulögð íbúð með sér inngangi af svölum.

stella@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Síðumúli

Verð: 1.500.000

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Benedikt
Sölufulltrúi

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743

Stærð: Frá 140m2
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

benni@remax.is

Reykjavík
Gott tækifæri !
Snyrtilegur söluturn í líflegu atvinnu- og skólahverfi. Um er að ræða sölu á rekstrinum en hann er í góðu
leiguhúsnæði . Töluverður fjöldi fasta kúnna. Hér fæst sælgæti , gos , tóbak, samlokur , pylsur o.fl. Góð
velta yfir árið sem mætti auka verulega með fjölbreyttara framboði í vöruvali . Þetta er gott tækifæri fyrir
t.d tvo aðila með ferskar hugmyndir sem vilja starfa sjálfstætt. FÁÐU NÁNARI UPPLÝSINGAR HJÁ
BENNA Í GSM: 861-2743

Kristín
Sölufulltrúi

Erum með umboð fyrir sölu á nokkrum eignum í byggingu á Suðurnesjum. Bæði er um að ræða
einbýlishús og parhús á mismunandi byggingarstigum. Húsin eru á einni hæð með bílskúr.
Staðsetningar eru Sandgerði, Garður og Njarðvík. Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum og teikningar fást
á skrifstofu.

stina@remax.is

LIND

Grímsnes
Bókið skoðun s. 8648090

Verð: 18.500.000
Stærð: 109,3
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Stórt sumarhús í smíðum í landi Miðengis í Grímsnesi. Fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan.
Lóðin er kjarri og lyngi vaxin, 9600 fm eignarlóð. Fullbúinn sólpallur um 120 fm með handriðum og
skjólveggjum. Plata hússins er steypt, hitalagnir í gólfi með ílögn yfir. Húsið skilast fulleinangrað og
plastað að innan. Anddyri, hol/gangur, eldhús og stofa í opnu rými, þrjú herbergi, gott baðherbergi með
útgangi á palli. Herbergi og baðherbergi með sérinngangi af palli. Tilvalið sem gestaherbergi.

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Borgarleynir 12

benni@remax.is

LIND

Gissurarbúð 3
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Þorlákshöfn
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 22.000.000
Stærð: 216,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Í smíðum stórt einbýlishús úr timbri 165,1 fm með sambyggðum bílskúr 38,6 fm og geymsla í bílskúr
12,5 fm. samtals 216,1 fm. Skv. teikningu eru fjögur svefnherbergi ,stórt baðherbergi og forstofusalerni,
stór stofa og eldhús. Forstofa er jafnframt tengibygging milli húss og bílskúrs. Geymsla innst í bílskúr.
Húsið er klætt að utan með viðhaldsléttri álklæðningu. Gólfhiti verður í húsinu og bílskúr að hluta. Stutt í
skóla. Húsið afhendist rúmlega fokhelt, einangrað og plastað. Skilalýsing hjá sölufulltrúa

ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

BORG

LIND

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Hafnarberg 5
Þorlákshöfn
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 23.900.000
Stærð: 150
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 20.870.000
Bílskúr: já

Fallegt, vandað parhús í Þorlákshöfn. LÆKKAÐ VERÐ !!! Húsið er timburhús klætt með múrsteini. Lýsing
eignar: forstofa, gangur, tvö svefnherbergi, eldhús, þvottahús, stofa og eitt herbergi sem er opið inn í
stofu. Falleg eldhúsinnrétting, flísar á gólfi. Baðherbergi flísalagt með baðkari og sturtu. Innangengt af
gangi í bílskúr sem er flísalagður með geymslu. Örstutt í skóla og íþróttaaðstöðu. Vönduð og spennandi
eign sem er laus fljótlega. Sjón er sögu ríkari.

Lundarbrekka 12
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

www.remax.is

200 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 17:30-18:00

Verð: 22.700.000
Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14.800.000

Björt og falleg 4ra til 5 herbergja endaíbúð. Eignin sem um ræðir er 102 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Útsýni yfir Fossvoginn, Esjuna og Akrafjall. Húsið var málað og viðgert fyrir um 3 árum. Nánari lýsing:
Komið er inn í hol með parket á gólfi og skápum. Flísalagt eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús og
búr innaf eldhúsi. Stofa með parket á gólfi og glugga á tvo vegu og útgengi út á svalir. Baðherbergi með
glugga, sturtubaðkari, flísum á gólfi og veggjum. Þrjú góð svefnherbergi.

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: frá 17,9

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði
Opið hús milli kl. 14:00 - 15:00

Stærð: 58-148 fm
Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: bílskýli

LIND

Glæsilegar 2,3,og 4ra herb. íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi í hjarta Hafnafjarðar. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum hússins. Nánari lýsing: Eldhús með m/eikar innréttingu og borðkrók, stofa með útgengi á
svalir/verönd,hjónaherb. m/rúmgóðum fataskápum.Barnaherb m/fataskáp,baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
m/eikar innréttingu,Geymsla og þvottahús með flísum á gólfi,borði og skolvask. Lóð verður frágengin og
bílastæði malbikuð.u.þ.b.helmingur íbúðanna er með sér inngangi af svölum. Geymsla er í flestum íbúðanna,
þó fylgir geymsla í sameign nokkrum 2ja herb.íbúðanna.Vagna- og hjólageymsla er í sameign.Íbúðirnar eru
afhentar fullbúnar án gólfefna,þó er baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sturtuklefi með nuddi ofl
,Mynddyrasími.Glæsileg eign sem vert er að skoða,Glæsilegt útsýni af efri hæðum og frábærar penthouse
íbúðir. Fyrst og önnur hæðin eru nánast tilbúnar til afhendingar. Húsinu verður skilað fullkláruðu í janúar
2007.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hvannarimi 4
112. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Verð: 39,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Rauðavað 13
110. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 16:00 - 16:30

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001

Verð: 27,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 114,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

820 8080

Vönduð og vel skipulögð 4ra herb.íbúð í fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Nán.lýsing: Anddyri
m/fataskáp. Stofa og eldhús samliggjandi m/útgengi á flísalagðar svalir. Eldhúsið m/eikarinnréttingu,
granit borðplötu og innbyggðum ísskáp og uppþvottavél sem fylgir. baðherb.þvottahús og anddyri
flísalagt. Innréttingar og hurðar úr eik. Baðherb.m/innréttingu,upphengdu wc,handklæðaofn og granit
borðpl. Barnaherb.m/fataskáp.Hjónaherb.m/fataskáp.Geymsla innan íbúðar.

beggi@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

105. Reykjavík.
LAUS STRAX

Verð: 26,2

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 79,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 14,7

820 8080

Glæsileg 2ja herb.íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi m/stæði í bílageymslu. Anddyri m/stórum fataskáp, rúmgóð
stofa m/útgengi á svalir. Svefnherbergi m/fataskáp. Eldhús m/viðarinnrétt. tækjum frá Siemens ísskápur fylgir með. Baðherb.flísalagt í hólf og gólf,gólfhiti, handklæðaofn, viðarinnrétting og
baðkar/sturta.Þvottahús flísalagt og m/vaski. Þvottavél og þurrkari fylgir. Í íbúðinni eru þykkar lakkaðar
viðargardínur. Öll gólfefni eru parket og flísar. Geymsla Mynd-dyrasími.

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vatnsendablettur 721
203. Kópavogi
Frábær staðsetning

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

LIND

Sóltún 5

binni@remax.is

Verð: 55,0

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 302,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

820 8080

Einbýlishús í byggingu á einni hæð með innbyggðum bílskúr á glæsilegum útsýnisstað, rétt við
Elliðavatn. Íbúðin er 254,7fm og bílskúr 47,7fm. Nán.lýsing: Anddyri, stofa/borðstofa og eldhús allt í
opnu rými, lofthæð þar er 3,30m. Hjónaherb.m/snyrtingu og fataherb. Tvö barnaherbergi. Baðherbergi,
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 nánari samkomulagi.

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

www.remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

112 Reykjavík

Stærð: 85,7 m²
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 12,5

Forstofa er flísalögð með skáp og fatahengi. Eldhús er bjart með góðum hornglugga við borðkrók - Mjög
fallegt útsýni að Esju og til vesturs. Góð hvít innrétting með t.f uppþvottavél - flísar á milli efriskápa og
eldhúsbekkja. Stofa/borðstofa er björt með útgengi á suður svalir. Tvö svefnherbergi, bæði með
skápum. Í baðherbergi er baðkar en það er flísalagt í hólf og gólf. Þvottaaðstaða og gluggi. Gólfefni eru
nýlegt parket á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og forstofu. Sérinngangur er af svölum.

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

109 Reykjavík

Vignir
Sölufulltrúi

Stærð: 98,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 11,6

84,3 m² íbúð + 14 m² geymsla, á annarri hæð við Hjaltabakka í Reykjavík. Stofa er rúmgóð, olíuborið
parket er á gólfi, útgengt er á góðar suður svalir. Góður borðkrókur við glugga- pláss er fyrir
borðstofuborð. Eldhús er opið inn í stofu og er nýleg borðplata á innréttingu og einnig nýleg eldavél. T.f.
uppþvottavél. Baðherbergi er dúklagt. Baðkar með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Á
gangi er gott skápapláss. Tvö rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi.

105 Reykjavík

80,4 fm þriggja herbergja íbúð við Stórholt í Reykjavík. Stigangangur er teppalagður. Eldhús er með
ágætri dökkri innréttingu - innbyggð uppþvottavél og borðkrókur við glugga. Stofa er með parketi á gólfi.
Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, annað með dúk á gólfi en hjónaherbergi er með parketi. Lítið
baðherbergi með baðkari. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla. Einnig fylgir íbúðinni
herbergi í kjallara sem er í útleigu- baðherbergi með sturtu fylgir því herbergi.

vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

101 Reykjavík

Vignir
Sölufulltrúi

Stærð: 64,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 8,6

3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í miðbænum. Eignin skiptist í stofu og gang með parketi á gólfi,
eldhús með dúk á gólfi og ágætri eldhúsinnréttingu með fínu skápaplássi, baðherbergi með sturtu, 2
svefnherbergi með skápum, annað með dúk á gólfi og hitt flotað. Hátt er til lofts í íbúðinni. Geymsla með
þvottaaðstöðu er í sameign. Stór sameiginlegur pallur er við hlið hússins.

112 Reykjavík

Rúmgóð 2ja herbergja 79,9 m² endaíbúð við Berjarima í Grafarvogi. Sameign er snyrtileg, teppalagður
stigagangur. Forstofa er með flísum á gólfi og góðum skápum. Svefnherbergi er rúmgott með skápum
og parketi á gólfi. Baðherbergi er með flísum, sturta, innrétting og þvottaaðstaða. Sjónvarpshol er tengt
stofu sem er rúmgóð og sérstaklega björt- útgengt er á svalir en parket er á gólfum. Eldhús er með
góðri innréttingu og parketi á gólfi.

230 Keflavík

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.

vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

110 Reykjavík

Vignir
Sölufulltrúi

Stærð: 96,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 13,7

Falleg fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð 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.

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

230 Keflavík

Snorri
Sölufulltrúi
snorri@remax.is

www.remax.is

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 175,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 22,7
Bílskúr: 49,8

gv@remax.is

865 4039

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 79,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 12

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 80,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 10,3

gv@remax.is

Stærð: 139,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

Mjög falleg og vel við haldið 140fm einbýlishús ásamt 43fm bílskúr við Eyjavelli í Reykjanesbæ. Á neðri
hæð sem er öll flísalögð er góð forstofa með skápum. Gott eldhús með góðum borðkrók. Þvottahús og
samliggjandi stofa og borðstofa þar sem er útgengt á glæsilegan niðurgrafin sólpall. Á efri hæð eru 3
góð svefnherbergi. Stórt sjónvarpsherbergi og gott baðherbergi með baðkari og sturtu. Efri hæðin er öll
nýparketlögð fyrir utan baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi
snorri@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

230 Keflavík

Stærð: 100
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 13,3

100m² 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjórbýli. Eignin skiptist í sameiginlega forstofu, hol, tvö herbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Hol með parketi á gólfi. 2 herbergi með parket á gólfi og skáp.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar. Þvottahús með hillum, skolvask og málað gólf.
Eldhús parket á gólfi, beiki innrétting, eldavél og vifta. Stofa parket á gólfi og hurð út á verönd.

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

270 Mosfellsbær

Snorri
Sölufulltrúi

Stærð: 99,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 16,3

Raðhús í Mosfellsbæ. Forstofa er með hengi og flísa-marmari á gólfi. Herbergisgangur er með
eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er með flísa-marmara á gólfi, hvítri innréttingu og baðkari. Barnaherbergi
er með dúk á gólfi, hjónaherbergi með góðu skápaplássi og dúk á gólfi. Þvottahús er með dúk á gólfi.
Eldhús er með eikarparketi á gólfi og hvítri innréttingu og fínum borðkrók, uppþvottavél og ísskápur geta
fylgt. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi og útgengi á góðan pall. Stigi er upp á 17 fm rishæð.

201 Kópavogur

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni. Íbúðin er með smekklegum innréttingum og
vönduðu parketi á öllum rýmum nema baðherbergi og þvottahúsi. Mikil lofthæð er í íbúðinni. Eignin
skiptist forstofu með skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu, rúmgóða stofu með
útgengi út á svalir, 2 svefnherbergi með skápum, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, þvottahús. Á
efri hæðinni er sjónvarpsstofa með útgengi út á sameiginlegar svalir. Sér geymsla er í sameign.

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

210 Garðabær

Baldvin
Sölufulltrúi

101 Reykjavík

Sérlega glæsilega mikið endurnýjaða sérhæð í einu glæsilegasta húsi í miðbæ Reykjavíkur. Eignin
skiptist í tvennt. Annarsvegar góða sérhæð með bílskúr og hinsvegar stúdíóíbúð sem kjörin er til útleigu.
21 fm bílskúr fylgir eigninni.

Stærð: 196,30
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 27,1

Fallegt 196,3 fm einbýli á einni hæð og 12 fm geymsluskúr á lóð á FRÁBÆRUM STAÐ Í GARÐABÆ.
Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Gott herbergi inn af forstofu með skáp. Eldhús er dúklagt
með ágætis innréttingu og borðkrók. Baðherbergið er flísalagt og er með fallegri innréttingu, baðkari og
sturtu. Rúmgóð borðstofa og stofa með nýlegu parketi, gengið út í 32 fm sólstofu með heitum potti. 3
rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt og er með skápum.

201 Kópavogur

Falleg Penthouse íbúð á 2. hæðum með góðu útsýni. Smekklegar innréttingar og vandað til alls
frágangs. Íbúðin skiptist í forstofu með góðum fataskápum, opið eldhús með fallegri Kirsuberjaviðs
innréttingu og stáltækjum, bjarta stofu með útgengi á suðvestur svalir, 4 svefnherbergi með skápum,
sjónvarpshol á efri hæð og 2 baðherbergi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu, stór sérgeymsla í sameign
og svo sameiginlegar 2 hjólageymslur.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 29.900.000

gv@remax.is

170 Seltjarnarnes

Baldvin
Sölufulltrúi

Stærð: 99,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 13,9

Fallega 100 fm. 3ja herbergja endaíbúð með góðu útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara auk
yfirbyggðra svala. Komið er inn í andyri með góðum skápum. Eldhús er með hvítri/beiki innréttingu og
borðkrók. Stofan er mjög rúmgóð og skiptist í borðstofu, stofu og sjónvarpshol. Baðherbergi er með
sturtu og snyrtilegri innréttingu. Svefnherbergið er mjög rúmgott með góðu skápaplássi. Ljóst
eikarparket er á öllum gólfum nema baðherbergi en þar er dúkur.

Gunnar
Sölufulltrúi
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

109 Reykjavík

Baldvin
Sölufulltrúi
baldvin@remax.is

www.remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 148,8
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22,2

gv@remax.is

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 139,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: 21

Baldvin
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 133,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 19.450.000

gv@remax.is

Stærð: 122
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 16,2

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) við Blöndubakka í Reykjavík. Eignin skiptist í góða forstofu
með skápum og parketi á gólfi. Tvö góð barnaherbergi með plastparketi og tvöföldum skápum.
Hjónaherbergi með skápum og parketdúk á gólfi. Flísalagt baðherbergi með bakari og þvottahúsi innaf.
Gott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Rúmgóð parketlögð samliggjandi stofa og borðstofa
með útgengi á svalir með flottu útsýni yfir borgina.

gv@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi
hreidar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Ásbúð 43
Garðabær
Opið hús í dag 15:00-15:30

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 45.900.000

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Stærð: 220,6
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 28.100.000
Bílskúr: já

693 4085

RE/MAX BORG kynnir fallegt raðhús á tveimur hæðum í grónu hverfi í Garðabæ. Komið er inn í rúmgóða
forstofu með góðum fataskáp, í forstofunni er gestasnyrting með gufubaði þar innaf, gott svefnherbergi,
ágætt sjónvarpsherbergi með stóru þvottahúsi. Góður stigi liggur á milli hæða. Á efri hæðinni er stórt
hjónaherbergi með góðum skápum. Tvö góð barnaherbergi en möguleiki er á því þriðja. Gott flísalagt
baðherbergi með bæði baðkari og sturtu. Rúmgóð björt stofa með góðum gluggum í norður.

gylfi@remax.is

Arnarás 12
Garðabær
Opið hús í dag 14:00-14:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Verð: 38.500.000
Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.785.000

REMAX BORG kynnir sérlega fallega eign á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Rúmgóð flísalögð forstofa
með góðum skápum. Stórt flísalagt þvottahús er inni í íbúðinni. Dökkt merbó parket er nánast á allri
íbúðinni. Stofan er mjög rúmgóð með frábæru útsýni til Bessastaða og Esjunnar. Útgengt er úr stofu á
stórar suðursvalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og með góðri innréttingu. Eldhúsið er sérlega
glæsilegt með vönduðum tækjum , háfi og borðkrók. Hjónaherbergi er mjög rúmgott.

hannes@remax.is

Básbryggja 5
Reykjavík
Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 26,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

699 5008

REMAX BORG kynnir fallega 3 herbergja íbúð en með möguleika á fjórða herberginu í
bryggjuhverfinu.Öll íbúðin nema baðherbergi er parketlögð með fallegu ljósu eikarparketi.Baðherbergið
er físalagt með gráum gólfflísum og hvítum veggflísum.Einnig er falleg innrétting á baði.Eldhúsið er
sérlega glæsilegt með hvítum skápum og stálflísum á milli innréttinga.Einnig er gaseldavél og stálháfur
Vandaðir skápar eru í íbúðinni og ná þeir til lofts.Innangegnt er í góðan bílskúr með glugga

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Þrastarás 16
Hafnarfjörður
Opið hús Mán kl 18-18.30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 25,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 112,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: nei

699 5008

REMAX BORG kynnir glæsilega 4 herbergja endaíbúð í litlu fjölbýli.Gengið er inní íbúðina af
svölum.Forstofan er flísalögð og með góðum skáp.Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi,stórt hjónaherbergi með
góðu skápaplássi einnig eru skápar í barnaherbergjum. Parket er á stofu og herbergjum.Þvottahús er
inní íbúðinni og einnig lítil geymsla sem getur nýst sem lítið herbergi jafnvel. Allar innréttingar eru frá Alno.
Gengið er út á svalir út úr stofu. Svalirnar eru rúmgóðar og með góðu útsýni. Uppl s. 6934085

gylfi@remax.is

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

BORG

SENTER

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Ægisíða 117
Reykjavík
Opið hús í dag 17:00-17:30

Verð: 18.400.000

Emil Örvar
Sölufulltrúi

Stærð: 79,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 10.850.000

891 6670

RE/MAX BORG kynnir: Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi. Komið er inn í
forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Þaðan er gengið inn í parketlagða stofu, inn af stofu er
svefnherbergi með innbyggðum skúffum og fatahengi, parketlagt. Hjónaherbergi er með lausum skápum
sem fylgja, halogen lýsing í lofti. Lítið parketlagt hol er fyrir framan eldhús, eldhús er með nýrri
innréttingu og nýjum tækjum borðplötu. Tveir gluggar eru í eldhúsinu.

emil@remax.is

101 Reykjavík
Opið hús Mánudag 18:30-19:00
Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Reykjanesbær

Stærð: 62,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 8,7

Smekkleg 2ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli. Gengið inn í flísalagða forstofu með skápum. Rúmgóð stofa
með kirsuberja smelluparketi á gólfi, úr stofu er gengið út á svalir.Flísalagt eldhús með beiki innréttingu og
góðum borðkrók. Svefnherbergi með skápum, og nýlegt smelluparketi á gólfi. Dúklagt baðherbergi með
flísum á veggjum, baðkari með sturtu og t.f. þvottavél. Sér geymsla í kjallara. Sameign tekin í gegn fyrir ca
4 árum. Vatnslagnir nýlega endurnýjaðar. Á eigninni hvílir lán í erlendri myn sem fylgt með.
Tilvalin fyrstu kaup !

www.remax.is

Ljósvallagata 30

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi
sigga@remax.is

Verð: 20,0
Stærð: 68,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 10,4

Afar falleg og sjarmerandi risíbúð á frábærum stað. Íbúð er mun stærri í fm sem gefið er upp
hjá FMR. Einnig er ekki innifalið í fm sameiginleg útigeymsla. Fallegt útsýni. Þrjú svefnherbergi, tvö
rúmgóð. Flísalagt baðherbergi með baði og sturtu, t.f. þvottavél. Eldhús með hvítri innréttingu, nýleg
stáltæki, gaseldavél. Rúmgóð stofa og borðstofa. Furu gólfborð á allri íbúðinni utan baðherbergis.
Geymsla í sameign. Sjón er sögu ríkari.

GZn`_Vk`

Hi¨gÂ/(%'!&
;_aY^]ZgWZg\_V/&%WÂ^g
7n\\^c\Vg{g/&.+'
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Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

SENTER

Straumsalir 1
201 Kópavogur
Opið hús í dag frá 16-16:30

Verð: 31,5 m.
Stærð: 120
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17,8 m.

Mjög falleg og björt 4ra herb. 120fm íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi.
Forstofa flísalögð, fataskápar. Stofa mjög rúmgóð og björt, fallegt útsýni, útg. á svalir. Eldhús er opið í
stofu, innrétting úr ljósum hlyn, vönduð tæki, innbyggð uppþvottavél sem fylgir með. Þrjú svefnherb. öll
með skápum. Á herbergisgangi eru fataskápar. Baðherb. m. flísum á gólfi og veggjum, baðkar og
sturtuklefi, gluggi. Á gólfum er parkett úr ljósum hlyn. Þvottahús innan íbúðar, flísar á gólfi.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

SENTER

Lyngholt 9, 11 og 13
Álftanes
Opið hús í dag frá 15-15:30

Verð: frá 54,3m.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

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

MJÖG FALLEG OG STÓR EINLYFT 5 HERBERGJA EINBÝLISHÚS MEÐ
INNBYGGÐUM TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR VIÐ LYNGHOLT Á ÁLFTANESI.
HÚSIN AFHENDAST TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA. Húsin skiptast í anddyri
með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli eldhús og
stofu. Stofan er opin og björt. Þrjú góð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi
með salerni og fataherbergi. Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherbergi og
þvottahúsi. Útgengt er úr hjónaherbergi, baðherbergi, eldhúsi og stofu út á
verönd. Húsin afhendast fullbúin að utan en tilbúin til innréttinga að innan.
Gluggar eru úr furu. Hurðir og opnanleg fög úr oregon pine, tvöföld
bílskúrshurð úr áli. Húsin eru steinuð að utan með ljósum lit og með gráum
granítflísum að hluta. Lóð skilast grófjöfnuð.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

SENTER

Rauðavað 17
110 Reykjavík
Opið hús í dag frá kl.13:30-14:30

Reykjavík
Gerðu tilboð

Bjarni
Sölufulltrúi

Stærð: 252,0 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Bílskúr: 32,4 fm.

821-0654

Stórglæsilegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið sjálft er
217,9 fm auk 34,3 fm bílskúr. Mikið var lagt í hönnun og skipulag með nútíma kröfur í huga. Gluggar
eru fallegir og síðir með skemmtilegri birtu. Hægt er að fá húsið afhent skv. skilalýsingu, fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Einnig er hægt að taka við húsinu í núverandi ástandi;
uppsteypt með gluggum, og lagnaleiðum. Teikningar á skrifstofu. Komdu og gerðu tilboð.

bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

SENTER

Klettagljúfur

Verð: 20,9 m.
Stærð: 84-117 fm
Fjöldi herbergja: 2ja og 4ra
Byggingarár: 2005

Höfum fengið í sölu mjög fallegar og vandaðar 2ja og 4ra herb. íbúðir með
stæði í bílageymslu á góðum stað í Norðlingaholti. Fallegar sprautulakkaðar
innréttingar í eldhúsi, granítborðplata, öll tæki fylgja með þ.m.t. ísskápur og
uppþvottavél. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, innrétting með
granítborðplötu, handlaug ofaná, baðkar með sturtuaðstöðu. Eikarfataskápar
i herbergjum og innihurðar úr eik. Sólbekkir úr svörtu granít. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar, flísar á gólfi. Flísar á anddyri. Að öðru leiti skilast íbúðin
án gólfefna. Að utan er húsið steinað og lóð fullbúin.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

www.remax.is

Móvað 3

Verð: TILBOÐ

Ölfus
Opið hús í dag kl. 16 - 16:30

Verð: Frá 50M
Stærð: 303,0 fm.+
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 45,4 fm.

Falleg og vönduð einbýlishús í sveit, við Klettagljúfur í Ölfusi. Nálægt
Hvergagerði. Húsunum, sem eru 303,0 fm. að stærð með 45,4 fm. bílskúr, er
skilað tilbúnum að utan, með öllum hurðum, og með grófjafnaðri lóð. Að
innan eru húsin tilbúin undir málningu og innréttingar, allir millivegir tilbúnir,
allar innhurðir komnar, rafmagn, hiti og vatn tilbúið og ofnar uppsettir og
tengdir. Húsin skiptast í forstofu, gestasnyrtingu, rúmgott eldhús, stóra
borðstofu og stofu, 5 svefnherbergi, stórt baðherbergi, þvottahús, geymslu
og tvöfaldan bílskúr. Lóðir eru mjög stórar, um 6.000,0 fm. hver. Á hverri má
byggja um 800,0 fm. samtals, þar af um 100,0 fm. fyrir t.d. tómstundahús,
vinnustofu eða hesthús. Eitt húsið er með kjallara sem er skilað fokheldum.
Kjallarinn er um 190,0 fm. Nánari upplýsingar veita Bjarni í síma 821-0654

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

Herjólfsgata 36
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl 13:00-13:30

SENTER

Straumsalir 2

Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílageymsl

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Afar vönduð og glæsileg íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi á
besta stað í Hafnarfirði. Íbúðin er 96 fm með geymslu. Komið er inn í
flísalagða forstofu með góðum skápum. Eldhúsið er með fallegri innréttingu,
flísar á milli skápa og vönduð tæki úr stáli. Rúmgóð og björt stofa með mikilli
lofthæð. Gegnheilt niðurlímt eikarparket er á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft
sem ekki er skráð í fermetratölu íbúðar. Baðherbergið er flísalagt, falleg
innrétting og sturta. Svefnherbergið er parketlagt, rúmgóðir fataskápar.
Þvottahús og búr er inn í íbúð. Geymsla fylgir íbúð í sameign. Stæði í
bílageymslu fylgir. Íbúðin er öll hin vandaðasta. Allur frágangur við húsið
bæðið innan sem utan er vandaður. Húsvörður er í húsinu. Um er að ræða 2
íbúðir. Eru þær staðsettar í húsi númer 36 og 40.

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

Verð: 31,5
Stærð: 127,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 19,9

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í
Salahverfinu. Komið er inn anddyri sem er með tvöföldum skápum. Mjög
rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar suður svalir.
Eldhúsið er opið og bjart, falleg hvít sprautulökkuð innrétting. Hjónaherbergið
er parketlagt, rúmgott og með góðu skápaplássi. Tvö rúmgóð barnaherbergi,
bæði með parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar og sturta.
Hvít sprautulökkuð innrétting er á baðinu. Þvottahús er í íbúðinni. Geymsla
með glugga fylgir íbúðinni á jarðhæð. Sameiginleg hjólageymsla er í húsinu.
Allar innréttingar, hurðir og skápar eru lakkaðar í háglans hvítu. Screen
gluggatjöld eru fyrir öllum gluggum nema á baði. Stutt er í skóla, íþróttir og
aðra þjónustu. Þetta er eign sem vert er að skoða!

kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

SENTER

Rjúpnasalir 14
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 26,3
Stærð: 94,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 16,4
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð. Upphaflegar teikningar gera ráð fyrir að íbúðin sé 3ja herbergja.
Íbúðin er á 14.hæð í lyftuhúsi í Salahverfinu. Innréttingar og skápar eru ú mahogny. Forstofa með góðum
skápum, mustang flísar á gólfi. Eldhúsið er með góðri innréttingu, flísar á milli skápa. Herbergi með góðu
skápaplássi. Baðherbergi flísalagt, sturta. Þvottahús í íbúð. Stofan er mjög rúmgóð og björt með útgengi
á austursvalir, mjög mikið útsýni. Stæði í bílageymslu, geymsla þar inn af. Topp eign!

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

SENTER

210 Garðabæ

Mávahlíð 10
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl 16:30-17:00

Verð: 15,2
Stærð: 63
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 8,3

Falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara í Hlíðunum. Komið er inn í forstofu með góðum skápum, fallegar flísar
á gólfinu. Inn úr forstofunni er komið í miðrými. Úr því er gengt í svefnherbergi með skápum og parketi á
gólfi. Stofan er þar við hliðina, parket á gólfi. Stofan nýtist vel sem stofa og borðstofa. Baðherbergið er
flísalagt, flísalögð sturta. Eldhúsið er með hvítri innréttingu, fallegu veggfóðri á milli skápa. Parket er á
eldhúsinu. Falleg íbúð sem vert er að skoða. Frábær fyrstu kaup!

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

www.remax.is

Stærð: 259 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS á einum eftirsóttasta stað í Garðabæ. Húsið
skiptist í forstofu, gestasalerni, sjónvarpshol, eldhús, stofu, sólstofu,
bókaherbergi, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi,
baðherbergi, geymslu, þvottaherbergi og geymslurými í kjallar (ekki inní
fermetratölu) ásamt tvöföldum bílskúr og gróðurhúsi. Forstofa, gestasalerni
og hol eru með náttúrusteini á gólfi. Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa
eru með gegnheilu parketi á gólfi. Eldhúsið er með innréttingu úr hnotu og
borðkróki allt hannað af Öglu Mörtu innanhúsarkitekt. Í stofunni er arin og
útgengi á hellulagða suð-vestur verönd. Sólstofa er með náttúrustein á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt með sturtuklefa og baði. Garðurinn er vel ræktaður.
Hiti er í helllulagðri innkeyslu. Stutt í alla þjónustu.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Sigurður
Sölufulltrúi
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi
oligisli@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Hamravík 20
112 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 36.700.000

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Stærð: 158,6 fm.
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 24.400.000

698 7695

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Miðtún 15

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1941

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209

Einbýli eða tvíbýli. Af hverju leitar þú? Tvær íbúðir í sama húsi, þriggja herbergja hæð (82,2 fm., kr. 20.5
m.kr.)og þriggja herbergja íbúð í kjallara (62,8 fm., kr. 15,7). Báðar íbúðir í fínu standi. Eldra leyfi til að
byggja ofan á fyrir hendi. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Frábært tækifæri til að finna einbýli á þessum
reit sem nú er í mikilli uppbyggingu en einnig tilvalið tækifæri fyrir þá sem eru að leita að lítilli íbúð
miðsvæðis. Komið og skoðið.

Verð: 17,7 M

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 12,5 M
Bílskúr: já

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þrastarás 4
Hafnarfjörður
Opið hús Í dag kl 16:00 -16:30

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644

Verð: 24,9 M

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 109 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17,4 M

864 3679

Gullfalleg íbúð á jarðhæð með sér inngangi og möguleika á sólpalli í útsýnisátt. Íbúðin er öll innréttuð í
stíl, mahogny innréttingar með halogen ljósum í eldhúsi og herbergjum. Á gólfum eru gráar mustang
flísar nema á hluta stofu og í herbergjum er mahogny parket. Næturljós eru á gangi. Baðherbergið er
sérlega skemmtilegt með stórum sturtuklefa, upphengdu salerni og ljósri innréttingu við vask, flísar í hólf
og gólf. Innbyggt útvarp. Íbúðin er nálægt skóla og þjónustu. * * TOPP EIGN * *

ingim@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.

110 Reykjavík

Stærð: 111,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 13.365.000

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega 89,2 fm íbúð á 2. hæð í blokk í árbænum. Húsið er klætt og
“viðhaldsfrítt” m/ stæði í bílskýli, 21,2 fm. Komið er inn í forstofu með granítflísum á gólfi og fataskápum.
Eldhús er á vinstri hönd með uppr. innréttingum. Granítflísar eru á borðum og ný eldavél. Í búðinni eru 3
svefnherbergi með skápum. Gott sjónvarpshol er á hægri hönd. Baðherbergi með nýuppgerðri
innréttingu og baðkari með sturtu. Parket er á íbúðinni og flísar á baðherbergi. Sameign og lóð mjög fín.

www.remax.is

jonas@remax.is

jonas@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644

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.

Akranesi

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

siggah@remax.is

ingim@remax.is

113 Reykjavík

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýlishúsi . Plastparket er á allri íbúðinni að undanskildu
baðherbergi. Ágætis forstofa með föstum skápum, baðherbergi er flíslagt í hólf og gólf og er með
baðkari og tengi fyrir þvottavél. Barnaherbergi með föstum skáp, hjónaherbergi er með góðum föstum
skápum. Eldhús er með upprunalegri innréttingu í góðu standi, rúmgóð stofa með útgengi á svalir.
Geymsla er á fyrstu hæð. Bílskúrin er 17,9 fm. Stutt í margvíslega þjónustu.

jkt@remax.is

dagmar@remax.is

MJÓDD

Reykjavík
Góð eign á góðum stað

698 7695

105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30.

dagmar@remax.is

Austurberg

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Stærð: 227,1
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 26.100.000

TIL SÖLU ÞESSI VIRÐULEGA OG VANDAÐA EIGN Í HJARTA BÆJARINS MEÐ ÍBÚÐARHERBERGI Í
KJALLARA. - MJÖG HAGSTÆÐ YFIRTAKANLEG LÁN GETA FYLGT OG VÆRI ÞÁ ÚTBORGUN UM 3,8
MILJ. - AFHENDING GETUR ORÐIÐ FLJÓTT. - LEIGA KEMUR EINNIG TIL GREINA. *OPIÐ HÚS
MÁNUD.
20.NÓV.
KL.
17-18.
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
OG
FL.
MYNDIR
Á:
www.mbl.is/mm/fasteignir/fasteign/?eign=219871.

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi
ingvi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

Skeljagrandi 4
Vesturbær
Hringdu og bókaðu skoðun

HEIMILI&JARÐIR

Laut 16

Verð: 24.900.000
Stærð: 131
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 16.455.000
Bílskúr: Já

Falleg 4. herbergja íbúð á annari hæð í 3 hæða fjölbýli í Vesturbænum ásamt
bílskýli í kjallara. Húsið var málað og sprunguviðgert í sumar, fallegur
skrúðgarður fyrir framan hús. Sérinngangur er af svölum, komið er inn í
flísalagaða forstofu, þar sem er björt stofa sem útgengt er á svalir. Eldhúsið
er ljósri snyrtilegri innréttingu. Á ganginum er 2 parketlögð svefnherbergi með
skápum, 3ja herbergið er búið að breyta yfir í fallega borðstofu. Baðherbergið
er með baðkari og tengi fyrir þvottavél. 25 fm geymsla er í kjallara er ekki inn í
fm fjölda, einning er sameiginleg hjóla-,vagnageymsla og þvottahús. Íbúðin
er vel staðsett í Vesturbænum stutt er í leikskóla, skóla og aðra þjónustu.
Sameign er öll til fyrirmynda og næg bílastæði á sameigninlegri lóð. Frábært
útsýni er upp á Esju og inn á Faxaflóa.

Grindavík
90 PRÓSENT LÁNAMÖGULEIKI !

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Jóhanna Helga
Sölufulltrúi

868 7225

Verð: 14.800.000
Stærð: 90,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: 12 íbúða fjölbýlishús í byggingu. 90
prósent lánamöguleiki. Byggingaraðili lánar 10 prósent til viðbótar við 80
prósent frá íbúðalánasjóði. Húsið er steyp með einingum frá
einingarverksmiðjunni Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
Innréttingar, fataskápa og hurðir geta kaupendur valið, eik, maghony eða
lakkað hvítt. Húsið verður steinað að utan. Lóð verður tyrfð og bílaplan
malbikað. Húsið er vel staðsett nálægt skóla og leikskóla. Þetta eru virkilega
gott tækifæri enda skemmtilegar íbúðir, gott verð og mjög góð staðsetning.
Aðeins nokkrar íbúðir eftir. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar 2007.
Byggingaraðili: Landmenn ehf. Allar nánari upplýsingar veitir Drífa Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi RE/MAX s. 869 1078.

joka@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Sóltún 23
800 Selfoss
Opið hús sunnudag kl 17:00 - 17:30

Verð: 26.900.000
Stærð: 151,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 24.300.000
Bílskúr: Já

Fallegt raðhús á rólegum stað. Forstofa, gott hol í miðju húsi og þar er góð aðstaða fyrir sjónvarpsrými.
Stofa er rúmgóð, upptekið loft og útgengt út á pall. Eldhús opið inn af stofu með fallegri hvítri innréttingu,
skenkur með innbyggðri lýsingu. Gegnheil eik á gólfum í stofu, eldhúsi, holi og hjónaherbergi. Mjög gott
hjónaherbergi með nýjum mahogny fataskáp frá Axis. Baðherbergi með náttúruflísum á gólfi, baðkar og
upptekið loft. Innangengt í bílskúr úr íbúð. Góð eign á góðu verði.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

LIND

KÁLFHÓLAR 25
SELFOSS
Opið hús Í dag frá kl 16:00 -17:00

Verð: 32.900.000
Stærð: 186.4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: JÁ

LAUS FLJÓTLEGA - RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Virkilega fallegt
einbýlishús á rólegum stað í Suðurbyggð á Selfossi. Komið er inn í flísalagt
anddyri og þaðan er gengið inn á gang með stofu og eldhús á vinstri hönd.
Upptekið loft í stofu. Á hægri hönd úr anddyri eru 3 svefnherbergi ásamt
baði. Allar innréttingar eru frá Fríform. Leik- og grunnskóli eru mjög stutt frá.
Hiti í gólfum. Eignin getur losnað fljótlega, jafnvel fyrir jól. BÓKAÐU SKOÐUN
Í DAG HJÁ ÞÓRÓLFI SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 891-8881.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Þórólfur
Sölufulltrúi

891 8881
thorolfur@remax.is

www.remax.is

Vesturgata 50a
101 Reykjavík
Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Verð: 15.800.000
Stærð: 77,8
Fjöldi herbergja: 3ja herb.
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 9.760.000

RE/MAX LIND kynnir 3ja herbergja 77,8 fm kjallara íbúð með sér inngangi við Vesturgötu 101 Reykjavík.
Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu, þvottahús / geymslu, flísalagt baðherbergi með sturtu og
baðinnréttingu. Stofu / sjónvarpsherbergi, eldhús með snyrtilegri ljósri eldhúsinnréttingu og 2 rúmgóð
herbergi. Parketdúkur er á herbergjum, stofu og eldhúsi. Samkvæmt fasteignarmati ríkisins telst íbúðin
ósamþykkt.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Anton
Sölufulltrúi

Grafarholt

Stærð: 93,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 16.385.000

RE/MAX Stjarnan kynnir: Fallega 3ja herbergja íbúð á 2-hæð með suður svölum við Andrésbrunn í
Grafarholti. Íbúðin er rúmgóð og velskipulögð Nánari lýsing: 2 góð herbergi,fallega flísalagt baðherbergi
með baðkari, rúmgóð stofa og opið eldhús, þvottaherbergi og geymsla. Eikar innréttingar og eikarparket
á gólfi. Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir. ***Nánari upplýsingar veita sölufulltrúarnir Óli í gsm 892-9804
og Anton í gsm 699-4431***

anton@remax.is

Óli Laxdal
Sölufulltrúi
oli@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

104-105 Rvk.

Hörður
lögg. fasteignasali

Sunnubúðirnar við Mávahlíð og við Álfheima eru til sölu.
Búðirnar eru báðar í góðum rekstri og vel staðsettar í rótgrónum hverfum.
Verslanirnar eru snyrtilegar á allan hátt og eru með trygga viðskiptavini og góð
viðskiptasambönd. Verslanirnar er vel skipulagðar með góðu afgreiðslukerfi, merkur
kerfi. Gott aðgengi er að verslunum. Veltan er stöðug og vaxandi. Góðir samningar
eru við birgja og Lottó. Geymslurými fyrir vörulager er gott í báðum verslunum. Mjög
góðir kælar fyrir mjólkurvörur og gosvörur. Hagstæðir leiguskilmálar.

hordur@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi
ingibjorg@remax.is

Öldutún 8
220 Hafnarfirði
Opið hús Mánud 20.nóv 17 til 18.30

Verð: 43.900.000

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

Stærð: 222,fm
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 32.780.000
Bílskúr: já

892 9804

Fallegt 196,2 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI (auk ca. 40-50fm óskráðir í risi) ásamt 26 fm bílskúr á mjög góðum
stað í suðurbæ Hafnarfjarðar. Stutt í barna- og framhaldsskóla. Möguleiki á tveimur íbúðum með sér
inngangi. Afhending í byrjun desember ! Góð kaup!

oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

STJARNAN

Víkurbakki 24
109 Reykjavík
Opið hús Í DAG KL. 15:00 - 15:30

Verð: 39.800.000
Stærð: 210
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

***Möguleg skipti á 4ra herb.íbúð með bílskúr á höfuðborgarsvæðinu*** Fallegt 210 fm pallabyggt
raðhús með innbyggðum bílskúr. Flísalögð forstofa. Innangengt úr forstofu í góðan bílskúr. Björt og falleg
stofa/borðstofa, arinn í stofu og útgengi út á stórar svalir. Eldhús með nýlegri beyki innréttingu. Snyrtilegt
baðherb. með góðri eldri viðarinnréttingu. Glæsileg gestasnyrting. Herbergin eru 4 og góðir skápar í
hjónaherb. Fataherb með hillum og hengi. Rúmgott þvottahús og geymsla. Gott fjölskylduherb.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Björg
Sölufulltrúi

822-8292
bjorgh@remax.is

ESJA

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þrastarhöfði 13-19
270 Mosfellsbær
Opið hús Í dag kl 15 :00 - 16:00

Verð: 37,9

Viðar
Sölufulltrúi

Stærð: 186,5
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

898 4477

RE/MAX Esja kynnir glæsilegt raðhús á tveimur hæðum við Þrastarhöfða, Mosfellsbæ. Húsið er 186,5
fm. með innbyggðum 23,7 fm. bílsk. Neðri hæð skiptist í forstofu, svenfnherbergi, gestasn, góða stofu-,
borðstofu og eldhús í alrými með útgangi útá verönd. Efri hæð skiptist í 4 svefnh, hol, baðherb og
þvottah. Afhent fullbúið að utan með þökulagðri lóð og sólpalli. Tilb til innrétt. að innan og til afhendingar
við kaupsamning. Uppl. veita Stefán í síma 6607761, sa@remax.is og Viðar í síma 8984477,

vm@remax.is

Stefán
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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. SÉRINNGANGUR, ENGIN STIGI OG ENGIN
ÞRIF Á SAMEIGN.
BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

101 Rvk

Stærð: 71,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.530.000

Íbúðin var parketlögð úr hlyn í sumar. Eldhús er rúmgott með hvítlakkaðri innréttingu, nýleg eldavél.
Stofa er björt og góð 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. BÓKIÐ SKOÐUN 899 0800

go@remax.is

Hafnarfjörður

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

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

Reykjavík

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

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

Hafnarfjörður

Stærð: 87,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 13,4 mill

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

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

www.remax.is

Álftanes

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 14,3 mill

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

Reykjavík

Stærð: 239 fm
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

Fallegt 214,6 fm endaraðhús við Laugalæk í Reykjavík ásamt 24,5 fm bílskúr. Húsið sem er á þremur
hæðum skiptist þannig: Á jarðhæðinni er stofa og borðstofa með fallegu eikarparketi á gólfum. Eldhús
með eldri innréttingu og sama eikarparketi á gólfi. Á annari hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, hol
og þvottahús. Í kjallaranum er sjónvarpshol með eikarparketi á gólfi og þar er einnig aukaíbúð með
teppalögðu svefnherbergi, elhúsi og baði.

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is
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Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

Reykjavík

Stærð: 205 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.
Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
2EGLUBUNDIÈ VIÈHALD PÅPULAGNA Å ÕMSUM
FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
(VERFI  6ESTURB¾R  -IÈBORG OG
 (LÅÈAR ²TBOÈ NR 
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 

Mýrdalshreppur

(VERFI  ,AUGADALUR OG  (¹ALEITI
²TBOÈ NR 
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 

Vík í Mýrdal

Úr húsasmíði í
dúkalagningar
Klemenz Jónsson dúkalagningameistari segir
miklu skipta að vanda
valið á gólfefni til að
tryggja hámarks endingu.

Nánari upplýsingar veita:
Kristinn Níelsson skólastjóri s:487-1485, ton_vik@ismennt.is
Sveinn Pálsson sveitarstjóri s: 4871210, sveitarstjori@vik.is
Helga Halldórsdóttir, form. sóknarnefndar s: 4871210,
helga.halldorsdottir@vik.is

Umsóknarfrestur er til 5.desember

²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  HVERT ÒTBOÈ FYRIR SIG
Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ
MIÈVIKUDEGI  NËVEMBER 

Tónskóli og grunnskóli eru undir sama þaki og vinna náið saman.
Nemendur við tónskólann eru um 30 og stöðugildi 1,5.

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

Við Víkurkirkju er starfandi 15 manna kirkjukór og eru guðsþjónustur að
jafnaði einu sinni í mánuði.
Tónlistarlíf og kórastarf er blómlegt í Mýrdalnum.

árið 1997. „Dúkalagningamaður sem ég kynntist í
gegnum smíðarnar bauð
mér að vinna hjá sér og ég
sló til því mér hafa alltaf
þótt dúkalagnir spennandi.
Árið 2001 fór ég svo út í
eigin rekstur sem hefur
gengið vel.“
Dúkalagnir eru lögvernduð iðngrein og hægt er að
klára allt námið hér á landi.
„Maður tekur fjögurra ára
iðnskólanám í dúkalögnum,
en svo tók ég meistaranám
þar að auki. Til viðbótar við
námið hér heima förum við
svo töluvert á námskeið og
sýningar erlendis.“
Klemenz segir að í dúkalögnum skipti miklu máli að
vanda valið á gólfefni. „Við
vinnum oft með arkitektum
og verktökum við val á gólfefni. Í þessum geira er mikil
þróun og mjög endingargóðir dúkar komnir á markað.
Dúkarnir verða stöðugt
sterkari og þola betur ágang
án þess að í þá komi slit.“

Mýrdalshreppur er um 500 manna sveitarfélag. Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem grunnleik- og tónskóli, heilsugæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili, íþróttahús og sundlaug. Mikil
áhersla er lögð á æskulýðs- og íþróttamál og öll aðstaða er góð.
Náttúrufegurð er rómuð í Vík og nágrenni og margir möguleikar til útivistar. Vík er í um 2 klst
fjarlægð frá Reykjavík og samgöngur eru greiðar árið um kring.
Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í sveitarfélaginu og fjölbreyttir möguleikar eru fyrir fólk
með ferskar hugmyndir. Sveitarfélagið og stofnanir þess eru þátttakendur í verkefni
Lýðheilsustöðvar Allt hefur áhrif einkum við sjálf.

Heimili & skip - Sími 578 8800

HNEFILL FRETTABLADIDIS
Frum

Klemenz býr á Akureyri þar
sem hann rekur sjálfstætt
verktakafyrirtæki og hann
segir að nóg sé að gera í
dúkalögnum.
„Ég
vinn
héðan frá Akureyri og fer
allt frá Sauðárkróki að
Kárahnjúkum
í
verkefni,“segir hann.
Verkefnin eru margvísleg að sögn Klemenzar.„Við
erum mikið að vinna fyrir
verktaka í dúkalögnum og
svo í endurlögnum í opinberum byggingum og skrifstofuhúsnæðum. Þá höfum
við verið töluvert í viðhaldi
á gömlum húsum sem verið
er að gera upp.“
Klemenz er lærður húsasmiður og vann við húsasmíði í átta ár þangað til
hann skipti yfir í dúkalagnir

Kennara vantar að Tónskóla Mýrdælinga og organista að Víkurkirkju.
Æskilegar kennslugreinar eru píanó, blásturshljóðfæri og tónfræði.

(VERFI  'RAFARVOGUR  +JALARNES OG
 ²LFARSFELL ²TBOÈ NR 
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 

&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

lausar stöður
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(VERFI  "REIÈHOLT OG  RB¾R
²TBOÈ NR 
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR 
+LEMENZ SEGIR NËG AÈ GERA Å DÒKALÎGNUM

www.vik.is

Stefán Páll Jónsson
Löggildur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali

ERUM MEÐ KAUPENDUR AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM!
"JARTSÕNI RÅKIR INNAN FERÈAÖJËNUSTUGEIRANS

&2¡44!",!¨)¨'6!

Góðar horfur í
ferðaþjónustu
Horfur innan ferðaþjónustunnar eru nokkuð
góðar samkvæmt könnun
sem Vinnumálastofnun
gerði.
Könnunin fór fram í október og voru það forsvarsmenn fyrirtækja í ferðaþjónustu sem sátu fyrir
svörum. Samkvæmt könnuninni telur um helmingur
aðspurðra að næsta sumar
muni fyrirtæki þeirra ráða
fleira starfsfólk til vinnu en
síðasta sumar, en aðrir telja
að fjöldi starfsmanna verði

svipaður. Út frá þessum
svörum má búast við um 5
til 10 prósenta aukningu á
mannafla í greininni.
Þetta á við um næsta
sumar en á næstu mánuðum
má búast við því að stöðugildum fækki, enda minna
að gera yfir vetrarmánuðina.
Í könnuninni kemur einnig fram að 60 prósent fyrirtækja í ferðaþjónustu eru
með erlenda ríkisborgara í
vinnu og eru fyrirtæki með
fleiri en 10 starfsmenn í
vinnu með 5 erlenda ríkisborgara á launaskrá að jafnaði.
TG

Fjársterkur aðili leitar að einbýli, rað- eða parhúsi með 5 svefnherbergjum á
svæðum 101,107,103 og Hlíðunum. Stór sérhæð á þessum svæðum kemur
einnig til greina.
Fjölskylda með 2 börn leitar að sérbýli í Laugarneshverfi. Verðhugmyndir 45-55
milljónir, má þurfa að tak í gegn að einhverju leiti.
Snjófríði vantar 2-3 herb.
svæði 101
max 20 mill.
Egil vantar 3 herb.
svæði 220
max 17 mill.
Írisi vantar 3 herb.
svæði 220, 210
max 18,5 mill.
Jens vantar 3herb.
svæði 101
max 23 mill.
Fjólu vantar 3-4 herb.
svæði 110
max 21 mill.
Önnu vantar 2-3 herb.
svæði 220
max18 mill.
Andra vantar 3-4 herb. á höfuðborgarsvæði
allt skoðað
Lilju vantar íbúð í vesturbæ
svæði 107
max 22 mill.

Hafðu samband í 578-8800 eða 821-7337
Heimili & skip — Sími 578 8800

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Njálsgata - 101
Reykjavík

Stærð í fermetrum: 80
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli

Stærð í fermetrum: 81,1
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 22,9

Verð: 17,9

Lýsing eignar: Falleg, 3ja herb. íbúð
á einum eftirsóttasta staðnum í
Þingholtunum. Íbúðin er með uppteknu lofti og er með einstaklega
góðu útsýni. Árið 2004 var allt húsið
tekið í gegn að utan. Nýtt þak, þakkantur, rennur með bræðsluþráð,
skipt um gler, nýtt rafmagn dregið
inn og ný rafmagnstafla. Búið er að
endurnýja allt klóak og dren við húsið. Einnig var settur hiti í stétt. Nýleg heita og kalda
vatns innlögn. Endurnýjaður hluti ofnakerfis. Eignin er
því í toppstandi! Íbúðin er skráð 65,6 fm. hjá FMR en
er um 80fm. að stærð. Í kjallara hússins er sameiginlegt
þvottahús þar sem hver er með sína vél. Breiðband.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður í síma: 822-9519

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Freyjugata - 101 Rvk.

3ja herbergja íbúð í lítið sem ekkert
niðurgröfnum kjallara í steyptu fjölbýlishúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð svo
sem gólfefni, baðh., gluggar og útidyrahurð. Húsið var allt málað að utan árið 2005 og skipt var um þak fyrir
nokkrum árum. Geymsla íbúðar er við
hlið hennar og snyrtilegt þvottahús er
beint á móti íbúð. Stór stofa og rúmgott eldhús. Búið er að setja ný
gólfefni fallegt plastparket úr eplaviðarlíki. Eldhúsið er með góðri og
smekklegri innréttingu og er opið að hluta inn í stofuna og
nýtist sem setustofa og borðstofa. Svefnh. eru rúmgóð
og hjónaherbergið með góðu skápaplássi. Baðh. er allt
endurnýjað með fallegum flísum á gólfi og veggjum. Íbúðin er öll nýlega máluð.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður í síma: 822-9519

Áslaug
Baldursdóttir

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Frum

BJARNARSTÍGUR EFSTA HÆÐ

Frum

Frum

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður í síma: 822-9519

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Stærð í fermetrum: 64,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli m/sérinngangi
Falleg 2ja. herb. íbúð með sérinngangi og sérþvottahúsi. Húsið var
sprunguviðgert árið 2005 og málað
að stærstum hluta. Flísalögð forstofa með fatahengi. Hol, svefnherb.
með skápum, parket á gólfi. Opið úr
eldhúsi í stofu þar sem er halogen
lýsing og innrétting, gott borðpláss
og merbau parket á gólfi. Baðherb.
með flísum á gólfi og flísalögðum
sturtuklefa. Sér þvottahús og
geymsla innan íb. Innr., gólfefni,
lagnir, ofnar og rafmagn
eru ekki eldri en frá árinu 1997 þegar eignin breyttist úr verslunarhúsnæði í
þessa fallegu íbúð.

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Skipholt 44 m. bílsk. - 105 Rvík

TRÖLLATEIGUR 20 ÍBÚÐ 02-0101

BÁRUGATA 5. SÉRHÆÐ, 101 RVK.

Stærð í fermetrum: 118,8
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli m/sérinngangi

Stærð í fermetrum: 129,7
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Hæð

Verð: 42,5

Frum

Glæsileg og vel skipulögð 3ja. herb.
íbúð á 1. hæð í verðlaunahúsi með
lyftu og sérinngangi af svölum og sérbílastæði í bílageymslu. Einnig fylgja
eigninni 2 góðar sérgeymslur. Aðgengi fyrir fatlaða. Bílageymsla með
góðri þrifaðstöðu fyrir bíla. Sameiginl.
garður Gólfefni, hurðar og innréttingar úr Eik. Úr forstofu er gengið inn
í alrými þar sem rúmgóð stofa tekur við og fallegt eldhúsi - góður herbergjagangur og baðherbergi. Eldhúsið er rúmgott. Gott
baðherbergi með sturtu. Þvottahús er með tengi fyrir
þv.vél og þurrkara. Hjóla- og vagnageymsla. Íbúð: 020101. Hægt að sjá teikningar af íbúð á www.trollateigur.is Ásett verð: 25,9 mkr. - Tilboð óskast.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður í síma: 822-9519

Góð neðri sérhæð 138 fm með aukaherbergi í kjallara
við Skipholt, ásamt 28 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, snyrtingu, gestasnyrtingu, 4 svefnherb., þar af eitt í kjallara.
Tvennar svalir. Verð 36,9 millj. Laus fljótlega.

Frum

Frum

Verð: 25,9

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður á staðnum eða í síma: 822-9519

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

EIGNAVAL

Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is

Reynilundur 1 - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

Frum

HÁTEIGSVEGUR 2
105 REYKJAVÍK
SÖLUMAÐUR SÝNIR, S: 698-1991
122 FM, 4RA HE. SELD
111 FM, 4RA HE.

www.eignastyring.is

71 FM, 2JA HE.

Síðumúla 27 108 Reykjavík

TIL SÖLU: ÞRJÁR LÚXUSÍBÚÐIR Í NÝUPPGERÐU HÚSI

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

MEÐ SÉRINNGÖNGUM Í 105 RVK

OPIN HÚS SUNNUDAG

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Opið hús sunnudaginn 19 nóv milli kl 15:00-16:00

Frum

HRAFNSHÖFÐI 7, MOSFELLSBÆR.

OPIÐ HÚS
DÍSABORGUM 3

Stórglæsilegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
um 160 fm. 3-4 svefnherbergi, fallegar og vandaðar innréttingar,
upptekin loft, fallegur garður með sólpöllum. Toppeign á
eftirsóttum stað.
Atli sölufulltrúi s: 899-1178

Glæsilegt 206 fm
einlyft einbýlishús
ásamt bílskúr, sem
er að hluta til innréttaður sem studíóíbúð. Húsið er
mikið endurnýjað
nýverið m.a. er ný
og vönduð hvít sprautulökkuð
innrétting er í eldhúsi og vönduð
stállituð tæki, glæsilegt baðherb.,
flísalagt í gólf og veggi og nánast
öll gólfefni hússins eru ný. Samliggj. borð- og setustofa með
arni, stórt hjónaherb. og 2 barnaherb. Ræktuð og skjólsæl lóð með hellulagðri verönd
og skjólveggjum. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.
Verð 59,5 millj.

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

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.

Frum

tekur á móti áhugasömum.

Atli sölufulltrúi s: 899-1178
tekur á móti áhugasömum.

Björt og falleg 96,2 fm, 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi, stórri afgirtri sólverönd og miklu útsýni á barnvænum
stað. Húsið er klætt að utan með varanlegum hætti og stendur innst
í lokaðri húsagötu. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 23,9 m.
Eignin verður sýnd í dag, sunnudag, milli kl. 14 og 16.

Sími 534 4040

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

Björt og velskipulögð 75,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
hjarta miðbæjarins.Eign sem fengið hefur gott viðhald. Verð 19,9
millj.

Frum

95 FM, 3JA HE.

ÞVERHOLT 3, 101 RVK

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022

Opið hús sunnudaginn 19 nóv milli kl 16:30-17:30

Glæsilega rishæð í fallegu steinhúsi
ásamt óskráðu rislofti og bílskúr á
eignalóð á einum eftirsóttasta staðnum í Reykjavík. Eign sem er mikið
endurnýjuð og er rúmlega 150 fm utan bílskúrsins sem er skráður 19,8 fm.
en hefur mælst töluvert stærri. Eignin
er mjög mikið endurnýjuð, nýtt eldhús
og allt nýtt á baði, nuddbaðkar og nuddsturtuklefi, stæði fyrir þvottavél og þurrkara. Hiti í gólfum eldhúss og baðs. Gólfefni á herbergjum
og stofum er nýlegt 21 mm þykkt eikarparket. Risloftið
sem er yfir stórum hluta eignarinnar og er um 210 cm. í
lofthæð fyrir miðju og er u.þ.b 40 fm. að gólfleti. Þakið var
endurnýjað og þakrennur eru nýjar frá árinu 2006. Bílskúrinn er með rafmagni þarfnast viðhalds.
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Frum

Frum

Nú er rétti tíminn til að panta fyrir vorið

VESTURBERG - 111 RVK. - LAUS fljótlega!
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4 herb 114,0 fm endaíbúð á 4 hæð (efstu)
í klædddu fjölbýli sem er verðlaunahús með yfirbyggðum vestursvölum.
Nýleg gólfefni og innréttingar. Frábært útsýni yfir alla borgina.
VERÐ 22,5 millj.
Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat Gsm / 822-7300

Latís býður uppá glæsileg lúxus heilsárshús. Húsin eru með nútíma hönnun
og þægindum. Um er að ræða 90 fm. hús sem skiptast í stofu, eldhús, þrjú
herbergi, baðherbergi og geymslu. Allt efni til að fullgera húsið að utan ásamt
70 fm pallaefni. Allar teikningar fylgja. Getum útvegað tilboð í uppsetningu.
Hagstætt verð!

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Upplýsingar í síma 840 2100

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Frum

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Við erum í
Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali.
Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

Netfang as@as.is

Brekkustígur 19 – íbúð 02-01

Heimasíða www.as.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15-16

Opið virka daga kl. 9–18

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.

Skúlagata 40 - 101 Rvík

JÓNSVÖR 5 - VOGUM
Frum

3ja herb. íbúð á 6. hæð fyrir eldri borgara
Frum

Gott
atvinnuskrifstofuhúsnæði
í Vogum, Vatnsleysuströnd. Húsið er í góðu ástandi bæði að utan
og innan. Gólfflötur er 427,6 fm og
efri hæð er 63,6
fm, samtals 491,2 fm. Lofthæð í húsinu er ca 7 m, ein innkeyrsluhurð. Húsið skiptist í þurrkherbergi (ca 30 fm),
geymslur, ca 50 fm kæligeymslu, starfsmannaaðstöðu,
snyrtingu, eldhús, skrifstofu og góðan vinnusal. Húsið er
allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel út bæði að innan og
utan. Verð 49 millj.

Opið hús í dag frá kl. 14-16
Mjög falleg 92 fm 3ja herb. íbúð
á 6. hæð, íbúð 0601, í góðu
lyftuhúsi fyrir eldri borgara auk
10,5 fm sér geymslu og sérstæði í bílageymslu, samt. um
132,4 fm. Björt stofa með útgangi á góðar suðursvalir, rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu, 2 herb. og baðherb. Þv.aðstaða og geymsla innan íbúðar. Parket á gólfum. Í sameign er
samkomusalur og heilsurækt.
Húsvörður. Íbúðin er laus til
afh. við kaupsamn. Verð 31,9
millj. Íbúðin verður til sýnis í
dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Sjarmerandi 84,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja hæða
þríbýlishúsi á frábærum stað í Vesturbænum. Fallegir listar í loftum
ásamt rósettum. Á flestum gólfum eru upprunalegar viðargólffjalir
sem hafa verið slípaðar og olíubornar upp á nýtt. Að sögn seljanda
var húsið málað að utan fyrir 2 árum síðan. Skipt var um þak fyrir um
7-8 árum. Mjög góð lofthæð er í íbúðinni. Nýlegt danfoss ofnakerfi.
Verð 22,9 millj.
Andri Sig., sölustjóri DP FASTEIGNA tekur vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 15-16.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Álfkonuhvarf 21, íbúð 206 - 203 Kóp

Gvendargeisli - 113 Reykjavík

Bókaðu
skoðun
Stórglæsilegt 5 herbergja 206 fm
einbýlishús á einni hæð. Innréttingar úr
birki og innihurðir úr hlyn, marmarasalli á
gólfum í stofu, eldhúsi og forstofu, parket
á herbergjum. Baðherbergi flísalagt.
Upptekin loft í stofu. Glæsilegt hellulagt
plan og verönd útaf stofu.

Frum

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

Elsa Björg
Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
elsa@domus.is
s. 664 6013/ 440 6013

29.900.000 - LAUS STRAX
Gullfalleg íbúð með glæsilegu útsýni í Álfkonuhvarﬁ
21 í Kópavogi. 129 fm íbúð, 4. herbergja á 2. hæð
með sérinngangi af svölum og stæði í lokaðri
bílageymslu.
Sigurður sölumaður Draumahúsa tekur á móti
gestum s. 896 2312

Verð 49,9 millj.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Fasteignir til sölu á Spáni
Verð frá 8.900.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Íslensk þjónusta á Spáni
Skipulagðar skoðunarferðir

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

 NËVEMBER  35..5$!'52



&!34%)'.)2

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
Hraunás 9 - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað

Frum

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Mjög glæsilegt 258 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað innst í
lokaðri götu. Eignin skiptist
m.a. í samliggjandi glæsilegar bjartar stofur, vandað opið
eldhús með eyju, 4 góð herbergi auk fataherbergis, sjónvarpsherbergi og flísalagt
baðherb. auk gesta w.c. Allar
innréttingar, hurðir og fataskápar eru úr hlyni. Hiti er í
öllum gólfum, aukin lofthæð á báðum hæðum og harðviðargluggar og útihurðir í öllu húsinu. Stór verönd með
skjólveggjum og tvennar svalir. Tvöf. innbyggður bílskúr. Útsýnis nýtur af efri hæð hússins yfir Snæfellsnes
og að Reykjanesi. Arkitekt hússins er Albína Thordarson, bæði að innan og utan. Verðtilboð.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Verið velkomin.
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FASTEIGNAMARKAÐURINN
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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.

4ra herb.

He i l s h u g a r u m þ i n n h a g
Suðurlandsbraut 50

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Andrésbrunnur - Rvík

Gullfalleg og vel skipulögð 4ra herb. 112,6 fm
endaíbúð á jarðhæð í
litlu og fallegu þriggja
hæða og sex íbúða lyftufjölbýli ásamt mjög
góðu stæði í þriggja bíla
bílageymslu. Húsið er í
enda á rólegri botnlangagötu. Þvottahús
og geymsla innan íbúðar. 3 góð svefnherb. Stór stofa. Nýr og flottur ca 55 fm suður tré
sólpallur með skjólgirðingu. Laus við samning. Verð 27,8 m.

Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu
fallega 66,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Allt gler í íbúðinni er nýlegt. Þetta er
fín íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur í göngufæri
við miðbæinn. Stutt er í
leikskóla, grunnskóla og
verslanir. Verð 16,8 m.

Frum

Sími 513 4300
Ingvaldur Ingvaldsson
framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Magnús Bergs
sölumaður
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur

2ja herbergja

Brúnastaðir - Grafarvogur
Fjölskylduvænt, vel nýtt og
gott 191,9 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
28,8 fm bílskúr á frábærum
stað í fallegri götu í Staðahverfinu með góðu útsýni að
auki eru um 30 fm óskráð rými
þannig að heildarstærð eignarinnar er um 224,6 fm
Verð 45 m.

•
•
•
•
•
•
•

Hvassaleiti- Rvík

2ja herbergja

Nýtt hús í grónu hverfi
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
Stæði í bílageymslu
Til afhendingar strax
Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
Mynddyrasími í öllum íbúðum
Fullbúnar án gólfefna

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Mjög rúmgóð 77,7 fm
2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í góðu 4ra
hæða fjölbýli á rólegum
og góðum stað í lokaðri
götu. Snyrtilegur sameiginlegur inngangur.
Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og þjónustu.
Verð 16,7 m.

www.husid.is
Rað- og parhús

Seljavegur - 101 Reykjavík

Sóleyjarimi - Grafarvogi
50 ÁRA OG ELDRI. Mjög
björt og góð 66,3 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð
með sérverönd í nýju og
mjög fallegu lyftufjölbýlishúsi. Geymslan og þvottahúsið eru innan íbúðarinnar.
Útgangur úr stofunni á sér
suðurverönd og í stóran
sameiginlegan suðurgarð.
Verð 17,9 m.

•
•
•
•
•
•

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
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530 1820
— SÖLUSÝNING — — SÖLUSÝNING —
Í DAG KL. 14:00 - 15:30
Berjavellir 1 - 221 Hfj

26.900.000
110,5 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð
með stæði í bílageymslu og alveg
einstöku útsýni. Búið er að samþykkja í húsfélagi og fá leyfi hjá arkitektum hússins að byggja yfir svalirnar, væntanlegir kaupendur á
þessari eign geta því gengið að því að fá það gert við þessa íbúð
hafi þeir áhuga á því. Eldhúsið er mjög fallegt með náttúrusteini á
gólfi og vandaðir birki innréttingu frá HTH, innb. ísskápur er í innrétt.,
eldhúsið er opið inn í stofu en er aðskilið með eyju. Í íbúðinni er sjónvarpsdyrasími. Þetta er afar vönduð og falleg eign í alla staði, stutt er
í alla þjónustu, leikskóli og grunnskóla. Bjalla merkt 0403.
Bóas sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum s. 699 6165

20.600.000 - 25.800.000
3ja til 4ra herb. 100,8 - 125,8 fm íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í nýju 4
hæða lyftuhúsi með samt. 16 íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullb. að innan
án gólfefna nema baðherb. og þv.hús verða flísal. Baðherb. er með baðkari, innb. hitastýrðum blöndunartækjum. 4ra herb. einnig með sturtu.
Salerni er upphengt og innb. Hiti er í gólfi á baðh. Húsið er steinað að
utan með marmarasalla og allir gluggakarmar eru með viðhaldslitlum állistum. Lóð og sameign fullfrágengin.
Bóas sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum s. 699 6165

Frum

Í DAG KL. 16:00 - 17:00
Rjúpnasalir 12 - 201 Kóp

SKOÐAÐU NÝJA OG GLÆSILEGA HEIMASÍÐU HÖFÐA - www.hofdi.is
Sími 533 6050

Suðurlandsbraut 20
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565 8000

OPIN HÚS Í DAG

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Frum

Opið hús kl. 16 - 17.
Sóleyjarrimi 3 - 0503

Opið hús kl. 14 - 16
Álagrandi 8, íb. 0202

Opið hús kl. 14 - 16
Álftamýri 54 - 4.h.v

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm íbúð á 2. hæð í eftrisóttu
húsi á Grandanum. Suðursvalir úr stofu. Aðeins gegnið upp
einn stiga. Verð 18,9 millj.
Ástráður tekur vel á móti öllum
í dag og sýnir íbúðina
Bjalla merkt 0202. ( gsmnr. eiganda 8619531)

Sérlega falleg og rúmgóð 4ra herb. 101 fm íbúð ásamt 23 fm
bílskúr á þessum eftirsótta stað. Íbúðin skiptist m.a. í 3 herbergi, hol og rúmgóða stofu. Suðursvalir úr stofu með útsýni
yfir borgina. Stutt í alla þjónustu. Verð 22,9 millj.

Opið hús kl. 14 - 16
Miðvangur 10, Hfj. Íb. 0201

Sýnum í dag mjög vandaða 3-4 herbergja 104,5 fm íbúð fyrir 50 ára og
eldri í Grafarvogi. Íbúðin er á efstu hæð í rólegu lyftuhúsi. Eldhús með
vandaðri eikarinnréttingu, stáltækjum, eyju m/marmaraborðplötu og dökkum flísum á gólfi. Fallegt eikarparket og flottar flísar. Verð 27,5 millj.

Sýnum í dag bjarta og fallega 5-herbergja 150 fm íbúð á 2.
hæð í 9 íbúða stigagangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Búið er
að klæða húsið að utan. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar
í öllum herbergjum. Snyrtileg sameign. Verð 24,9 millj.

Guðlaug og Sigurbjörn verða á staðnum.

Helgi og Karen sýna íbúðina.

Sígríður sýnir öllum áhugasömum íbúðina.

Hárgreiðslustofa til sölu
Erum með til sölu hárgreiðslustofu miðsvæðis
í Reykjavík í fullum rekstri með góða viðskiptavild. Nýlega innréttuð stofa. Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga, næg bílastæði.
Kjörið fyrir 1 til 2 manneskjur.
Upplýsingar hjá Ásmundi
á Höfða S: 565 8000

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

SÖLUSÝNINGAR Í DAG
HEIÐVANGUR 78
GOTT HÚS Í NORÐURBÆNUM
Glæsileg eign á frábærum
stað í Hafnarfirði. Þetta 200
fermetra einbýlishús stendur í lokuðum botnlanga við
Heiðvanginn. Öll fjögur
svefnherbergin eru mjög
rúmgóð og húsið nýtist allt mjög vel. Stutt er í barnaskóla og leikskóla og aðkoma að stofnbrautum er mjög þægileg. Verð 44,9
milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 14:00 - 15:00

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

STEINHELLA - HF.
Glæsilegt atvinnuhúsnæði í byggingu
á besta stað í
Helluhrauni í Hf.
Húsin eru um 1320
fm hvert m/mögleika á ca 600 fm.
millilofti alls um
1920 fm. 8 stórar innkeyrsluhurðar.

Mjög góð 4ra - 5 herbergja íbúð
í þessum vinsæla íbúðaklasa
við Hæðargarðinn. Íbúðin er á
þremur pöllum og hefur sér inngang. Við innganginn er sér viðarverönd og síðan eru svalir út
frá stofu. Glæsilegur verðlaunagarður er í miðjum
klasanum. Arkitekt hússins er
Vífill Magnússon.
Verð 31,9 milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina á milli kl. 15:00 - 16:00

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Skipholt 44 m. bílsk. - 105 Rvík

Frum

162 fm atvinnuhúsnæði. Skipting
eignar: neðri hæð
120 fm efri hæð 44
fm. um er að ræða
rúmgóðan vinnslusal á 1. hæð með
innkeyrsludyr
ásamt búningsklefa og salerni. Skrifstofu, kaffistofu
og lager á 2 hæð. Nánari upplýsingar á skrifstofu
Hraunhamars. Verð tilboð

Frum

KAPLAHRAUN - HF.

NÚPALIND 4 STUTT Í ALLAR ÁTTIR

Góð neðri sérhæð 138 fm með aukaherbergi í kjallara
við Skipholt, ásamt 28 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, snyrtingu, gestasnyrtingu, 4 svefnherb., þar af eitt í kjallara.
Tvennar svalir. Verð 36,9 millj. Laus fljótlega.

EYRARTRÖÐ - HF.
Nýkomið sérlega
gott atvinnuh m/
góðri lofthæð og
innkeyrsludyrum,
158,3 fm. endabil.
Góð staðsetning,
tilvalin eign fyrir
fiskvinnslu, léttan iðnað íbúð o.fl. Verð 21,5 millj.

Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022

Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

MELABRAUT - HF. ATVH.
Nýkomið í sölu gott
360 fm. atvinnuhúsnæði, góð lofthæð
og innkeyrsludyr
4x4 metrar. Byggingarréttur, rúmgóð
lóð. Góð staðsetning. Verð tilboð.

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

BIRKIHOLT - ÁLFTANESI

KAPLAHRAUN - HF.
FLYÐRUGRANDI 20
SÉRINNGANGUR OG BÍLSKÚR
Góð 3ja til 4ra herbergja 131 fm
íbúð með sérinngangi á 1. hæð í
fjölbýlishúsi í Vesturbænum. Íbúðinni fylgir 25 fm bílskúr með hita og
rafmagni. Mjög stórar svalir. Frábær staðsetning í hjarta vesturbæjarins með útsýni af svölum út á
KR völlinn. Íbúðin er að mestu upprunaleg. Stutt í skóla, leikskóla og
aðra þjónustu. Falleg og gróin lóð
með leiktækjum fyrir börnin. TILBOÐ ÓSKAST - LAUS STRAX.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 16:00 - 17:00

Allar nánari upplýsingar um
eignirnar veita sölumenn Húsakaupa:
Albert 840-4048, Gunnar 840-4041,
Halldór 840-4042 og Jón 840-4049.

Höfum fengið í
einkasölu mjög gott
408 fm atvinnuh öll
eignin við Kaplahraun Hfj. Eignin er
á hornlóð og eru
góð bílastæði að
norðan og vestanverðu. Eigninni er hæglega hægt að skipta upp í 3
góð bil með stórum innkeyrsludyrum. Mjög góð eign í
góðu ástandi. V. 62 millj.

Nýkomin í sölu glæsileg ca 100 fm 3ja herbergja
endaíbúð á þriðju hæð (efstu) í litlu fjölbýli, sér
inngangur, svalir, útsýni, vandaðar innréttingar,
flísar. Verð 22,9 millj.

HÁHOLT M/BÍLSKÚR – HF.

VANTAR – VANTAR
Höfum ákveðinn kaupanda að atvinnuhúsnæði að stærð 100 – 150
fm í Hafnarfirði eða Garðabæ, má
kosta allt að 25 millj. Staðgreiðsla í
boði. Ákveðnir kaupendur.

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast.sali

Sími 530 1500 • www.husakaup.is • Suðurlandsbraut 52

Frum

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar kynnir einbýlishús, laust við kaupsamning. Um
er að ræða 172,2 fm einbýli, 4ra herbergja á einni hæð. Búið
er að gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 49,3 millj.
Stefán og Björk bjóða ykkur velkomin.

Allar nánari uppl gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

HÆÐARGARÐUR 25
GÓÐ STAÐSETNING
OG VERÐLAUNAGARÐUR

Stórglæsilegar nýjar íbúðir
í lyftublokk, steinsnar frá
Skuggahverfinu, á mótum
Klapparstígs og Lindargötu. Fallegur nútímalegur
arkitektúr með stórum
gólfsíðum gluggum, hita í
gólfi og innfeldri lýsing í
lofti ásamt einstakri staðsetningu gera þessar eignir mjög glæsilegar og eftirsóknarverðar. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum. Verð 32,2 milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 16:00 - 17:00

Frum

Til sölu/leigu við
sjávarsíðuna,
glæsilegt nýtt 1012
fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið
skiptist þannig:
Salur ca 500 fm.
Lofthæð allt að 8
m, nokkrar góðar innkeyrsludyr. Verkstæði/lager ca
250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrifstofur, starfsmannaaðst, glæsil útsýni, ca 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð eign. Húsnæðið
er til afhendingar mjög fljótlega.

Glæsileg og vel skipulög 4ra herbergja 149 fm íbúð ásamt innbyggðum bílskúr í litlu fjölbýli
á þessum eftirsótta stað í
Lindarhverfinu í Kópavogi.
Frábært útsýni er úr íbúðinni.
Mjög stóra flísalagðar svalir.
Sameign húsins sem og allur
frágangur á lóð er til mikilar
fyrirmyndar. Bílskúrinn er vel
útbúinn með fjarstýrðum
hurðaropnara, hita og rafmagni. Verð 33,9 milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 14:00 - 15:00

KLAPPARSTÍGUR 14
STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

EKRUSMÁRI 2 - KÓPAV. – OPIÐ HÚS

VESTURVÖR - KÓP.

GALTALIND 4 FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG BÍLSKÚR

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja 101 fm íbúð á 1. hæð í
glæsilegu fjölbýlishúsi á þessum
vinsæla stað í Lindarhverfinu í
Kópavogi. Allar innréttingar í íbúðinni eru samstæðar frá Brúnás. Úr
Íbúðinni er útgengt út á stórar svalir sem snúa í vestur en af þeim er
hægt að ganga beint út í garð.
Verð 23,6 milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 15:00 - 16:00

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsileg 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
með innbyggðum bílskúr, samt. 120 fm. Suðursvalir,
sérþvottahús, sérinngangur, frábært útsýni. Eign í
toppformi. Verð 23,9 millj.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Frum

Rauðamýri 1-3, Mos

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16
Kaffi á könnunni

24 íbúðir í lyftuhúsi
9 íbúðir í stigahúsi
• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
• Hús klætt að utan, lágmarks viðhaldskostnaður.
• HTH innréttingar, AEG tæki, allt fyrsta flokks.
• Hiti í gólfum, sérstök
hljóðeinangrun milli hæða.
• Sérinngangar og sérmerkt stæði í bílakjallara.
• Stórkostlegt útsýni yfir
sundin, Esjuna o.fl.
Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.
Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni.
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.
Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt!

102.000 EINTÖK MEÐ FRÉTTABLAÐINU
Upplýsingar veita:
Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is
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 MILLJËNIR

.ISSAN .AVARA ¹RG k EK  ÖÒS  
TD INTERCOOLER m BREYTING 6ERÈ 
ÖÒS 0LASTKASSI FYLGIR MEÈ ¹ PALLINN 3
 

.ÕR 9ARIS RÒMGËÈUR DYRA SM¹BÅLL TIL SÕNIS
¹ STAÈNUM SKOÈUM SKIPTI

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

6OLVO  ¹RG k SK k SUMAR VETRAR
DEKK MEST EINN EIGANDI VEL FARINN %INNIG
VETRARDEKK  AF 4OYOTA 5PPL Å
S  

$ODGE 2AM  #,5" m ¹RG 
EK  ÖKM SETT  Ö 4ILBOÈ 
Ö -ÎGULEIKI ¹  L¹NI m BREYTTUR
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

6ERÈL¾KKUN

&LOTTUR "ENZ C ¹RG k %K  Ö -EÈ
ÎLLU SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö ÒT
OG YFIRTAKA ¹ L¹NI SEM ER  Ö !TH
SKIPTI ¹ VÁLSLEÈA HJËLI EÈA ËDÕRUM BÅL
5PPL Å SÅMA  

"ENZ % ¹RGl EK  Ö KM TIL SÎLU
"ÅLLINN ER MmFACE LIFTINUm SJ¹LFSKIPTUR M
SËLLÒGU ARMPÒÈA RAFM Å RÒÈUM ¹LFELGUR
AUKADEKK X OFL 6ERÈ KR  ÖÒS 
AFSL GEGN STGR 'UÈLAUGUR  

"ÅLAR TIL SÎLU
4OYOTA #OROLLA  ¹RG k EK  Ö
 DYRA SK k .ÕYFIRFARINN 'EISLASPILARI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
"-7  ¹RGERÈ  EKINN  KM ÖARFN
AST VIÈGERÈAR ER GANGF¾R VARAHLUTIR FYLGJA
3ÅMI  

4ILBOÈ 

"ÅLAR OG T¾KI TIL SÎLU ÖAÈ ER H¾GT AÈ
SKOÈA Ö¹ ¹ HEIMASÅÈU OKKAR

--# ,ANCER ¹RG k 3SK %K  Ö -JÎG
GËÈUR BÅLL 5PPL Å S  

WWWVELAMIDSTODIS EÈA HAFA SAMBAND
Å SÅMA  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

4ILBOÈ

  MILLJËNIR

4IL SÎLU "ENZ % ¹RG k EK  ÖÒS
SK k Å ¹G¾TU STANDI STGR  ÖÒS 5PPL
Å S  

.ISSAN !LMERA  ,8 k EK  ÖÒS
BEINSK 6ERÈ  ÖÒS 3  

&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INN
FLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

"ÅLAR ËSKAST

4OYOTA (ILUX $OUBLECAP ¹RG k ER ¹ m
DEKKJUM ÖARFNAST LAGF 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

  ÖÒS
(ONDA !CCORD 3PORT ¹RG l %K 
KM  ÖÒS STGR -ÎGULEIKI ¹ 
L¹NI 5PPL Å S     

4IL SÎLU ER 4OYOTA !VENSIS  ¹RG 
%KINN  ÖÒS 3J¹LFSK 6ERÈ  ÖÒS HV
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å S  

4IL SÎLU -"ENZ  % ¹RG k ,EÈUR
TOPPLÒGA ÖARFNAST LAGF 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

&ORD %SCORT STATION ¹RG  3KOÈAÈUR Å
SEPT 'ËÈUR BÅLL SELST ËDÕRT 5PPL Å SÅMA
  2EGIN

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN  Ö
6ERÈ 

4IL SÎLU 67 'OLF k EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 9FIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 5PPL Å
S  

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL #A   Ö 5PPL
Å S  
3UBARU ,EGACY 7$ ¹RG  EK 
TÎLVUST LOFTK¾LING !"3 !32 SPËLVÎRN
¹LFELGUR DR¹TTARK RAFMAGN Å ÎLLU #$ .Õ
SUMAR OG VETRARDEKK 3KOÈAÈUR SEPT SL
¹N ATHUGASEMDA -JÎG VEL MEÈ FARINN
OG FLOTTUR BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS STGR
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

3J¹LFSK SM¹BÅLL ËSKAST ¹  Ö STAÈGREITT
TD -ICRA %KKI ELDRI EN k 3  

*EPPAR

0UGEOT STATION NÕ YFIR

.ISSAN !LMERA l EK AÈEINS  ÖÒS
-JÎG GOTT EINTAK LFELGUR NÕ VETRARD
SUMARD SK k SMURBËK 6ERÈ  ÖÒS
HV  ÖÒS AFB  Ö 5PPL Å S 


0ORSCHE "OXTER 3 FSKR  
HÎ EKINN  ÖÒS KM SVARTUR SVART LEÈUR
RAFM Å ÎLLU MINNI ¹ S¾TUM 8ENON LJËS
FJARL¾GÈARSKYNJARAR OFL ,ISTAVERÈ ¹ NÕUM
BÅL ER YFIR  MILLJËNIR /KKAR VERÈ 
ÖÒSUND

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

4OYOTA #OROLLA k EK  ÖÒS 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS 5PPL S  
-ITSUBISHI ,ANCER 3TATION k  
GÅRA EK  Ö 'ËÈUR BÅLL VEL ÒTLÅTANDI
6IÈMIÈUNARVERÈ  ÖÒS &¾ST ¹  Ö
5PPL Å S  
4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA TORF¾RUJ
EPPI FR¹ +R  4ACOMA FR¹
+R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPT
UR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI
,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUS
COM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
 ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4OYOTA !VENSIS ¹RG k EK  ÖÒS
.ÕYFIRFARINN OG SKOÈAÈUR k ,EÈUR S V
DEKK ¹LFELGUR 6  Ö 5PPL Å S 


.¹NAST GEFINS

- "ENZ  ¹RG k ¶ARFNAST SM¹ LAG
F¾RINGA NÕ SKOÈAÈUR &¾ST ¹  ÖÒS
5PPL Å S  
4OYOTA ,ANDCRUISER '8 $IESEL 
%KINN  3J¹LFSK TOPPL SPOILER DR¹TT
ARK OFL 5PPL Å S  

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕR &ORD & FR¹
+R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .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 WWW
ISLANDUSCOM
4IL SÎLU FALLEGUR "ENS % ¹RG k Å TOPP
STANDI 3  

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL k EÈA SKIPTI ¹
HESTAKERRU 5PPL Å S  

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RG  EK
 ÖÒSKM BENSÅN 6ERÈ ÖÒSKR

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

4IL SÎLU GR¾NN 0UGEOT STATION  RG
 %KINN  KM NÕ YFIRFARINN
%NDURNÕJUÈ TÅMAREIM SPINDLAR VATNS
D¾LA VÁLAPAKKNINGAR OG FL VERÈ 
STGRLISTAVERÈ  5PPL Å SÅMA 


4JËNABÅLL FLËÈABÅLL !UDI ! 1UATTRO
¹RG  TIL SÎLU UPPL Å SÅMA


-JÎG VEL MEÈ FARIN !STRA k  SSK
EKIN  Ö ¶ETTA ER BILL SEM ÖARF AÈ SJ¹
3ÅMI  
- "ENZ  4% MATIC ¹RG k EK 
ÖÒS 'R¹R VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK 
ÖÒS HVÅTUR JA DYRA BEINSK #$ HEILS¹RS
DEKK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
,AND 2OVER $ICOVERY BENSÅN NÕSKR
 EKINN  Ö KM RAFM Å RÒÈUM
 GÅRA  MANNA SK k ¹LFELGUR 6ERÈ
 !TH ÎLL SLÁTT SKIPTI EÈA ¹ ËDÕRARI
TD ¹ FELLIHÕSI HJËLHÕSI VÁLSLEÈA FËLKSBÅL
HÒSBÅLL %R OPINN FYRIR ÎLLU 5PPL Å SÅMA
 

*EEP VERÈHRUN .ÕLEGIR 'RAND #HEROKEE
  MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹
+R  ,IBERTY JEPPINN FR¹ KR
 BENZÅN EÈA DÅSEL .ÕJIR *EEP FR¹
VERKSMIÈJU FR¹ +R  (AGST¾ÈUR
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
 ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
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(ÒSBÅLAR

4ERRANO ¹RG k EK  ÖÒS DISEL
BEINSK 6ERÈHUGMYND   MILLJ 4ILBOÈ
ËSKAST  5PPLÕSINGAR Å S  

6INNUVÁLAR

,AND 2OVER $ICOVERY BENSÅN NÕSKR
 EKINN  Ö KM RAFM Å RÒÈUM
 GÅRA  MANNA SK k ¹LFELGUR 6ERÈ
 !TH ÎLL SLÁTT SKIPTI EÈA ¹ ËDÕRARI
TD ¹ FELLIHÕSI HJËLHÕSI VÁLSLEÈA FËLKSBÅL
HÒSBÅLL %R OPINN FYRIR ÎLLU 5PPL Å SÅMA
 

-ËTORHJËL

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  3KR¹ÈUR ¹
GÎTUNA  %KINN  ÖÒS  m -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR BÅLL 6ERÈ  HVL
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å S  

)ZUZU 4ROOPER ¹RG k EK  ÖÒS
m BREYTING SKIPTI ËSKAST ¹ DÕRARI HELST
AMERÅSKUM PICK UP 3  
(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ SKÅÈI
OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG .ÕTTU ÖÁR
MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMSISRACE OG VERTU
COOL %RUM BYRJAÈIR AÈ SKR¹ PANTANIR
NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER GAMAN AÈ LIFAm
SÅMI  

0AJERO  ¹RG k 2¹ÈHERRABÅLL !LVÎRU
JEPPI 6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å S 


&JËRHJËL

WWWSNJOKJEDURIS
-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKJEDURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 
#ASE TRAKTORSGRAFA 3+  ¹RG k KEYRÈ
 TÅMA TIL SÎLU %INNIG #ASE 
BELTAGRAFA  TONN ¹RG k TIL SÎLU 5PPL
Å S  

,YFTARAR
- "ENZ -,  ¹RG  EK  Ö M
'L¾SILEGUR BÅLL ,EÈURINNR TOPPLÒGA OFL
6  Ö ,¹N GETUR FYLGT 3  
'RAND CHEROKEE k L EKÖ KRËM¹LF
NAGLAD ll ,I 6ERÈ  Ö TILB  Ö 3
 

0ALLBÅLAR

+ÎRFUBÅLALEIGAN
«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

«SKA EFTIR VEL MEÈ FÎRNU FJËRHJËLI 6ERÈ
ALLTAÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
0¹LMAR
$ODGE VERÈHRUN $ODGE 2!- PALLBÅLL
¹RSINS Å 53! -IKIL BURÈAR OG DR¹TTARGETA
$ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹ +R 
FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹ VERKSMIÈJU
(AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
 ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

+ERRUR

6ÎRUBÅLAR

'L¾SILEGUR OG ËDÕR FERÈA
FÁLAGI
4IL SÎLU ,ANGENDORF MALARVAGN ¹RG k
Å GËÈU STANDI .Õ DEKK NÕ BRETTI 6ERÈ
  VSK 5PPL Å S  

!UÈVELT AÈ LEGGJA T¾KIÈ SAMAN OG F¾RA
MILLI STAÈA 6¾NTANLEGT NK M¹NUDAG
4AKMARKAÈ MAGN 6ERÈ FR¹  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å FLESTAR
GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM 4OYOTA
BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL  
WWWBILAPARTARIS BILAPARTAR BILAPARTARIS
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 



+RINGLËTT SËFABORÈ MEÈ 0ALEXANDERPLÎTU
VEL MEÈ FARIÈ 3     
5PPH¾KKAÈ BL¹TT RÒM FR¹ )KEA  KR
"L¹TT SKRIFBORÈ Å STÅL  KR 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  
.ÕLEGT OG LÅTIÈ NOTAÈ KARLMANNAREIÈHJËL
ËSKAR EFTIR TILB Å S  
.ÕLEGUR ÅSSK¹PUR  CM ¹ H¾È MEÈ LITLU
FRYSTIHËLFI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  



(EIMILIST¾KI
!%' ,AVAMAT  SN ÖVOTTAVÁL TIL SÎLU 
¹RA ,ÅTIÈ NOTUÈ 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI
4IL SÎLU
3#!.)! 2  8
.µ2 "¥,,
6ERÈ  VSK

6ERSLUN

µMISLEGT
4IL SÎLU "UGARI !RMANDO HARMONIKA NÕLEGA
STILLT OG YFIRFARIN TOPP HLJËÈF¾RI %' 4ËNAR
3ÅMI !KUREYRI     SÅMI
2EYKJAVÅK     

"¹TAR

'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  

6)+35.$ ¹ ¥SLANDI 'L¾SILEGIR SPORTB¹T
AR   FET WWWBATAVIKIS OG S 


3TIGALAGERINN

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

(JËLBARÈAR

-!.   8
.µ2 "¥,,
6ERÈ  VSK

«SKA EFTIR +ONTRABASSA ¹ HAGST¾ÈUM
KJÎRUM 3KOÈA ALLT 5PPL I S  

0ÅANË ËSKAST KEYPT

«SKUM EFTIR AÈ KAUPA GOTT PÅANË 5PPL Å
S  

4ÎLVUR
- "%.: !#42/3
 8 .µ2 "¥,,
6ERÈ  VSK

4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATADEIL
INGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR 4ILBOÈ
 KR STK &ELGURNAR PASSA MA UNDIR
-AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE 4OYOTA 2AV
(YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN 8TRAIL (YUNDAI
4UCSON OFL 5PPLÕS  

/âKBSUÚMWVSPHGMXXX
WFGLBVQJT
4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT
,ZOOUV¢ÏSTKØOWBSQZGJS
"%4-IKÈ)SJOHJ§VOOJ
4ÓNJ

4IL SÎLU H¹ BARNAKOJA MEÈ PL¹SSI UNDIR
UNGBARNARËLA BARNAVAGN OG STOFUSËFI
3ELST ËDÕRT 5PPL Å S  

3#!.)! 2  8
.µ2 "¥,,
6ERÈ VSK

«SKA EFTIR VEÈI FYRIR  MILLJ VEGNA ÅBÒÈ
ARKAUPA GEGN ÖËKNUN .¹NARI UPPL Å S
 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  

-!.   X
.µ2 "¥,,
6%2¨  VSK

4IL BYGGINGA

 STK #OOPER $ISCOVER ËNOTUÈ NEGLANLEG
HEILS¹RSDEKK 2 m  6ERÈ 
Ö KR STK RÁTT VERÈ  Ö  5PPL Å S 


(REINGERNINGAR

«SKA EFTIR FELGUM OG VETRARDEKKJUM ¹
,AND #RUISER  ST¾RÈ  EÈA
 3   EFTIR KL 

4ÎKUM AÈ OKKUR ALMENN HEIMILISÖRIF OG
STËRHREINGERNINGAR FYRIR JËLIN 5PPL Å S 
   

6ARAHLUTIR

'ARÈYRKJA
b(IMNESKAR JËLAGJAFIRm

²RVAL KEIPA LOÈSKINNS H¹RBÎND OG HÒFUR
EINNIG ERU TIL REFASKINN Å BRYDDINGAR OFL
*AKOB RNASON SÅMI  

-%.#)  ®8,! .µ2
6!'.
6ERÈ  VSK

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA OG
$AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI Å FLEIRI
TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

(ÒSGÎGN FR¹ ®NDVEGI "ORÈSTOFU SETT
 STËLAR SK¹PUR OG SKENKUR 6ERÈM¾TI
  SELT ¹  KR 5PPL 


.ÒNA ER GËÈUR TÅMI TIL AÈ KLIPPA SETJUM
LÅKA UPP JËLASERÅUR OG HREINSUM ÖAKRENN
UR (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈHALDSÖJËNUSTU ¹
EINUM STAÈ FYRIR GARÈINN 'ARÈLIST S 
 WWWGARDLISTIS

4), 3®,5

3#(-)4:  ®8,!
.µ2 6!'.
6ERÈ  VSK
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"ËKHALD

-ÒRARAR

3P¹DËMAR

-ÒRVIÈGERÈIR

.UDD
.UDDÖJËNUSTA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VINNU VIÈ MÒRV
IÈGERÈIR OG FLÅSALAGNIR &ÎST VERÈTILBOÈ 3
 

%RU VERKIR ÖREYTA EÈA STRESS AÈ ÖJAKA
ÖIG 0RËFAÈU NUDDTÅMA HJ¹ OKKUR ¹ (ËTEL
,OFTLEIÈUM 3AUNA SUND OG HEITUR POTTUR
3     

&YRIR VEIÈIMENN

(ÒSAVIÈHALD
4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR ,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL Å
S  

(ÒSGÎGN
-JÎG VEL MEÈ FARIÈ RÒM H¾GT AÈ NOTA
SEM  RÒM MEÈ N¹TTB OG SNYRTIB 2ÒMIÈ
ER MEÈ NÕL DÕNUM FR¹ 2" 3  
  
4IL SÎLU BORÈSTOFUBORÈ  STËLAR OG FALLEG
UR SKENKUR 5PPL Å S  
 "ORÈSTOFUELDHÒSSTËLAR ÒR ®NDVEGI
HVÅTT LEÈUR BEYKIF¾TUR 3AMTALS  ÖÒS
3TËRT GEGNHEILT ELDHÒSEIKARBORÈ ¹  ÖÒS
3    

 HVOLPAR TIL SÎLU ¥SL FJ¹RHUNDAR  TÅKUR OG
 RAKKI TIL SÎLU .¹NAR Å S   OG ¹
DYRALANDISDYR 3ËLBJÎRT

!NTÅK
®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ SPURN
INGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINANIS
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG STOFN
UN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA EHF
SÅMI  

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

"ËKHALD ¹RSUPPGJÎR LAUN SKATTAM¹L
 ¹RA REYNSLA 2EKSTRARR¹ÈGJÎF 3IGURÈUR
3IGURÈARSON SÅMI  

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG LEIÈ
SÎGN %R VIÈ FR¹ KL   EFTIR MIÈN¾TTI
ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

2¹ÈGJÎF

(EIMILIST¾KI

+  (UNDASKËLINN

(LÕÈNISN¹MSKEIÈ FYRIR HVOLPA OG  M¹N OG
ELDRI +  (UNDASKËLINN OG (UNDAHËTEL S
    

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

(UNDA OG $ÕRAHËTELIÈ ,EIRUM 6INSAMLEGA
ATHUGIÈ AÈ PANTA TÅMANLEGA FYRIR G¾LUDÕR
IN YFIR *ËL OG ¹RAMËT "ESTA AÈSTAÈAN FYRIR
HUNDA KETTI FUGLA OG ÎNNUR G¾LUDÕR
3KOÈIÈ ¹ WWWHUNDAHOTELIS EÈA F¹IÈ
UPPL Å S      RATUGA
REYNSLA
¥SLENSKIR HVOLPAR %KKI HREINR¾KTAÈIR -JÎG
FALLEGIR  KR 3  

«SKASP¹ FR¹   3  
3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA DAGA
HELGAR  

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

$ÕRAHALD
-EINDÕRAVARNIR

(EILSUVÎRUR
RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LFARI
OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWWHEILSU
FRETTIRISRAGGA GSM 
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

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

-ÒRBROT

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT FJAR
L¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR 5PPL Å
S  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

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

)ÈNAÈUR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR M¹LNINGAR MÒR
FLÅSA OG SMÅÈAVINNU 5PPL Å S  

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S
  +RISTJ¹N

(LJËÈF¾RI
&ULLKOMIÈ 0RO4OOLS 33, OG PLATÅNU WAVES
PAKKINN ®LL TÎLVUYFIRF¾RSLA 3  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

µMISLEGT

®NNUR ÖJËNUSTA
 
(ÒSEIGNAÖJËNUSTAN

 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRVIÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA H¹ÖRÕSTIÖV
ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJANL 

 HESTA HÒS TIL SÎLU !LLT NÕTEKIÈ Å GEGN
MEÈ KAFFISTOFU SALERNI OG HLÎÈU (ÒSIÈ
ER STAÈSETT ¹ (EIMSENDA 'ËÈAR REIÈLEIÈIR
OG FRAMTÅÈAR HVERFI Å UPPBYGGINGU +JALLARI
UNDIR STÅUM SEM AUÈVELDAR ÖRIF OG SPARAR
SPËNAKAUP (ÒSIÈ ER TILBÒIÈ TIL AFHEND
INGAR 6ERÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

 V YNDISLEGIR LABRADORHVOLPAR TIL SÎLU
3VARTIR OG BRÒNIR (REINR¾KTAÈIR EN ¹N
¾TTBËKAR (EILSUFARSSKOÈAÈIR OG SPRAUT
AÈIR 3  

 

%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

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  KR
MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹   3 
   !TH HEF LAGT NIÈUR
  

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

(ESTAMENNSKA

&¾ST GEFINS  MIÈSTÎÈVAROPNAR POTTOFN
AR GEGN ÖVÅ AÈ ÖEIR SÁU SËTTIR 5PPLÕSINGAR
VEITIR 'YLFI Å SÅMA  

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS 3ÅMI  
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS 3
    
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFTIR
FYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3 


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

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

4), 3®,5

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING HVERT ¹
LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA SAMD¾G
URS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA POTTAEIG
ENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ POTTINN
SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ VEL OG
TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA DAGA FR¹ 
TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å S  
EÈA MVEHF HIVEIS
&,¥3!2 M FR¹  KR TIL SÎLU Å
+OLAPORTINU GLERAUGNAB¹SNUM ËDÕRARI
EN M¹LNING ¹ GËLFIÈ

4IL SÎLU EÈA LEIGU 'L¾SILEG N¾R M
FASTEIGN TIL SÎLU EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R
M ÅBÒÈIR ANNARRI FYLGIR M AUKA
ÅBÒÈVINNUSTOFA 4IL GREINA KEMUR AÈ LEIGJA
ÒT AÈ HLUTA EÈA ÎLLU LEITI MEÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM TRAUSTUM
AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT UMKRINGT ÒTI
VISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI N¹L¾GT
-JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ OG
VERSLANIR Å GÎNGUFJARL¾GÈ .¹NARI UPPLÕS
INGAR ¹ VEFNUM WWWPULSINNCOMHUS

-IESZKANIE DO WYNA
JOECIA

'3-  

4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ !KUREYRI ,AUST
STRAX 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3 
    MILLI KL  OG 
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3-!5',µ3).'!2
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

"ÅLL ËSKAST Å SKIPTUM FYRIR
ÅBÒÈ

(RËI (ÎTTUR +ËPAVOGI

-JÎG FALLEG ÅBÒÈ ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLA
GEYMSLU Å GËÈU HÒSI SAMTALS   FM
6ERÈ   HV   4ILBÒINN AÈ TAKA BÅL
¹ VERÈBILINU   MILLJËNIR UPPÅ 5PPL Å S
 

!KUREYRI -IÈB¾R

'ËÈ FM  HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È (ÒSGÎGN
GETA FYLGT ,EIGA Ö ¹ M¹N RAFM OG
HITI 5PPL VEITIR (ELGI Å  
(ERBERGI TIL LEIGU Å 2EYKJAVÅK 5PPL Å S 
     
'L¾SILEG  HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
'ULLENGI 'RAFARVOGI LANGTÅMALEIGA 3TUTT
Å SKËLA OG 3PÎNGINA ,EIGA  ÖÒS KR
¹SAMT  M¹N FYRIRFRAM 5PPL Å S 

JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ BESTA STAÈ Å VEST
URB¾NUM  FM MJÎG FALLEG TV¾R SVALIR
6  Ö 3  
JA HERB  FM ÅBÒÈ Å +ËPAVOGI ,AUS 
DES  ÖÒS ¹ M¹N 2AFM OG HITI INNIF
,EIGIST AÈEINS REGLUSÎMU PARI 3 
 OG  
.ÕUPPGERÈ  HERB ÅBÒÈ Å  ®LL HEIMIL
IST¾KI GETA FYLGT ,EIGA  Ö !LLT INNIFALIÈ
 

"ORGARNES «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN TIL AFGREIÈSLUSTARFA ,YFTARAPRËF SKIL
YRÈI 5M AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU 5PPLÕSINGAR
VEITIR 2EYNIR 'UÈMUNDSSON STARFSMANNA
STJËRI Å SÅMA   REYNIR LIMTREVIRNET
IS 5MSËKNIR ¹ WWWLIMTREVIRNETIS

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     

%RT ÖÒ SJ¹LFST¾ÈUR OG ÎFL
UGUR SÎLUMAÈUR

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

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI OG 3M¹RALIND
6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK 4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG
LAUS STÎRF UM HELGAR HENTAR VEL
SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI EÈA HJ¹ ®NNU Å
S   EÈA ¹ STAÈNUM
3M¹RALIND "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

3TARFSFËLK ËSKAST
(RÅSARTEIGUR6INNUTÅMI FR¹ 
 ,¾KJARGATA FR¹ 
 (ALLABREKKA FR¹ 
 (ENTAR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
5PPL Å S   EÈA ¹ WWW
KORNIDIS

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN

0ÅTAN 3KIPHOLTI
(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 5NNIÈ ER ¹ REGLULEGUM
VÎKTUM Å GËÈU FYRIRT¾KI
5MSËKNIR ¹ WWWPITANIS

!TVINNA Å BOÈI

-OSFELLSBAKARÅ
(¹ALEITISBRAUT
6ORUM AÈ OPNA NÕTT OG GL¾SI
LEGT BAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  /KKUR VANTAR ¹BYRGT OG
SKEMMTILEGT FËLK TIL AÈ STARFA
MEÈ OKKUR ALLA VIRKA DAGA FR¹
KL   OG  DAG AÈRA
HVORA HELGI SKILEGUR ALDUR 
¹RA OG ELDRI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å S     

#ARUSO VEITINGAHÒS
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL
5PPL VEITIR -ARIAN EÈA %LVA Å
S  

6EITINGAHÒSIÈ
¹S

,AUGA

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI ENN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

3TARFSMAÈUR Å
-ORGUNVERÈ
«SKUM EFTIR ¹BYRGUM OG GËÈUM
STAFSMANNI TIL UMSJËNAR ¹
MORGUNVERÈI
SENDIÈ UMSËKN ¹ TAPAS TAPAS
IS EÈA HRINGIÈ Å  

%INKAM¹L

«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å SAL ¹ LÅTINN
KËSÕ VEITINGASTAÈ Å (AFNARFIRÈI  
STARF 5PPL Å S   FR¹ KL  
OG  

3) RAFLAGNIR EHF

!UGLÕSA EFTIR RAFVIRKJUM TIL STARFA SEM FYRST
6INNUSV¾ÈIÈ ER STËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈIÈ
OG 3UÈURNES MIKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR VEITA 3IGURÈUR Å S  
%LÅAS Å S    «LAFUR Å S 


«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å ÖJËN
USTU VIÈ ALDRAÈA HJ¹ &ÁLAGSÖJËNUSTU
3ELTJARNARNESB¾JAR 3TARFIÈ ER  STARF
OG UNNIÈ ER   KVÎLD Å VIKU 
 OG AÈRA HVERJA HELGI (ENTAR VEL
MEÈ N¹MI 5M ER AÈ R¾ÈA TÅMABUNDIÈ
STARF FRAM YFIR ¹RAMËT 'EFANDI OG FJÎL
BREYTT STARF +YNNIÈ YKKUR KAUP OG KJÎR
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ ¶ËRU EÈA 3NORRA Å
SÅMA   EÈA  

.ÕTT VEITINGAHÒS Å MIÈB¾NUM MEÈ
¹HERSLU ¹ LÅFR¾NA F¾ÈU ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI Å SAL OG ELDHÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG   EÈA SENDIÈ
UMSËKN ¹ MAAT SIMNETIS

'ËÈUR STARFSKRAFTUR ËSKAST Å LITLA MATVÎRU
VERSLUN 6INNUTÅMI ER   AÈRA VIKUNA OG
  HINA AUK AÈRA HVORA HELGI  
LAU OG   SUN  .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
PLUS SIMNETIS OG Å S  
3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%RU MEÈ FR¹B¾RA STARFSMENN OG
GETA B¾TT NOKKRUM DUGLEGUM
HRESSUM EINSTAKLINGUM VIÈ Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
%KKI VERA FEIMIN VIÈ AÈ S¾KJA
UM ¹ AMERICANSTYLEIS

!TVINNA ËSKAST
3AMVISKU OG REGLUS UNGUR MAÈUR LEITAR
AÈ HLUTASTARFI "YRJA STRAX 3  
%LDER 'ERMAN WOMAN IS JOB HUNTING IN
)CELAND 3HE IS FRIENDLY VERY RELIABLE AND
HAS VARIED INTERESTS BUT SHE CANlT YET
SPEAK ICELANDIC 'IVE YOU OFFER TO PHONE
NUMBER   PLEASE
 ¹RA KONA FR¹ ,ETTLANDI L¾RÈUR SJÒKRA
LIÈI ËSKAR EFTIR VINNU Å (VERAGERÈI 3ELFOSSI
EÈA ¶ORL¹KSHÎFN HUGASAMIR SENDI ¹
NETFANGIÈ SMAAR FRETTIS FYRIR  DES
MERKT bm
&ERTUGUR IÈNMENNTAÈUR KARLMAÈUR ËSKAR
EFTIR ATVINNU FR¹ OG MEÈ  DES 5PPL Å
S  

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

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

"YGGINGARFYRIRT¾KI LEITAR EFTIR SMIÈUM OG
MÎNNUM VÎNUM FLEKAUPPSL¾TTI 5PPL Å
S  

!MERICAN 3TYLE ¹
"ÅLDSHÎFÈA OG Å
(AFNARFIRÈI

®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
 

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

+VÎLD OG HELGARÖJËNUSTA

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIODVREKÐBEN
(EFUR 'ISTINGUNA FYRIR ÖIG RÒMGËÈ HER
BERGI
STÒDÅËÅBÒÈ OG ÅBÒÈ 6ETRARVERÈ
WWWGISTIHEIMILIDDK 


«SKUM AÈ R¹ÈA LEIÈBEINENDUR Å VINNU
Å LEIKSKËLANN 'ULLBORG VIÈ 2EKAGRANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
  EÈA  

µMISLEGT

3TARFSMAÈUR Å MERKINGAR ¹ FATNAÈI OG ¹
LAGER ËSKAST SEM FYRST .¹NARI UPPLÕSINGAR
ASGEIR HEBRONIS EÈA   (EBRON
6INNUFATNAÈUR

3TARFSFËLK ËSKAST
6IÈ LEITUM AÈ ¹BYGGILEGU
ÅSLENSKUM¾LANDI FËLKI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA !NNARS VEGAR
Å BAKARÅ H¹LFAN DAGINN OG HINS
VEGAR Å SÎLUTURN FR¹  
%KKI YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S  

4ÅMARITAÒTG¹FAN "IRTÅNGUR AUGLÕSIR EFTIR
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU FËLKI Å KVÎLDSÎLU
&R¹B¾RIR TEKJUMÎGULEIKAR VINNUTÅMI FR¹ KL
    KVÎLD Å VIKU .¹NARI UPPLÕSING
AR F¹ST HJ¹ )NGU (ULD STARFSMANNASTJËRA
Å SÅMA   EÈA Å TÎLVUPËSTI INGA
HULD BIRTINGURIS

(¹RSNYRTIR SVEINN EÈA MEISTARI 4IL LEIGU
STËLL ¹ VEL STAÈSETTRI STOFU Å MIÈB¾NUM
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S  
EÈA  

$UGLEGUR STARFSMAÈUR ËSKAST Å
STEINSTEYPUSÎGUN OG KJARNABOR
UN &JÎLBREYTT STARF 'ËÈ LAUN
Å BOÈI
5PPLÕSINGAR Å S  

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎLBREYTT
T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGARCOM

&RÅSTUNDAHEIMILI

!TVINNUHÒSN¾ÈI

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

"AKARAR BÅLSTJËRAR OG SÅMADÎM
UR ËSKAST Å FULLT STARF OG HLUTA
STARF 'ËÈ VINNA MEÈ SKËLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"ERGMANN EÈA ¹ STAÈNUM

3ÅMASPJALL  

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN 3YSTA
"IRTA OG ,ILJA
9NDISLEGU SÅMADÎMURNAR HJ¹ 2AUÈA
4ORGINU HAFA ALDREI VERIÈ FLEIRI ¶¾R ERU
STUNDUM MEÈ OPIÈ ¹ DAGINN ALLAN DAG
INN .ÅNA OG &JËLA ERU VIRKILEGA ELDHEITAR
(RINGDU Å Ö¾R SÅMAR ERU   SÅMA
TORG KR   MÅN OG 6ISA -ASTERCARD
ËDÕRARA KR   MÅN 
+ARLMENN (EITAR KONUR HLJËÈRITA 888 UPP
TÎKUR Å EINRÒMI ¶Ò HEYRIR Ö¾R Å 3ÎGUM
2AUÈA 4ORGSINS 3TËRKOSTLEG KYNF AFÖREY
ING 3ÅMAR   SÅMATORG KR  
MÅN OG   6ISA -ASTERCARD
ËDÕRARA KR   MÅN
4IL SÎLU 67 'OLF ¹RG k 6ETRARDEKK
FYLGJA  ÖÒS %INNIG TIL SÎLU ll GATA
NEGLD VETRARDEKK ¹  GATA ¹LFELGUM 5PPL
Å SÅMA     

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI
ËSKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

4), 3®,5

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
6ANTAR ÖIG (EIMASÅÈU (ANNAÈU ÖÅNA EIGIN
HEIMASÅÈU ¹ EINNI KVÎLDSTUND %INFALT OG
SKEMMTILEGT KERFI ,ÁN HÕSING 6EFSÅÈA
3J¹ÈU VIDEO KYNNINGUNA HTTPWWW
MYPOWERWORLDCOM
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6)33)2 ¶²
AÈ !BRAHAM ,INCOLN FÁKK TAUGA¹FALL
¹RIÈ 
AÈ !BRAHAM ,INCOLN VAR MEÈ VÎRTU
Å ANDLITINU
AÈ ALLIR FORSETAR "ANDARÅKJANNA HAFA
NOTAÈ GLERAUGU SUMIR ÖEIRRA HAFA
BARA EKKI VILJAÈ L¹TA SJ¹ SIG MEÈ ÖAU
OPINBERLEGA
AÈ !NDREW *ACKSON ER EINI FORSETI
"ANDARÅKJANNA SEM TRÒÈI ÖVÅ AÈ
JÎRÈIN V¾RI FLÎT

35..5$!'!2
Sjónvarpsdagskráin ekki upp á marga fiska
(ALLDËR 'YLFASON LEIKARI ER OFTAST AÈ VINNA ¹ SUNNU
DÎGUM ÖAR SEM HANN TEKUR Ö¹TT Å UPPF¾RSLU "ORGARLEIK
HÒSSINS ¹ 2ONJU 2¾NINGJADËTTUR
"EST b"EST VIÈ SUNNUDAGA ER SUNNUDAGSL¾RIÈ OG AÈ Ö¹
M¹ ÁG BORÈA NAMMI 3UNNUDAGAR ERU NAMMIDAGAR HJ¹
MÁR OG MJÎG GËÈIR DAGAR ÖVÅ Ö¹ M¹ ÁG F¹ MÁR ÅS 6INNAN
ER LÅKA EIGINLEGA B¾ÈI BEST OG VERST ÖVÅ ÖË AÈ ÖAÈ SÁ
LEIÈINLEGT AÈ VINNA ¹ SUNNUDÎGUM ER MJÎG GAMAN AÈ
LEIKA Å 2ONJUm
6ERST b3JËNVARPSDAGSKR¹IN OG ÖAÈ AÈ ÖURFA AÈ VINNAm

AÈ !NDREW *ACKSON ER EINI FORSETI
"ANDARÅKJANNA SEM VAR SJ¹LFMENNT
AÈUR KL¾ÈSKERI OG AÈ HANN SAUMAÈI
SÅN EIGIN FÎT SEM OG FÎT ALLRA ANNARRA
Å RÅKISSTJËRNINNI
AÈ !NDY 'ARCÅA VAR SÅAMSTVÅBURI
AÈ !NNA PRINSESSA KEPPTI ¹ «LYMP
ÅULEIKUNUM Å -ONTREAL ¹RIÈ 
AÈ !RNOLD 3CHWARZENEGGER BORGAÈI
 DOLLARA FYRIR GOLFKYLFUR *OHNS
& +ENNEDY ¹ UPPBOÈI ¹RIÈ 
AÈ %DWARD +ENNEDY VAR TÅMABUND
IÈ VIKIÈ FR¹ N¹MI VIÈ (ARVARD EFTIR
SVINDL ¹ SP¾NSKUPRËFI
AÈ EITT AF BÎRNUM 6IKTORÅU %NG
LANDSDROTTNINGAR GAF HENNI RASSPÒÈA
SEM SPILAÈI b'OD 3AVE THE 1UEENm
ÖEGAR HÒN SETTIST NIÈUR
AÈ %LIZABETH 4AYLOR HEFUR PRÕTT
FORSÅÈU ,IFE OFTAR EN NOKKUR ÎNNUR
MANNESKJA
AÈ %LÅSABET ) OG 7ILLIAM 3HAKE
SPEARE VORU GËÈIR VINIR
AÈ %LÅSABET ) ÖJ¹ÈIST AF ANTHOPHOB
IU RËSAF¾LNI 
AÈ %LVIS 0RESLEY ¹TTI TVÅBURABRËÈUR
SEM LÁST Å F¾ÈINGU
AÈ %LVIS 0RESLEY ÖËTTI KJÎTHLEIFUR
AFAR GËÈUR
AÈ %LVIS TËK ALDREI AUKALAG ¹
TËNLEIKUM
AÈ %LVIS VAR LEYSTUR FR¹ HERÖJËNUSTU
 MARS 
AÈ %LVIS VË  KÅLË ÖEGAR HANN
LÁST
AÈ ENGINN "ANDARÅKJAFORSETA HEFUR
VERIÈ EINBIRNI
AÈ %NGLANDSDROTTNING ¹ TVO AFM¾L
ISDAGA EINN OPINBERAN OG EINN
ALVÎRU
AÈ FANGANÒMER !LS #APONE Å !LCA
TRAZ VAR 
AÈ &IDEL #ASTRO VAR STJÎRNULEIK
MAÈUR H¹SKËLANS Å (AVANA ¹ FIMMTA
¹RATUGNUM
AÈ FJËRIR MENN VORU TEKNIR AF LÅFI
FYRIR MORÈIÈ ¹ !BRAHAM ,INCOLN
AÈ FJÎLDAMORÈINGINN #HARLES -AN
SON GAF ÒT PLÎTUNA ,IE
AÈ FLESTIR FORSETAR "ANDARÅKJANNA
HAFA F¾ÈST Å 6IRGINÅU FYLKI
AÈ &RANK 3INATRA LÁT EITT SINN HAFA
ÖAÈ EFTIR SÁR AÈ ROKK OG RËL V¾RI
EINGÎNGU SPILAÈ AF BJ¹LFUM
AÈ FYRSTA LEIKKONAN TIL AÈ F¹ MYND
AF SÁR ¹ FRÅMERKI VAR 'RACE +ELLY
AÈ FYRSTA MYNDIN SEM 3TEVE -ARTIN
LÁK Å VAR 4HE *ERK
AÈ &YRSTI BANDARÅSKI FORSETINN TIL AÈ
HLJËTA EMB¾TTISVÅGSLU Å 7ASHINGTON
$# VAR 4HOMAS *EFFERSON
AÈ 'EORGE 7ASHINGTON R¾KTAÈI
MARIJÒANA Å GARÈINUM SÅNUM
AÈ 'EORGE 7ASHINGTON ËTTAÈIST
AÈ VERÈA GRAFINN LIFANDI OG KRAFÈIST
ÖESS AÈ VERA L¹TINN STANDA UPPI Å ÖRJ¹
DAGA EFTIR DAUÈA SINN
AÈ 'EORGE 7ASHINGTON ÖURFTI AÈ F¹
L¹NAÈA PENINGA TIL AÈ KOMAST ¹ EIGIN
INNSETNINGARATHÎFN
AÈ 'ERALD &ORD STARFAÈI EITT SINN
SEM FYRIRS¾TA
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Skammdegið
kvelur og kætir
Skammdegið er nú gengið í garð með tilheyrandi myrkri og kulda. Það hefur lengi loðað við
landann að vera þreyttari og þyngri um þetta
leyti árs en á öðrum og bjartari tímum. Sigríður
Hjálmarsdóttir spurði nokkra Íslendinga hvernig
skammdegið legðist í þá og hvort þeir gerðu eitthvað sérstakt til þess að létta lundina í svartasta
skammdeginu.
-%¨ 3«, ¥ 3,)..)

!.'2!2 -)' %++%24 'EIR *ËN ¶ËRIS

SON YFIRLÎGREGLUÖJËNN SEGIR ÖAÈ ENGIN
¹HRIF HAFA ¹ SIG ÖËTT SKAMMDEGIÈ
GANGI Å GARÈ 3¹ TÅMI SÁ BARA ÎÈRUVÅSI
EN ÖEGAR BJART ER

'EIR *ËN ¶ËRISSON L¾TUR ÖAÈ EKKI ANGRA
SIG ÖËTT SKAMMDEGIÈ GANGI Å GARÈ
b3KAMMDEGIÈ LEGGST ALMENNT BARA
MJÎG VEL Å MIG m SEGIR 'EIR *ËN HRESS
Å BRAGÈI b¶AÈ ER ENGINN MUNUR ¹ ÖVÅ
HVORT ÖAÈ ER MYRKUR EÈA SËL BJART EÈA
SVART ¶AÈ HEFUR ENGIN ¹HRIF ¹ MIG OG
HEFUR ALDREI GERT ¡G HEF BARA TAMIÈ MÁR
AÈ TAKA HLUTUNUM EINS OG ÖEIR ERU ¹
HVERJUM TÅMA m HELDUR HANN ¹FRAM OG
SEGIST EKKI ÖURFA AÈ FARA TIL SËLARLANDA
VEGNA MYRKURSINS HÁR HEIMA b¶AÈ ER
KANNSKI BARA VEGNA ÖESS AÈ ÁG ¹ SVO
GËÈA SËL Å S¹LINNIm
'EIR *ËN SEGIR SKAMMDEGIÈ MJÎG
SKEMMTILEGAN TÅMA b(ANN ER BARA
AÈEINS ÎÈRUVÅSI EN ÖEGAR BIRTAN ERm

,!.'!2 ¥ 4¥6/,¥
«LAFÅA (RÎNN *ËNSDËTTIR REYNIR AÈ
VERA MEÈ Ö¾GILEGA OG GËÈA BIRTU Å
SKAMMDEGINU SEM HÒN SEGIR AÈ LEGG
IST ALMENNT ¹G¾TLEGA Å HANA b¶AÈ ER
SVO SEM LÅTIÈ SEM ÁG GET GERT AF ÖVÅ ÁG
ER SVO BUNDIN Å LEIKHÒSINU %F ÁG V¾RI
Å VENJULEGRI   VINNU Ö¹ MYNDI ÁG
ÎRUGGLEGA REYNA AÈ SKREPPA EITTHVAÈ
ÒT ÖË EKKI V¾RI NEMA EINA HELGI TIL
ÖESS AÈ SKIPTA UM UMHVERFIm
«LAFÅA SEGIST F¹ ALVEG ¹G¾TT JËLAFRÅ
ÖETTA ¹RIÈ ÖVÅ LEIKSÕNINGARNAR LEGGIST
ÖANNIG b-IG LANGAR ¾GILEGA MIKIÈ AÈ
FARA MEÈ SYNI MÅNUM TIL +AUPMANNA
HAFNAR Å 4ÅVOLÅIÈ ÖANNIG AÈ ÖAÈ YRÈI
BARA JËLAGJÎFIN HANS ÖETTA ¹RIÈ ¶AÈ ER
ALVEG DRAUMURINN NÒNAm

(,µ,%'4 /' +«3¥ «LAFÅA (RÎNN LEIK

KONA BYRJAR SNEMMA AÈ HUGA AÈ JËL
UNUM OG REYNIR AÈ HAFA Ö¾GILEGA OG
GËÈA BIRTU YFIR DIMMUSTU M¹NUÈINA

&,µ2 ,!.$ !..!¨ 3,!')¨

«%¨,),%'!2 !¨34¨52 'ÅSLI 2ÒNAR
*ËNSSON LEIKARI OG LEIKSK¹LD SEGIR
ÖAÈ ALGJÎRLEGA ËEÈLILEGAR AÈST¾ÈUR AÈ
SVARTAMYRKUR SÁ LUNGANN ÒR ¹RINU

b3KAMMDEGIÈ LEGGST AFSKAPLEGA ILLA Å
MIG OG HEFUR ALLA TÅÈ GERT m SEGIR 'ÅSLI
2ÒNAR *ËNSSON
b¶AÈ ERU Å RAUNINNI EKKI EÈLILEGAR
AÈST¾ÈUR FYRIR NOKKURN LIFANDI MANN AÈ
BÒA VIÈ ÖAÈ AÈ LUNGANN ÒR ¹RINU SKULI
VERA N¹NAST MYRKUR ALLAN DAGINN !È
VAKNA Å SVÎRTU OG FARA Å B¾INN Å SVÎRTU
ER EKKI GOTT FYRIR ANDLEGA HEILSU OG
JAFNV¾GI FËLKS m B¾TIR HANN VIÈ
'ÅSLI 2ÒNAR SEGIST TÎLUVERT R¾ÈA UM
SKAMMDEGIÈ VIÈ FËLK EN SJALDG¾FT SÁ
AÈ HITTA ¥SLENDINGA SEM VIÈURKENNI AÈ
SKAMMDEGIÈ SÁ ÖEIM ERFIÈUR TÅMI 9FIR
LEITT SEGI FËLK ÖAÈ EKKI HAFA NOKKUR ¹HRIF
¹ SIG OG AUÈVITAÈ SÁ SLÅKT FËLK TIL
b¶AR SEM ÁG HEF ÖURFT AÈ VERA HÁR ¹
LANDI MEIRA OG MINNA Å GEGNUM TÅÈINA
Ö¹ HEF ÁG NOTAÈ ÖAÈ R¹È AÈ VINNA EINS
OG SKEPNA TIL AÈ GLEYMA ÖVÅ HVAÈ ÖETTA
ER ÎMURLEGT m SEGIR 'ÅSLI 2ÒNAR

'!$)"#(!
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b¡G ER EKKI MIKILL SKAMMDEGISMAÈUR m
SEGIR ¶ORSTEINN 3TEPHENSEN OG B¾TIR
ÖVÅ VIÈ AÈ HANN SÁ EKKERT HRIFINN AF
ÖESSU MYRKRI OG DOÈA SEM LEGGIST Å
MANNSKAPINN
b¡G BÕ Å -ADRID OG SLEPP AÈ MESTU
LEYTI VIÈ SKAMMDEGIÈ ÖAR EN ÖAR HEF
ÁG BÒIÈ MEIRA OG MINNA Å ÖRJÒ ¹R EKKI
SÅST TIL AÈ SLEPPA VIÈ SKAMMDEGIÈ m
SEGIR HANN b&RAM AÈ ÖVÅ DRAKK ÁG
MJÎG MIKIÈ AF RAUÈVÅNI YFIR VETRARM¹N
UÈINA TIL AÈ JAFNA LUNDINA 2EYNDAR
ER ÁG ENNÖ¹ Å ÖVÅ ÖR¹TT FYRIR AÈ ÁG
BÒI NÒNA ¹ SUÈL¾GARI SLËÈUM m B¾TIR
¶ORSTEINN VIÈ EN J¹TAR AÈ GEÈL¾KNAR
SÁU LÅKLEGA EKKI SAMM¹LA HONUM UM
AÈ ÖETTA SÁ KJÎRIN AÈFERÈ TIL AÈ HALDA
SÎNSUM b¶EIR VILJA MEINA AÈ ¹FENGI
ÕTI BARA UNDIR SKAMMDEGISÖUNG
LYNDIÈ EN ÁG HELD AÈ ÖAÈ SÁ NÒ BARA
PERSËNUBUNDIÈ HVERNIG ÖETTA LEGGST
Å MENN &YRIR MÁR HENTAR ÖAÈ VEL AÈ
FARA D¹LÅTIÈ MJÒKUR Å GEGNUM ÖETTAm
¶ORSTEINN SEGIST ÖVÅ EINDREGIÈ M¾LA
MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK FLÕI LAND EÈA DREKKI
RAUÈVÅN NEMA HVORT TVEGGJA SÁ

,%''34 ¥ 2!5¨6¥.3$29++*5 ¶ORSTEINN

3TEPHENSEN TËNLEIKAHALDARI ¹KVAÈ EFTIR
RAUÈVÅNSDRYKKJU UNDANFARINNA ¹RA AÈ
FLÕJA SKAMMDEGIÈ OG BÕR NÒ Å -ADRÅD
ÖAR SEM B¾ÈI ER HLÕRRA OG BJARTARA YFIR
VETRARTÅMANN
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SGRÅMUR 3VERRISSON VELUR M¹LVERK VIKUNNAR

(,*«¨&2) (5'!.3
.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
¶R¹INN

ber. Og svo nástöðuendurtekningar. Æ oftar sést svona byrjun: Um
það hvort …, og er alger óþarfi.
Skýrt og einfalt á að vera boðorð
blaðamanna. Betra er að byrja:
Guðlaugur Þór sagðist …

Þráinn Bertelsson lífgar upp á
Fréttablaðið með greinum sínum
og pistlum, enda ritfær og frjór í
hugsun. Hann skrifar þannig að
maður gleðst yfir málsmeðferð
og orðfæri, ekki síður en meiningum hans og boðskap. Hann
getur verið hvass og kaldhæðinn.
Í dagbók sinni 28. okt. kvartar
hann undan því að stjórnmálaflokkar hafi „ummyndast í útungunarstöðvar fyrir framapotara“
sem senda frá sér „fitusnautt og
sykurskert froðusnakk“. Þeir taki
til sín sem eiga sneiðina. En bestur er Þráinn auðvitað í bókum
sínum, einkum í bókinni „Eins
konar ég“, sem er afburða vel
skrifuð. Þar má t.d. finna þessa
mynd: „Það er kuldaleg iðja að
sitja og dorga niður um vök á ísilagðri undirvitundinni eftir því
sem býr í myrku djúpinu.“

&JÎLDI LIFA
„Fjöldi ellilífeyrisþega lifa vart
við mannsæmandi lífskjör“, segir
í fyrirsögn í Fréttablaðinu 4. nóv.
– og er efnislega satt en málfræðilega kolrangt. Fjöldi er hér frumlag og so. lifa umsögn (ef einhver
man enn þau hugtök). Því er það
svo að fjöldi ellilífeyrisþega lifir
… Það verður að gera þá kröfu til
blaðamanna að þeir kunni íslenskar beygingareglur.
¶ARF ÎRYGGISREGLUR UM M¹LFAR Å
&LUGSTÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR
www.airport.is: „Vegna nýrra
öryggisreglna á flugvöllum viljum við taka það fram að flugfarþegar sem leið eiga um Flugstöð
Leifs Eiríkssonar er heimilt að
versla allan vökva, krem og aðrar
snyrtivörur á brottfararsvæði
alveg eins og áður. Fólk þarf einungis að geyma kvittanirnar og
ekki opna umbúðirnar fyrr en
komið er inn í landið á áfangastað.“
Hvílíkur hörmungartexti: „… flugfarþegar … er heimilt!“; að „versla
vökva!“; „opna umbúðir“!

'ETA MENN VERIÈ ¹TTAÈIR
„Oftar en ekki eru þessir fullorðnu
einstaklingar ekki áttaðir á því að
drykkjan sé vandi …“ segir í
aðsendri grein í Mbl. 31. okt. Ég
kannast við að menn geti verið
áttavilltir, en geta menn verið áttaðir? Að átta sig, gera sér grein
fyrir, gera sér ljóst, skilja. Margt
kemur til greina. Svo geta menn
verið gáttaðir, en það er önnur
saga.

"RAGHENDA

5M ÖAÈ HVORT c
„Um það hvort sú ákvörðun Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að bjóða
sig fram í annað sæti gegn Birni
sé rót átakanna sagðist Guðlaugur
þór ekki hafa boðið sig fram gegn
Birni.“ Alveg ótrúlega samansúrruð málsgrein í Blaðinu 3. nóvem-

Verk eftir da Vinci í
skotheldu glerbúri
„Ég nefni verk eftir Leonardo da
Vinci: The Virgin and Child with
St Anne and St John the Baptist
(ca 1499-1500). Þetta uppkast að
málverki eftir Leonardo da Vinci
er að finna í skotheldu glerbúri í
litlu herbergi í The National Gallery í London,“ segir Ásgrímur
Sverrisson
kvikmyndagerðarmaður sem bendir lesendum á eftirtektarvert málverk að þessu
sinni.
„Það er í skotheldu glerbúri
vegna þess að fyrir um tuttugu
árum gerði ungur maður í þunglyndiskasti tilraun til að eyðileggja það með því að skjóta á það
gat með afsagaðri haglabyssu.
Þegar ég var við nám í kvikmyndagerð í London á fyrrihluta tíunda
áratugsins vakti skólabróðir minn
athygli mína á þessum atburði og
við veltum því fyrir okkur um
tíma að gera úr þessu mynd. Af
því varð ekki þá, en hver veit?
Þetta var flott saga. Ég gerði mér
líka sérstaka ferð í safnið og starði
á verkið lengi dags. Keypti svo
eftirprentun og gaf foreldrum
mínum. Svo á ég það líka í
póstkortastærð og virði
það stundum fyrir mér
til yndisauka.“

Þessi fallega braghenda er frá Ingvari Gíslasyni í tilefni vetrarkomu:
Vetur kom og gulnuð grösin
grána af hélu.
Lága götu læðist sólin,
lifir von að birti um jólin.

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

3'2¥-52 36%22)3
3/. 3EGIR ATHYGL

ISVERÈA SÎGU AF
M¹LVERKI SEM
HANN VELUR
FYRIR LESENDUR
&RÁTTABLAÈS
INS
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'EYMT Å SKOTHELDU GLERBÒRI Å .ATIONAL 'ALLERY Å ,ONDON
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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-iðJA LAUSN JON.
Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. -99 kr. smsið
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,AUSN KROSSGÉTUNNAR ER BIRT A VIKU LIINNI É VEFNUM WWWGATURNET
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Ég hef aldrei verið
mikið fyrir klassíska
tónlist eða óperur.
Ætli það hafi ekki
eitthvað að gera með
þessi svokölluðu uppreisnarár þar sem
maður segir nei við
öllu sem foreldrum
manns
finnst
skemmtilegt. Eins og klassíska tónlist. Var of upptekin af rapptónlistinni á mínum unglingsárum. En nú
er þroskinn og andinn búinn að helllast yfir mann og ég er búin að uppgötva að klassísk tónlist er ekki af
verri endanum.
Í vikunni varð ég nefnilega fyrir
mikilli upplifun þegar ég sat mína
fyrstu tónleika með Sinfóníuhljóm-

sveit Íslands. Ástæðan var sú að
litla systir mín var að þreyta frumraun sína með Hamrahlíðarkórnum
og því flykktist fjölskyldan í
Háskólabíó til að styðja hana og
styrkja.
Það sem kom mér á óvart var að
salurinn var troðinn af fólki, þetta
var nýr menningarheimur fyrir
mér og satt að segja koma það mér
einnig í opna skjöldu hversu vel ég
skemmti mér.
Litla systir stóð sig með prýði
þótt auðvitað hafi verið skrýtið að
sjá barnið sem mér finnst hafa
verið með bleiu í gær, standa upp á
sviði syngjandi aríur Mozarts eins
og að drekka vatn. Það kom enginn
tímapunktur sem mér leiddist eða
leit á klukkuna eins og oft gerist á

leiðinlegum leikritum eða bíómyndum.
Ég sat í sæti mínu og leyfði tónlistinni að ná tökum á mér með
róandi afli. Það var eins og tíminn
stoppaði í smá stund og maður gat
allt í einu gleymt öllum áhyggjum
hversdagsins. Ótrúlegt, svipað og
að fara í góðan nuddtíma eða jóga.
Það gengu allir út með bros á vör
þrátt fyrir rokið og frostið sem tók
á móti manni.
Já, ég verð bara að biðjast afsökunar á því að hafa ekki gefið þessari
tegundar tónlistar tækifæri fyrr en
núna. Nú er ég orðinn fullgildur
meðlimur í heimi klassískrar tónlistar og mun ég ekki segja foreldrum mínum að slökkva þegar þessi
tegund tónlistar er sett á fóninn.

N PONDUS

¡G HEF VERIÈ AÈ
VELTA EINU FYRIR
MÁR SAMBANDI
VIÈ H¹RVÎXT

%FTIR &RODE /VERLI

(¹RIÈ ¹
*¹ FYRIR
HÎFÈINU VEX OKKUR
MEÈ JÎFNUM SEM HAFA
HRAÈA EKKI H¹R GERIR
RÁTT
ÖAÈ Ö¹
3KJËTTU

(VAÈ VELDUR ÖVÅ AÈ
HÎFUÈIÈ ER FRÅSV¾ÈI
FYRIR H¹RVÎXT EN
AFGANGURINN AF
LÅKAMANUM FER EFTIR
ALGJÎRLEGA ÎÈR
*¹
UM REGLUM
SKRÅT
IÈ

9. hver
vinnur!
Sendu SMS BTC PCD
á númerið 1900
og þú gætir unnið!
Aðalvinningur er
DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

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

N GELGJAN

¶AÈ VIRÈAST EKKI VERA NEIN
MÎRK ¹ ÖVÅ HVERSU LANGT
H¹RIÈ ¹ HÎFÈINU GETUR ORÈIÈ
ÁG MEINA EF MAÈUR SLEPPIR
ALVEG AÈ KLIPPA SIG GETUR ÖAÈ
ORÈIÈ ALLT AÈ SEX METRAR EÈA
EITTHVAÈ
*AMM 

%F ÁG FENGI AÈ R¹ÈA Ö¹
MYNDI ÖETTA PAKK SEM
EKKI SNYRTIR SIG AÈ NEÈAN
GANGA HÁRNA UM ALLT
KAFLOÈIÈ MEÈ SEX METRA
LÎNG LÅKAMSH¹R

3PURNINGIN MÅN TIL
ÖÅN ER (VÅ VERÈUM
VIÈ EKKI ALVEG KAFLOÈ
IN AF LÅKAMSH¹RUM
6EIT
EKKI

/G ÖAÈ SAMA MEÈ
SKEGGVÎXT EF MAÈUR
SNYRTIR EKKI SKEGGIÈ Å
M¹NUÈ FER MAÈUR AÈ
LÅTA ÒT EINS OG MEÈAL
TALIBANI

.EI BARA
AÈ SP¹

%N FYRIR NEÈAN H¹LS
Ö¹ GETUR MAÈUR BARA
BEÈIÈ ENDALAUST OG
ÖAÈ VERÈUR ALDREI
LENGRA EN MESTA LAGI
EINN SENTIMETRI

/G HVERNIG
GETUR H¹R
VERIÈ KRULLAÈ
ÁG SKIL ÖAÈ 3PJALLAÈU
VIÈ MIG
EKKI

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

,ÅTTU ¹ BJÎRTU HLIÈARNAR ÖEGAR
ÁG VERÈ FARINN AÈ KEYRA MEIRA
¾TTI SVONA ËHÎPPUM AÈ F¾KKA



35..5$!'52  NËVEMBER 

Tónleikar í Kristskirkju
Mannúðarsamtökin
Caritas
á
Íslandi hafa í nokkur ár staðið fyrir
tónleikahaldi í Kristskirkju í
Landakoti þar sem samtökin hafa
safnað fjárstyrk til góðra málefna.
Hafa samtökin átt stuðningsaðila
meðal tónlistarmanna og tónlistarunnenda, enda jafnan verið glæsilegur blær og hátíðlegur yfir tónleikahaldinu sem að venju fer fram
skömmu fyrir aðventu. Í dag verða
tónleikarnir helgaðir söfnun fyrir
fötluð börn, en á síðasta ári rann
söfnunarféð allt til Greiningar- og
ráðgjafarstöðvar ríkisins. Hefjast
þeir kl. 16 og verða miðar seldir
við innganginn. Þetta eru þrettándu tónleikarnir sem Caritas
stendur fyrir. Á efniskrá eru m.a

verk eftir Atla Heimi Sveinsson,
Bach, Casals, Franck, Haydn,
Kodály, Kreisler, Mozart, Rossini,
Puxcell, Sigvalda Kaldalóns og
Telemann. Flytjendur eru: Sesselja
Kristjánsdóttir, alt, Eyjólfur Eyjólfsson, tenór, Guðný Guðmundsdóttir, fiðla, Björk Óskarsdóttir,
fiðla, Hulda Jónsdóttir, fiðla, Bjarni
Frímann Bjarnason, fiðla, Gunnar
Kvaran, selló, Sigurður I. Snorrason, klarinett, Eiríkur Örn Pálsson,
trompet og Úlrik Ólason, orgel. Þá
kemur fram á tónleikunum kórinn
Vox Feminae og er stjórnandi Margrét Pálmadóttir.
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Blæs í
hnúkaþey
Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr heldur tónleika í dag í Dómkirkjunni í
Reykjavík og flytur verk eftir
Mozart og verk sem tengjast
honum á einhvern hátt. Leikin
verða verk fyrir átta manna blásarasveit, tvö óbó, tvö klarinett, tvö
horn og tvö fagott. Sveitin var
stofnsett 2003 og leikur nú í Dómkirkjunni í fjórða sinn. Þau hafa
víða farið og fengið góða dóma.
Sveitina skipa Peter Thomkins,
Eydís Franzdóttir, Ármann Helgason, Helga Björg Arnardóttir,
Emil Friðfinnsson, Anna Sigurbjörnsdóttir, Dagbjört Ingólfsdóttir og Kristín Mjöll Jakobsdóttir. Meðal verka á dagskránni er
Figures in the Garden eftir Jonathan Dove frá 1991 sem byggist á
Brúðkaupi Fígarós. Þá leika þau
serenöðu nr. 11 í es-dúr sem er eitt
vinsælasta blásaraverk Mozarts.

Þjóðleikhúsið fyrir alla!
STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00
STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Í kvöld sun. 19/11 nokkur sæti laus, lau. 25/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti
laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus, lau. 2/12. Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag sun. 19/11 kl. 14:00 örfá sæti laus, fös. 29/12 kl. 20:00 örfá sæti laus, lau. 30/12 kl.
14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá sæti laus, lau. 6/1 kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá
sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 nokkur sæti
laus og lau. 9/12 örfá sæti laus. Allra síðustu sýningar!

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00
PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Í kvöld sun. 19/11, örfá sæti laus, aukasýning fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11
uppselt. Síðustu sýningar fyrir jól! Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

KÚLAN Lindargötu 7, kl. 17:00 og 20:00
UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Í dag sun. 19/11 kl. 17:00 örfá sæti laus, fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt.
Allra síðustu sýningar!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu
LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
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Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00,
sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 9/12 kl. 13:00, kl. 14:30 og
kl. 16:00, sun. 10/12 kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 örfá sæti laus, lau. 16/12 kl.
13:00 og kl. 14:30, sun. 17/12 kl. 13:00 og kl. 14:30.

3UN  NËV KL ,AUS S¾TI
&IM  NËV KL N¾STSÅÈASTA SÕN
&ÎS  NËV KL !LLRA SÅÈASTA SÕNING

HVERS VEGNA LÁTA KONURNAR SVONA?

%IN SÒ BESTA EF EKKI BESTA SÕNING SEM ÁG HEF SÁÈn
%IRÒN 3IGURÈARDËTTIR MYNDLISTARMAÈUR

Skráning á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200.
Nánari upplýsingar á www.leikhusid.is.

6I=#]aVÂWdgÂ[ng^g]eVkZ^hajhVa]hh^ch
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Námskeið fyrir almenning um Bakkynjur hefst 21/11.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
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Arnaldur tilnefndur í Svíþjóð

Heimili Gríms Thomsen á
Bessastöðum:
„… öll Bessastaðastofa var af sjer gengin og
ógeðsleg orðin, og hvergi inn komandi nema í þá
stofu sem hann bjó í, sem áður hafði alltaf verið
dagleg stofa, og „gullsmiðurinn“ faðir hans hafði
setið í, og svo „borðstofuna“, hún var nokkurn
veginn notandi, þó allt gólfið dúaði þegar á því
var gengið; allt annað í húsinu var svo fornfálegt
og óræstað, að hann vildi ekki láta ókunnuga
koma þar; kirkjan var höfð til að þurka þvott …“
$¾GRADVÎL "ENEDIKTS 'RÎNDAL

3¾NSKIR HAFA SÁRSTÎK VERÈLAUN FYRIR GL¾PASÎGUR Å SÅNU LANDI OG
VEITA ÖAU Å TVEIMUR FLOKKUM NÕJUM S¾NSKUM SÎGUM FR¹
SÅÈASTA ¹RI OG BESTA ÖÕDDA KRIMMANUM ¥ FYRRA FÁKK !RN
ALDUR VERÈLAUNIN FYRIR 2ÎDDINA Å ÖÕDDA FLOKKNUM EN BESTA
FRUMSAMDA S¾NSKA SAGAN VAR 3KUGGEN I VATTNET EFTIR
)NGER &RIMANSSON .ÕLEGA VORU TILNEFNINGAR BIRTAR OG SEGIR
3VENSK BOKHANDEL AÈ ÖAR SÁU FLESTIR GAMLIR KUNNINGJAR
/G HVER ER ÖEIRRA ¹ MEÈAL !RNALDUR )NDRIÈASON FYRIR
-ANNEN I SJOEN SEM MUN VERA +LEIFARVATN !ÈRIR ERLENDIR
HÎFUNDAR ERU 0HILIPPE #LAUDEL #HRISTIAN *UNGERSEN HINN
DANSKI FYRIR 5NDANTEKNINGUNA SEM NÒ ER KOMIN ¹ ÅSLENSKU
$ENISE -INA OG !RTHUR 0HILIPS 3¾NSKIR KRIMMAHÎFUNDAR SEM
KEPPA ERU !RNE $AHL !NNA *ANSSON 3TIEG ,ARSON !NDERS 2OSL
UNDM "ORGE (ELLSTRÎM OG (ELENA VON :WEIGBERGK 6ERÈLAUNIN VERÈA
AFHENT  NËVEMBER

Stærstu peningaverðlaun sem
veitt eru Impac-verðlaunin svokölluðu en nýlega hefur birst listi
yfir verkin sem bókasöfn víða um
heim tilnefna. Alls eru það 169
söfn sem leggja inn tillögu. Tilnefnd eru 138 verk svo einhver
fær stuðning fleiri en tveggja
safna. Söfnin eru í 129 borgum í 49
þjóðlöndum. Hér á landi leggja
tvo bókasöfn tillögu í púkkið.
Borgarbókasafnið í Reykjavík
leggur til að Never Let Me Go
eftir Kazuo Ishiguro fái verðlaunin en Bókasafn Vestmannaeyja
stingur upp á Grafarþögn Arnalds
Indriðasonar í enskri þýðingu.
Hann er raunar í mestu uppáhaldi
hjá bókavörðum, fær 18 tilnefningar.
Úrslitin verða tilkynnt í júní,
en þau eru valin af tíu verka
úrvalslista sem
verður kunngerður í apríl.
Þau nema 100
þúsund
evrum.

VINTÕRUM ,ITLA TRÁHESTSINS
EFTIR 5RSULU -ORAY 7ILLIAMS
SEM HÁR HEFUR KOMIÈ ÒT Å
TVEIMUR ÒTG¹FUM 3AGAN
ER YNDISLEG ENDURHEIMT ¹
TÅMANUM SNEMMA FR¹ SÅÈUSTU
ÎLD OG HOLL TILFINNINGASÎM
LESNING FYRIR KRAKKA 5RSULA LÁST
FYRIR SKÎMMU OG ER ÖVÅ HLUTUR
HENNAR Å ENSKUM BARNABËKUM
NÒ ENDURMETINN
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MENNING FRETTABLADIDIS

Bókasafnaverðlaun

 $USTAÈU RYKIÈ AF c

Á ferð með Brautigan
Þýðingalistinn hans Gyrðis er tekinn að slaga upp í hans eigin frumsmíðar; þeir sem hafa átt þess kost
að þræða textasafnið hans vita að
margt er þar úr sama farinu, íhygli
og elskusemi í bland við hljóða einmanakennd, svalandi hrylling og
gamansemi. Þar eru nokkur verka
Brautigans sem varð þessum lesara handgenginn fyrir nærri þremur áratugum. Brautigan stakk í
stúf við flesta aðra ameríska höfunda. Hann bar undramörg einkenni vesturstrandarinnar í þann
tíma, frjáls andi og þreifaði sig
áfram á ritvellinum.
Ógæfusama konan – ferðalag
ber öll hans bestu einkenni. Hann
tekur lesanda með sér og þeir sem
hafa lagt í ferð með honum verða
ekki sviknir. Furður lífsins, dagleiðin þar sem alltaf er eitthvað
nýtt og undursamlegt svo kvika
opnast á samferðamönnum og ekki
síst á honum sjálfum. Verkið kom
út löngu eftir hans slysalega endadag og er annað tveggja verka sem
komu út að honum látnum. Margir
hafa lesið það sem langan inngang
að sjálfsmorðinu en mér er sýnna
að lesa það sem einn af mörgum
söguköflum hans sem dásama lífið,
frekar en að henda því frá sér.
Hvað er að segja um þýðinguna: Gyrðir er afburðamaður í
meðförum á máli og slítur frumtextann alveg úr sínu enska málumhverfi og setur niður í tungutakið íslenska. Verkið er örugglega
ekki allra, það er ekki æsileg iðn-

30*!,$!..!  -),,)
(ALLDËR 'UÈMUNDSSON

Barist um bókmenntasögu
Nýlega komu út fjórða og fimmta bindi Íslenskrar bókmenntasögu
hjá Máli og menningu, en þau bindi gera 20. öldinni skil; ritstjóri er
Guðmundur Andri Thorsson. Talsverð umræða hefur orðið um
þessar bækur, einsog vænta mátti, mest á síðum Lesbókar Morgunblaðsins. En um hvað snýst hún? Hér skal reynt að gefa lesendum
Fréttablaðsins hugmynd um það. Áður en lengra er haldið er rétt að
taka fram að ég er ekki saklaus af þessu verki, átti þátt í því sem
útgefandi að koma ritun þess af stað og ritstýrði þriðja bindinu, og
upphaflega stóð líka til að ég ritstýrði síðustu bindunum en síðan
varð ég að gefa það frá mér af ýmsum ástæðum. Eftir stendur
svolítill kafli eftir mig í fjórða bindinu um Halldór Laxness og verk
hans á fjórða áratugnum. Mér er sem sé málið skylt.

"+52
«G¾FUSAMA KONAN
2ICHARD "RAUTIGAN
¶ÕÈING 'YRÈIR %LÅASSON
5PPHEIMAR

((((
3ÅÈASTA VERK MEISTARA "RAUTIGANS
Å GL¾SILEGRI ÖÕÈINGU %KKI ALLRA EN
ÒRVALSVERK

aðarafurð eins og svo margt sem
bókmenntavélin spýtir úr sér
þessa dagana. En sá sem gengur af
stað með þetta nesti í malnum
sínum er ekki svikinn. Það er mikilsvert að texti sem þessi komi á
íslensku í svo frábærri þýðingu
Gyrðis Elíassonar.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

«LÅKAR KENNINGAR
Lesendum kann að koma á óvart sú gremja í garð verksins sem
birtist hjá nokkrum þeirra sem hafa skrifað um það í Lesbók,
öðrum kann að virðast umræðan torskilin þegar byrjað er að tala
um „dauða höfundarins“ og jafnvel bætt um betur með dauða
lesandans (og sýnist þá útgefandinn einn eftir). En á bak við þetta
eru ólíkir skólar í bókmenntafræðum sem takast á um bókmenntasöguna. Fyrir fjörutíu árum skrifaði franski fræðimaðurinn Roland
Barthes ritgerð sem nefndist „Dauði höfundarins“ þar sem hann
vildi skilja túlkun texta frá ætlun og bakgrunni höfundarins, verk
og höfundur væru tvennt ólíkt og bókmenntafræðin ætti að einbeita
sér að verkinu og skoða innri táknheim þess og tengingu við
orðræðu annarra texta, einsog stundum er sagt. Hann sýndi hvað
hann átti við í bók sem hann sendi frá sér árið 1970 og hét einfaldlega S/Z, en þar greindi hann söguna Sarrasine eftir Balzac með
þessum hætti. S/Z er feiknalega tyrfin bók en snjöll og kenningar
Barthes höfðu mikil áhrif, ekki síst í bandarískri bókmenntafræði.
Þær kenningar og fleiri lögðu grunn að því sem stundum er kallað
póst-strúktúralismi í bókmenntafræðum og voru áhrifamestar í
akademíu Vesturlanda á áttunda áratugnum og síðar einnig hérlendis.
'AGNRÕNI
En hvað kemur þetta íslenskri bókmenntasögu við? Með talsverðri
einföldun má segja að hér séu tveir skólar að takast á. Fyrir daga
Barthes var söguleg og ævisöguleg aðferð algengust í bókmenntaumfjöllun auk hinnar svonefndu nýrýni, sem einbeitti sér að
verkunum sjálfum. Þeir sem aðhyllast hinar póststrúktúralísku
kenningar telja að þeirra gæti ekki nóg í bókmenntasögunni nýju,
hún litist um of af hefðbundinni, sögulegri nálgun í stað nýrra
kenninga og endurmats. Á móti er hægt að færa þau rök að söguleg
og jafnvel ævisöguleg nálgun sé mun vænlegri þegar verið er að
rekja bókmenntasögu þjóðarinnar í samfelldu máli, þótt póststrúktúralisminn kunni að vera gjöfulli í greiningu einstakra verka.
Söguleg og þjóðfélagsleg umfjöllun, sem ég aðhyllist sjálfur, hefur
líka verið að eflast í fræðaheiminum undanfarna áratugi, að vísu
breytt frá því sem áður var, meira meðvituð um efa- og afstæðishyggju póstrúktúralismans en fyrrum; þar hafa líka stefnur í
sagnfræði, frá einsögu til svonefndar hugarfarssögu, haft sín áhrif.
Þessi endurnýjaða sögulega hugsun hefur örugglega haft mótandi
áhrif á marga af höfundum bókmenntasögunnar, en gagnrýnendur
hennar halda fram nálgun þar sem verkin og innbyrðis tengsl þeirra
eru tekin fram yfir höfundana og bakgrunn þeirra.
!NNARS KONAR GAGNRÕNI
En þetta eru ekki bara átök hnakka og trefla í íslenskum fræðum,
heldur hefur bókmenntasagan nýja líka verið gagnrýnd vegna þess
sem ekki er í henni, svo sem umfjöllun um þýðingar. Slík gagnrýni
getur að sjálfsögðu verið réttmæt. Samt hefur sú leið verið farin í
flestum bókmenntasögulegum yfirlitsverkum, til dæmis í
nágrannalöndum okkar, að takmarka umfjöllunina við frumsamin
verk, einfaldlega vegna þess að einhvers staðar verður að draga
mörk þegar yfirlitsrit eru sett saman. Gagnrýnin sem einna helst
hittir í mark, miðað við ætlun útgefenda bókmenntasögunnar, er sú
sem vekur athygli á merkilegum verkum eða góðum höfundum sem
hafa lent utangarðs, viljandi eða óvart. Það verður að taka mið af
slíkum ábendingum við endurútgáfu bókmenntasögunnar.
En það er ekki þar með sagt að grundvellinum sé kippt undan öllu
því sem frá er sagt á þessum 1.400 blaðsíðum um íslenskar bókmenntir á 20. öld. Það sem mestu skiptir: Hér er komin heildstæð
saga íslenskra bókmennta í fimm bindum sem getur orðið grundvöllur nýrrar sýnar, andmæla og annars konar framsetningar,
semsé þeirrar gagnrýnu umræðu sem er frjómagn bókmenntanna
sjálfra.

HELGARTILBOÐ
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2.199
Bubbi
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2CD
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1.999
Nylon
Nylon

2.199

1.999

1.999

Selma og Hansa
Sögur af konum

George Michael
Twenty Five

NÝTT

2.199

1.999
Magga Stína
Magga Stína syngur Megas

2.199

2.199

1.999
Damien Rice
9

2.199

1.999
Regína Ósk
Í djúpum dal

1.999
Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

NÝTT
7 CD/DVD

2.199

1.999
Stebbi og Eyﬁ
Nokkrar notalegar ábreiður
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2.199

1.999
Í svörtum fötum
Orð

1.999

9.999

Lay Low
Please don’t hate me

Björk
Dual box set
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65 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF
GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

U TALI
ENSKU
U OG ENSK
SKU
ÍSLENSK
MEÐ ÍSLEN

"...LOKSINS FUNDINN
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ
CONNERYS. HANN HEFUR
MÝKT OG HÖRKU,
DROTTNANDI ÚTGEISLUN
OG ER ÁMÓTA
KARLMANNLEGUR Á VELLI
OG SKOTINN."

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI...BOND ER KOMINN
AFTUR MEÐ LÁTUM, HEFUR
ALDREI VERIÐ BETRI...
ALVÖRU BONDARNIR ERU
NÚ ORÐNIR TVEIR"

S.V. MBL

- V.J.V. TOPP5.IS

EMPIRE

Þ.Þ. FBL

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2, 5, 8 og 11
kl. 12, 2 og 4
kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 12 og 1.40

CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA

kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2 og 4
kl. 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 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

Magnaðir Molar
4«.,%)+!2
3YKURMOLARNIR
,AUGARDALSHÎLL  NËVEMBER
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Það ríkti mikil eftirvænting í Laugardalshöllinni á föstudagskvöldið.
Höllin var vel full og útlendingar
áberandi í salnum. Sennilega hafa
aldrei fleiri komið til landsins
gagngert til þess að fara á tónleika.
Múm var fyrst á svið. Þessi sjö
manna útgáfa af sveitinni tók lög
af óútkominni plötu. Tvíburasysturnar eru báðar hættar, en þrjár
stelpur í framlínunni settu mikinn
svip á sveitina, sérstaklega söng-

HÁDEGISBÍÓ
aðeins 500 kr.

SÝND KL. 12

með ísl. og ensku tali

SÝND KL. 12

Á TOPPNUM

með ísl. tali

Í 5 ÁR!

konurnar Hildur Guðnadóttir og
Mr. Silla. Nýju lögin hljómuðu
ágætlega. Tónlistin hefur þróast
mikið. Það er kominn meiri kraftur
í hana og hún er orðin þjóðlagaskotin.
Rass er skemmtilegt tónleikaband. Þeir byrjuðu bara þrír órafmagnað, en svo bættust trommuleikarinn og bassaleikarinn í
hópinn og sveitin keyrði í gegn um
plötuna sína með stuði og látum og
endaði á snilldarlaginu Andstaða.
Það var dramatísk stund þegar
Sykurmolarnir tíndust inn á sviðið.
Þeirra dagskrá hófst með Traitor,
upphafslagi fyrstu Sykurmolaplötunnar Life’s Too Good. Næst kom
Leash Called Love af þriðju plötunni Stick Around For Joy og svo
Deus. Sykurmolarnir spiluðu yfirleitt lögin sín með íslenskum textum þegar þeir spiluðu á Íslandi, en
núna voru sum lögin á ensku og
önnur á íslensku. Deus, Water og
Pump voru t.d. á íslensku, en
Mama, Cold Sweat og Motorcrash
á ensku.
Það rann upp fyrir manni á tónleikunum í Höllinni að þó að Sykurmolarnir hafi verið miklu poppaðri en þær sveitir sem meðlimirnir
komu úr, eins og Kukl og Fan Houtens Kókó og þó að sveitin hafi búið
til fullkomna poppsmelli eins og
Deus, Regínu og Hit, þá var þetta
alltaf skrýtin popphljómsveit.
Hópur af ólíkum einstaklingum
sem hver og einn setti svip á heildarmyndina: Einar Örn ofvirkur út
um allt svið að reyna að vera pirrandi og úttala sig um allt sem
honum datt í hug. Á föstudags-

45445'5 25- 3%)..! "JÎRK OG ¶ËR %LDON OG AÈRIR 3YKURMOLAR G¹FU SIG  PRËSENT Å

TËNLEIKANA Å (ÎLLINNI ¹ FÎSTUDAG

kvöldið var Árni Johnsen honum
greinilega ofarlega í huga. Björk
hoppandi og dansandi og syngjandi
eins og upptendraður engill, Magga
hugmyndaríkur hljómborðsleikari,
Þór sérstaklega frjór og lunkinn
gítarleikari, Bragi traustur á bassanum og Sigtryggur hélt öllu saman
með eðal trommuleik.
Tónleikar
Sykurmolanna
á
föstudagskvöldið fóru svolítið
rólega af stað. Sveitin byrjaði á
minna þekktu lögunum, en um miðbikið tók hún afmælislagið Ammæli og eftir það voru þetta eintómir
hittarar; Cold Sweat, Blue Eyed
Pop, Motorcrash, Delicious Demon.
Þegar því lauk og sveitin hvarf af
sviðinu var stemningin orðin mögnuð.
Útgáfan af Ammæli var reyndar alveg stórkostleg og greinilegt
að hlómsveitin hafði æft það lag
sérstaklega. Einar Örn lét lítið fara

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

fyrir sér og Björk gaf sig öll í sönginn. Gæsahúð.
Sveitin var klöppuð upp tvisvar,
Fyrst tók hún Hit og magnaða
útgáfu af Tekið í takti og trega en
svo
komu
Sykurmolasynirnir
Hrafnkell Flóki og Örnólfur Eldon
á sviðið ásamt sjálfum Johnny Triumph og stuðslagarinn Luftgítar
fékk að hljóma við mikinn fögnuð.
Á heildina litið voru þetta frábærir tónleikar. Svona endurkomur
eru misvel heppnaðar, en það sem
gaf þessari svo mikið var hvað
hljómsveitin hafði sjálf gaman af
þessu. Hún gaf sig 100 prósent í
þetta verkefni og gleði hljómsveitarmeðlimanna smitaði salinn. Molarnir spiluðu 21 lag og náðu upp
sömu stemningunni í Höllinni núna
og þeir náðu á Duus-húsi og Hótel
Íslandi fyrir tæpum 20 árum síðan
og það verður að teljast mikið
afrek!
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

SPARBÍÓ 450 krkr

www.haskolabio.is

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF

Ótextuð

„...Loksins fundinn Leikari sem
fyllir skarð Connerys. Hann Hefur mýkt og Hörku, drottnandi
útgeislun og er ámóta karlmannlegur á velli og skotinn.”

FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

-SV MBL

EEEE
EMPIRE

(ROFIN PERSÓNUVERND)

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI
Gómsæt og holl
teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna

Sýnd í

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

í SAMbíóunum
Kringlunni

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

(ﬂugstrákar)

(

kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 1:45 - 4 - 5:45
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10
kl. 7:30 - 10:10 -10:30

SPARBÍÓ 450 krkr

/ ÁLFABAKKA
B.i.14
Leyfð
B.i.12
B.i.12

THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.
BÍLAR M/- Ísl tal.

B.i.12
Leyfð
B.i.12
Leyfð
Leyfð

B.i.16

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal.
ADRIFT
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS
THIEF LORD
OVER THE HEDGE M/- Ísl

kl. 8 - 10:10
kl. 2 - 4:15 - 6
kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 2 - 4 - 6
kl. 6
kl. 4
kl. 2

HINIR

SCANNER DARKLY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i.16 THE DEPARTED
MÝRIN
kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12 THE QUEEN
FLY BOYS
kl. 3 - 6 - 9
B.i.12 BÖRN
HAGATORGI • S. 530 1919

(

/ KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8
kl. 1:45 - 3:40
kl. 4
kl. 1:45 - 3:50
kl. 1:45

(FRÁFÖLLNU (

(Drottningin)

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

(síðastikossinn)

CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
ADRIFT
THE DEPARTED

BÖRN

Leyfð
B.i.12
B.i.12
Leyfð
Leyfð

kl. 4 - 7 - 10
kl. 2 - 6
kl. 2 - 4
kl. 8
kl. 10

B.i. 12
Leyfð
Leyfð
B.i. 12
B.i. 16

450 krkr
SPARBÍÓ
Munið afsláttinn

Leyfð
Leyfð

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

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
OPEN SEASON M/- Ísl tal.
JÓNAS M/- Ísl tal.
BORAT
THE DEPARTED

B.i.16

kl. 9
kl. 3 - 7
kl. 4-6 - 8

JÓNAS M/- Ísl tal.
THIEF LORD
FLY BOYS
BARNYARD M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS
BÖRN
THE DEPARTED

kl. 2 - 4
kl. 6
kl. 8 - 10:30
kl. 2 - 4
kl. 6
kl. 8
kl 10

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

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Joanna í Undralandi

6EDDER SÎNGVARI 0EARL *AM SUNGU LAGIÈ
2OCKIN IN THE &REE 7ORLD &2¡44!",!¨)¨!0

Söng með
Pearl Jam
Bono, söngvari U2, og rokksveitin
Pearl Jam komu óvænt fram
saman á tónleikum í Ástralíu sem
báru yfirskriftina „Make Poverty
History“.
Sungu þeir félagar Bono og
Eddie Vedder lag Neil Young,
Rockin in the Free World. Að því
loknu hvatti Bono áheyrendurna,
sem voru fjórtán þúsund, til að
útrýma fátækt í heiminum og
hvetja stjórnmálamenn til að berjast fyrir málefninu. Tónleikarnir
voru haldnir á sama tíma og fjármálaráðherrar og bankamenn víðs
vegar að úr heiminum hittust í
Melbourne til að ræða málin.

kringum sig afbragðs vinnukrafti
fyrir þessa plötu. Ekki bara meistara Van Dyke Park, heldur sér
sjálfur Steve Albini (sem gerði In
Utero með Nirvana og BMX með
Ensími) um upptökur og Jim
O´Rourke (sem var liðsmaður
Sonic Youth um tíma) hljóðblandar. Textarnir eru svo saga, en þó
að það fylgi textablað með er
nokkuð erfitt að fylgjast með
söguþræðinum.
Sögupersónur
eru faróar, fiðrildi, þrestir, birnir,
apar og einhverjar stúlkur sem
heita Emily og Ursula.
Allt þetta er svo sungið með
söngrödd sem skilur engan eftir
ósnortinn. Hef ekki heyrt fallegri
tónlist í langan tíma.

4«.,)34
9S
*OANNA .EWSOM

(((((
*OANNA .EWSOM SNÕR AFTUR MEÈ
FIMM LAGA PLÎTU SEM ER EKKI H¾GT AÈ
NOTA ANNAÈ ORÈ YFIR EN MEISTARAVERK
3TËRBROTNARA VERK ER EKKI AÈ FINNA HJ¹
NÒTÅMA TËNLISTARMÎNNUM

"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

SparBíó* — 450kr
Gómsæt og holl
teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna

Syngja lög
eftir konur

1.

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

vinning

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

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

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

Nýtt
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

SMS
SENDU 900
Á1
JA BOF TIR UNNIÐ!

OG ÞÚ

GÆ

U:
GAR ER
VINNIN
AR
GSM SÍM FNIÐ
A
S
D
007 DV
AR
M
BÍÓ IÐ
OG
YNDIR
!
DVD M
FLEIRA
MARGT

AA

Platan Sögur af konum er komin út.
Þar syngja þær Selma og Hansa tólf
ný lög eftir íslenskar konur. Selmu
og
Hönsu
langaði til að
gera tónlistarkonum
á
Íslandi hátt
undir höfði á
þessari plötu
og völdu því
3%,-! "*®2.3$«44)2 eingöngu lög
3ELMA OG VINKONA
og texta eftir
HENNAR *ËHANNA 6IGDÅS
konur.
Á
!RNARDËTTIR SYNGJA
meðal laga¹ PLÎTUNNI 3ÎGUR AF
höfunda eru
KONUM
Ragnhildur
Gísladóttir, Margrét Örnólfsdóttir,
Védís Hervör og Hera. Textahöfundar eru m.a. Unnur Ösp Stefánsdóttir, Selma Björnsdóttir, Andrea
Gylfadóttir og Katrín Jakobsdóttir.

9

hv

er v

innur!

ur!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

"/./ /' %$$)% 6%$$%2 "ONO OG %DDIE

heildarverk, ævintýri í fimm
hlutum þar sem ekkert lag er
undir sjö mínútum að lengd. Það
lengsta er 16 mínútur, hér eru
engar málamiðlanir gerðar fyrir
tónlistarmarkaðinn. Það undarlegasta af öllu er að maður finnur
aldrei fyrir lengd laganna þó að
þau hafi aldrei nein augljós viðlög eða endurtekningar. Fallegur
hörpuleikur
og
magnaðar
strengjaútsetningar Van Dyke
Park (sem er líklegast þekktastur
fyrir vinnu sína með Brian Wilson og The Beach Boys) eru svo
yfirnáttúrulegar að maður er skilinn eftir gapandi eins og smákrakki að horfa á barnaleikrit í
Þjóðleikhúsinu.
Joanna hefur líka hlaðið í

Það er erfitt að lýsa nýjasta hljóðævintýri Joönnu Newsom með
orðum. Einhvern tímann frá því
að hún gaf út síðustu plötu fyrir
tveimur árum hefur hún elt hvítu
kanínuna ofan í holuna á trénu
sem leiddi Lísu til Undralands og
komið sér vel fyrir þar.
Y´s (eða Why´s, eða „afhverju“
í fjöldatölu á íslensku) er svo
stórbrotið verk að það afvopnar
mann algjörlega. Joanna hefur
þróast svo miklu lengra í tónlistinni en ég þorði að vona. Hér
sýnir hún getu sína með því að
blanda saman klassískum tónsmíðum við þá þjóðlagatóna sem
einkenndu síðustu plötu, og bætir
ofan á poppsönglínum sem Kate
Bush myndi drepa fyrir. Platan er
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 2AGNA KOMST Å UNDANÒRSLIT Å .OREGI
"ADMINTONKONAN 2AGNA )NGËLFSDËTTIR KOMST Å UNDANÒRSLIT
¹ ALÖJËÈLEGU BADMINTONMËTI Å .OREGI 2AGNA M¾TTI
S¾NSKRI STÒLKU Å FYRSTU UMFERÈ OG VANN Å TVEIMUR LOTUM
¶VÅ N¾ST M¾TTI 2AGNA STÒLKU FR¹ 2ÒSSLANDI SEM HÒN VANN
EINNIG Å TVEIMUR LOTUM ¥ ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM BAR 2AGNA
SVO SIGURORÈ AF ANNARRI S¾NSKRI
STÒLKU EN Å UNDANÒRSLITUM
TAPAÈI 2AGNA FYRIR
DÎNSKU STÒLKUNNI ®NNU
0EDERSEN 2AGNA
VANN SEM KUNNUGT ER
ALÖJËÈLEGT MËT HÁR
HEIMA UM SÅÈUSTU
HELGI EN NÒ TEKUR VIÈ
FRÅ FRAM YFIR ¹RAMËT
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3UND ER c SKEMMTILEGT
(VER ER ÖÅN UPP¹HALDSGREIN Å SUNDI  METRA
SKRIÈSUND
!F HVERJU SUND ¡G BYRJAÈI AÈ ¾FA ÒT AF FÁLAGS
SKAPNUM OG HREYFINGUNNI
(VERT ER ÖITT MARKMIÈ !È N¹ EINS LANGT OG ÁG
VEIT AÈ ÁG GET

(VAÈ SYNDIR ÖÒ UÖB MIKIÈ ¹ HVERRI ¾FINGU &IMM TIL SEX
KÅLËMETRA
(VER ER ÖÅN FYRIRMYND  ÅÖRËTTASVIÈINU ER ÖAÈ ,ANCE !RMS
TRONG
5PP¹HALDSÅÖRËTTAMAÈUR ,ANCE !RMSTRONG
-USE EÈA 4HE 7HO -EW
"OLD EÈA .EIGHBOURS .EIGHBOURS EKKI SPURNING

%F EKKI SUND HVAÈ Ö¹ %ITTHVERT N¹M OG BARA LÅFIÈ
4E EÈA KAFFI (VORUGT
(VAÈ ¾FIR ÖÒ OFT Å VIKU ¡G ¾FI TËLF SINNUM Å VIKU
(VAÈ VILTU F¹ ¹ PYLSUNA ÖÅNA %KKERT BARA BERA

SPORT FRETTABLADIDIS

¥SLENSKIR SUNDMENN HALDA ¹RFAM AÈ SETJA NÕ MET

6ALSMENN
N¹ÈU
FRAM
HEFNDUM
Þrjú Íslandsmet í gær
35.$ Íslandsmeistaramótið í sundi

hélt áfram í gær og það var ekkert
lát á Íslandsmetunum. Þrjú
Íslandsmet voru sett í gær og eitt
drengjamet.
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir úr
Sundfélaginu Ægi setti nýtt
Íslandsmet í 50 metra flugsundi
og Kolbrún var einnig í kvennasveit Ægis sem setti nýtt Íslandsmet í 4 sinnum 50 metra fjórsundi,
en með henni í sveitinni voru þær
Anja Ríkey Jakobsdóttir, Sif Jóns-

dóttir og Ásbjörg Gústafsdóttir.
Karlasveit ÍRB setti einnig
Íslandsmet í 4 sinnum 50 metra
fjórsundi en sveitina skipa þeir
Davíð Aðalsteinsson, Guðni Emilsson, Hjalti Oddsson og Birkir
Jónsson. Sunddeild Hafnarfjarðar
náði þó besta tímanum en í liðinu
er einn Serbi og því fékkst tíminn
ekki skráður sem Íslandsmet.
Þá bætti Gunnar Örn Arnarsson drengjametið í 400 metra fjórsundi.
DSD

Fjölnir – ÍR
í dag kl. 19:15
Grafarvogsbúar og aðrir Fjölnismenn!
Stórleikur í kvöld! Mætum öll í
Íþróttamiðstöðina við Dalhús
og hvetjum okkar menn til sigurs.
Við þurfum ykkar stuðning!

Valsmenn styrktu stöðu sína á toppi DHL-deildar karla með sigri á Haukum, 3029, í æsispennandi leik. Sigurmarkið kom þegar nokkrar sekúndur voru eftir.

(!.$"/,4) Haukar og Valur mættust fyrr í vikunni í bikarkeppninni
og þá voru það Haukar sem unnu
en í gær náði Valur fram hefndum
í stórskemmtilegum og æsispennandi handboltaleik. Með þessum
sigri styrkti Valur stöðu sína í
efsta sæti DHL-deildarinnar og er
liðið nú með þriggja stiga forskot
á HK sem á þó leik inni.
„Þetta var stórglæsilegt. Við
vorum að keppa gegn sterku liði
Hauka sem hefur marga frábæra
leikmenn í sínum röðum. Ef þeir
hefðu náð að sigra þennan leik
væru bara fjögur stig á milli þessara liða, þetta er svo jafnt allt
saman og stutt milli liðanna þegar
þau eru svona fá,“ sagði Óskar
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals,
eftir leikinn í gær.
Haukar voru einu marki yfir en
þegar tæp ein og hálf mínúta var
eftir af leiknum skoraði Arnór
Gunnarsson úr hægra horninu og
jafnaði fyrir Val í 29-29. Andri
Stefán skaut framhjá í næstu sókn
og Valsmenn fengu því boltann
þegar um tuttugu sekúndur voru
eftir af leiknum. Aftur var það
Arnór sem fékk boltann í horninu
og hann gerði allt rétt og skoraði
sigurmarkið 30-29 þegar örfáar
sekúndur voru eftir. Valsmenn
fögnuðu gífurlega enda leit fátt út
fyrir að þeir næðu að innbyrða
bæði stigin þegar lítið var eftir.
Valsmenn byrjuðu talsvert
betur í leiknum í gær og komust
10-6 yfir en þá náðu Haukar upp
frábærum leikkafla og komust
yfir 13-11. „Árni Þór var funheitur
og Haukar spiluðu gríðarlega fast
í vörninni og við áttum í miklum

(2!534,%'! 4%+)34  6ARNARMENN (AUKA TAKA HÁR HRAUSTLEGA ¹ &ANNARI &RIÈGEIRS

SYNI LEIKMANNI 6ALS

vandræðum með þá. Þetta hefur
verið mjög sálrænt hjá okkur hve
illa hefur gengið gegn Haukum í
gegnum tíðina. Í einhverjum sextán leikjum á Ásvöllum höfum við
tapað þrettan á síðustu árum,“
sagði Óskar Bjarni.
Staðan var jöfn, 13-13, í hálfleik en Haukar skoruðu tvö fyrstu
mörk seinni hálfleiksins. Mikið
jafnræði var með liðunum á síðasta stundarfjórðungi leiksins og
þau skiptust á að skora. Það voru
þó Valsmenn sem höfðu heppnina
með sér á endanum en jafntefli
hefðu líklega verið sanngjörn

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

úrslit. Mikil harka var í leiknum
en Anton og Hlynur hafa oft dæmt
betur en þeir gerðu í gær.
Árni var bestur í liði Hauka
sem eru í miklu basli í deildinni.
Þeir hafa aðeins unnið einn af sjö
leikjum sínum og hafa fjögur stig.
Valsmenn eru hins vegar á toppi
deildarinnar. „Nú er fyrstu
umferðinni lokið og næsti leikur
okkar er gegn Akureyri á útivelli.
Akureyri hefur spilað mjög vel á
tímabilinu og það verður erfitt en
skemmtilegt verkefni að reyna að
sækja tvö stig þangað,“ sagði
Óskar að lokum.
EGM

(AUKAR ¹TTU EKKI Å ERFIÈLEIKUM MEÈ N¹GRANNA SÅNA Å &( Å $(, DEILD KVENNA Å G¾R

Haukar betri á öllum sviðum
(!.$"/,4) „Það er einfaldlega
töluverður getumunur á þessum
liðum. FH hefur verið að missa
leikmenn, tvær sem hafa skipt um
félag og aðrar tvær sem eru
meiddar. Þær mega ekki við því og
það kom bersýnilega í ljós í þessum leik,“ sagði Einar Jónsson,
þjálfari Haukastúlkna, eftir að
hans lið vann öruggan tíu marka
sigur gegn FH á heimavelli í Hafnarfjarðarslag í DHL-deild kvenna
í gær.
„Landsliðsmarkvörðurinn í fótbolta var að draga vagninn hjá
þeim allan leikinn. Styrkur FH
felst í henni og hún er sterk í vörninni en liðið vantar klárlega meiri
breidd. Hins vegar er þetta mikilvægur sigur hjá okkur og við verðum að klára svona leiki til að vera
með í slagnum þarna uppi. Það er
þó ljóst að við þurfum líka að fara
að vinna eitthvað af þessum liðum
sem eru í þessum pakka, við höfum
tapað fyrir þeim öllum þremur.
Nú kemur langt frí og ég held að
mitt lið muni mæta ferskt eftir
áramót,“ sagði Einar.
Leikurinn í gær var eiginlega
aldrei spennandi, Haukastúlkur
náðu snemma góðri forystu og

+/-). ¥ '%'. 3IGRÒN "RYNJÒLFSDËTTIR LEIKMAÈUR (AUKA ER HÁR KOMIN Å GEGNUM VÎRN
&( Å LEIKNUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨34%&.

höfðu leikinn í hendi sér allan tímann eftir það. Þær léku leikinn af
miklu öryggi og enginn einn leikmaður sem stóð upp úr heldur var
liðið mjög jafnt. Staðan var 15-12 í
hálfleik og í seinni hálfleik juku
Haukastúlkur forskot sitt og unnu
33-23.
Eins og Einar sagði átti Þóra B.
Helgadóttir mjög góðan leik í liði

FH en hún var besti leikmaður
liðsins ásamt Ástu Björk Ragnarsdóttur sem skoraði tíu mörk. FH
er aðeins með þrjú stig í næstneðsta sæti eftir tíu fyrstu leikina
en Haukar halda áfram að elta
efstu lið og hafa hlotið tólf stig.
Eftir leikina í dag verður síðan
gert hlé á deildarkeppninni þar til
í byrjun janúar.
EGM
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Eggert mun ganga frá kaupunum á morgun

DHL-deild karla:
(!5+!2 6!,52

88 88

-ÎRK (AUKA RNI ¶ËR 3IGTRYGGSSON   'UÈ
MUNDUR 0EDERSEN   !NDRI 3TEFAN  
+¹RI +RISTJ¹N +RISTJ¹NSSON   3AMÒEL ¥VAR RNA
SON   'ÅSLI *ËN ¶ËRISSON   3IGURBERGUR
3VEINSSON   
6ARIN SKOT -AGNÒS 3IGMUNDSSON 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  3AMÒEL 
&ISKUÈ VÅTI  +¹RI  !NDRI 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 6ALS -ARKÒS -¹NI -ICHAELSON  
!RNËR 'UNNARSSON   "ALDVIN ¶ORSTEINSSON
  3IGURÈUR %GGERTSSON   (JALTI ¶ËR
0¹LMASON   %RNIR (RAFN !RNARSSON   &ANN
AR &REIÈGEIRSSON   )NGVAR RNASON   
6ARIN SKOT 0¹LMAR 0ÁTURSSON  «LAFUR 'ÅSLASON

-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  !RNËR  -ARK
ÒS 
&ISKUÈ VÅTI  &ANNAR )NGVAR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

&«4"/,4) Breska blaðið The Independent fullyrti í gær að Eggert
Magnússon og félagar hans séu
búnir að tryggja sér kaupin á enska
úrvalsdeildarliðinu West Ham.
Blaðið segir að kaupin munu verða
frágengin á morgun en talið er að
félagið kosti 75 milljónir punda auk
þess sem að fjárfestarnir munu
yfirtaka skuldir félagsins sem nema
um 23 milljónum punda. Heildarverðið er því um 98 milljónir punda
eða rétt tæpir 13 milljarðar
íslenskra króna.
The Independent segir jafnframt að Alan Pardew muni halda
sæti sínu sem framkvæmdastjóri
liðsins og að fé muni vera til staðar

til leikmannakaupa í janúar. Yfirtaka Eggerts og félaga er jafnframt
talin binda enda á dvöl Argentínumannanna Carlosar Tevez og Javier
Mascherano hjá félaginu.
Þrétt fyrir að þeir Tevez og Mascherano hafi skrifað undir langtímasamninga við West Ham þá
mun þeim að öllum líkindum vera
frjálst að yfirgefa félagið en maðurinn sem fékk þá til liðsins er Kia
Joorabchian sem var í baráttu við
Eggert Magnússon um kaupin á
West Ham. Joorabchian á í rauninni
samninga leikmannanna tveggja og
auk þess er talið að hagsmunum
West Ham sé best borgið með því
að láta þá fara.
DSD

%''%24 -!'.²33/. 4HE )NDEPENDENT HELDUR ÖVÅ FRAM AÈ %GGERT -AGNÒSSON MUNI
¹ MORGUN SETJAST Å S¾TI STJËRNARFORMANNS HJ¹ 7EST (AM
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DHL-deild kvenna
(!5+!2 &(

   

-ÎRK (AUKA 2AMUNE 0EKARSKYTE  (ANNA '
3TEF¹NSDËTTIR  (ARPA -ELSTED  3ANDRA 3TOJ
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 %RNA ¶R¹INSDËTTIR 
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-ÎRK &( STA "JÎRK 2AGNARSDËTTIR  ¶ËRA "
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Engar tapaðar
kvittanir

   

-ÎRK 'RËTTU .ATASHA $AMILJANOVICH  
!RNADÅS %RLINGSDËTTIR   +RISTÅN ¶ËRÈARDËTTIR 
 %VA +RISTINSDËTTIR   2AGNA 3IGURÈARDËTT
IR   3ANDRA 0AEGLE   
6ARIN SKOT ¥RIS 3ÅMONARDËTTIR 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  !RNDÅS 
+RISTÅN  .ATASHA  %VA 
&ISKUÈ VÅTI  .ATASHA 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Nú er hægt að tengja Dælulykilinn við netfang
þannig að um klukkustund eftir dælingu
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun með
tölvupósti.
Skráning í síma: 591-3100
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ÞETTA FÓLK Á SKILIÐ AÐ ÞJÁST
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SEX FRÆGIR EINSTAKLINGAR
bROTNIR NIÐUR OG
BYGGÐIR UPP AFTUR

Í KVÖLD
0
KL. 20.3
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-ÎRK &RAM STA 'UNNARSDËTTIR   (EKLA
$AÈADËTTIR   (ILDUR +NÒTSDËTTIR   'UÈ
RÒN (ALLDËRSDËTTIR   ¶ËREY 3TEF¹NSDËTTIR  
%VA (ARÈARDËTTIR   +AREN +NÒTSDËTTIR   
6ARIN SKOT +RISTINA -ATUZEVIOTE 
-ÎRK ÒR HRAÈAUPPHLAUPUM  %VA 
&ISKUÈ VÅTI  %VA  STA (EKLA (ILDUR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Kvittun í tölvupósti

Sex frægir einstaklingar hafa
samþykkt að gangast undir
stranga meðferð sem breytt
getur lífi þeirra til framtíðar.
Komast þeir heilir í gegnum
dagskrána sem bíður þeirra í
einangrunarbúðunum í
Sólheimum í Grímsnesi?

SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland
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-ISSTI ALDREI TRÒNA ¹ SJ¹LFUM MÁR
Birgir Leifur Hafþórsson yfirsteig mikla hindrun
er honum tókst að vinna sér þátttökurétt á Evrópumótaröðinni næsta árið á lokaúrtökumótinu sem
fór fram á Spáni í vikunni. Var það tíunda tilraun
hans til að komast inn á þessa sterku mótaröð og
nú er markmiðinu loksins náð. Eiríkur Stefán Ásgeirsson ræddi við hann af þessu tilefni.

B

irgir Leifur Hafþórsson braut blað í
íþróttasögu landsins
er hann varð fyrsti
karlkylfingur landsins til að tryggja sér
þátttökurétt á Evrópumótaröðinni
í golfi. Það gerði hann í vikunni
með því að lenda meðal þrjátíu
efstu á þriðja og lokastigi úrtökumótaraðarinnar. Alls hófu á níu
hundrað keppendur leik í þessu
ferli og því mikið afrek að komast
í hóp efstu manna.
Þetta var þó ekki fyrsta tilraun
Birgis Leifs við úrtökumótin en
hann hefur undanfarinn áratuginn
tekið þátt í þessum mótum. Í
sumar keppti hann á Áskorendamótaröðinni og varð þar í 85. sæti
á tekjulistanum. Það gefur augaleið að sú mótaröð sem hann tekur
þátt í næsta sumar verður enn erfiðari en hann er hvergi banginn og
stefnir hátt í hverju móti.
„Ég var nokkuð viss um að
þetta væri komið þegar síðasta
púttið datt hjá mér. Það var gríðarlega ánægjuleg tilfinning,“
sagði hann við Fréttablaðið. Lokahringurinn hans var lýsandi fyrir
Birgir Leif, mikið um hæðir og
lægðir og allt afar dramatískt. Á
endanum var það fugl á 16. braut
sem gerði útslagið.
„Ég ætlaði mér alltaf áfram og
eftir næstsíðasta keppnisdaginn
æfði ég til að mynda í tvo og hálfan tíma eftir að ég kláraði hringinn. Ég gerði mér góða grein fyrir
því að tækifærið væri núna og ég
þyrfti að nýta það. Ég varð að
treysta því sem ég var að gera
enda tuðaði ég í sjálfum mér allan
þennan tíma um að hafa trú á sjálfum mér.“

2UNNU SAMAN Å EITT
Þegar niðurstaðan varð ljós segir
Birgir Leifur að ákveðið spennufall hafi átt sér stað. „Ég svaf
ágætlega í nótt en það var reyndar
svolítið skrítin tilfinning sem
gerði vart við sig. Síðustu holurnar runnu saman í huganum og fór
ég yfir þær aftur og aftur. En þetta
var afar notaleg tilfinning og
virkilega gaman. Þetta er vitanlega langþráð markmið og draumur sem nú er orðinn að veruleika
að vera kominn inn á mótaröðina.
Það mun sjálfsagt líða einhver
tími þar til maður áttar sig fyllilega á þessu.“
¶ETTA MËT ER ENGU ÎÈRU LÅKT
Margir sterkir kylfingar tóku þátt
í mótinu á Spáni, til að mynda kylfingar sem hafa keppt í Ryder Cupkeppninni og unnið sterk mót
beggja vegna Atlantshafsins.
„Margir þeirra segja að þetta mót
sé engu líkt enda sé svo ótrúlega
mikið í húfi.“
Bigir Leifur fór ekki varhluta
af því en allan síðasta keppnisdaginn leit lengst af út fyrir að þetta
ætlaði ekki að hafast í þetta sinn.
Sér í lagi þegar hann fékk skolla á
15. braut og skaut sér þar með úr
hópi þeirra þrjátíu efstu.
„Það fyrsta og eina sem ég
hugsaði á þeim tímapunkti var að
ég yrði bara að fá fugl. Ég bara
hreinlega ætlaði mér að fá
„birdie“. Kannski hér áður fyrr
hefði maður farið að svekkja sig á
því að maður myndi missa af
þessu enn eitt árið en munurinn er
nú sá að ég hef unnið mikið í því að
temja mér jákvætt viðhorf og
halda mér í núinu. Það verður bara
að gleymast það sem er búið og
gert enda ekki hægt að breyta
því.“
Sem fyrr segir hefur Birgir

Leifur margoft keppt á álíka
mótum og segir hann að það sé
aldrei hægt að venjast spennunni
fyllilega. „Aðalmálið er að læra
inn á sjálfan þig. Í golfinu er
maður fyrst og fremst að slást við
sjálfan sig og sínar hugsanir. Það
er mikill dauður tími á milli högga
og þá getur ýmislegt skotist upp í
hugann eftir léleg högg. Það er því
mikilvægt að bregðast rétt við og
það lærist með reynslunni.
Hann segir að draumur sinn
um að komast á stóra mótaröð eigi
rætur sínar að rekja langt aftur í
tímann. „Ég man þegar ég var
fimmtán ára gamall að horfa á
Ryder Cup-keppnina á Belfryvellinum í sjónvarpi. Þá fór ég
fyrst að láta mig dreyma um þetta.
En svo varð þetta að hluta til að
veruleika árið 1997 þegar ég gerðist atvinnumaður í golfi. Þá var
stofnað hlutafélag í kringum þetta
ævintýri og þá byrjaði ballið.“

4ËK SKREFIÈ TIL FULLS
Hann hefur þó unnið ýmsar aðra
vinnu samhliða golfinu á þessum
tíma. „Það er óhætt að segja að
það hefur gengið á ýmsu þessi ár.
En með því að flytja hingað út tók
ég skrefið til fulls og ákvað að
hella mér af fullum krafti í þetta.
Ég gerði það líka mín fyrstu ár í
þessu en þá vissi ég ef til vill ekki
alveg út í hvað ég væri að fara. En
ætli reynslan sé ekki að skila sínu
núna.“
Birgir Leifur er þrítugur og
segir sjálfur að hann telji sig geta
bætt sig enn frekar. „Margir segja
að kylfingar eiga sín bestu ár eftir
þrítugsaldurinn og komist á það
sem er stundum kallað skynsömu
árin. Ég tel mig í dag vera miklu
betri en ég var fyrir þremur árum
enda tók ég ákvörðun þá um að
kúvenda mínum leik. Ég sá að ég
var ekki alveg nógu góður og
þurfti að vinna vel í mínum leik.
Ég er að uppskera það í dag.“
Aðspurður segist hann aldrei
hafa misst trúna á sjálfum sér.
„Annars væri ég ekki í þessu. Það
er svo einfalt. Ég hef alla tíð haft
trú á því að ég eigi heima í þessum
hópi og gæti komið mér í hann.
Annars væri ég löngu hættur. Og
nú þegar þetta er loksins komið er
það afar sæt og góð tilfinning að
fá staðfestingu á því.“

-!2+-)¨).5 .¨ "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON VERÈUR FYRSTUR ÅSLENSKRA KARLKYLFINGA TIL AÈ KEPPA ¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI OG ER ÖAÈ
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%IGINKONA "IRGIS ,EIFS %LÅSABET (ALLDËRSDËTTIR ER HONUM TIL HALDS OG TRAUSTS

Gat ekki borðað síðustu tvo keppnisdagana
Eiginkona Birgis Leifs Hafþórssonar heitir Elísabet Halldórsdóttir og hefur stutt dyggilega
við sinn mann. Í ófá skipti hefur
hún dregið kylfurnar fyrir hann
á
mótum
en
fyrst og
fremst sýnt honum
þann
andlega
stuðning
sem
hann þarf.
„Þegar
illa
gengur reyni ég
að skipta um
umræðuefni og
tala um eitthvað
skemmtilegra. Það
fylgir
þessari
íþrótt
mikil sálfræði
og þarf
ég að

passa mig á öllu sem ég
segi. Stundum hef ég
misst eitthvað út úr
mér sem hefur verið
algerlega út í hött.
En hann fyrirgefur
mér það fljótt. Þetta
getur stundum verið
flókið en það hefur
tekið mig átta ár
að
læra
almennilega inn á
þetta,“
segir
hún og
hlær.
Birgir Leifur
og Elísabet búa í
Lúxemborg með
tveimur
börnum

sínum, Inga Rúnari (6 ára) og
Birgittu Sóleyju (2ja ára). Þau
ákváðu að hella sér af fullum
krafti í golfið og flytja til meginlandsins þar sem Birgir Leifur
gæti einbeitt sér að íþrótt sinni af
fullum krafi. „Í upphafi ákváðum
við að gefa okkur þrjú ár í þetta og
er það frábært að ná þessum
árangri strax á fyrsta árinu. Það
segir mikið um hversu vel okkur
líður hér úti. Hér fáum við mikinn
og góðan stuðning, sér í lagi frá
KB banka þar sem við höfum
kynnst mörgu góðu fólki. Það er
mikilvægt upp á fjölskyldulífið að
gera og hefur hjálpað okkur
mikið,“ sagði Elísabet en KB banki
er helsti styrktaraðili Birgis
Leifs.
Elísabet hefur sem fyrr segir
fylgt Birgi Leifi á nokkur mót og í
önnur skipti farið bara um helgar.
Hún segir það hjálpa Birgi Leifi
mikið að fjölskyldan sé skammt

undan. „Oft þegar illa gengur er
nóg að krakkarnir tali við pabba
sinn í símann og þá lifnar fljótt
yfir honum aftur. Sjálf hef ég alltaf verið róleg yfir þessu stressi
sem fylgir íþróttinni og sér í lagi
síðustu ár. Ég neita því þó ekki að
þessa síðustu tvo daga á mótinu í
vikunni átti ég mjög erfitt með
sjálfa mig. Ég gat ekkert borðað
og þráðurinn var orðinn mjög
stuttur á tímabili.“
Hún býst við þó nokkrum breytingum á næsta keppnistímabili þar
sem Birgir Leifur mun fyrst og
fremst keppa á mótum á Evrópumótaröðinni. „Öll aðstaða á þessum mótum er mun betri en á
Áskorendamótunum. Það verður
auðveldara fyrir okkur að fara
með þar sem það er beinlínis gert
ráð fyrir börnum á þessari mótaröð. Þá hittast eiginkonur kylfinganna mikið auk þess sem allt skipulag er einfaldlega mun betra.“ ES¹
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Manchester United heldur þriggja stiga forystu sinni í ensku úrvalsdeildinni.
Chelsea vann einnig en Arsenal gerði aðeins jafntefli gegn Newcastle.
&«4"/,4) „Þetta var erfiður leikur,

þeir skoruðu snemma og reyndu
allt til að hanga á því marki. Við
náðum samt að skapa fjölda færa
og það var mjög mikilvægt að ná
jöfnunarmarkinu fyrir hálfleik.
Það gaf liðinu aukið sjálfstraust
og að mínu mati spiluðum við vel
og hefðum átt að skora fleiri
mörk,“ sagði Sir Alex Ferguson,
knattspyrnustjóri
Manchester
United, eftir að hans menn unnu
Sheffield United 2-1 á útivelli og
halda því þriggja stiga forskoti á
toppi deildarinnar.
Sheffield United komst yfir en
Wayne Rooney var í banastuði og
skoraði tvö mörk fyrir Manchester United, sigurmarkið þegar
stundarfjórðungur var eftir af
leiknum. „Hann var alveg frábær,
klárlega leikmaður í hæsta gæðaflokki,“ sagði Ferguson. Cristiano
Ronaldo skaut í þverslána og misnotaði sannkallað dauðafæri til að
skora þriðja mark United í leiknum. Chelsea er í öðru sæti en tvö
efstu liðin mætast einmitt um
næstu helgi. Í gær vann Chelsea
heimasigur á West Ham 1-0 en
það var Geremi af öllum mönnum
sem skoraði eina mark leiksins,
hans fyrsta mark í eitt ár.
„Þetta var ásættanleg frammistaða vegna þess að við vorum að
leika gegn mjög góðu liði. Ef
maður sér þau gæði sem leikmenn liðsins og knattspyrnustjóri
búa yfir þá tel ég það ekki eiga
skilið að vera á þessum stað í
deildinni. Við misnotuðum færi
til að gera út um leikinn en á
heildina séð þá réðum við ferðinni og eigum þessi þrjú stig skilin. Geremi stóð sig vel og hann er
alltaf að skora svona mörk á
æfingum,“ sagði José Mourinho,

"%3452 ¥ %62«05 &ABIO #ANNAVARO
HEFUR ¹TT FR¹B¾RT ¹R Å BOLTANUM
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

"ESTI LEIKMAÈUR %VRËPU

Cannavaro fær
verðlaunin

7!9.% 2//.%9 %R BÒINN AÈ FINNA SKOTSKËNA SÅNA EN HANN SKORAÈI B¾ÈI MÎRK
-ANCHESTER 5NITED Å SIGRI ¹ 3HEFFIELD 5NITED
./2$)# 0(/4/3'%449

stjóri Chelsea. Alan Pardew,
stjóri West Ham, sagði eftir leikinn að Chelsea væri klárlega eitt
besta varnarlið Evrópu í dag.
Arsenal er nú níu stigum á
eftir Chelsea en í gær gerði liðið
aðeins 1-1 jafntefli gegn Newcastle. Kieron Dyer sneri aftur
eftir sjö mánaða fjarveru vegna
meiðsla og kom Newcastle yfir
eftir hálftíma leik en Thierry
Henry jafnaði beint úr aukaspyrnu þegar tuttugu mínútur
voru til leiksloka. „Dyer var frábær og sama má segja um Shay
Given í markinu sem kom í lið

okkar eftir meiðsli. Við höfðum
trú á því að við gætum náð góðum
úrslitum í þessum leik og það
varð staðreyndin. Við vörðumst
vel og ég er ánægður,“ sagði
Roeder.
Ófarir Liverpool halda áfram
en liðið gerði markalaust jafntefli
gegn Middlesbrough í tilþrifalitlum leik í gær. Liverpool hefur
aðeins fengið tvö stig úr sjö útileikjum sínum á tímabilinu og
aðeins skorað eitt mark í þeim
leikjum en það kom úr vítaspyrnu
gegn Sheffield United.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS

&«4"/,4) Fabio Cannavaro, fyrirliði ítalska landsliðsins, hefur
verið valinn besti knattspyrnumaður Evrópu 2007 en það er
tímaritið France Football sem
stendur fyrir kjörinu. Cannavaro
leiddi Ítalíu til sigurs á heimsmeistaramótinu sem fram fór í
Þýskalandi í sumar en hann lék
frábærlega á mótinu. Hann er nú
leikmaður hjá spænska stórliðinu
Real Madrid en það var forseti
félagsins, Ramon Calderon, sem
ljóstraði því upp í gær að
Cannavaro hefði unnið verðlaunin. Það verður þó ekki tilkynnt
opinberlega fyrr en 27. nóvember.
Cannavaro er 33 ára en hann
er einn fárra varnarmanna sem
hafa unnið þessi verðlaun. Hann
er fjórði ítalski knattspyrnumaðurinn sem hlýtur titilinn en áður
voru það Gianni Rivera, Paolo
Rossi og Roberto Baggio sem
valdir voru bestu knattspyrnumenn Evrópu. Ronaldinho hlaut
verðlaunin í fyrra.
EGM
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FH mætir ÍA í fyrstu umferð

Motta fékk
bannið ógilt

&«4"/,4) Í gær fór fram formannafundur KSÍ þar sem allir formenn
aðildarfélaga KSÍ voru velkomnir.
Meðal þess sem rætt var á fundinum voru tillögur KSÍ um breytingu á Íslandsmótinu í knattspyrnu sem eiga að taka gildi árið
2010.
Í stórum dráttum felur tillagan
í sér þær breytingar að leiknar
verða þrjár umferðir og tímabilið
því lengt í báða enda. Engin niðurstaða var ákveðin á þessum fundi
enda þarf að kjósa um þessar
breytingar á þingi KSÍ sem fram
fer í febrúar á næsta ári. Ljóst er
þó eftir þennan fund að umræðan
er komin af stað en það eru skipt-

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

HEFJA TITILVÎRN SÅNA ¹ HEIMAVELLI GEGN
+EFLAVÅK
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

&ORMANNAFUNDUR +3¥ VAR HALDINN Å G¾R ÖAR SEM NIÈURRÎÈUN LEIKJA VAR ¹KVEÈIN

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA VTF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir
DVD myndir og margt fleira

ar skoðanir á þessum breytingum
hjá formönnum félaganna sem nú
eru í Landsbankadeildinni.
Einnig var leikjaniðurröðun
næsta tímabils ákveðin bæði í
Landsbankadeild karla og kvenna.
Það er margir athyglisverðir leikir á dagskrá og má þar nefna að
hjá körlunum faraÍslandsmeistarar FH uppá skaga og mæta ÍA í
fyrstu umferð deildarinnar og
Reykjavíkur félögin Valur og
Fram mætast á Hlíðarenda þar
sem Helgi Sigurðsson mætir
sínum gömlu félögum. Liðin sem
mættust í bikarúrslitum í haust,
KR og Keflavík, mætast á heimavelli KR-inga í fyrstu umferðinni.
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&«4"/,4) Nú er ljóst að Thiago

Motta, miðjumaður og félagi Eiðs
Smára hjá Barcelona, getur
leikið með liðinu gegn Real
Mallorca í dag eftir að aganefnd
spænska knattspyrnusambandsins dró eins leiks bann leikmannsins til baka.
Motta fékk eins leiks bann
fyrir rauða spjaldið sem hann
hlaut í leik Barcelona og Real
Zaragoza um síðustu helgi. Motta
fékk rautt spjald fyrir litlar
sakir, en hönd Motta rétt kom við
bringuna á Diego Milito sem féll
í völlinn og hélt um andlit sér.
DSD

'RËTTA HAFÈI BETUR GEGN &RAM
Gróttustúlkur höfðu betur gegn Fram í góðum handboltaleik í gær. Fram lék
vel í fyrri hálfleik og náði ekki að halda út og því fóru heimamenn með sigur.
(!.$"/,4) Grótta tók í gær á móti
Fram í DHL-deild kvenna í handbolta. Fyrir leikinn var Grótta
talið sigurstranglegra enda liðið í
öðru sæti deildarinnar og líklegt
til að berjast um sigurinn í deildinni í vetur. Fram veitti þó heimamönnum harða keppni og stóð vel
í Gróttu í fyrri hálfleik. Það dugði
þó ekki til því lokatölur urðu 2519, Gróttu í vil.
Leikmenn beggja liða voru
lengi í gang í gær og fyrsta mark
leiksins kom ekki fyrr en tæpar
sex mínútur voru liðnar af leiknum þegar Eva Margrét Kristinsdóttir kom Gróttu yfir en fram að
því höfðu bæði lið farið illa með
mörg góð færi.
Það var mikið jafnræði með liðunum í fyrri hálfleiknum og aðalmenn vallarins voru ef til vill dómararnir, þeir Magnús Björnsson og
Júlíus Sigurjónsson, sem oft og
tíðum sýndu athyglisverða dóma
og voru á kafla við það að missa
leikinn úr höndum sér.
Staðan þegar flautað var til
leikhlés var 11-10 fyrir Gróttu og
allt í járnum.
Það var sama jafnræði með liðunum í upphafi síðari hálfleiks og
var í lok þess síðari. En með bættum varnarleik og hraðaupphlaupum í kjölfarið sigu Gróttustúlkur
smátt og smátt fram úr gestunum.
Framstúlkur fundu fáar smugur

Udo Erasmus heldur fyrirlestur á
Grand hótel Reykjavík 28. nóvember
kl. 10:00 - 12:00 fyrir fagfólk
og kl.19:30 - 22:00 fyrir áhugafólk.
Udo Erasmus er alþjóðlegt nafn í umræðunni um Omega-3 fitusýrur, kólesteról,
meltingu og almennt heilbrigði. Hann er í hópi helstu næringarfræðinga heims og
keppast vísindamenn um að vitna í rannsóknir hans. Einna þekktastur er hann fyrir
framlag sitt og þróun á Omega fitusýrum. Hann hefur ritað fjölda greina og bóka
um þessi viðfangsefni. Þekktastur er hann fyrir bókina: „Fats that Heal Fats that Kills“

Hjartasjúkdómar og of há blóðfita - Ein helsta meinsemd samtímans?
Þetta er fyrirlestur fyrir alla þá sem glíma
við of háa blóðfitu, þá sem er umhugað um
meltingarstarfsemi sína og alls áhuga- og
fagfólks um þessi málefni.
Nánari upplýsingar hjá Heilsu í síma 533 3232
eða heilsa@heilsa.is

Þú færð Udo‘s Choice í Heilsuhúsinu, Lyfju og flestum heilsubúðum

Íslandsmeistarar Vals í kvennaflokki hefja titilvörn sína á heimavelli gegn Keflvíkingum og nýliðar ÍR fá Breiðablik í heimsókn í
Breiðholtið.

!2.$¥3 %2,).'3$«44)2 TTI FÅNAN LEIK Å LIÈI 'RËTTU OG SKORAR HÁR EITT AF ÖREMUR
HRAÈAUPPHLAUPSMÎRKUM SÅNUM Å LEIKNUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

á vörn Gróttu en það var helst
Hekla Daðadóttir sem skoraði
mörkin fyrir Fram í síðari hálfleik
með skotum fyrir utan punktalínu.
Líkt og gegn Val á dögunum þá
náðu Framstúlkur ekki að fylgja
eftir góðum fyrri hálfleik og fyrir
vikið fór Grótta með sigur af
hólmi, 25-19.
„Mér fannst þetta mjög góður
leikur. Við spiluðum hörkuvörn í
fimmtíu mínútur. Við gáfum þeim
stundum nokkur aulamörk en við
spiluðum í heildina góða vörn. Mér

fannst líka sóknin hraðari núna en
hún hefur verið hjá okkur og ég
var bara mjög ánægður með þennan leik,“ sagði Alfreð Finnsson,
þjálfari Gróttu, og bætti því við að
hann væri mjög ánægður að hafa
unnið sterkt lið Framara þrisvar á
þessu tímabili.
„Þetta var bara ekki að ganga í
síðari hálfleik. Við eigum eftir að
stilla strengina betur saman. Þetta
er ekki sama lið og vorum með í
haust,“ sagði Magnús Jónsson,
þjálfari Fram, eftir leikinn í gær.
DAGUR FRETTABLADIDIS

.7!.+7/ +!.5 (EFUR FARIÈ ¹ KOSTUM UNDIR STJËRN (ARRY 2EDKNAPP HJ¹ 0ORTSMOUTH

¹ LEIKTÅÈINNI
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.WANKWO +ANU VILL FARA AFTUR TIL !JAX Å !MSTERDAM

Kanu saknar Ajax
&«4"/,4) Nwankwo Kanu lýsti því

yfir á dögunum að hann hafi mikinn áhuga á að fara aftur til hollenska liðsins Ajax frá Amsterdam. Búist er við að þessi
yfirlýsing leikmannsins muni
ergja Harry Redknapp, stjóra
Portsmouth, en Kanu er markahæsti leikmaður liðsins á þessari
leiktíð.
Óhætt er að segja að Kanu hafi
hlotið endurnýjun lífdaga eftir að
hann gekk í raðir Portsmouth fyrir
tímabilið. Kanu náði sér ekki á
strik með West Bromwich Albion
síðasta vetur en hefur nú skorað
sjö mörk í tíu leikjum fyrir Portsmouth á þessari leiktíð. Þrátt fyrir
þetta gengi virðist Kanu hafa mikinn áhuga á að fara til Ajax.
„Rætur mínar eru hjá Ajax. Þar
óx ég úr grasi og mig langar mikið

að fara þangað aftur. Edgar Davids hefur líka sagt að hann langi
þangað aftur og við getum átt
góðan tíma þar saman.
Ef Ajax er til í að fá okkur þá
væri ég tilbúinn. Ég myndi fara
með fjölskylduna mína með næstu
vél til Amsterdam, ég þekki borgina mjög vel. Ég á marga vini þar
og lögfræðingurinn minn er þar
líka. Ég fylgist vel með Ajax og þó
að liðið sé breytt þá eru stuðningsmennirnir enn þeir sömu. Ég var
ánægður í Amsterdam, ánægður
með borgina, ánægður með félagið og ánægður með vinum mínum,“
sagði Kanu í viðtali við Daily
Express.
Ajax er uppeldisfélag Nígeríumannsins og hann vann m.a. Meistaradeild Evrópu með félaginu.
DSD
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Mörgæsir og heilaslettur

&¾DDIST Å "EIRÒT Å ,ÅBANON 
SEPTEMBER ¹RIÈ  +EANU
HEFUR LEIKIÈ Å MÎRGUM VELÖEKKTUM
MYNDUM EINS OG TD -ATRIX TRÅLËGÅ
UNNI "ILL  4ED MYNDUNUM 3PEED
OG MÎRGUM FLEIRI STIR AÈD¹ENDUR
+EANUS GETA SÁÈ HANN MEÈ
-ORGAN &REEMAN Å MYND
INNI b#HAIN 2EACTIONm ¹
3TÎÈ  BÅË Å KVÎLD KL 

¡G SAT MEÈ DËTTUR MINNI TÅU M¹NAÈA VIÈ SJËNVARPIÈ RÁTT EFTIR
KLUKKAN FIMM ¹ FÎSTUDAGINN %KKERT VIÈ ÖAÈ AÈ ATHUGA ÁG ER
LÎNGU BÒIN AÈ S¾TTA MIG VIÈ AÈ SJËNVARPIÈ ER EKKI TÅSKUBËLA
SEM HJAÈNAR EINHVERNTÅMA ¹ N¾STU ¹RUM HELDUR ËFR¹VÅKJANLEGUR
FASTI Å LÅFINU OG VERÈUR EINS SJ¹LFSAGÈUR HLUTI AF LÅFI DËTTUR MINNAR
OG TANNBURSTINN HENNAR
¥ ÖETTA SINN VORUM VIÈ AÈ HORFA ¹ HINN STËR
SKEMMTILEGA -AGGA MÎRG¾S Å BARNATÅMANUM 6IÈ
HLËGUM D¹TT ÖVÅ -AGGI VAR FYNDINN OG LITUM HVOR
¹ AÈRA OG SVO AFTUR ¹ SKJ¹INN /G Ö¹ VORU ÖAR
TVEIR MENN AÈ BERJA HVOR ANNAN Å KLESSU MEÈ
TILHEYRANDI BLËÈSLETTUM OG "UBBI -ORTHENS
¾PANDI HVATNINGARORÈ Å BAKGRUNNINUM
.Ò VEIT ÁG EKKI HVORT DËTTIR MÅN S¹ NOKKUÈ
ATHUGAVERT VIÈ ÖETTA (ÒN ER NËGU LÅTIL TIL AÈ
FYRIR HENNI SÁ MUNURINN ¹ BOXI OG DANSI EKKERT
SÁRSTAKLEGA MIKILL 4VEIR EINSTAKLINGAR SEM
HREYFA SIG FRAM OG TIL BAKA OG KANNSKI "UBBI
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KVIKMYNDALEIKSTJËRA ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALL
AÈ UM .ORÈMANNINN -ARGRETH /LIN
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 'EIM¹LFURINN 'ÅGUR
 ,UKKUNNAR VELSTAND
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 %DDUVERÈLAUNIN  "EIN
ÒTSENDING FR¹ (ËTEL .ORDICA ÖAR SEM
%DDUVERÈLAUNIN ÅSLENSKU KVIKMYNDA OG
SJËNVARPSVERÈLAUNIN VERÈA AFHENT
 ®RNINN 
 (ELGARSPORTIÈ
 STARÖR¹ 3EHNSUCHT ¶ÕSK SJËN
VARPSMYND FR¹  3¹LFR¾ÈINEMI OG KLIF
UR¹HUGAKONA VERÈUR ¹STFANGIN AF DRYKKJU
SJÒKUM L¾KNI OG REYNIR AÈ HJ¹LPA HONUM
AÈ SIGRAST ¹ VANDANUM -EÈAL LEIKENDA
ERU -ISEL -ATICEVIC +ATHARINA 3CHÔTTLER OG
#HRISTIAN ,ESSIAK
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
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 .ORMAL "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3IMONE
 -IRACLE
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EASON
 3IMONE
 -IRACLE
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EASON
 .ORMAL "ÎNNUÈ BÎRNUM
 #HAIN 2EACTION "ÎNNUÈ BÎRNUM
 (ËTAL 2ÒANDA
 0ROPHECY ))

 #HAIN 2EACTION E "ÎNNUÈ
BÎRNUM

'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
 #OMMANDER )N #HIEF
 .UMBERS 
 $EADWOOD  3TRANGLEGA
BANNAÈ BÎRNUM
 8 &ACTOR
 )NDIANA *ONES AND THE 4EMPLE
OF $OOM E
 3EX 4RAFFIC  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3EX 4RAFFIC  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 #OMMANDER )N #HIEF E
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  ENDURSÕNDAR FR¹
ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 4EKINN E 3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON
 TH AND /CEAN E &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 E
 4HE (ILLS E
 7ILDFIRE E
 4HE 0LAYER .µ44 E  KARLMENN
BERJAST UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN
/LIVIERI Å ÖESSU Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN
STANDA UPPI SEM SIGURVEGARI 3TJËRNANDI
KEPPENDANNA ER "OSTON 2OB SEM EFLAUST
MARGIR MUNA EFTIR ÒR !MZING 2ACE OG
3URVIVOR
 3EINFELD E
 &RÁTTIR .&3
 3EINFELD E
 4HE 7AR AT (OME E
 4EKINN E 3IGURÈUR +¹RI
+RISTJ¹NSSON
 6ANISHED
 7EEDS 
 2ESCUE -E E
 -Y .AME IS %ARL E
 'HOST 7HISPERER E
 0EPPER $ENNIS .µ44  E
 3IRKUS 2VK E SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM SGEIR
OG CO ERU AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ
GERAST Å MENNINGARLÅFI 2EYKJAVÅKUR 
%NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥ GEGNUM ¹RIN
HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ UM ALLT
ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMTANABRANS
ANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR
.ÕJUM FRÁTTUM AF FR¾GA FËLKINU KVIKMYND
UM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS KYNS
UPP¹KOMUM SEM GERAST Å BRANSANUM ERU
GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM %F
ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLYWOOD
Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

  7ORLD 0OOL -ASTERS
3EXT¹N BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS TËKU
Ö¹TT Å SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM FËR Å
(OLLANDI SL SUMAR +EPPT VAR MEÈ ÒRSL¹TT
ARFYRIRKOMULAGI ÖAR TIL EINN STËÈ UPPI SEM
SIGURVEGARI
 ,OVE )NC E
 /UT OF 0RACTICE E "R¹ÈFYNDIN
GAMANSERÅA
 $ÕRAVINIR E
 /NE 4REE (ILL 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 OG L¾RA AÈ ELSKA LÎGULEGU
LÅNURNAR
 2ACHAEL 2AY E
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
 $ÕRAVINIR
 &R¾GIR Å FORM
 #3) .EW 9ORK "ANDARÅSK SAKA
M¹LASERÅA UM -AC 4AYLOR OG FÁLAGA HANS Å
RANNSËKNARDEILD LÎGREGLUNNAR Å .EW 9ORK
/FURMENNI ER MYRT OG M¹LIÈ FL¾KIST FYRIR
-AC OG 3TELLU
 "ROTHERHOOD $RAMATÅSK OG
SPENNANDI Ö¹TTARÎÈ UM BR¾ÈURNA 4OMMY
OG -IKE #AFFEE !NNAR ER EFNILEGUR STJËRN
M¹LAMAÈUR EN HINN FORHERTUR GL¾PAMAÈUR
2OSE UNDIRBÕR ËV¾NTA AFM¾LISVEISLU FYRIR
-ICHAEL OG 4OMMY BEITIR BOLABRÎGÈUM Å
PËLITÅKINNI
 #ONVICTION "ANDARÅSK SAKAM¹LA
SERÅA UM UNGA OG REYNSLULAUSA SAKSËKNARA
Å .EW 9ORK 5NGRI STÒLKU ER NAUÈGAÈ EN
FAÈIR FËRNARLAMBSINS GERIR SAKSËKNURUNUM
ERFITT FYRIR
 ,AW  /RDER E "ANDARÅSK SAKA
M¹LASERÅA
 4HE , 7ORD E "ANDARÅSK Ö¹TTA
RÎÈ UM HËP AF LESBÅUM Å ,OS !NGELES
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

 0INGU
 "RÒÈUBÅLLINN
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 0OCOYO
 'RALLARARNIR
 #ODENAME +IDS .EXT $OOR
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR HANS
 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 "RATZ
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN &ATHER OF THE 0RIDE
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA

T

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR
 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG
 (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ
 +VIKINDI Å KOPPUM OG KIRNUM
 ,ÅLË  3TITCH 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR
 (ERKÒLES 
 4OBBI TVISVAR 
 !LLT UM DÕRIN 
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 ¶RÅR MENN OG STÒLKUBARN
 «BILANDI VILJI
 (IMALAJAFJÎLL 
 4ÅU FINGUR 
 .¾RMYND ¶¹TTARÎÈ UM NORR¾NA

3+*2%)..

T

(IMALAJAFJÎLL

3*«.6!20)¨
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T
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-ORTEINS %N MÁR LEIÈ EINS OG EINHVER HEFÈI SLENGT
BLËÈUGUM BOXHANSKANUM BEINT FRAMAN Å MIG
!F HVERJU Å ËSKÎPUNUM ÖURFTI AÈ SÕNA ÖESSA
DAGSKR¹RKYNNINGU INNI Å MIÈJUM BARNATÅMA %R
DAGSKR¹RSTJËRUM 3ÕNAR ALVEG SAMA ÖË AÈ ENGINN SJ¹I
KYNNINGUNA ÖEIRRA NEMA BÎRN OG M¾ÈUR ÖEIRRA SEM
HVORKI MEGA NÁ VILJA SJ¹ BOX
%ÈA GETUR VERIÈ AÈ ÖAÈ SÁ N¹KV¾MLEGA ENGIN
HUGSUN ¹ BAK VIÈ HVAÈA UPPFYLLINGAREFNI ER SETT
HVEN¾R %F ÖAÈ ER RÁTT Ö¹ TAPA ALLIR ¹HORFENDUR
AUGLÕSENDUR OG SJËNVARPSSTÎÈIN ¡G VONA AÈ
VIÈ M¾ÈGUR GETUM TREYST ÖVÅ AÈ VIÈ ÖURFUM
EKKI AÈ HORFA ¹ OFBELDI OG BLËÈSLETTUR EF VIÈ
VILJUM ÖAÈ EKKI EKKERT FREKAR EN BOX¹HUGA
MENN ERU NEYDDIR TIL AÈ HORFA ¹ -AGGA
MÎRG¾S

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !È LEIKSLOKUM E
 7IGAN !STON 6ILLA BEINT
 "LACKBURN 4OTTENHAM BEINT
 ¶RUMUSKOT E
 4ORINO 3AMPDORIA BEINT
 2EADING #HARLTON FR¹  NËV
 %VERTON "OLTON E
 $AGSKR¹RLOK
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3IRKUS KL 
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®NNUR SERÅAN UM HÒSMËÈURINA .ANCY
SEM ER EINN HEITASTI EITURLYFJASALINN Å
ÒTHVERFUM ,OS !NGELES BORGAR %FTIR
AÈ EIGINMAÈUR HENNAR DEYR SNÎGGLEGA
LENDIR .ANCY Å MIKLUM FJ¹RHAGSÎRÈUG
LEIKUM 4IL ÖESS AÈ BJARGA SÁR ÒR
VANDR¾ÈUNUM TEKUR .ANCY UPP ¹ ÖVÅ
AÈ FARA AÈ SELJA MARÅJÒANA Å ÒTHVERFUM
,OS !NGELES BORGAR ¶ESSIR GAMAN
SÎMU DRAMAÖ¾TTIR SLËGU ËV¾NT Å
GEGN Å FYRRA OG HAFA HLOTIÈ EINRËMA LOF
GAGNRÕNENDA 4IL MARKS UM ÖAÈ HLAUT
-ARY ,OUISE 0ARKER 'OLDEN 'LOBE
VERÈLAUNIN  FYRIR FRAMMISTÎÈU
SÅNA Å Ö¹TTUNUM
¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS KEMUR .ANCY KÎRLUNUM Å LÅFI SÅNU ¹ ËVART ¹ MEÈAN
#ONRAD FER AÈ GRUNA HANA ¾ FREKAR UM GR¾SKU 3HANE KEMST Å R¾ÈULIÈIÈ Å
SKËLANUM OG #ELIA REYNIR AÈ SKEMMA FYRIR AUGLÕSINGAGERÈINNI HJ¹ )SOBE

 "RASILÅA 3VISS ²TSENDING FR¹ VIN¹TTU
LANDSLEIK "RASILÅU OG 3VISS Å KNATTSPYRNU
 "OX %RIK -ORALES VS -ANNY
0ACQUIAO "OX %RIK -ORALES VS -ANNY
0ACQUIAO  ²TSENDING FR¹ BARDAGA ÖEIRRA
%RIK -ORALES OG -ANNY 0ACQUIAO Å FJAÈ
URVIGT
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLT
INN  ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA
BOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA BOLT
ANUM
 !MERÅSKI FËTBOLTINN .&, 'AMEDAY
 5PPHITUN FYRIR LEIKI HELGARINNAR Å
AMERÅSKA FËTBOLTANUM SEM ER VINS¾LASTA
SJËNVARPSÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM
 53 /PEN  Å GOLFI KVENNA
53 /PEN  Å GOLFI KVENNA 3ÕNT FR¹
OPNA BANDARÅSKA MEISTARAMËTINU Å GOLFI Å
KVENNAFLOKKI
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTAÖ¹TTUR
 !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR -EISTARADEILDINNI
&RÁTTIR AF LEIKMÎNNUM LIÈUM AUK ÖESS SEM
FARIÈ ER Å GEGNUM MÎRKIN HELSTU TILÖRIFIN Å
SÅÈUSTU UMFERÈ OG SP¹È Å SPILIN FYRIR N¾STU
LEIKI
 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
Å SP¾NSKA BOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA BOLT
ANUM
 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
Å SP¾NSKA BOLTANUM
 .&, AMERÅSKA RUÈNINGSDEILDIN
$ALLAS )NDIANAPOLIS "EIN ÒTSENDING FR¹
LEIK Å AMERÅSKA FËTBOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA BOLT
ANUM

 0½ JOBJAGT  !TTENTION -OBNING 
/"3  'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  "IG
-OMMAlS (OUSE  &OR BÐRNENES SKYLD 
3IGURD OG "IG "ANDET  46 !VISEN MED 3PORT
OG 6EJRET  6ENSTRE LANDSMÐDE  ,IVET
P½ SKINNER  ®RNEN  46 !VISEN 
3ÐNDAG  3ÐNDAGS3PORTEN  $ÐDENS
$ETEKTIVER  #OLUMBO  /"3 
,IDENSKAB OG FORDOM

 6 CUP LANGRENN  6 CUP SKÐYTER 
2ALLY 6-  6- RUNDE FRA .EW :EALAND 
6 CUP SKÐYTER  3PORT I DAG  6 CUP
SKÐYTER  3PORT I DAG  PEN HIMMEL
$½PSGUDSTJENESTE FOR KONFIRMANTER  /LE
!LEKSANDER &ILIBOM BOM BOM  3OLA ER EN
GUL SJIRAFF  .EWTON  3ÐNDAGSREVYEN
 3PORTSREVYEN  +VITT ELLER DOBBELT 
(US I SAND OG SKODDE  +VELDSNYTT  )
BEGYNNELSEN VAR KUNSTEN  .YTT P½ NYTT 
5NGKARSREIRET

364 
 6¼RLDSCUPEN ,¼NGDSKIDOR '¼LLIVARE 
6¼RLDARNAS BOK  +¼RLEKSAGENTERNA  'REAT
THINKERS OF OUR TIME  &ROM 3AND TO #ELLULOID
 .EW :EALAND 4HE 2OAD 4RIP  6¼RLDEN
 -AKALÎSA MONUMENT  /M BARN
OCH BÎCKER  !NSLAGSTAVLAN  !NKI OCH
0YTTE  3K¼RG½RDSDOKTORN  2ADIOHJ¼LPEN
6¼RLDENS BARN I +ENYA  2APPORT 
-¼KLARNA  3PORTSPEGELN  !GENDA 
/RDEN MED !NNA #HARLOTTA  6ETENSKAP
UNIVERSUM I PROVRÎR  2APPORT  #UPPEN
 "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN

6)¨ -,5- -%¨ +/-0
3)  34®¨  +,  ¥
+6®,$

T

¥ +6®,$

+OMP¹S FÁKK TILNEFNINGU TIL %DDUNNAR
¹ DÎGUNUM SEM BESTI SJËNVARPSÖ¹TT
URINN OG ER ÖAÈ ENGIN FURÈA ¶ETTA ER
EINSTAKLEGA VANDAÈUR FRÁTTASKÕRINGA
Ö¹TTUR SEM ER EINN SINNAR TEGUNDAR
HÁR ¹ LANDI ¥ Ö¾TTINUM Å KVÎLD ER
FYLGST MEÈ 2ANN
VEIGU "JARNADËTT
UR SEM GLÅMIR VIÈ
BRJËSTAKRABBA
MEIN OG FARIÈ
ER OFAN Å M¹L
DAGFORELDRA
OG ATHUGAÈUR
VERÈMUNURINN ¹
ÖJËNUSTU DAGFOR
ELDRA ¹ ¥SLANDI

23  &-   
 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 "ËKAÖING
 'UÈSÖJËNUSTA Å &RÅKIRKJUNNI Å
2EYKJAVÅK
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ 3TALDRAÈ VIÈ
 &IÈLA -OZARTS
 3ÎNGVAM¹L
 ²T UM VÅÈAN VÎLL ¥
3TOKKHËLMSËPERUNNI

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

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR
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Viðkvæmni er helsti veikleikinn
&ALLEGASTI STAÈUR
5NDIR (OFFELLSJÎKLI ÖAR SEM ÁG VAR Å SVEIT SEM
UNGLINGUR

-ESTU VONBRIGÈIN
%IGUM VIÈ NOKKUÈ AÈ VERA
AÈ VELTA OKKUR UPP ÒR ÖVÅ

3TARF
4ËNLISTARMAÈUR

I0OD EÈA GEISLASPILARI
¶AÈ ER NAUÈSYNLEGT AÈ HAFA IPOD Å NEÈANJARÈAR
LESTUNUM HÁR Å ,ONDON

(VER ER DRAUMURINN
!È GETA ALLTAF UNNIÈ
VIÈ TËNLIST

&JÎLSKYLDUHAGIR
¡G ¹ STËRA OG GËÈA FJÎLSKYLDU

(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
!È SPILA TËNLIST MEÈ GËÈU TËNLISTARFËLKI

(VAÈAN ERTU
²R +ËPAVOGINUM

(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È HAFA EKKERT AÈ GERA

%RTU HJ¹TRÒARFULL
*¹ ¾TLI ÖAÈ EKKI

(ELSTI VEIKLEIKI
¡G ER OF VIÈKV¾M

(VER ER FYNDNASTUR
FYNDNUST
!ÖENA 3IF  ¹RA FR¾NKA
MÅN 4VEIR TËMATAR AÈ
LABBA YFIR GÎTU ER LÅKA KLASS
ÅSKUR BRANDARI

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTUR
,OST

(ELSTI KOSTUR
3TERK RÁTTL¾TISKENND

(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR
¹ ÖÁR
«RÁTTL¾TI

5PP¹HALDSMATUR
-ISO RAMEN JAPÎNSK NÒÈLUSÒPA

(ELSTA AFREK
!È HAFA KL¹RAÈ N¹M OG GEFIÈ ÒT PLÎTUNA MÅNA ¹
SAMA TÅMA

(VAÈ ER MIKILV¾GAST
!È VERA S¹TTUR VIÈ SJ¹LFAN SIG

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
"ARA ALLT ROSALEGA GOTT
!UGNLITUR
'R¹GR¾NN

… fær Gísli Jóhannsson sem lét
gamlan draum rætast, fetaði í
fótspor Johnny Cash og flutti til
Nashville, þar sem kántrítónlist
hans hefur strax vakið athygli.

&2¡44)2 !& &«,+)
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&ÁLAG KVIKMYNDAGERÈARMANNA ¹
¥SLANDI FAGNAÈI  ¹RA AFM¾LI SÅNU
MEÈ GERÈ  MÅNÒTULANGRA
KVIKMYNDA EFTIR ÅSLENSKA
LEIKSTJËRA -EÈAL ÖEIRRA
SEM SKILUÈU INN MYND
VORU $AGUR +¹RI
0ÁTURSSON *ÒLÅUS
+EMP 'UNNAR 0¹LL
«LAFSSON OG 3AM
ÒEL "JARKI 0ÁTURSSON OG GÒST
'UÈMUNDSSON .OKKRA ATHYGLI
VAKTI FJARVERA ÖEKKTRA LEIKSTJËRA TIL
AÈ MYNDA &RIÈRIKS ¶ËRS &RIÈRIKS
SONAR +UNNUGIR INNAN BRANSANS
SEGJA AÈ &RIÈRIK HAFI HUGSAÈ SÁR
AÈ SITT FRAMLAG YRÈI BÒTUR ÒR FR¾GRI
ERËTÅSKRI STUTTMYND SEM HANN GERÈI
FYRIR NOKKRUM ¹RUM %KKI FYLGDI SÎG
UNNI AF HVERJU &RIÈRIK FÁLL FR¹ ÖESSARI
ATHYGLISVERÈU HUGMYND SINNI
4ÎKUR ¹ RAMËTASKAUPI 2ÅKISSJËN
VARPSINS STANDA NÒ YFIR UNDIR STYRKRI
STJËRN 2EYNIS ,YNGDAL
.Ò
HEYRIST AÈ MARGFR¾G
AUGLÕSING /RKUVEIT
UNNAR VERÈI TEKIN FYRIR
Å SKAUPINU ENDA VAR UM
F¹TT ANNAÈ TALAÈ Å ÅSLENSKU
SAMFÁLAGI Å BYRJUN ¹RSINS
(ANDRITSHÎFUNDURINN
2AGNAR *ËNSSON STJËRN
ANDINN "ÎRKUR *ËNSSON
LEIKSTJËRINN 3TYRMIR 3IGURÈSSON
TËNLISTARHÎFUNDURINN "ENEDIKT
(ERMANN (ERMANNSSON TEXTAHÎF
UNDURINN (ALLGRÅMUR (ELGASON
AÈALLEIKARINN 6ALUR &REYR %INARS
SON OG AUÈVITAÈ SJ¹LFUR DON !LFREÈ
¶ORSTEINSSON GETA ÖVÅ HLAKKAÈ TIL
AÈ VERA Å ELDLÅNUNNI ¹ GAML¹RSKVÎLD
HDM

¶ETTA VERÈUR KVÎLDIÈ HANS 0ÁTURS
„Hvaaaa, neineineineineinei … ég
verð ekki fullur. Geri allt svona
sóber,“ segir Pétur Jóhann Sigfússon. Hann mun standa í eldlínunni í
kvöld ásamt Ragnhildi Steinunni
þegar þau verða kynnar í því sem
hlýtur að teljast einn hápunkta
samkvæmislífsins í henni Reykjavík.
Í kvöld verða Edduverðlaunin
afhent í 8. skipti með pomp og
prakt. Galadress og kjólföt. Sem
aðalkynnar feta þau Ragnhildur
Steinunn og Pétur í fótspor helstu
og glæsilegustu sjónvarpsstjarna,
leikara og skemmtikrafta landsins.
Aðalkynnar hafa verið frá upphafi
þessir:
Aðalkynnar: Þorfinnur Ómarsson, Steinunn Ólína og Jón Ársæll,
svo Valgeir Guðjónsson og Edda
Heiðrún Backman, þá Logi Bergmann og Valgerður Matthíasdóttir,
Kristján Kristjánsson og Helga
Braga, Eva María og Sveppi og nú
allra síðast var Þorsteinn Guðmundsson.
Sé litið á þennan fína hóp má sjá
skýrar línur. Glæsileikinn í fyrirrúmi og kryddað með fíflalátum.
Reyndar var Pétur Jóhann ekkert
búinn að leggja neinar línur þegar
Fréttablaðið náði af honum tali.
„Við flippum eitthvað.“
Hann er reyndar í sérkennilegri
stöðu því Pétur Jóhann er tilnefndur í tveimur flokkum sjálfur. Í

DÝRIN TAKA VÖLDIN!

11.
HVER
VINN
UR!

LA
LEIK ÐU
INN!

SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!
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„Leikið sjónvarpsefni“ fyrir Stelpurnar og í „Skemmtiþætti ársins“
fyrir Strákana. Hann segist þó ætla
að gæta þess að vera ekki hlutdrægur sem kynnir. En þessi
kynnavinna þýðir það að hann getur
ekki slakað á og fagnað úti í sal –
fari svo að hann vinni. Eða ekki.
Ragnhildur Steinunn er
hins vegar ekki í nokkrum
vafa um að kvöldið verður
Péturs.
„Já, svo gæti hann
fengið verðlaun sem vinsælasti sjónvarpsmaðurinn. Þetta gæti heldur
2!'.(),$52
34%).5.. 3EGIR ENGA

BRANDARA SKRIFAÈA
ENDA KOMI SLÅKT ¹VALLT
HALL¾RISLEGA ÒT

betur orðið kvöldið hans Péturs.
Reyndar er það svo að þar sem
hann mætir, þá og þar er kvöldið
hans. Pétur Jóhann fer ekki fram
hjá manni þar sem hann er,“ segir
Ragnhildur Steinunn.
Kvöldið leggst vel í hana en hún
dregur ekki á það dul, þegar forverar hennar í Eddukynningum
eru þuldir upp.
„Þá fær maður nettan
sting í magann, hvort
maður eigi heima
þarna. En þetta er
sannkallaður heiður
að fá að kynna Edduna. Og að vinna
með Pétri er alveg
frábært. Það
hefur gengið
mjög

vel. Mér líst vel á þetta þar til annað
kemur í ljós.“
Að sögn Ragnhildar Steinunnar
ætla þau kynnaparið ekki að skrifa
brandarana. Enda komi það ævinlega hallærislega út. Þau búa að
hvatvísum Pétri auk þess sem þau
hafa hist og látið reyna á stemninguna sín á milli.
„Já, og skrifað niður einhverja
punkta. Annars erum við ekki aðalatriði kvöldsins heldur bara að
kynna hvað sé næst á dagskrá.
Gerum það af látleysi og vonandi skemmtilega.”
JAKOB FRETTABLADIDIS

0¡452 *«(!.. ,OFAR ÖVÅ AÈ VERA

EDRÒ VIÈ KYNNINGAR ÖË SVO
AÈ HANN SÁ TILNEFNDUR Å
TVEIMUR FLOKKUM

Biðja vegfarendur að mála ást
en þeir íhuga nú að
Þeir Davíð Óskar Ólafsgefa einnig út bók.
son, Hreinn Beck og
„Það er eins og við
Árni Filippusson vinna
náum einhvern vegnú að verkefni sem þeir
inn til fólks í gegnum
kalla Painting Love,
þetta. Það var til
ásamt Dananum Bjarke
dæmis stelpa í Kaupvon Koning. „Við förum
mannahöfn sem máltil tólf borga, stillum
aði
hauskúpu
á
upp trönum og striga og
strigann.
Bjarke
biðjum
vegfarendur
spurði hana út í það,
um að mála ást,“
og þá brotnaði hún
útskýrði Davíð.
saman og sagði frá
Hugmyndin
er
því að hún hefði
sprottin úr ástarsorg
nýlega misst fyrstu
Bjarke. „Við þekkjumst
ástina sína úr krabbafrá því að við vorum
meini. Þess vegna sá
saman í kvikmyndaskóla í Kaupmannahöfn &2 6¥.!2"/2' 3VONA SJ¹ hún ástina í þessu
ÅBÒAR 6ÅNARBORGAR ¹STINA FYRIR
og þróuðum hugmyndina SÁR &2¡44!",!¨)¨-934%29 )3,!.$ ljósi,“ sagði Davíð.
Þeir félagar eru nú
í sameiningu. Ætlunin er
hálfnaðir með verkað búa til dagatal, og
efnið, en á mánudag verða þeir
selja svo myndirnar tólf á uppboði
staddir í Smáralindinni þar sem vegtil styrktar Lækna án landamæra.
farendum gefst kostur á að mála ástSvo tökum við upp og erum með ljósina.
myndara á svæðinu,“ sagði Davíð,
SUN
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EDDA 2006
ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSVERÐLAUNIN

Edduverðlaunin verða veitt í kvöld á Nordica Hotel
Bein útsending Sjónvarpsins hefst kl. 19:35

Ert þú búin(n) að kjósa vinsælasta sjónvarpsmann ársins?
900-9901:

Auðunn Blöndal

900-9902:

Ágústa Eva Erlendsdóttir

900-9903:

Eva María Jónsdóttir

900-9904:

Ómar Ragnarsson

900-9905:

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir

Símtalið kostar 99 krónur

Forval á vinsælustu
sjónvarpsmönnum
ársins með hjálp:

ÚRSLIT KYNNT Í BEINNI ÚTSENDINGU Í KVÖLD!

Dagskrá:
18:45

Fordrykkur í boði Tapas barsins

19:35

Bein útsending hefst í Sjónvarpinu

21:35

Samkvæmi að útsendingu lokinni á Nordica Hotel

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2006
er í höndum
Sagaevents

Bakhjarlar Eddu 2006 eru:

EDDA 2006
Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían
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Sunnudagar

V

eturinn sem ég fermdist var
mér fengin sú ábyrgð að
hlaupa í skarðið fyrir afa minn
sem meðhjálpari í kirkjunni fyrir
vestan. Á hverjum sunnudegi
þann vetur mætti ég í kirkju og
aðstoðaði séra Hannes við að
komast í skrúðann. Sjálfsagt
finnst fáum þrettán ára strákum
það eftirsóknarvert hlutskipti að
þurfa að mæta í messu á hverjum
sunnudegi, hjálpa presti að klæða
sig og hlusta á kór sem kappkostaði að koma tónunum í hinar
hæstu hæðir, helst alla leið til
himna.

¶6¥

fór þó fjarri að mér fyndist
þetta vera kvöð. Þvert á móti, ég
leit á þetta sem prófstein á hvaða
mann ég hafði að geyma. Sem
getur verið hughreystandi að vita
þegar maður er þrettán ára. Á
tímabili þóttist ég meira að segja
orðinn virkilega trúaður, jafnvel
ekki frá því að ég gæti orðið helvíti fínn prestur seinna meir. Það
átti þó eftir að fjara undan trúarhitanum þegar afi kom aftur til
starfa og ég fór að gera eitthvað
annað á sunnudögum.

%&4)2 þennan vetur hef ég hins
vegar ekki þolað sunnudaga.
35..5$!'!2

eru gátt milli
vikna, lok einnar og upphaf annarrar. Sá sem vill komast í fréttir
vikunnar reynir ekki að vekja á
athygli á sér og afrekum sínum á
sunnudegi, hann veit sem er að
annaðhvort er hann of seint á ferð
eða of snemma. Allir dagar vikunnar hafa sinn eigin karakter og
sunnudagur er sá langþunglamalegasti.

¡'

man eftir ófáum sunnudagssíðdögum þar sem ég var við það
að tærast upp af óeirð, ekkert við
að vera nema horfa á Húsið á
sléttunni og sunnudagshugvekjuna. Með smá heppni var dagurinn brotinn upp og ég sendur út í
búð að kaupa rauðkál áður en
lambahryggurinn var borinn á
borð.

%++) bötnuðu sunnudagarnir
eftir að ég flutti að heiman og var
ekki lengur föst stærð í fjölskyldueiningunni heldur einn á
báti. Sunnudagar voru ekki hannaðir með slíkt fólk í huga. Þeir
eru kannski bærilegir fyrir pör,
kjarnafjölskyldur og áhugamenn
um kappleiki en ekki okkur hin.
+!..3+) ætti ég bara að gerast meðhjálpari aftur. Hugsa sér
að það gæti bjargað fyrir mér 52
dögum á ári að hjálpa presti að
klæða sig.
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