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HM var góð upphitun
fyrir Latabæ

!TVINNA

Rektor á Bifrö

¥ -)¨*5 ",!¨3).3
Háskólinn á
Bifröst óskar
efti
rekt

¥ÖRËTTA¹LFURINN SVARAR GAGNRÕNISRÎDDUM
st

&«,+ 

ð

-%34 ,%3.! $!'",!¨  ¥3,!.$)

 NËVEMBER  q  TÎLUBLAÈ q  ¹RGANGUR

3ÅMI  

35..5$!'52
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SEM HÎFUNDAR ÖURFI
ÖË ALLTAF AÈ GERA
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3IGRÒN %LDJ¹RN RITHÎFUND
UR OG MYNDLISTARMAÈUR
'ETUR VART HUGSAÈ SÁR SKEMMTI
LEGRA STARF EN AÈ SKRIFA B¾KUR FYRIR
BÎRN
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3TERKAR TAUGAR TIL
SAMFÁLAGSINS
2AKEL /LSEN ER STJËRNARFORMAÈUR
ÒTGERÈARFYRIRT¾KISINS !GUSTSON
EHF Å 3TYKKISHËLMI SEM ER
Å EIGU FJÎLSKYLDU HENNAR
OG R¾ÈIR UM FYRIRT¾KIÈ
OG LÅFIÈ Å 3TYKKISHËLMI
6)¨4!, 
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¥ DAG VERÈA
NORÈL¾GAR ¹TTIR   MS 3NJË
KOMA EÈA ÁL ¹ LANDINU NORÈANVERÈU
EN BJARTVIÈRI SYÈRA 6¾GT FROST MEÈ
STRÎNDUM EN ALLT AÈ  STIGA FROST TIL
LANDSINS
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Mistök að styðja
innrásina í Írak
Formaður Framsóknarflokksins segir ákvarðanir stjórnvalda um málefni Íraks
hafa verið rangar eða mistök. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd segir að vel megi vera að ákvörðunin hefði mátt vera lýðræðislegri.
34*«2.-, Jón Sigurðsson, formað-

ur Framsóknarflokksins, kvað fastar að orði en málsvarar ríkisstjórnarinnar hafa áður gert um
Íraksmálið í ræðu á fundi miðstjórnar flokksins í gær.
Jón sagði ákvarðanir íslenskra
stjórnvalda hafa byggst á röngum
upplýsingum og því verið rangar
eða mistök.
„Þær upplýsingar sem ég hef
fengið benda til þess að það var
ekki fjallað um málið rækilega á
sínum tíma og þá er kominn tími til
að fara yfir það,“ sagði Jón í samtali við Fréttablaðið.
Hann kveðst hafa orðið var við
að flokksmenn vildu ræða málið og
hvetur til slíkra umræðna.
Jón hafnar hins vegar að með
orðum sínum sé hann að skjóta á
Halldór Ásgrímsson. „Nei, ég er
ekki að því. Hann hefur sjálfur sagt
að ákvörðunin hefði verið byggð á
röngum upplýsingum og það er
raunverulega það sem ég er að endurtaka.“
Spurður hvort hann telji ásýnd
flokksins breytast við þessa yfirlýsingu segir Jón að það kunni að
gerast. Það sé hins vegar ekki aðalatriðið. „Aðalatriðið er að við erum
að leiða sannleika í ljós.“

/2¨ *«.3 5- ¥2!+
b-IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM ¹KVARÈANIR ÅSLENSKRA STJËRNVALDA ¹ SÅNUM TÅMA
UM M¹LEFNI ¥RAKS ¶¾R BYGGÈUST ¹ RÎNGUM UPPLÕSINGUM &ORSENDURNAR VORU
RANGAR OG ¹KVARÈANAFERLINU ¹BËTAVANT ¶ESSAR ¹KVARÈANIR VORU ÖVÅ RANGAR EÈA
MISTÎK
3VONEFNDUR LISTI UM bSTAÈFASTAR ÖJËÈIRm VAR EINHLIÈA FRAMSETNING "ANDA
RÅKJASTJËRNAR OG HLUTI AF ÖESSARI HÎRMULEGU ATBURÈAR¹S
KVARÈANIR UM ÎRYGGISM¹L OG ALÖJËÈAVERKEFNI BER ¾VINLEGA AÈ TAKA EFTIR
VANDAÈASTA UNDIRBÒNING OG EFTIR TRÒNAÈARSAMR¹È VIÈ LÎGM¾TAR STOFNANIR
EINS OG UTANRÅKISM¹LANEFND !LÖINGIS
6IÈ SKULUM TALA HREINSKILNISLEGA UM ÖETTA HVORT SEM EINHVER OKKAR
TENGDUST ÖESSU SJ¹LF EÈA KOMU ÖAR HVERGI N¾RRIm

Jón segist gera ráð fyrir að
fræðimenn muni fjalla um hvort
stjórnvöld þurfi að biðjast afsökunar á stuðningnum, líkt og sumir
hafa kallað eftir, en minnir á að lögfræðiálit sýni að ákvörðunin var
lögmæt á sínum tíma.
Drífa Hjartardóttir, einn af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem
sæti á í utanríkismálanefnd, segir
auðvelt að horfa til baka og meta
hlutina nokkrum árum eftir að
ákvörðun um stuðning var tekin.
„Jón sat ekki inni á þingi þegar
þessi ákvörðun var tekin og var
ekki í þeirri stöðu sem Davíð og

,EIÈTOGI (AMAS SAMTAKANNA

Boðar uppreisn
0!,%34¥.! Náist ekki sátt um
sjálfstætt palestínskt ríki innan
sex mánaða munu Palestínumenn leggja í þriðju intifadauppreisnina, sagði Khaled
Meshaal, leiðtogi Hamassamtakanna í gær.
Meshaal kvað alþjóðasamfélagið hafa „sögulegt tækifæri“
til að standa að stofnun
palestínsks ríkis, á því svæði
sem Palestína réði yfir fyrir
stríðið sem braust út 1967 og án
allra landnemabyggða Ísraelsmanna.
KËÖ

Opið 13–17
í dag

Halldór voru í á þeim tíma,“ segir
Drífa. „Málið er okkur öllum
afskaplega erfitt, en ég held að á
sínum tíma hafi menn tekið
ákvörðun út frá þeim staðreyndum
sem þá lágu fyrir. Það er ekki hægt
að horfa fram í framtíðina þegar
tekin er ákvörðun.“
Aðspurð segir Drífa að vel megi
vera að ákvörðunina um stuðninginn við innrásina í Írak hefði átt að
taka á lýðræðislegri máta og að
fjalla hefði mátt betur um hana á
sínum tíma. Drífa telur sjálfsagt
og nauðsynlegt að fara yfir
Íraksmálið.
BÖS  KËÖ  SJ¹ SÅÈU 

Bókatíðindi barnanna fylgja Fréttablaðinu í dag
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!LLS HAFA FJËRIR L¹TIST Å SLYSUM VIÈ FRAMKV¾MDIR VEGNA +¹RAHNJÒKASTÅFLU

Banaslys varð á Fljótsdalsheiði
Gylfi, yrði Íslendingum betur
borgað með evru?
b(VERT OKKAR HEFÈI EFNI ¹ AÈ KAUPA
MEIRA LAMBAKJÎTm
'YLFI :OÃGA PRËFESSOR Å HAGFR¾ÈI OG
VIÈSKIPTADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS SEGIR HAG
¥SLANDS KUNNA AÈ VERA BETUR BORGIÈ MEÈ
AÈILD AÈ MYNTBANDALAGI %VRËPUSAM
BANDSINS

"!.!3,93 Tæplega fimmtugur króatískur
maður lést í gærmorgun í vinnuslysi á Fljótsdalsheiði.
Slysið varð með þeim hætti að verið var að
hífa einangrunarkeðju upp í mastur, þar sem
verið er að breyta Kröflulínu 2 vegna Kárahnjúkavirkjunar, þegar keðjan féll til jarðar
og lenti á starfsmanni króatísks fyrirtækis
sem þar er að störfum sem verktaki fyrir
Landsnet.
Læknir og sjúkrabíll sem eru á Kárahnjúkasvæðinu voru komnir á innan við stundarfjórðungi og var maðurinn fluttur á sjúkrahúsið á Egilsstöðum. Hann var úrskurðaður
látinn við komuna þangað.
Þórður Guðmundsson, forstjóri Landsnets,
segir slysið hafa orsakast af því að reipi hafi

"!.!3,93 6)¨ &2!-+6-$)2
6%'.! +2!(.*²+!6)2+*5.!2
N  ¥SLENSKUR STARFSMAÈUR !RNARFELLS LÁST
VEGNA GRJËTHRUNS Å STÅFLUST¾ÈINU VIÈ (AFRA
HVAMMAGLJÒFUR

N  ¥SLENSKUR STARFSMAÈUR !RNARFELLS LÁST
VEGNA GRJËTHRUNS AF VÎLDUM SPRENGINGAR Å
AÈRENNSLISGÎNGUM Å $ESJAR¹RDAL

N  ¥SLENSKUR STARFSMAÈUR HJ¹ 3UÈURVERK
LÁST ÖEGAR SKURÈGRAFA VALT VIÈ $ESJAR¹RSTÅFLU

N  +RËATÅSKUR STARFSMAÈUR ,ANDSNETS LÁST
ÖEGAR EINANGRUNARKEÈJA FÁLL ¹ HANN ¹ &LJËTS
DALSHEIÈI

slitnaði þegar verið var að hífa keðjuna upp.
„Það er ekki vitað af hverju reipið slitnaði en
málið er komið í rannsókn, bæði hjá lögreglunni á Egilsstöðum og Vinnueftirlitinu.“
Alls hafa orðið fjögur banaslys í tengslum
við framkvæmdirnar á Kárahnjúkum, þar af
þrjú á þessu ári. Þrír ungir Íslendingar hafa
látist í fyrri slysunum.
Undirbúningsframkvæmdir hófust um
mitt ár 2002 en verkið hófst af alvöru vorið
2003 eftir að gengið hafði verið frá öllum
samningum að sögn Sigurðar Arnalds, talsmanns Landsvirkjunar vegna Kárahnjúkavirkjunar.
„Þetta eru náttúrulega gríðarlega miklar
og hættulegar framkvæmdir en allt meira en
núll er mikið.“
SDG

þýðingu
Kæra vegna meints Kæra
án þeirra leyfis
vanhæfis yfirmanna
)NDÅ¹NAR LÎGS¾KJA -ICROSOFT

45.'5-, Mapuche-indíánaætt-

3)'52®2. ¶EGAR ERNINUM VAR BJARGAÈ

VANTAÈI ¹ HANN ALLAR STÁLFJAÈRIR ¶¾R HAFA
VAXIÈ ¹ NÕ OG VERÈUR HONUM SLEPPT Å DAG

&IMM M¹NAÈA ¾VINTÕRI LOKIÈ

Sigurerni sleppt
.44²2! Erninum Sigurerni

verður sleppt í dag. Hann hefur
dvalið í Húsdýragarðinum í
Laugardal síðan í lok júní.
Samkvæmt niðurstöðum sýna
sem tekin voru úr fuglinum er
hann ósýktur og fær að halda til
síns heima í Grundarfirði. Þar
mun Sigurbjörg Pétursdóttir,
bjargvættur arnarins, sleppa
honum.
Sigurörn kom í Húsdýragarðinn í tengslum við verkefnið
„Villt dýr í hremmingum“. Hann
hafði steypst ofan í lón en náð að
koma sér að landi þar sem honum
var bjargað. Einhverra hluta
vegna vantaði á hann stélfjaðrirnar, en þær hafa nú vaxið aftur og
er örninn sjálfbjarga á ný.
SÖS

,®'2%',5&2¡44)2
®LVUNARL¾TI Å MIÈB¾
.OKKUÈ VAR UM ÎLVUNARL¾TI Å MIÈBORG
2EYKJAVÅKUR AÈFARANËTT LAUGARDAGS
ÖR¹TT FYRIR F¹MENNI AÈ SÎGN LÎGREGLU
.ËTTIN GEKK ÖË STËRSLYSALAUST FYRIR SIG
3EX VORU TEKNIR FYRIR ÎLVUNARAKSTUR

6ATNSTJËN Å TÎLVUVERSLUN
3LÎKKVILIÈ 2EYKJAVÅKUR VAR KALLAÈ
ÒT EFTIR AÈ HEITAVATNSLEIÈSLA HAFÈI
SPRUNGIÈ Å TÎLVUVERSLUN Å MIÈBORG
2EYKJAVÅKUR -JÎG MIKIÈ TJËN VARÈ Å
VERSLUNINNI VEGNA GUFU OG VATNS AÈ
SÎGN SLÎKKVILIÈSINS

Fimm einstaklingar sem hafa stöðu sakborninga í rannsókn lögreglu vegna
meintra brota á skattalögum hafa kært meint vanhæfi lögreglumanna. Orð og
athafnir yfirmanna lögreglunnar gefa tilefni til kæru, segir Gestur Jónsson.
"!5'3-, Jón Ásgeir Jóhannesson, Jóhannes Jónsson, Kristín
Jóhannesdóttir, Tryggvi Jónsson
og Stefán Hilmarsson, sem öll
tengjast rannsókn á skattamálum
Baugs, hafa lagt fram kæru í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna meints
vanhæfis yfirmanna efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra.
Þetta staðfestu Gestur Jónsson,
lögmaður Jóns Ásgeirs, og Einar
Þór Sverrisson, lögmaður Jóhannesar Jónssonar, í samtali við Fréttablaðið í gær.
„Kæran byggist á því að þessir
fimm einstaklingar, sem saman
standa að þessari kæru, telja að
yfirmenn
efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra
hafi
með
orðum og athöfnum sínum opinberað það að þeir gæti ekki hlutleysis við rannsókn í þessu máli,“
sagði Gestur.
Kærendur ætla sér ekki að
svara spurningum er varða skattarannsóknina þangað til niðurstaða
fæst í kærumálinu en það verður
tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur á morgun. Eggert Óskarsson
hefur verið skipaður dómari í
kærumálinu.
Upphaf skattamálsins, sem nú
er til rannsóknar, er kæra skattrannsóknarstjóra vegna ætlaðra
brota einstaklinga og fyrirtækja
tengdum Baugi á skattalögum árið
2004.
Eins og haft hefur verið eftir
Jóni H. B. Snorrasyni, yfirmanni
efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra, í Fréttablaðinu tengjast ætluð brot á skattalögum ekki
því máli sem er til meðferðar fyrir
dómi né heldur þeim málefnum

„Hvorki hógvært né látlaust“
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bálkurinn frá Chile ætlar að
lögsækja Microsoft vegna
þýðingar á stýrikerfinu Windows.
Leiðtogar ættbálksins segja að
fyrirtækið hafi brotið lög þegar
það þýddi stýrikerfi sitt á tungumálið mapuzugun, sem talað er af
um fjögur hundruð þúsund Chilebúum, án leyfis þeirra.
Leiðtogarnir sendu Bill Gates
einnig bréf þar sem hann er
sakaður um „vitsmunalegan stuld“.
Málshöfðunin vekur upp spurninguna um hvort hægt sé að eiga
tungumál, en talsmenn Microsoft
hafa ekki tjáð sig um málið.
SÖS

!FRÅKURÅKIÈ 2ÒANDA

,®'-%.. !¨ 34®2&5- ¥ $«-3!, 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON SÁST HÁR
AFHENDA LÎGMÎNNUM GÎGN VIÈ AÈALMEÈFERÈ Å FYRRA "AUGSM¹LINU FYRIR DËMI
*ËN SGEIR *ËHANNESSON *AKOB -ÎLLER LÎGMAÈUR 4RYGGVA *ËNSSONAR OG +RISTÅN
%DWALD LÎGMAÈUR +RISTÅNAR *ËHANNESDËTTUR SITJA VIÈ HLIÈ 'ESTS *ËNSSONAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

'%3452 *«.33/. 3EGIR ORÈ OG ATHAFNIR YFIRMANNA HJ¹
2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA BENDA TIL VANH¾FIS &2¡44!",!¨)¨'6!

Baugs sem eru til skoðunar hjá
yfirskattanefnd. Samkvæmt upplýsingum frá Jóni hafa margir réttarstöðu sakborninga í málinu en
hann hefur ekki viljað gefa það
upp hversu margir það eru.
Aðalmeðferð í Baugsmálinu,
sem nú er til meðferðar í héraðsdómi, fer fram 12. febrúar á næsta
ári en átján ákæruliðir bíða efnismeðferðar eftir að fyrsta lið
ákærunnar var vísað frá dómi.
Vitnalisti ákæruvaldsins telur
82 vitni en verjendur sakborninga
í málinu ætla sér að kalla til að

minnsta kosti tíu vitni til viðbótar.
Arngrímur Ísberg, dómari í málinu, sagðist við fyrirtöku málsins
búast við því að aðalmeðferð í málinu gæti tekið allt upp í fimm vikur
og gaf Sigurður Tómas Magnússon, settur saksóknari í málinu,
það í skyn að vitnaleiðslur yfir Jóni
Ásgeiri gætu tekið allt upp í þrjá
daga.
Ekki náðist í Jón H. B. Snorrason, yfirmann efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra, við vinnslu
þessarar fréttar.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Slítur stjórnmálasambandi
við Frakkland
0!2¥3 !0 Ríkisstjórn Rúanda

hefur kallað erindreka sinn heim
frá París og sendiherra Frakka í
Rúanda undirbjó heimför sína í
gærkvöldi, en hann átti að reka úr
landi eftir helgi.
Frönsk rannsókn á morði
forseta Rúanda árið 1994 stendur
nú yfir og voru gefnar út
handtökuskipanir á níu háttsetta
embættismenn núverandi
stjórnar landsins á miðvikudag.
Mennirnir eru grunaðir um aðild
að morðinu og bandamenn
núverandi forseta, Pauls Kagame.
Haft er eftir dómsmálaráðherra Rúanda að stjórnmálasambandinu hafi verið slitið vegna
yfirgangssemi Frakka.
KËÖ

,®'2%',5&2¡44)2
.EFBROTINN EFTIR HÎGG
.OKKUÈ VAR UM SLAGSM¹L OG PÒSTRA Å
2EYKJANESB¾ AÈFARANËTT LAUGARDAGS
AÈ SÎGN LÎGREGLU OG VAR EINN MAÈUR
NEFBROTINN EFTIR HÎGG Å ANDLITIÈ

2JÒPNAVEIÈITÅMABILINU LÕKUR Å N¾STU VIKU OG LJËST AÈ VEÈUR HEFUR HAFT MIKIL ¹HRIF

(ELMINGUR VEIÈIDAGA NÕTTIST
6%)¨) Tæp vika er eftir af rjúpnaveiðitímabilinu í ár

og ljóst að umhleypingar í veðri hafa sett stórt strik
í reikning veiðimanna. Aðeins tólf til fjórtán
veiðidagar af 25 hafa nýst vegna veðurs og er talið
að aldrei hafi eins lítið veiðst af rjúpu þegar veiðar
hafa verið leyfðar á annað borð. Eins hefur lítið sést
af rjúpu í flestum landshlutum og veiðimenn á
nokkrum stöðum á Austurlandi helst lent í sæmilega
góðri veiði.
Sigmar B. Hauksson, formaður Skotveiðifélags
Íslands, segir marga veiðimenn hafa gengið
daglangt án þess að sjá fugl. „Veðrið hefur spilað
stórt hlutverk. Framan af var haustið mjög milt og
rjúpan hafði æti um allt. Því hefur fuglinn verið
mjög dreifður og styggur.“ Sigmar segir einnig
marga bændur af landsbyggðinni hafa haft samband
við sig og sagt að hretið í haust hafi haft mjög slæm
áhrif á stofninn. „Svo er talað um það á Suður- og
Vesturlandi hvað mikið er af ref. Það var mikið í
fyrra en keyrir um þverbak núna.“ Það er einnig
skoðun Sigmars að veiðimenn virði þau tilmæli
umhverfisráðherra að stunda hófveiði, sem hefur
töluverð áhrif á heildarveiðina. Hann á því ekki von

*«,!34%)+ 6¹LYND VEÈUR HAFA SETT STËRT STRIK Å REIKNINGINN HJ¹

RJÒPNAVEIÈIMÎNNUM Å ¹R OG ER ÒTLIT FYRIR LITLA VEIÈI

-9.$$!.¥%,

á mikilli sókn síðustu dagana þar sem margir
veiðimenn hafi náð sínum rjúpum nú þegar.
Skotveiðifélag Íslands hyggst gera skoðanakönnun meðal skotveiðimanna nú um mánaðamótin. Þar
verða athugaðir margir þættir veiðanna sem snúa
sérstaklega að veiðimönnum.
SH¹

Sparisjóðabanki Íslands
hefur skipt um nafn
Við erum

AP almannatengsl / H2 hönnun

Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsöluog fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum,
innlendum sem erlendum fjármálafyrirtækjum og öðrum
stærri aðilum. Icebank hefur verið í eigu sparisjóðanna í
20 ár en ólíkt þeim á hann ekki viðskipti við almenning.
Icebank veitir fyrirtækjum, fagfjárfestum og öðrum
umsvifamiklum viðskiptavinum innanlands sem utan
sérhæfða þjónustu. Bankinn fylgir íslenskum félögum eftir
í útrás með ráðgjöf, lánveitingum og þátttöku í fjárfestingum.

www.icebank.is
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$ËMSM¹LAR¹ÈHERRA R¾ÈIR HUGSANLEGA STAÈSETNINGU NÕS LÎGREGLUEMB¾TTIS

3KËGR¾KTARFÁLAG 2EYKJAVÅKUR

Sambýli lögreglu og fangelsis

Sextugsafmæli
í Ráðhúsinu

&!.'%,3)3-, Spurning er hvort

hagkvæmt sé að huga að nýjum
höfuðstöðvum fyrir lögregluna á
höfuðborgarsvæðinu í tengslum
við nýtt gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi að því er kom fram í
svari Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra
við
fyrirspurn
Björns Inga Hrafnssonar, varaþingmanns Framsóknarflokksins
og formanns borgarráðs á Alþingi
á föstudag. „Slíkt sambýli er vel
þekkt í nágrannalöndum okkar og
hefur reynst vel bæði faglega og
fjárhagslega.“
Björn sagði nýbyggingar í þágu
fangelsa vera forgangsverkefni í
byggingarmálum hjá dómsmála-

,®'2%',534®¨). 6)¨ (6%2&)3'®45

(ÎFUÈSTÎÈVAR HINS NÕJA EMB¾TTIS VERÈA
¹ (VERFISGÎTU Å 2EYKJAVÅK AÈ MINNSTA
KOSTI TIL AÈ BYRJA MEÈ AÈ SÎGN "JÎRNS

ráðuneytinu, þar á meðal bygging
nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu.
Valtýr Sigurðsson fangelsis-

málastjóri segir að rætt hafi verið
um að vel passaði að hafa lögreglu
í námunda við nýtt fangelsi sem
áformað er að rísi á svæðinu á
Hólmsheiði. „Það er núna verið að
gera forathugun og þarfagreiningu og gert ráð fyrir tveimur
árum í þá vinnu. Áformað er að
fangelsið verði risið árið 2010.“
Valtýr gerir ekki ráð fyrir að
áform um staðsetningu breytist.
„En það er þó ekki heilagt, bara að
við fáum þessa vinnuaðstöðu.“
Björn Ingi segir heilmikil tíðindi felast í þessu svari dómsmálaráðherra og ljóst að þetta mál verði
tekið til umræðu milli borgaryfirvalda og ríkisins í kjölfarið.
SDG

.44²2! Skógræktarfélag
Reykjavíkur hélt upp á sextíu ára
afmæli sitt í gær. Málþing var
haldið í Tjarnarsal Ráðhúss
Reykjavíkur þar sem Stefán P.
Eggertsson, formaður félagsins,
flutti ávarp ásamt fleirum.
Á þinginu var Páli Samúelssyni, fyrrverandi eiganda Toyotaumboðsins á Íslandi, veittur
þakklætisvottur vegna framlags
hans til skógræktar í Esjuhlíðum.
Skógræktarfélag Reykjavíkur er
eitt af fimmtíu og níu skógræktarfélögum sem starfa undir
Skógræktarfélagi Íslands. Í
félaginu eru yfir þúsund manns.
SÖS

+ATRÅN *AKOBSDËTTIR

'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON

-ËTUM LAND
BÒNAÈARSTEFNU

3KÕR AFSTAÈA
GEGN AÈILD

+ATRÅN *AKOBSDËTTIR
VARAFORMAÈUR 6INSTRI
GR¾NNA ER ËSAMM¹LA
UTANRÅKISR¹ÈHERRA UM
AÈ AÈILD AÈ %VRËPU
SAMBANDINU SÁ MINNA
SKREF HELDUR EN AÈILDIN
AÈ %VRËPSKA EFNAHAGS
SV¾ÈINU VAR ¹ SÅNUM
TÅMA OG MIKILL MUNUR SÁ ¹ ÖESSU
TVENNU b%N ÖAÈ ER ALVEG RÁTT AÈ ÖAÈ
SEM ER AÈ GERAST HJ¹ !LÖJËÈAVIÈSKIPTA
M¹LASTOFNUNINNI ¹ EFTIR AÈ HAFA MIKIL
¹HRIF .Ò RÅÈUR MEST ¹ AÈ MËTA OKKAR
LANDBÒNAÈARSTEFNU HVORT SEM VIÈ
VERÈUM INNAN EÈA UTAN %3"m
+ATRÅN SEGIR UTANRÅKISR¹ÈHERRA OFT
HAFA VIÈRAÈ ¹HUGA SINN ¹ AÈ TEKIN
VERÈI UPP EVRA b/G HÒN ER GREINILEGA
BÒIN AÈ ¹TTA SIG ¹ AÈ TIL ÖESS ÖARF AÈ
GANGA Å %3" (ÒN ÖARF LÅKA AÈ SETJA
SINN SVIP ¹ EMB¾TTIÈm

'UÈJËN !RNAR +RISTJ
¹NSSON FORMAÈUR
&RJ¹LSLYNDA FLOKKS
INS SEGIR AFSTÎÈU
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS
SKÕRA Å %VRËPUM¹LUM
&LOKKURINN SÁ GEGN
AÈILD AÈ %VRËPUSAM
BANDINU
b/G ÁG VEIT EKKI HVAÈ UTANRÅK
ISR¹ÈHERRA ER AÈ HUGSA PRÅVAT OG
PERSËNULEGA (ÒN ER KANNSKI AÈ
SENDA EINHVER SKILABOÈ FYRIR KOSNING
AR TIL HUGSANLEGRA STUÈNINGSMANNA
%VRËPUSAMBANDSAÈILDAR Å ÖEIRRI VON
AÈ EINHVERJIR ÖEIRRA STYÈJI &RAMSËKN
ARFLOKKINNm
'UÈJËN !RNAR SEGIST EKKI ¹TTA SIG
¹ ÖVÅ Å HVERS UMBOÈI UTANRÅKISR¹È
HERRA ER AÈ TALA ÖAR SEM AÈILD AÈ
%VRËPUSAMBANDINU HAFI EKKI VERIÈ ¹
DAGSKR¹ RÅKISSTJËRNARINNAR HINGAÈ TIL

'5¨.) '²3433/.
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GÒST «LAFUR GÒSTSSON

Guðni segir óþarfa að
takast á um ESB-mál

3T¾RSTA PËLIT
ÅSKA SPURNINGIN

Varaformaður Framsóknarflokksins segir að á meðan Íslendingum líði vel og
ráði auðlindum sínum knýi ekkert á um átök um Evrópumál. Formaður flokksins segir fyrst hægt að fjalla um hugsanlega aðild eftir fjögur til fimm ár.

GÒST «LAFUR GÒSTS
SON VARAFORMAÈUR
3AMFYLKINGARINNAR
SEGIR FAGNAÈAREFNI AÈ
AÈRIR FLOKKAR EN 3AM
FYLKINGIN SÁU FARNIR AÈ
LÅTA J¹KV¾ÈUM AUGUM
¹ AÈILD ¥SLANDS AÈ
%VRËPUSAMBANDINU
b¶ETTA ER ST¾RSTA PËLITÅSKA SPURNING
SAMTÅMANS /G 3AMFYLKINGIN HEFUR
SKRIFAÈ HEILA BËK UM KOSTI OG GALLA
AÈILDAR OG KOMIST AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
AÈ KOSTIRNIR SÁU MEIRI EN GALLARNIRm
GÒST SEGIR EKKI NËG AÈ LANDBÒN
AÈI SÁ BETUR BORGIÈ INNAN %3" HELDUR
EIGI ÖAÈ LÅKA VIÈ UM SJ¹VARÒTVEGINN
b¶AÈ ER MIKIÈ AF RANGF¾RSLUM UM
SJ¹VARÒTVEGSSTEFNU %3" SEM ÖARF
AÈ LEIÈRÁTTA ÖVÅ ÖAR ER EKKERT NEMA
SËKNARF¾RI FYRIR ÅSLENSKAN SJ¹VARÒTVEG
GÎNGUM VIÈ INN ¶AÈ ER ALVEG TRYGGT
AÈ AÈRAR ÖJËÈIR MUNU EKKI HAFA VEIÈI
RÁTT Å OKKAR LÎGSÎGUm

34*«2.-, Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, deilir þeirri skoðun Valgerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra að það væri minna skref að stíga
fyrir Íslendinga að ganga í Evrópusambandið en
aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu var á sínum
tíma.
„Það var stórkostlegt framfaraskref þegar við
gengum í Evrópska efnahagssvæðið og það hefur haft
stórkostleg áhrif á þróunina á Íslandi,“ segir Jón.
Hann ítrekar um leið fyrri orð sín um að fyrst sé að ná
langvarandi og varanlegum stöðugleika í efnahagslífinu áður en spurningar um hugsanlega aðild að ESB
komi á dagskrá. „Þetta tekur fjögur til fimm ár. Á
þeim tíma breytist veröldin; bæði Ísland og Evrópusambandið, en þá getum við fjallað um þetta út frá
styrkleika okkar og metnaði.“
Guðni Ágústsson, varaformaður flokksins, segir
ummæli Valgerðar hluta af fræðilegri umræðu um
málið. „Margir héldu fram að EES væri forstofan og
fyrst við hefðum sagt A þyrftum við að segja B. EESsamningurinn var stórt skref og honum hafa fylgt
mikil tækifæri sem hafa breytt íslensku samfélagi
mikið.“ Aðild að Evrópusambandinu sé hins vegar
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gríðarlega stórt og pólitískt mál. „Það kemur auðvitað
fram hjá Valgerði að það snýr að okkar auðlindum og
sjálfsákvörðunarrétti þannig að á meðan okkur líður
vel og ráðum okkar auðlindum sjálf sé ekki að neitt
knýi á um átök um þetta mál.“
Sigurgeiri
Þorgeirssyni,
framkvæmdastjóra
Bændasamtakanna, líst svo á áform Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar (WHO) um aukið frelsi í viðskiptum með búvörur að svo gæti farið að íslenskur landbúnaður ætti skárra skjól innan Evrópusambandsins.
Guðni lítur málið öðrum augum og kveðst ekki sjá
fyrir sér að Evrópusambandið hafi, eftir inngöngu
margra stórra og fátækra ríkja, ráð á að styrkja landbúnað með sama hætti og áður. Hann segir einnig að
landbúnaður í Finnlandi og Svíþjóð hafi lent í miklum
þrengingum við inngöngu ríkjanna í ESB. „Menn hafa
áhyggjur af alþjóðasamningunum en það er ekki hægt
að fullyrða um að okkur mundi ganga betur í Evrópusambandinu. Íslenskum landbúnaði hefur vegnað vel
undir hægfara þróun þar sem tollar hafa lækkað stig
af stigi. Greinin hefur verið að búa sig undir framtíðina og ég trúi að hún muni standast þessa WTO-samninga.“
BJORN FRETTABLADIDIS

!RNBJÎRG 3VEINSDËTTIR

!LLT ANNAÈ
¹KVÎRÈUNARVALD
¶AÈ ER TALSVERÈUR
MUNUR ¹ ÖVÅ AÈ GANGA
Å %VRËPUSAMBANDIÈ OG
AÈ VERA AÈILI AÈ %%3
SAMNINGNUM SEGIR
!RNBJÎRG 3VEINSDËTTIR
ÖINGFLOKKSFORMAÈUR
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
UM UMM¾LI 6ALGERÈAR
3VERRISDËTTUR UTANRÅKISR¹ÈHERRA
b¶AÈ M¹ AUÈVITAÈ SEGJA AÈ
TÎLUVERT SÁ TIL Å ÖESSU EN ÁG HELD AÈ
LÎGFORMLEGI HLUTINN SÁ EINMITT STËRI
HLUTINN 3J¹LFS¹KVÎRÈUNARVALD OKKAR
SEM ÖJËÈRÅKIS VERÈUR AUÈVITAÈ ALLT
ANNAÈ Å %VRËPUSAMBANDINU EN ÖAÈ
ER INNAN %VRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈISINS
FYRIR UTAN AÈ VIÈ ERUM AÈ TALA UM
HAGSMUNI SJ¹VARÒTVEGSINS 6IÈ AFSÎL
UM OKKUR YFIRR¹ÈUM YFIR VEIÈISV¾ÈUN
UM Å KRING UM LANDIÈ MEÈ AÈILD AÈ
%VRËPUSAMBANDINU m SEGIR !RNBJÎRG
3VEINSDËTTIR
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-¹LÖING UM ENDURSKOÈUN GRUNNSKËLALAGA OG FRAMTÅÈARSÕN Å M¹LEFNUM GRUNNSKËLANS

!FLAVERÈM¾TI 

'RUNNSKËLAM¹L R¾DD ¹ -3.

Ufsaafli mun
verðmeiri nú

-%..45. Málþing um framtíðarsýn í málefnum

3*6!2²46%'52 Aflaverðmæti

grunnskólans og ný grunnskólalög fór fram á Nordica
hóteli í gær. Form málþingsins var nokkuð nýstárlegt
þar sem umræða milli gesta og fyrirlesara fór fram
með MSN-spjalli á nettengdum tölvum sem voru á
hverju borði.
Meðal þeirra sem fluttu ávörp voru Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Guðrún
Ebba Ólafsdóttir, formaður endurskoðunarnefndarinnar. Menntamálaráðuneytið boðaði til málþingsins í
tengslum við heildarendurskoðun á grunnskólalögum,
en nefnd þess efnis var skipuð í mars á þessu ári.
„Þetta var mjög skemmtilegt og óhefðbundið
málþing,“ segir Guðrún Ebba. „Það voru fjórir sem
opnuðu umræðuna um álitamálin á þinginu og á
meðan þeir töluðu gat fólk sent spurningar og
skoðanir á MSN-spjallinu. Allur salurinn tók þátt í
umræðunni.“

íslenskra skipa nam 52,3 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum
ársins 2006 samanborið við 47,7
milljarða á sama tímabili 2005.
Aflaverðmæti hefur aukist um 4,6
milljarða eða 9,7 prósent. Aflaverðmæti ágústmánaðar nam 6
milljörðum en í ágúst í fyrra var
verðmæti afla 5,5 milljarðar.
Aflaverðmæti botnfisks var í lok
ágúst orðið 39,3 milljarðar miðað
við 31,9 milljarða á sama tíma árið
2005. Verðmæti þorskafla var 18,1
milljarður og jókst um 8,4 prósent.
Ufsaaflinn jókst að verðmæti um
78,4 prósent, var 3,2 milljarðar.

4+.)6$$ 5-2¨! 'ESTIR G¹TU SPURT FYRIRLESARA OG SAGT
SÅNA SKOÈUN MEÈ -3. SPJALLI ¹ NETTENGDUM TÎLVUM SEM VORU
¹ HVERJU BORÈI

Hún segir að helst hafi verið rætt um að auka
sveigjanleika, valfrelsi og sjálfstæði sveitarfélaga og
skóla. „Nú tekur við það ferli hjá endurskoðunarnefndinni að skrifa frumvarp um heildarendurskoðun
grunnskólalaga, við erum komin með mjög gott
veganesti.“
SÖS

0ÒTÅN OG %3"

SH¹

*«. 3)'52¨33/. &/2-!¨52 &2!-3«+.!2&,/++3).3 3AGÈI ÖAÈ HAFA
VERIÈ MISTÎK EÈA RANGT AÈ STYÈJA INNR¹SINA Å ¥RAK ¹ SÅNUM TÅMA &LOKKS
MENN ¹ MIÈSTJËRNARFUNDI KLÎPPUÈU FORMANNINUM LOF Å LËFA FYRIR ÖAU ORÈ

Fundur skilaði
engum árangri

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

(%,3).+) !0 Leiðtogafundur

&/23%4) ¥3,!.$3 «LAFUR 2AGNAR 'RÅMS

SON ¹VARPAÈI GESTI Å NÕJUM HÒSAKYNNUM
GÎNGUDEILDAR 3 Å %FSTALEITI

.Õ GÎNGUDEILD 3

Von í Efstaleiti
(%),"2)'¨)3-, Samtök áhugamanna um áfengis- og vímuefnavandann, SÁÁ, tóku formlega í
notkun nýja 1.500 fermetra
göngudeild við Efstaleiti 7 í gær
og var hún nefnd Von.
Mæting var með besta móti, en
um fimm hundruð gestir heiðruðu
samtökin við þetta tækifæri.
Meðal þeirra var forseti lýðveldisins, Ólafur Ragnar Grímsson,
ásamt Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni
borgarstjóra, sem lýsti yfir
einlægum vilja sínum til nánara
samstarfs við samtökin. Þórarinn
Tyrfingsson, formaður SÁÁ, var
hinn ánægðasti með opnunina og
sagði hana hafa verið glæsilega.
KËÖ

,%)¨2¡44).'
¥ &RÁTTABLAÈINU Å G¾R VAR SAGT AÈ RNI
*OHNSEN OG 'UNNAR -AREL %GGERTSSON
SKIPASMIÈUR V¾RU FR¾NDUR ¶AÈ ER
EKKI RÁTT

Rússlands og Evrópusambandsins í Finnlandi í fyrradag var
árangurslaus að mestu. Vladimir
Pútín Rússlandsforseti og
leiðtogar
Evrópusambandsríkjanna
komu sér að vísu
saman um að
nauðsynlegt
væri að semja
um frjáls
6,!$)-)2 0²4¥. viðskipti með
2¾DDI ORKUM¹L Å orku, en Pútín
&INNLANDI Å G¾R
gerði þó lýðum
&2¡44!",!¨)¨!0 ljóst að hann
væri enn ekki
tilbúinn til slíkra samninga.
Pútín vill hvorki veita
erlendum fyrirtækjum aðgang að
orkulindum Rússlands, né heldur
skipta upp stórum ríkiseinokunarfyrirtækjum í Rússlandi.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
(JËLBARÈI HVELLSPRAKK
4VEIR BÅLAR FËRU ÒT AF HVOR SÅNU MEGIN
¹ 3N¾FELLSNESVEGI VIÈ (ÎMLUHOLT
ÖEGAR HVELLSPRAKK ¹ HJËLBARÈA ANNARS
BÅLSINS $EKKIÈ SEM SPRAKK FËR FRAMAN
¹ BÅL SEM KOM ÒR GAGNST¾ÈRI ¹TT
-INNIH¹TTAR MEIÈSL URÈU ¹ FËLKI AÈ
SÎGN LÎGREGLUNNAR Å 3TYKKISHËLMI

Framsókn aðgreini sig
frá samstarfsflokknum
Formaður Framsóknarflokksins segir stjórnarsamstarfið hafa gengið vel. Hann
sagði þó ágreining vera milli flokkanna í mörgum málum, til dæmis greindi þá
á um hversu langt ætti að ganga í einkavæðingu.
Stjórnarsamstarfið
hefur gengið vel en framsóknarmenn þurfa að aðgreina sig skýrlega frá samstarfsflokknum –
Sjálfstæðisflokknum. Þetta sagði
Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, á fundi miðstjórnar flokksins í gær.
Í þessari fyrstu stóru ræðu
sinni á vettvangi Framsóknarflokksins kom formaðurinn víða
við. Hann fjallaði um stöðu flokksins, stjórnmálaástandið og verkefnin framundan.
Jón sagði að stefnumunur og
ágreiningur væri á milli stjórnarflokkanna í mörgum málum.
„Við höfum ólíkar áherslur í velferðarmálum, byggðamálum og
málum sem snerta tekjuskiptingu
og skattkerfi. Okkur greinir á um
það hversu langt skuli ganga í
einkavæðingu og við deilum um

34*«2.-,

samkeppni, óhefta frjálshyggju
eða þjóðleg samvinnuviðhorf.“
Ágreininginn við stjórnarandstöðuna sagði Jón þó meiri. Sagði
hann Samfylkinguna flakka á
milli póla og einkennast af vingulshætti en stefna vinstri grænna
væri hömlulaust afturhald og að
berjast gegn framförum. Jón
minntist ekki á Frjálslynda flokkinn.
Að mati formanns Framsóknarflokksins verða fjölskyldumálin efst á baugi í kosningabaráttunni. Sagði hann einnig að á sviði
skattamála þyrfti að skoða stöðu
þeirra sem aðeins telja fram fjármagnstekjur og um samgöngumál
sagði hann vilja framsóknarmanna að gera áætlun til langs
tíma um jarðgangagerð, þannig
að stanslaust verði á komandi áratug unnið að framkvæmdum. Enn

fremur skipti meginmáli að framsóknarmönnum takist að mynda
þjóðarsátt um umhverfisstefnuna
„þannig að allir nái samstöðu,
nema þá hörðustu ofstækismenn“.
Yfirlýsing Jóns um Íraksmál
féll í góðan jarðveg og klöppuðu
fundarmenn fyrir henni.
„Við skulum tala hreinskilnislega
um þetta, hvort sem einhver
okkar tengdust þessu sjálf eða
komu þar hvergi nærri,“ sagði
Jón. Hann sagði ákvarðanirnar
hafa byggst á röngum forsendum
og því verið rangar eða mistök.
Í ræðu sinni mærði Jón samverkamenn í þingflokki og ráðherraliði Framsóknar og sagði
Kristinn H. Gunnarsson rödd hins
óbundna og einbeitta gagnrýnanda. Að því var hlegið og klappað.
BJORN FRETTABLADIDIS

&RUMVARP UM STYRK TIL KJÎRFORELDRA VEGNA ¾TTLEIÈINGA ¹ ERLENDUM BÎRNUM
PI PAR • SÍA • 60788

10 bitar, stór franskar
og 2 lítra Pepsi

Hálf milljón í ættleiðingarstyrk
44,%)¨).'!2 Kjörforeldrar sem
ættleiða erlend börn með milligöngu löggiltra ættleiðingafélaga
munu fá 480.000 krónur í styrk frá
og með 1. janúar næstkomandi
samkvæmt tillögum um drög að
frumvarpi sem Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra kynnti á
ríkisstjórnarfundi í fyrradag.
Ísland er nú eina Norðurlandið
sem greiðir ekki ættleiðingarstyrki til kjörforeldra. Frumvarp
verður væntanlega tilbúið í næstu
viku að sögn Magnúsar, sem vonast til að það verði samþykkt fyrir
þinglok.
Heildarkostnaður við að ættleiða barn er rúm milljón samkvæmt upplýsingum frá Íslenskri

-!'.²3 34%&.33/. &ÁLAGSM¹LAR¹È

HERRA SEGIR ¾TTLEIÈINGARSTYRK VERA GRÅÈAR
LEGT HAGSMUNAM¹L FYRIR KJÎRFORELDRA OG Å
RAUN RÁTTL¾TISM¹L &2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

ættleiðingu sem er eina félagið
sem hefur verið löggilt af dómsmálaráðherra til að annast milli-

göngu um ættleiðingar á erlendum börnum. Fjöldi ættleiddra
barna frá öðrum löndum hefur
undanfarin ár verið að meðaltali
25 á ári og miðað við sambærilegan fjölda yrðu útgjöld ríkissjóðs
vegna styrkjanna um tólf milljónir króna á ári.
Starfshópurinn telur að fjöldi
ættleiðinga á erlendum börnum
geti aukist með ættleiðingarstyrk
til kjörforeldra. Íslensk stjórnvöld
hafa gert formlega samninga um
ættleiðingar við Kína, Indland,
Kólumbíu, Tékkland og Taíland að
sögn Karls Steinars Valssonar,
varaformanns Íslenskrar ættleiðingar, og að til standi að skoða
samninga við lönd í Afríku.
SDG
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+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI D¾MDUR Å  M¹NAÈA FANGELSI FYRIR VOPNAÈ R¹N

.ORSK KONA Å G¾SLUVARÈHALDI

Vopnaður með hulið andlit

Reyndi að leigja
táning til morðs

$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

 Hvaða íslenska sjónvarpsstöð
tryggði sér útsendingarrétt á
ensku knattspyrnunni á dögunum?
 Hvað heitir skip Binna í Gröf,
aflakóngsins úr Vestmannaeyjum?
 Hver er nýr rektor Háskólans
í Reykjavík?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 

aldri var dæmdur til fimmtán
mánaða óskilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir vopnað rán í Héraðsdómi Reykjaness í fyrradag.
Maðurinn fór inn í verslunina
Apótekarann í Kópavogi í febrúar
síðastliðnum með hulið andlit og
vopnaður búrhnífi. Hann ruddist
inn fyrir afgreiðsluborð verslunarinnar og heimtaði að sér yrði
afhent lyfið contalgin en tók fram
að hann vildi enga peninga. Þegar
starfsmenn sögðu honum að það
lyf væri ekki til heimtaði hann
ritalín. Hann fékk afhenta níu
kassa af því lyfi og hljóp síðan í
burtu.

!0«4%+!2).. -AÈURINN RÁÈST INN Å

VERSLUNINA Å FEBRÒAR SÅÈASTLIÈNUM VOPN
AÈUR BÒRHNÅFI OG HEIMTAÈI LYF

Maðurinn var handtekinn fimm
dögum síðar og færður til skýrslutöku. Þar sagðist hann vera saklaus af verknaðinum. Daginn eftir
var lýst eftir honum og fannst

hann þá á hóteli í Reykjavík með
hnífinn sem notaður var í ráninu.
Hann játaði brot sitt síðar þann
dag. Maðurinn kvaðst fyrir dómi
hafa verið í fíkniefnaneyslu síðastliðin tólf ár og sprautað sig
helming þess tíma. Eftir ránið og
handtökuna leitaði hann sér hjálpar við fíkn sinni og hefur að eigin
sögn verið allsgáður síðan.
Maðurinn hefur hlotið fjölmarga aðra dóma og var meðal
annars dæmdur í tólf mánaða
fangelsi í október í fyrra vegna
annars ráns. Hann situr þann dóm
af sér um þessar mundir og því
mun dómurinn í gær bætast við þá
fangelsisvist.
ÖSJ

./2%'52 Þrjátíu og fjögurra ára
gömul norsk móðir hefur verið
úrskurðuð í fjögurra vikna gæsluvarðhald, grunuð um að hafa
reynt að fá fimmtán ára stúlku til
að drepa óvin hennar.
Mun konan hafa boðið stúlkunni 10.000 norskar krónur fyrir
verknaðinn, eða jafnvirði 112.000
íslenskra króna.
Konan, sem býr í Arendal,
sendi stúlkunni tíu textaskilaboð
þar sem þessar upplýsingar koma
fram, segir í frétt norska blaðsins
VG af málinu. Mun hún hafa lagt
til að stúlkan gæfi manninum
eiturlyf og myrti hann síðan.
SMK

.ORÈUR OG !USTURLAND

Lífeyrissjóðir
sameinast

¶*«2326%2 3T¾RSTU VARPSTÎÈVAR HEIÈ
ARG¾SAR Å HEIMI ERU Å ¶JËRS¹RVERUM

3TARFSHËPUR R¹ÈHERRA

Stærra friðland
í Þjórsárverum
5-(6%2&)3-, Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra hefur skipað
starfshóp til að fara yfir og kanna
möguleika á stækkun friðlands í
Þjórsárverum og endurskoðun á
núverandi mörkum friðlandsins
og friðlýsingarskilmálum.
Starfshópurinn á að meta stöðuna
og ræða við sérfræðinga og
hagsmunaaðila á svæðinu og gera
tillögur um stækkun friðlandsins
svo og hugsanlegar breytingar
aðrar á mörkum friðlandsins og
einstökum atriðum friðlýsingarinnar. Í hópnum eru fulltrúar
þriggja hreppa á svæðinu auk
fulltrúa umhverfisráðherra, Árna
Bragasonar, sem stýrir hópnum.
GAR

,¥&%92)33*«¨)2 Stjórnir Lífeyrissjóðs Austurlands og Lífeyrissjóðs Norðurlands hafa staðfest
samruna þessara sjóða með þeim
fyrirvara að sameiningin verði
samþykkt á ársfundi sjóðanna í
byrjun næsta árs.
Starfssvæði sjóðsins mun ná
frá Hrútafirði í vestri að Skeiðarársandi í austri og verða sjóðfélagar í sameinuðum sjóði um 20
þúsund og lífeyrisþegar um sex
þúsund talsins.
Eignir sameinaðs sjóðs verða
ríflega 80 milljarðar króna og
árlegar lífeyrisgreiðslur um 2
milljarðar króna.
HS

/PINBER ÖJËNUSTA

Tillögur um
8,8% hækkun
.%94%.$!-, Á fundi íþrótta- og

tómstundaráðs Reykjavíkur í
vikunni var til meðferðar tillaga
um hækkun gjalda á frístundaheimili og sundstaði um 8,8
prósent.
Nái tilllagan fram að ganga
mun mánaðargjald á frístundaheimili hækka úr 7.500 krónum á
mánuði í 8.160 krónur.
HS

).$6%23+!2 ,®'2%',5+/.52 6OPNUÈ FRIÈARG¾SLA Å ,ÅBERÅU ER ALFARIÈ Å HÎNDUM SVEITAR LÎGREGLUKVENNA FR¹ )NDLANDI OG MUN HÒN
VERA SÒ FYRSTA SINNAR TEGUNDAR Å HEIMINUM ¶ESS BER AÈ GETA AÈ ÅSLENSKA FRIÈARG¾SLAN SINNIR EINGÎNGU BORGARALEGUM VERKEFNUM
OG BER ENGIN VOPN
./2$)#0(/4/3!&0

Friðargæslan snýr
aftur til Líberíu
Friðargæsluliðar fara utan á næsta ári til að vinna að uppbyggingu í Vestur-Afríkuríkinu Líberíu. Verkefnin verða borgaraleg og valin út frá getu Íslendinga og
kunnáttu. Stefnt er að því að í framtíðinni verði fimmtíu manns í friðargæslu.
&2)¨!2'3,! Á næsta ári verða

minnst tveir friðargæsluliðar
sendir til Líberíu á vegum utanríkisráðuneytisins, í samstarfi við
barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF) og þróunarsjóð SÞ í
þágu kvenna (UNIFEM), sagði Valgerður Sverrisdóttir á morgunverðarfundi UNIFEM í gær.
Verkefnin verða borgaralegs
eðlis og mun sá friðargæsluliði
sem fer í samvinnu við UNIFEM
starfa að uppbyggingu stjórnsýslu
í landinu, en UNICEF-liðinn að
öðru tveggja; heilsuvernd og næringu eða vatnsfrárennsli og -hreinlæti. „Mikið verk er framundan
þar við að tryggja stöðugleika sem
er nauðsynlegur grundvöllur uppbyggingar og framþróunar á svæðinu. Ég sé fyrir mér íslenska frið-

Ég sé fyrir mér íslenska
friðargæslu sem hentar
báðum kynjum, þar sem uppbygging og friðarferli haldast í
hendur.
6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2
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argæslu sem hentar báðum
kynjum, þar sem uppbygging og
friðarferli haldast í hendur og við
Íslendingar leggjum af mörkum til
alþjóðasamfélagsins sérkunnáttu
okkar og þekkingu. Þetta er sú
friðargæsla sem við stefnum að,“
sagði Valgerður og fagnaði samstarfi ráðuneytisins og UNIFEM.
Einnig stendur til að bæta við
friðargæsluliða á Balkanskaga á

næsta ári og verða alls tveir slíkir
þar. Friðargæslan breiðir því út
vængi sína og er ráðgert að starfsmenn hennar verði fleiri en þrjátíu á næsta ári. Það er langtímamarkmið utanríkisráðuneytisins
að um fimmtíu karlar og konur
starfi víðs vegar um heim á vegum
friðargæslu Íslands.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
íslenska friðargæslan lætur málefni Líberíu til sín taka, en síðasta
sumar var þar starfandi fulltrúi
gæslunnar í samstarfi við matvælaáætlun SÞ.
Þess má geta að fyrsti kjörni
kvenkyns forseti Afríku er Ellen
Johnson-Sirleaf, forseti Líberíu.
Hún var kjörin í fyrra og var áður
stjórnandi þróunarhjálpar SÞ í
Afríku.
KËÖ

3AMBAND ÅSLENSKRA SVEITARFÁLAGA OPNAR SKRIFSTOFU Å "RUSSEL TIL HAGSMUNAG¾SLU

6ILJA HAFA ¹HRIF ¹ ¹KVARÈANIR
WWWTHJODSKRAISÚUTNINGSTILKYNNING

¶JËÈSKR¹

"ORGARTÒNI   2EYKJAVÅK
3ÅMI   BRÁFSÅMI  

36%)4!2&¡,®' Samband íslenskra sveitarfélaga hefur
opnað skrifstofu í Brussel með það að markmiði að
hafa áhrif á mál hjá Evrópusambandinu sem hafa
áhrif á íslensk sveitarfélög og tengja íslensk sveitarfélög betur við verkefni sem Evrópusambandið
stendur fyrir.
Halldór Halldórsson, formaður sambandsins,
segir að það sé síðasta sveitarfélagasambandið í
Evrópu til að opna skrifstofu í Brussel. Hann segir
það mikilvægt fyrir íslensk sveitarfélög að komast
nær málum á vinnslustigi og geta þannig haft áhrif á
útkomu þeirra fyrir íslenska hagsmuni. „Dæmi um
mál sem við hefðum að öllum líkindum getað haft
áhrif á og sparað íslenskum sveitarfélögum verulega fjármuni er frárennslistilskipunin,“ segir
Halldór. „Hún segir til um hvernig frárennslismál-

(!,,$«2 (!,,$«233/. &OR

MAÈUR 3AMBANDS ÅSLENSKRA SVEIT
ARFÁLAGA 3EGIR STOFNUN SKRIFSTOFU
SAMBANDSINS Å "RUSSEL STUÈLA AÈ
AUKNUM T¾KIF¾RUM ÅSLENSKRA
SVEITARFÁLAGA

um skuli háttað í Evrópu og kostaði íslensk sveitarfélög 20 milljarða króna,“ segir hann. Halldór telur
að hægt hefði verið að sýna fram á íslenska sérhagsmuni og þar með losna við mikinn óþarfakostnað.
Anna Margrét Guðjónsdóttir veitir skrifstofunni
forstöðu.
SDA
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&JÎRBROT HJ¹LENDU OG NÕLENDUHERRA

Dansk-íslenska
félagið

+VENREKTORAR
3VAFA 'RÎNFELD VERÈUR N¾STI REKTOR
(¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK EINS OG TILKYNNT
VAR Å FYRRADAG (ÒN B¾TIST ÖANNIG Å
HËP KVENREKTORA LANDSINS &YRIR SITUR
+RISTÅN )NGËLFSDËTTIR Å S¾TI REKTORS
(¹SKËLA ¥SLANDS &YRSTA DESEMBER
TEKUR SVO "RYNDÅS (LÎÈVERSDËTTIR
VIÈ EMB¾TTI
REKTORS (¹SKËL
ANS ¹ "IFRÎST
AF 2UNËLFI

RNASYNI ¶AÈ ER AÈ VÅSU AÈEINS TÅMA
BUNDIN R¹ÈSTÎFUN ÖAR TIL R¹ÈIÈ VERÈUR
Å STÎÈUNA

(VER TEKUR VIÈ
-¹L MANNA ER HINS VEGAR AÈ "RYNDÅS
SÁ VEL AÈ STARFINU KOMIN HÒN ER
AÈSTOÈARREKTOR EINS OG SAKIR STANDA
OG EKKI TALIÈ ËLÅKLEGT AÈ HÒN HREPPI
STARFIÈ S¾KIST HÒN EFTIR ÖVÅ %F SVO
F¾RI YRÈU KONUR Å MEIRIHLUTA H¹SKËLA
REKTORA LANDSINS KARLAR SITJA Å EMB
¾TTI REKTORS (¹SKËLANS ¹ !KUREYRI OG
+ENNARAH¹SKËLANS

Å SAMTALI VIÈ %YJARNET +LAUFALEG
MISTÎK EÈA KANNSKI T¾KNILEG MISTÎK
VELTA LESENDUR FYRIR SÁR RNI AFSAKAR
SIG ENN FREKAR Å AÈSENDRI GREIN Å
-ORGUNBLAÈINU Å G¾R SEGIR ORÈIN ILLA
VALIN OG LÅKLEG TIL AÈ MISSKILJAST NEMA
HVAÈ RNI ER ÖË EKKI ¹ ÖVÅ AÈ L¹TA
UNDAN GAGNRÕNISRÎDDUM
¹ FRAMBOÈ HANS OG
SEGIR ENGAN BILBUG ¹
BAKLANDINU
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

4¾KNILEGA T¾KNILEG
MISTÎK

0,, "!,$6). "!,$6).33/. 3+2)&!2

/RÈALAGIÈ T¾KNILEG MISTÎK VAR
KLAUFALEGT SEGIR RNI *OHNSEN

Á

tak sendiráðs Íslands í Danmörku til kynningar á
Jónasi Hallgrímssyni er athyglisvert. Á tvö hundruð ára ártíð Jónasar Hallgrímssonar verður efnt til
margs konar viðburða á danskri grund sem draga
fram hans hlut í stjórnmálum, félagslífi og fagurfræði
– ekki aðeins Íslendingum til upprifjunar heldur líka Dönum.
Nýlega var vakin athygli á hvarfi Gunnars Gunnarssonar úr
danskri bókmenntasögu. Hann eins og nokkrir aðrir listamenn
sem sóttu þegnrétt í dönsku listalífi eru þar nú utan garðs, teljast ekki með. Danir vita ekki af þeim.
Viðbrögð marga Dana á opinberum vettvangi við umsvifum
íslenskra fyrirtækja á danskri grund hafa vakið undrun hér
heima. Þjóðirnar tvær deildu kjörum í fimm hundruð ár og áttu
bæði fyrr og síðar viðskipti um býsna margt. Danskir og íslenskir ráðamenn hafa enda margsinnis ítrekað mikilvægi þess sameiginlega arfs sem við deilum með Dönum.
En eins og mörg Evrópuríki sem efldust undir einveldi konungsætta álfunnar og sóttu sér hráefni og auð í fjarlægar nýlendur hefur Dönum gengið furðu illa að átta sig á hver tök þeirra
voru á hjálendunni Íslandi. Rétt eins og við höfum verið latir
til að greina hvaða þættir efldust í menningu okkar og vitund í
langri sögu undir handarjaðri stórvelda sem áttu hvert um sig
stórt valdasvæði nær og fjær: danska konungsríkisins, breska
heimsveldisins og síðast Bandaríkjanna. Sjálfstæði hafa menn
hátt um en vilja lítið skoða ósjálfstæðið, hvað þá skilja það.
Danir og Íslendingar gerðu vel ef þeir tækju saman sögu
þessa tíma þegar þjóðirnar deildu yfirvaldi, stjórnsýslu, viðskiptastjórn og lögum. Með sameiginlegu átaki mætti kalla til
sveitir fræðimanna í ólíkum greinum, efna til nýrrar sögulegrar
rannsóknaáætlunar með samþættri vinnu og stýringu sem varpaði nýju ljósi á sameiginlega sögu okkar. Slík verk þekkjast en
eru fátíð. Almenn vitneskja um bönd og tengsl fortíðar eru oft
sterkur grunnur nýrra tíma. Sameiginlegur áhugi stjórnvalda og
menntasetra í báðum löndum á slíku átaki væri um leið dirfskufull viðurkenning á blóðskyldu landanna, lifandi tengslum þjóðanna fyrr og nú.
Á sínum tíma réðust háskólar á Norðurlöndum í stórt verk í
sögu miðalda, Kulturhistorisk Lexikon for Nordisk Middelalder. Hvergi er sameiginleg menning Norðurlanda betur greind
en þar. Sú kynslóð sem skóp það verk í tugum binda var ráðin í
að næsta skref í samstarfi þessu væri sambærilegt rit um siðskiptaöldina og upphaf einveldis. Það varð aldrei – því miður.
Sendiráðið í Danmörku og ráðuneytin hér heima hafa erindi
að sinna í danskri slóð. Við erum í félagi með Dönum – eigum
með þeim langa sögu og hollt væri, báðum þjóðunum til nokkurs
þroska og dýpri sjálfsskilnings, að hún væri rakin enn á ný og
skoðuð nýjum augum.
Dægilegra upphaf slíks þarfaverks, svo slett sé dönsku, væri
ekki hægt að hugsa sér en ár Jónasar Hallgrímssonar.
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Evran og lýðræðið
A

lþjóðamálastofnun Háskóla
Íslands hélt á föstudaginn
málþing um stöðu Íslands í
utanríkismálum. Þar talaði
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra. Ég heyrði ekki ræðu
Valgerðar en ég las ummæli hennar
sem birtust hér í Fréttablaðinu í
gær. Þar komst ráðherrann meðal
annars að þeirri niðurstöðu að við
Íslendingar hefðum nú meira
sjálfstraust en áður, að við stæðum
keikir á alþjóðavettvangi og því
ættum við að taka virkari þátt á
pólitískri hlið Evrópusamvinnunar.
Ég verð að játa að ég hef nokkrar
efasemdir um þessa nálgun á
umræðunni um ESB. Enginn efast
um að Ísland er hluti af evrópsku
þjóðafjölskyldunni, saga okkar og
menning er evrópsk og framtíð
okkar er evrópsk. Ákvörðunin um
að grundvalla samskipti okkar við
ríki Evrópu á samningnum um EES
er ekki hægt að túlka sem svo að
okkur hafi skort sjálfstraust til að
ganga í ESB. Það hefur einfaldlega
verið mat íslenskra ráðamanna að
íslenskum hagsmunum væri best
borgið með því samstarfi sem EES
býður upp á. Ég er því ekki
sammála Valgerði um að þetta
snúist um sjálfstraust eða sjálfsmynd. Það hafa ekki komið fram
knýjandi rök fyrir því að þjóðin
gangi í ESB, gallarnir við það að
ganga inn eru fleiri en kostirnir
sem því fylgja. Samningurinn um
evrópska efnahagssvæðið veitir
okkur að mestu sömu viðskiptakjör
eins og við værum hluti af ESB. Við
erum vissulega ekki fullgildir
þátttakendur í pólitíska starfinu í
Evrópu, það er augljóst. En
spurningin er þessi, viljum við vera
það, hvað er nákvæmlega unnið
með því og hverju er fórnandi fyrir
það?
Valgerður nefndi að það yrði
erfitt að ná samkomulagi um
sjávarútvegsmál við ESB. Þetta er
rétt hjá Valgerði og hér á landi hafa
hörðustu fylgismenn aðildar að
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ESB haft á orði að vitanlega yrðum
við Íslendingar að afsala okkur
fullum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni ef við gengjum í sambandið. Þeirra mat er síðan það að ávinningurinn af aðild sé svo mikill að
hægt væri að réttlæta slíka
ákvörðun. Ólíklegt er að íslenska
þjóðin muni samþykkja slíka gjörð,
ég tala nú ekki um þegar viðbætast
stóraukin útgjöld ríkissjóðs til
Brussel og framsal á möguleikum
okkar til að reka sjálfstæða
peningamálastefnu. Hvað síðasta
þáttinn varðar er rétt að minna á
skoðanir hagfræðingsins Robert
Mundell sem kallaður hefur verið
guðfaðir evrunnar. Niðurstaða hans
var sú að það þjónaði ekki hagsmunum Íslands að taka upp evru.
Hlutverk evrunnar er bæði efnahagslegt og ekki síður pólitískt.
Sameiginleg mynt á að knýja áfram
pólitískan samruna ESB landanna.
Sameiginlegur seðlabanki og
sameiginlegir stýrivextir knýja á
um að ríkisfjármál aðildarlandanna
og efnahagsstarfsemin almennt séu
í miklum takt. Milton Friedman
benti réttilega á að það væri mjög
flókið mál þegar sjálfstæð ríki
gæfu út sameiginlega mynt sem
ólíkt gull- eða silfurfæti gæti misst
verðgildi sitt í verðbólgu. Hættan á
því að einstaka lönd lentu í
vandræðum og gætu ekki búið við
hina sameiginlegu vaxtastefnu
væri mikil. Sérstaklega gæti reynt
á þetta á næsta áratug eða svo
þegar nýju aðildaríkin tækju upp
evruna. Friedman, sem var flestum

mönnum fróðari um stjórn
peningamála, var ekki alltof
bjartsýnn á langtímahorfur
evrunnar. Eina raunhæfa leiðin til
að koma í veg fyrir þetta vandamál
er að auka og dýpka hinn pólitíska
og efnahagslega samruna ESB –
sambandsríki Evrópu sambærileg
við Bandaríki Norður Ameríku er
sú lausn sem upptaka evrunnar ýtir
undir. Þetta vita leiðtogar ESB og
því hafa þeir reynt að ýta á aukinn
samruna sambandins.
En vandinn er sá að þjóðir
Evrópu eru ólíkar innbyrðis og það
virðist sem svo að almenningur í
Evrópu líti fyrst á sig sem Frakka,
Ítali, Þjóðverja, Englendinga o.s.frv.
löngu áður en kemur að einhvers
konar sameiginlegri evrópskri
sjálfsmynd. Þetta kom skýrt fram
nú á dögunum þegar Frakkar og
Hollendingar felldu stjórnarskrárhugmyndir ESB í þjóðaratkvæðagreiðslum. En sameiginleg evrópsk
sjálfsmynd er forsenda þess að
hægt sé að tala um evrópskt
lýðræði sem væri grunnur þess að
færa aukið vald til Brussel.
Sameiginleg evrópsk sjálfsmynd
þýðir meðal annars að það sé
eitthvert bindiefni sem gerir íbúum
Evrópu mögulegt að ræða saman út
fyrir eigin landamæri, gerir þeim
kleift að komast að sameiginlegri
niðurstöðu í kosningum sem taka til
allra þegna álfunnar. Það virðist
sem svo að þetta bindiefni sé til
staðar hjá stórum hópi evrópskra
stjórnmálamanna en því miður fyrir
samrunahugmyndir þeirra þá
virðist það bindiefni ekki ná til
almennings. Aukið valdaframsal til
Brussel án þess að til þess séu
lýðræðislegar forsendur mun aldrei
ganga upp. Þessi staðreynd stangast
augljóslega á við þarfir evrunnar.
Í ljósi þess að EES samningurinn
þjónar hagsmunum okkar vel er
ástæða fyrir okkur Íslendinga að
bíða rólegir og sjá hver þróun mála
verður í ESB á næsta áratug eða
svo.

Mæðravernd í brennidepli
sl. og tók hún gildi sl. föstudag, 24. nóvember.
Þessi breyting felur í sér einföldun á þjónustu við konur í áhættumeðgöngu. Þær leita
aðeins á einn stað í stað tveggja áður, en tæki
og tól og læknisfræðileg þekking á áhættuæðravernd er heilsuvernd og í eðlilegri
meðgöngu er fyrst og fremst staðsett á LSH.
meðgöngu á hún heima innan heilsuÞessi tilhögun leiðir til aukins öryggis í
gæslunnar, en ekki á kvennadeild LSH eins
þjónustu við barnshafandi konur í áhættuog var um árabil.
meðgöngu, sem eru sterk rök, þótt vissulega
Meðganga og fæðing er eðlileg í 80% tilmegi líta á málið frá fleiri hliðum.
vika. Á Reykjavíkursvæðinu njóta um 3.000
Það má hins vegar gagnrýna hve skjótt
konur þjónustu mæðraverndar á ári hverju,
þessar breytingar hefur borið að og hve lít600 þeirra teljast í áhættumeðgöngu og þurfa 34! -®,,%2
inn tíma starfsfólk og barnshafandi konur
aukið eftirlit.
hafa haft til að aðlagast þessari breytingu. Jafnframt
Miðstöð mæðraverndar tók við verkefnum LSH í
geri ég athugasemd við að á stuttum tíma hefur verið
meðgöngueftirliti um mitt ár 2001. Í kjölfarið voru
lagt í miklar fjárfestingar til breytinga á húsnæði og
gerðar skipulagsbreytingar í þá veru að mæðravernd í
þjálfunar starfsfólks sem nú er hætta á að fari í súginn.
eðlilegri meðgöngu var færð til heilsugæslustöðva með
Á þeim fimm árum sem þjónusta við barnshafandi
fjölgun stöðugilda ljósmæðra. Við það breyttist hlutkonur í áhættumeðgöngu hefur verið flutt frá LSH til
verk Miðstöðvar mæðraverndar í að sinna konum í
Miðstöðvar heilsuverndar og síðan aftur til LSH, hefur
áhættumeðgöngu og vera faglegur bakhjarl mæðraverið lagt í kostnaðarsamar breytingar á húsnæði, bæði
verndar á heilsugæslustöðvum.
á Heilsuverndarstöðinni og nú í nýju húsi HeilsugæslÞessar skipulagsbreytingar heppnuðust vel. Allunnar í Reykjavík í Mjódd.
flestar konur í eðlilegri meðgöngu njóta nú þjónustu
Það er það sem ég hef kallað stefnuleysi og sóun á
ljósmæðra frá sömu heilsugæslustöð í mæðravernd og
fjármunum, sem með fyrirhyggju hefði verið hægt að
ungbarnaeftirliti og jafnvel einnig í sængurlegu eftir
koma í veg fyrir.
fæðingu. Þetta felur í sér aukna samfellu í þjónustu og
persónulegri tengsl aðila.
Ákvörðun um að færa þjónustu við konur í áhættuHöfundur er alþingismaður og varaformaður
meðgöngu til LSH var tilkynnt formlega 9. nóvember
heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis.
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Tilboðin gilda í nóvember og desember 2006 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

VEXTIR

Fartölva Airis Pragma N920

TASKA
FYLGIR

Vörunúmer: 448n920

• Örgjörvi: Intel Celeron M320 1,3GHz. 512kb CacheL2
• Skjár: 15.4" WXGA Widescreen
• Minni: 256MB 533MHz
• Harður diskur: 40GB (5400RPM)
• DVD skrifari: DVD-RW +R DL
• 4x USB 2.0
• Skjákort: SVGA ATI Mobility Radeon X200
• Stýrikerfi: Windows XP Home
• Þráðlaust netkort
• Ábyrgð: 2 ár

TILBOÐ

6.099.*

6.099.-

69.990.-

Vaxtalaust 12 mán.*

Staðgreitt

Vaxtalaust tilboð er miðað við jafnar mánaðarlegar greiðslur á Vísa
skuldabréfi með viðbættu stimpil- og lántökugjaldi sem bætist við
heildarupphæðina og dreifist jafnt á samningstímann.

®

995.-

1.990.2.990.1.999.Vefmyndavél með hljóðnema
Airis minnislykill 2GB

Tölvuljós USB
Airis harður diskur 80GB 2,5"

Tengibox USB 2,0 HUB 4 Port

Heyrnartól með hljóðnema

Fartölvu öryggislás

Skjáhreinsisett fyrir LCD skjá

15.900.-

7.990.-

1.290.-

1.295.-

Afgreiðslutímar

Office 1 Skeifunni 17 Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 11-17
Sunnudaga frá 11-17
Sími: 550-4100

Office 1 Smáralind
Virka daga frá 11-19
Fimmtudaga frá 11-21
Laugardaga frá 11-18
Sunnudaga frá 13-18
Sími: 550-4140

Office 1 Akureyri
Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4150

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4160

Office 1 Ísafirði
Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4170

USBÚR

Office 1 Vestmannaeyjum

FISKAB

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4180

www.office1.is

SKEMMTILEGIR
JÓLAPAKKAR

A til Ö
Íslenska stafrófið

Tengdu búrið við tölvuna
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Ég lýg aldrei. Nema
kannski til að gera gamansögu skemmtilegri.
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Gröf Tutankamons rofin

 4ILSKIPUN TEKUR GILDI

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  FËRU BRESKU FORN
LEIFAFR¾ÈINGARNIR (OWARD #ARTER OG #ARNARVON
L¹VARÈUR INN Å GRAFHÕSI
EGYPSKA FARAËANS
4UTANKAMONS ¶EIR
URÈU FYRSTU MENN
IRNIR Å ÖRJÒ ÖÒSUND
¹R TIL AÈ GANGA INN Å
ËTRÒLEGA VEL VARÈVEITT
GRAFHÕSIÈ ¶AR M¹TTI
LÅTA ÖÒSUNDIR ËMET
ANLEGRA MUNA ÖAR ¹
MEÈAL LÅKKISTU ÒR GULLI
ÖAR SEM MÒMÅA HINS
UNGA KONUNGS L¹
#ARTER KOM FYRST TIL
%GYPTALANDS ¹RIÈ
 ¶¹ VAR BÒIÈ AÈ
FINNA MÎRG HINNA FORNU GRAFHÕSA FLEST AF GRAFAR
R¾NINGJUM SEM LÁTU GREIPAR SËPA #ARTER MISSTI

ÖË EKKI MËÈINN OG FANN ¹ FYRSTU ¹RUM TUTTUG
USTU ALDAR GRAFHÕSI (ATSHEPSUT DROTTNINGAR OG
4UTMOSIS )6 KONUNGS
(ANN GEKK ¹RIÈ 
TIL LIÈS VIÈ #ARNARVON
L¹VARÈ SEM FÁKK
HANN TIL AÈ STJËRNA
UPPGREFTRI Å DAL
KONUNGANNA -ENN
HÎFÈU LITLA VON UM
AÈ FLEIRA FYNDIST ÖAR
EN #ARTER GAFST EKKI
UPP OG  NËVEMBER
 FANN HANN ÖREP
AÈ INNGANGI GRAFHÕSIS
#ARNARVON FLÕTTI SÁR
Ö¹ TIL %GYPTALANDS
OG ÖEIR FÁLAGAR VORU
VIÈSTADDIR ÖEGAR BROTIST VAR INN UM DYRNAR SEM
LOKUÈU INNGANGINUM AÈ GRÎF 4UTANKAMONS
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Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurbjörn Þorleifsson
Maríubaugi 123, Reykjavík,

varð bráðkvaddur föstudaginn 17. nóvember.
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 28.
nóvember kl. 15.00.
Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson
Catherine Elisabet Batt
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir Ármann Fr. Ármannsson
Ingi Guðmundsson
Hildur Pálsdóttir
Jón Ó. Guðmundsson
Erla Guðný Gylfadóttir
Andri Ingason
Birta Ingadóttir
Sara Huld Ármannsdóttir
Thelma Huld Ármannsdóttir
Alexander Batt Þorleifsson
Guðný Dís Jónsdóttir

Ólafur Þorláksson
bóndi á Hrauni í Ölfusi,

er látinn. Útför hans fer fram frá Þorlákskirkju í
Þorlákshöfn laugardaginn 2. desember kl. 13:30.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeir
sem vilja minnast hans eru beðnir að láta dvalarheimilið á Blesastöðum í Árnessýslu njóta þess.
Helga Sigríður Eysteinsdóttir
Þórdís Ólafsdóttir
Ólafur Þór Ólafsson
Guðrún Ólafsdóttir
Helgi Ólafsson
Hjördís Ólafsdóttir
Origer Marc Origer
Ásdís Ólafsdóttir
Sverrir J. Matthíasson
Þórhildur Ólafsdóttir
Hannes Sigurðsson
Herdís Ólafsdóttir
Þórhallur Jósepsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa, langafa og
langalangafa

Andrésar Magnússonar
Kleppsvegi 10, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks á deild B-4
á Landspítalanum í Fossvogi fyrir frábæra umönnun.
Guð blessi ykkur öll.
Svava Jónsdóttir
Jóna Andrésdóttir
Sigurður Ingi Ingólfsson
Edda Andrésdóttir
Stefán Ólafsson
Gunnar Andrésson
Margrét Jónsdóttir
Barnabörn, langafabörn og langalangafabarn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

'RIMMAR KEMPUR ¹ AFM¾LISMËTI
Helgi Ólafsson stórmeistari varð fimmtugur í sumar og af því tilefni blása
vinir hans og velunnarar til afmælisskákmóts í Reykjanesbæ í dag.
„Ég er mjög ánægður með þetta,“
segir Helgi, fullur tilhlökkunar, en
hann mun í dag mæta mörgum gömlum andstæðingum við skákborðið.
„Þarna verða flestir stórmeistarar
landsins og svo mætir Ivan Sokolov,
gamall vinur okkar.“ Sokolov er firnasterkur serbískur stórmeistari sem
hefur margoft sótt landið heim og lagt
þung lóð á vogarskálar skákvakningarinnar á Íslandi með Skákfélaginu
Hróknum.
Auk Helga og Sokolovs taka stórmeistararnir Margeir Pétursson, Jón L.
Árnason, Friðrik Ólafsson, Jóhann
Hjartarson og Friðrik Ólafsson þátt í
mótinu. Hendrik Danielsen, Þröstur
Þórhallsson, Helgi Áss Grétarsson,
Lenka Ptacnikova, Róbert Harðarson
og fleiri munu svo einnig blanda sér í
baráttuna.
Helgi segir því að það megi með
sanni kalla þetta stóran góðra vina
fund. „Þarna verða samankomnir
margir samferðamenn, vinir og fóstbræður. Gamlir skólafélagar mínir úr
Vestmannaeyjum, Árni Sigfússon bæjarstjóri og Ásmundur Friðriksson hafa
verið að bræða þetta mót með sér síðan
í sumar og ég er auðvitað til í tuskið.“
Helgi hefur oft teflt við Ivan
grimma, Sokolov, og segist alltaf hafa
gaman af því að mæta honum. „Ég hef
verið að vinna hann dálítið undanfarið
og það er alltaf jafnskemmtilegt en ég
hef það á tilfinningunni að hann verði
mjög harður núna.“
Helgi er skólastjóri Skákskólans og
hefur það að aðalstarfi að þjálfu upp
næstu kynslóðir íslensks skákfólks en
er þó ekki alveg hættur að keppa. „Við,
þessir gömlu fjórmenningar svokölluðu, Margeir, Jóhann, Jón L. og ég,
höfum teflt miklu minna í seinni tíð en
ég keppi nú með Taflfélagi Vestmannaeyja. Við erum í öðru sæti núna á miðju
keppnistímabili og enduðum í öðru
sætinu í fyrra.“
Afmælisskákmótinu verður lýst
beint á sjónvarpsstöðinni Sýn og það
er enginn annar en sjálfur Hemmi
Gunn sem sér um lýsinguna.
„Við erum miklir vinir og höfum
brallað ýmislegt saman,“ segir Hemmi
um Helga. „Hann á þetta skilið, ekki
síst vegna þess hversu vel hann hefur
sinnt unglingastarfinu í skákinni.“
Hemmi spáir miklu fjöri á mótinu

(%,') «,!&33/. (ÁR ER STËRMEISTARINN  ¹RA GAMALL ÖEGAR ORÈINN ALÖJËÈLEGUR MEISTARI EN
STËRMEISTARATITLINUM N¹ÈI HANN SJÎ ¹RUM SÅÈAR ¹RIÈ 

og gengur að því vísu að einhverjar
flugeldasýningar verði á skákborðunum. „Þeir eru svo flinkir þessir meistarar og vilja allir vera með og það
verður gaman að fylgjast með svipbrigðum þeirra enda er þetta sér þjóðflokkur. Þeir eru mikið í sínum heimi
en ég slapp þarna inn og nýt þess að

hafa kynnst þessu fólki.“
Afmælismót Helga Ólafssonar hefst
í Listasal Duus-húsa klukkan 12 og
stendur til klukkan 16. Keppendur
tefla hraðskákir á mótinu og aðgangur
að viðburðinum er ókeypis.
THORARINN FRETTABLADIDIS

Þökkum innilega samúð, hlýju og vináttu
við andlát og jarðarför eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa okkar,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jóns Guðmundssonar

Dvalarheimilinu Seljahlíð,

frá Raufarhöfn.

Sigríður Þorvarðardóttir

Þökkum einnig starfsfólki á Seli frábæra umönnun.

andaðist laugardaginn 11. nóvember. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Hjartans þakkir til
allra sem hafa sýnt okkur samúð og vinarhug.

Hrefna Friðriksdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir Þórarinn Stefánsson
Friðrik Jónsson
Steinunn Leósdóttir
Gissur Jónsson
Börn, tengdabörn og barnabörn.

Eva D. Þórðardóttir Kristján J. Bjarnason
Valdís Þórðardóttir
Þórður Þórðarson
Þorvarður Þórðarson Guðríður Vestars
barnabörn og barnabarnabörn.
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(/2&4 9&)2 (!&)¨ ²TSÕNIÈ FR¹ SKRIFSTOFUM ÒTGERÈARFYRIRT¾KISINS !GUSTSON ER YFIR HÎFNINA OG HAFIÈ ÒTI FYRIR 3TYKKISHËLMI

&2¡44!",!¨)¨"2).+

Hef mjög sterkar taugar
til samfélagsins
Rakel Olsen er stjórnarformaður útgerðarfyrirtækisins
Agustson ehf. í Stykkishólmi
sem er í eigu fjölskyldu hennar. Sigríður Hjálmarsdóttir
heimsótti Rakel í Hólminum
og ræddi við hana um fyrirtækið og lífið í Stykkishólmi.

S

tykkishólmur liggur undir snjóhulu þegar blaðamann ber þar
að garði og rennir upp að stóru,
rauðu timburhúsi, merktu Tang
& Riis, þar sem aðsetur fyrirtækisins Agustson ehf. hefur
verið síðan 1933.
Rakel tekur á móti blaðamanni og ljósmyndara Fréttablaðsins með kaffi og bakkelsi í
notalegu umhverfi þessa gamla húss, sem
byggt var árið 1890.
„Tengdafaðir minn, Sigurður Ágústsson,
keypti eignir Tang og Riis á uppboði árið
1933 en þá var fyrirtækið hefðbundin
bændaverslun,“ segir Rakel um upphaf fjölskyldufyrirtækisins sem gekk undir nafninu Sigurður Ágústsson ehf. þar til um síðustu áramót. „Sigurður hafði verið að vinna
fyrir fyrrum eigendur ásamt því að reka
eigin útgerð, minka- og refabú. Síðar bættist fleira við reksturinn, til dæmis bifreiðastöð, fiskimjölsverksmiðja og bakarí. Það
var gjarnan þannig í svona þorpum á þessum tíma að menn voru bara í öllu. Árið 1942
byggði hann frystihús í Hólminum en fór

síðan á þing árið 1949 og hélt rekstrinum
áfram með aðstoð góðra manna.“

+YNNTUST Å SK¹TAFERÈ
Eiginmaður Rakelar, Ágúst Sigurðsson,
kom frá námi í Bandaríkjunum árið 1957
og tók þá við rekstrinum ásamt öðrum en
Rakel kom síðan inn í það með honum eftir
að hún kom í Stykkishólm. „Hann féll síðan
frá árið 1993 en hafði átt hugmyndir að
mörgum nýjungum sem fyrirtækið tókst á
hendur eins og skelveiðum.“
Rakel kynntist Ágústi í skátaskóla við
Úlfljótsvatn en sjálf er hún sjómannsdóttir
úr Keflavík. „Ég kom til Stykkishólms árið
1963 og byrjaði fljótlega að vinna með
Ágústi, manninum mínum, en hann rak þá
bíóið á staðnum og lítið veitingahús sem
kallaðist Tehúsið og sló alveg í gegn á þessum tíma,“ segir Rakel brosandi. „Ég byrjaði á að vinna með honum í þessu þegar ég
flutti í Hólminn, seldi miða í bíó og
afgreiddi í Tehúsinu, sem var með allt öðru
ívafi en venjuleg sjoppa.“
Rakel segir Ágúst óneitanlega hafa
komið með nýja strauma inn í samfélagið í
Stykkishólmi. „Hann var í Bandaríkjunum
í tvö ár og kynntist ýmsu þar en hann var
líka mjög hugmyndaríkur alla tíð. Hann
breytti til dæmis versluninni í sjálfsafgreiðsluverslun, sem þótti á þeim tíma
mjög framúrstefnulegt.“
Verslunina seldi Sigurður árið 1967 en
hélt húsakynnunum en í verslunarhúsinu
hafa skrifstofur fyrirtækisins alla tíð
verið. Um áramótin eru komin fjörutíu ár
síðan Rakel hóf störf í þessu skemmtilega
húsi sem upphaflega var byggt sem pakkhús fyrir Gramsverslun. „Ég hef sinnt
ýmsu hjá fyrirtækinu þessa áratugi og

þrátt fyrir að ég hafi alltaf verið lítið fyrir
titla þá er ég nú skráður stjórnarformaður í dag. Ég hef verið mikið í fjármálunum, bókhaldinu og er í raun ekkert óviðkomandi.“

²TR¹S TIL $ANMERKUR
Agustson hefur alla tíð verið í eigu sömu
fjölskyldunnar og er Rakel nú eigandi að
fyrirtækinu ásamt börnunum sínum. „Það
hafa fjórar kynslóðir starfað við fyrirtækið
og sú fimmta er að stíga sín fyrstu skref
innan þess,“ segir Rakel og heldur áfram:
„Þegar Ágúst lést árið 1993 þá komu tvö af
börnunum okkar hingað heim; Ingibjörg,
sem er í bókhaldinu og fjármálunum með
mér og Sigurður, sem tók við framkvæmdastjórastöðu, en er nú fluttur til Danmerkur
og heldur utan um reksturinn okkar þar en
er líka að starfa með okkur hér.“
Rakel segir ástæðuna fyrir því að nafni
fyrirtækisins var breytt úr Sigurður Ágústsson ehf. í Agustson ehf. vera að fyrirtækið
hóf útrás til Danmerkur árið 2002. „Við
keyptum þá verksmiðju í Hirtshals á Norður-Jótlandi. Fyrirtækið var og er að leggja
niður skelfiskafurðir í saltlög, sem er þekkt
vinnsluaðferð í Danmörku. Þetta fyrirtæki
vinnur úr 15-16 hundruð tonnum af skelfiskafurðum á ári en kaupir afurðirnar víðs
vegar að, til dæmis frá Asíulöndum og Kanada. Útrásin hélt áfram og í fyrra keyptum
við fyrirtæki í Vejle,“ segir Rakel en það
fyrirtæki heitreykir regnbogaurriða úr 6.000
tonnum á ári. „Þar eru unnin 20-25 tonn á dag
af silungi sem kemur lifandi inn í verksmiðjuna en hann er ræktaður af bændum í
nágrenninu. Þetta er stærsta fyrirtækið í
heitreykingu á silungi, að minnsta kosti í
Danmörku. Við vinnum silunginn í neytenda-

pakkningar, mest fyrir þýskan markað, en
vörurnar fara líka annað.“
Þegar Agustson keypti verksmiðjuna
fylgdi henni hús sem ekkert hafði verið
notað í nokkur ár. „Þetta var verksmiðjuhús
í mjög góðu ásigkomulagi og þangað fluttum við í sumar kavíarverksmiðju sem við
höfðum rekið í Stykkishólmi í tuttugu ár,“
segir Rakel en öll þessi fyrirtæki eru í dag
rekin undir nafninu Agustson ehf. og
Agustson A/S. „Heildarvelta okkar á ári er
3,5-4 milljarðar.“

3KELVEIÈAR BANNAÈAR Å "REIÈAFIRÈI
„Til skamms tíma rákum við rækjuverksmiðju hér í Stykkishólmi en hættum að
pilla rækju um síðustu áramót. Núna flytjum við inn pillaða rækju frá Kanada og
pökkum henni í smápakkningar fyrir breska
og franska smásölukeðju,“ segir Rakel en
einnig á fyrirtækið öfluga skelfiskverksmiðju. „Hér hafa þó ekki verið leyfðar
skelveiðar um hríð en þetta er fjórða kvótaárið sem skelveiðar eru bannaðar í Breiðafirði vegna hruns í stofninum sem á rætur
að rekja til ákveðinnar sýkingar sem varð í
stofninum hér.“
Fyrirtækið hefur alla tíð verið í einhverri
útgerð og var áður fyrr mikið í bolfiski og
saltfiski og rekur í dag eitt línuskip. „Þar
sem við rákum kavíarverksmiðjuna áður
erum við nú búin að setja upp öfluga saltfiskverkun og erum því farin að vinna saltfisk aftur, fyrst og fremst af þessu línuskipi.“
(ËLMARI OG +EFLVÅKINGUR
Þrátt fyrir að vera upprunalega sjómannsdóttir úr Keflavík segist Rakel fyrst og
fremst líta á sig sem Hólmara í dag. „Ég
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kom með því hugarfari að ég yrði hér
alltaf, enda var maðurinn minn einkabarn og bundinn rekstrinum og byggðarlaginu. Mér fannst ágætt að koma til
Stykkishólms og var ekkert að velta mér
upp úr því hvort ég yrði hér stutt eða
lengi. Ég bara lét þetta ganga yfir mig og
í sjálfu sér leið mér strax vel hér,“ segir
Rakel og bætir því við að hún sé náttúrlega líka Keflvíkingur.
Aðspurð hvernig það hafi verið að
koma inn í svona volduga og vel stæða
fjölskyldu segir Rakel að hvorki hún né
tengdafólk hennar hafi verið neitt að spá
í það. „Það hefur eflaust alveg farið framhjá mér ef það hefur þótt eitthvað mál.
Það er engin spurning að þau höfðu öll
mjög sterkar taugar til samfélagsins hér,
bæði maðurinn minn og foreldrar hans,
rétt eins og ég geri í dag. Hér er náttúrlega okkar rekstur og fólkið sem vinnur
fyrir okkur. Auðvitað tengist maður þessu
tilfinningaböndum með árunum og mér
þykir mjög vænt um samfélagið hér þrátt
fyrir að vera ekki fædd og uppalin hér.“
Rakel segir að aldrei hafi annað verið
inni í myndinni en að halda áfram eftir að
Ágúst, eiginmaður hennar, féll frá. Hún
segist aldrei hafa fundið fyrir að vera
skuldbundin fyrirtækinu heldur hafi hún
gert þetta allt með gleði enda hafi það
verið eðlilegur hlutur þar sem hún var
það tengd inn í reksturinn.
„Enda er ég örugglega alveg eins mikill Hólmari eins og aðrir hér sem tengjast
Hólminum,“ segir Rakel.

5PPBYGGING
Varðandi framtíðarsýn sína segir Rakel:
„Það er náttúrlega bjargföst trú mín og
von að skelfisksstofninn eigi eftir að ná
sér á strik aftur hér í Breiðafirði og verði
aftur sá burðarás sem hann var áður fyrir
Hólminn. Það gæti þó tekið tíma og auðvitað getum við ekki setið hér aðgerðalaus og beðið. Við erum að reyna að vinna
okkur út úr hlutunum eins og við mögulega getum og það er meðal annars þess
vegna sem við setjum á stofn saltfiskverkun til að halda hér uppi atvinnu.“
Rakel segir að þeim sem séu í sjávarútvegi finnist það sjálfsagt og eðlilegt að
hlutirnir haldi áfram að ganga enda fylgi
því ákveðin ábyrgð að vera handhafar
kvótans. „Þess vegna ber okkur að leggja
okkar af mörkum til þess að kvótinn geti
haldist hér í byggðarlaginu og skapað
frekari störf. Sem betur fer er líka margt
annað að gerast hérna. Það er mikið
byggt, eins og um allt land og margir sem
áður unnu við skelbáta eða í skelfisksvinnslu eru núna að vinna við smíðar og
ýmis önnur iðnaðarmannastörf þannig að
margir sem voru komnir út úr byggingargeiranum eru núna komnir inn í hann
aftur.“
&JÎLSKYLDAN OG FYRIRT¾KIÈ
Rakel segist ekki vera mjög virkur þátttakandi í félagslífinu í Stykkishólmi. „Ég

Ég hef sinnt
ýmsu hjá
fyrirtækinu
þessa áratugi
og þrátt fyrir
að ég hafi
alltaf verið
lítið fyrir
titla þá er ég
nú skráður
stjórnarformaður í dag.

er reyndar í tuttugu ára gömlu menningarfélagi kvenna sem heitir Emblurnar og er sögu- og menningarlega
tengt. Það er sá félagslegur pakki sem
ég hef tekið þátt í hér í bænum,“ segir
hún og bætir því við að hún hafi alltaf
haft mikið að gera enda með stóra
fjölskyldu og mikinn rekstur og það
tekur að sjálfsögðu heilmikinn tíma.
„Lífið hefur snúist aðallega í kringum
það, mikið í kringum reksturinn og
mikið af gestum í tengslum við hann. Í
gegnum árin hefur komið mikið af
gestum tengdum rekstrinum, kaupendur, eigendur erlendra fyrirtækja
og allt mögulegt, auk kollega hér innanlands. Svo er ég náttúrlega með
fjölskyldu og stóran vinahóp en í það
fer mestur frítíminn,“ segir Rakel
sem reynir þó að sinna áhugamálum
eins og lestri, útivist og fleiru en hún
fer til dæmis á skíði og ferðast um
landið auk þess að ganga mjög mikið.
„Mér leiðist aldrei,“ segir Rakel og
heldur áfram: „Ég fer í sund á hverjum morgni klukkan 7 áður en ég fer í
vinnuna en í henni er ég til klukkan
sex eða sjö á daginn. Svo fer ég bara
heim og sinni þeim málum sem ég hef
áhuga fyrir. Í raun dugir mér aldrei
dagurinn fyrir allt það sem ég hef
áhuga á að gera.“
Rakel á sjö barnabörn í dag en á
von á því áttunda í janúar þannig að
það er líka heilmikið til að fylgjast
með.
„Ég hef þó verið mjög heppin, alla
tíð, því ég hef haft góða hjálp heima
auk þess sem tengdamóðir mín var
svo sannarlega betri en engin. Hún
var lengi í sambýli með okkur og lifði
til ársins 1988 og þá voru börnin okkar
komnir vel á legg. Þrjú þeirra voru þá
komin í burtu í skóla og aðeins sú
yngsta heima.“ segir Rakel og bendir
á að það sé náttúrlega allt annað að ala
upp fjögur börn í svona þorpi heldur
en í Reykjavík þar sem foreldrar eru
alltaf að skutlast fram og til baka. „St.
Fransiskusystur ráku hér barnaheimili og var það ómetanleg hjálp fyrir
okkur. Þær tóku líka börn til sumardvalar frá Suðvesturhorninu í mörg
ár. Það er fullt af fullorðnu fólki í dag
sem hefur verið að segja frá því að
hafa verið hér hjá systrunum,“ segir
Rakel en systurnar eiga sér mjög
merkilega sögu í Stykkishólmi. „Þær
hafa alla tíð sett gríðarlega mikinn
svip á mannlífið hér í Hólminum. Ég
held að það verði aldrei fyllilega
þakkað þeirra mikla starf og hvað
þær hafa haft mikil áhrif á það hvað
Stykkishólmur hefur verið á marga
vegu stöðugt samfélag og menningarlegt miðað við stærð. Þær hafa skilað
mjög miklu hér út í samfélagið, fyrir
utan það að Hólmarar eiga aðgang að
sjúkrahúsi sem er heldur ekkert gefið
í svona litlu þorpi,“ segir Rakel og
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enn eru nokkrar systur að vinna við
sjúkrahúsið en þær reka það þó ekki
lengur.

,EIÈIST ALDREI
Rakel segir mannlífið í Stykkishólmi
vera mjög gott. „Við höfum haft systurnar, grunnskóla, hótel, veitingastaði
og ágætis afþreyingu fyrir fólk sem
vill taka þátt í félagsstarfi.
Hér er öflugt kvenfélag, Lionshreyfingin, Emblurnar, menningarfélag kvenna, leikfélag, öflugur kirkjukór, eldri borgarar með mjög öflugt
félag sem heitir Aftanskin og ekki má
gleyma bókasafninu. Þannig að ég

myndi segja að mannlífið hér sé bara
nákvæmlega eins gott og við viljum
hafa það. Síðan erum við náttúrlega
með þessa yndislegu sundlaug sem er
frábær búbót fyrir svona samfélag.
Mjög öflugt íþróttastarf og margt
fleira þannig að hér þarf engum að
leiðast.
Það er náttúrlega alltaf undir manni
sjálfum komið hvað maður vill taka
þátt í mörgu því auðvitað er maður
ekki heldur neitt skyldugur til neins.
Ef maður er við góða heilsu þá hefur
maður bara ekkert leyfi til að láta sér
leiðast,“ segir hin kraftmikla útgerðarkona, Rakel Olsen í Stykkishólmi. N
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Afrekaskrá
ráðherra
Átta ráðherrar hafa komið öllum sínum frumvörpum í gegn á þessu kjörtímabili. Svanborg Sigmarsdóttir fer yfir síðari hluta afrekaskrárinnar.

L

angflest frumvörp ráðherra
verða að lögum, en einungis
átta ráðherrar hafa komið
öllum þeim frumvörpum sem lögð
hafa verið fram í gegn. Að meðaltali hafa 90 prósent frumvarpa
allra ráðherranna orðið að lögum.
Hjá fjórum ráðherrum urðu
innan við þrjú af hverjum fjórum
frumvörpum að lögum á meðan
þeir sátu í embætti. Það er hjá
þeim Halldóri Ásgrímssyni sem
forsætisráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem menntamálaráðherra, Geir H. Haarde
sem utanríkisráðherra og Siv Friðleifsdóttur sem umhverfisráðherra sem hefur komið fæstum af
sínum málum í gegn. Vegna þess
hve fá frumvörp Geir H. Haarde
og Jón Kristjánsson sem félagsmálaráðherra lögðu fram, er það
aðeins eitt frumvarp sem ekki
náði samþykki hjá hvorum sem
munar því að þeir ná ekki hundrað
prósent hlutfall samþykkta frumvarpa.
Ef litið er til þess hversu duglegir ráðherrar hafa verið að
leggja fram frumvörp hafa bæði
Valgerður Sverrisdóttir, sem viðskipta- og iðnaðarráðherra og Árni
Mathiesen sem fjármálaráðherra
lagt flest frumvörp fyrir Alþingi,
miðað við fjölda mánaða í embætti. Miðað er við stöðu frumvarpa eins og hún lá fyrir föstudaginn 17. nóvember, áður en fyrri
greinin birtist. Að meðaltali hafa
allir ráðherrarnir lagt fram 0,82

RNI -ATHIESEN
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frumvörp á mánuði.
Duglegastir við að leggja fram
frumvörp á þessu kjörtímabili
hafa verið viðskipta- og iðnaðarráðherrarnir tveir og fjármálaráðherrarnir tveir. Í fimmta sæti
kemur svo Halldór Ásgrímsson
sem forsætisráðherra.
Þá hafa Davíð Oddsson sem
utanríkisráðherra,
Valgerður
Sverrisdóttir sem utanríkisráðherra og Jónína Bjartmarz sem
umhverfisráðherra ekki lagt neitt
frumvarp fram. Af þeim sem
lögðu frumvarp fram lagði Halldór Ásgrímsson fæst frumvörpin
fram sem utanríkisráðherra, eða
að meðaltali 0,06 fyrir hvern
mánuð í embætti.
Fyrir utan forsætisráðherratíð
Halldórs Ásgrímssonar eru það
utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar sem leggja fæst frumvörp fyrir Alþingi. Auk þeirra má
nefna Tómas Inga Olrich, sem var
einungis þrjá mánuði í embætti og
Jónínu Bjartmarz umhverfisráðherra sem fyrir viku síðan hafði
ekki lagt fram frumvarp eftir
fjóra mánuði í embætti.
Líkt og í fyrri greininni er einungis tekið tillit til þeirra 413
frumvarpa sem lögð hafa verið
fram á þessu kjörtímabili. Af þeim
hafa 317 frumvörp orðið að lögum.
Þá teljast frumvörp sem fyrrum
ráðherra undirbjó og lagði fyrst
fram til tekna þeirra ráðherra sem
leggja frumvöpin aftur fram og ná
samþykki.
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öngunin til að líta
nyrsta odda Evrópu,
Nordkap í Noregi, togar
sterkt í margan ferðafíkil nútímans. En færri
vita að talsvert á fjórða
hundrað ár eru liðin síðan sú löngun dró fyrsta ferðamanninn á
þennan afskekkta tanga langt
norðan heimskautsbaugs. Það var
Ítalinn Francesco Negri (16241698). Honum fannst sérkennilegt
að Evrópumenn hans samtíma
skyldu í öllu landafunda- og landkönnunaræðinu sinna því eins lítið
og raun bar vitni að kanna eigin
heimsálfu. Hann lagði land undir
fót (bókstaflega) árið 1663 og
komst um haustið 1664 til Nordkap. Heim kominn til Ítalíu skrifaði hann lært rit um ferð sína sem
kom út árið 1700, að honum látnum. Hann er talinn fyrstur manna
hafa heimsótt nyrsta odda Evrópu
sem ferðamaður.
Liðlega 340 árum síðar lét
Hjörtur Jónasson, farskipastýrimaður uppi á Íslandi og áhugamaður til margra ára um klassísk
bresk mótorhjól, draum sinn um
að ferðast norður til Nordkap
verða að veruleika. Og gott betur
en það. Hann ók þangað frá Danmörku og síðan sem leið lá suður
eftir álfunni, um Eystrasaltslöndin og Pólland alla leið til upprunaslóða Francesco Negri á Adríahafsströnd Ítalíu. Þar með var
ferðalaginu reyndar ekki lokið því
hann ók aftur norður til Danmerkur, samtals rúmlega 10.000 kílómetra leið.

 KÅLËMETRAR ¹ DAG
Og farkosturinn var ekki af verri
endanum: Triumph Trident árgerð
1975. Triumph „Þristurinn“ (nafnið Trident vísar til þriggja strokka
vélarinnar) var síðasta hjólið sem
hinar fornfrægu Triumph-verksmiðjur þróuðu áður en þær
þurftu að játa sig sigraðar fyrir
japönsku samkeppninni fáeinum
árum síðar. Það má því segja að
farkosturinn hafi fengið það í þrítugsafmælisgjöf að vera stýrt
þessa tíu þúsund kílómetra eftir
þjóðvegum Evrópu, yfir álfuna
endilanga.
Hjörtur segir sig lengi hafa
dreymt um að fara þessa leið og
loks látið verða af því sumarið
2005. „Ég var búinn að ganga með
þetta í maganum lengi en eiginlegur undirbúningur fór ekki í gang
fyrr en um vorið, þannig séð á síðustu stundu,“ segir hann. „Vélin í
hjólinu var tekin upp og hjólið allt
yfirfarið – ég safnaði saman varahlutum og viðlegubúnaði, en eins
og nærri má geta þarf að hugsa
það vel hvað maður tekur með sér
í svona ferð.“
Auk viðlegubúnaðar, varahluta
og vista þurfti hann að hafa með
sér föt bæði fyrir hita og kulda.
„Hitinn fór niður í þrjár gráður
norður við Nordkap en upp í 38
gráður þar sem ég lenti í hitabylgju á leiðinni í gegnum
Slóvakíu. Það reyndist líka alveg
nauðsynlegt að hafa regngalla
meðferðis,“ segir Hjörtur.
Ferðaáætlunin var á þessa leið:
Hjólið var sent með fragtskipi frá
Reykjavík til Árósa með nokkrum
fyrirvara, en þaðan var síðan lagt
upp í ferðina þann 22. júlí. Áætlunin var að þeysa norður til Nordkap á þremur dögum, þ.e. beint
strik norður eftir Svíþjóð og Norður-Finnlandi áður en ekið var inn í
Noreg á síðasta kaflanum að
nyrsta odda álfunnar. Hjörtur
útskýrir að það hefði verið miklu
seinfarnara að fara í gegnum
Noreg alla leiðina.
„Áætlunin var að vera kominn
til Rimini sunnudaginn 31. júlí en
þar beið fjölskyldan og hálfsmánaðar afslöppun. Áætlunin stóðst –
ég var kominn í hádeginu þann
dag upp að hótelinu þar,“ segir
Hjörtur glettinn á svip, enda þýðir
það að hann ók 7.289 km vegalengd á níu og hálfum sólarhring.
Sem er 767 km að meðaltali á sólarhring.
.AUÈSVEIGT FRAMHJ¹ HREINDÕRUM
Það sem rak á eftir honum fyrstu
dagana var líka rigningin, sem
dundi á honum nánast látlaust frá
því hann lagði af stað frá Danmörku – með því að hraða sér í
gegnum hana vonaðist hann til að
komast út úr henni – en varð ekki
kápan úr því klæðinu: það rigndi
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Evrópa endanna á milli
á þrítugum Þristi
Margur ferðaglaður Íslendingurinn lætur sig dreyma um að komast einhvern tíma ævinnar á nyrsta
odda Evrópu. En að aka þangað á þrjátíu ára gömlu mótorhjóli dettur fáum í hug, hvað þá að framkvæma það. En það er einmitt það sem Hjörtur Jónasson gerði – og gott betur því hann ók líka alla
leið suður að Miðjarðarhafinu og aftur norður. Hann sagði Auðuni Arnórssyni ferðasöguna.
meira og minna alla leiðina til
Nordkap og þaðan til Helsinki. Þar
norður frá gekk á með skúrum en
það hellirigndi á leiðinni suður í
gegnum finnsku skógana.
„Úrhellið var þannig að ég ók
framhjá mörgum bílum stopp í
útskotum frá malbikuðum þjóðveginum þar sem rúðuþurrkurnar
höfðu ekki undan. Ég varð auðvitað holdvotur í gegnum allt, en þar
sem þetta var hlý rigning kom það
lítið að sök. Ég valdi að minnsta
kosti frekar að keyra sem hraðast
í gegn um þetta, enda orðinn leiður á að pakka saman rennblautum
útilegubúnaði,“ segir Hjörtur.
Hann bætir við að ekki hefði verið
nóg með að hann sjálfur varð
votur inn að beini heldur fylltust
líka stefnuljósin af vatni! Loftkældri Triumph-vélinni varð þó
ekki meint af.
„Hættulegast var þó að á vegunum þarna norður frá stukku
hreindýr gjarnan fyrirvaralaust
upp á veginn, en það er yfirleitt
mjög erfitt að koma auga á þau
fyrir skóginum. Einu sinni munaði
mjög mjóu, ég hefði getað gripið í
hornin á einu hreindýrinu sem ég
þurfti að nauðsveigja framhjá – og
var þá kominn yfir á öfugan vegarhelming,“ segir Hjörtur. „Þá var
gott að vera með „ABS“ – Antique
Brake System,“ bætir hann við
kíminn.

%KIÈ UM GAMLA SOVÁTVEGI
Úrhellið var mest á leiðinni í gegn-

um skógana í Suður-Finnlandi en
það stytti upp þegar til Helsinki
var komið – „þar fór ég beint í
ferju yfir til Tallinn í Eistlandi,“
heldur
Hjörtur
ferðasögunni
áfram. „Þar var komin heiðríkja
og sól.“ En mestu viðbrigðin við að
koma yfir í Eystrasaltslöndin –
sem voru hluti af Sovétríkjunum
frá seinni heimsstyrjöldinni til
ársins 1991 – voru vegakerfið.
„Það er hræðilegt ástand á því
víða ennþá. Það eru alls staðar
framkvæmdir í gangi við endurnýjun og betrumbætur veganna

eftir áratuga viðhaldsskort. Sem
flýtir ekki för ferðalangs,“ segir
hann. Það hafi hins vegar ekki
reynst neitt vandamál að rata.
„Enda var ég með þokkaleg kort
og GPS-tæki.“

¥ TRUKKAUMFERÈ Å  SM HJËLFÎRUM
Þegar Hjörtur ók í gegn um löndin
þar eystra varð hann var við að
framförunum er misskipt. „Í
dreifbýlinu er eins og tíminn hafi
staðið í stað.“ Á nýlögðum hraðbrautarspotta í Litháen rakst hann
aftur á móti á nokkra stráka á

30«,!¨ ¥ ,)4(%.  NÕLÎGÈU HRAÈBRAUTARMALBIKI Å ,ITH¹EN SEM LEIÈIN
L¹ UM LÁKU PILTAR AF NÕRÅKUM HEIMILUM SÁR AÈ ÖVÅ AÈ SPËLA Å HRINGI ¹
DÕRUM NÕJUM RACER HJËLUM

dýrum nýjum kappakstursmótorhjólum að leika sér, spóla í hringi
og spyrna á ofsahraða, með hraðbrautina sem einkaleikvöll.
Næsti áfangi var frá Kaunas í
Litháen til Krakár í Suður-Póllandi. Það reyndist ekkert mál að
komast yfir landamærin inn í Pólland. En það reyndi mjög á demparana í hjólinu að skrölta yfir
pólsku þjóðvegina; þeir voru í
afleitu ásigkomulagi,“ segir Hjörtur. „Á leiðinni flæktist ég inn í
miðborg Varsjár, inn í mitt öngþveitið. Það tók svolítið á taugarn-
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ar, enda komst ég að því að umferðarmenningin í Póllandi er ekki ósvipuð
því sem hún er á Íslandi – menn leggja
mikið á sig til að komast bíllengd framfyrir náungann og gefa enga sénsa. Svo
er mikil vörubílaumferð á þessum
vondu vegum. Hjölförin eru 10-15 sm
djúp sem getur verið mjög hættulegt
mótorhjólum. Ég prísaði mig sælan að
það skyldi ekki rigna þar!“

Hættulegast var þó að
á vegunum
þarna norður frá stukku
hreindýr
gjarnan fyrirvaralaust upp
á veginn, en
það er yfirleitt
mjög erfitt að
koma auga á
þau fyrir skóginum.

¥ HITABYLGJU Å 4ATRAFJÎLLUM
Eftir þessa taugatrekkjandi reið eftir
þjóðvegum Póllands hvíldist Hjörtur
eina nótt á tjaldstæði í Kraká. „Þar fór
þetta að verða skemmtilegra – vegirnir
orðnir góðir og landslagið fjölbreyttara,“ segir hann. Leiðin yfir Tatrafjöllin, milli Póllands og Slóvakíu, var sérstaklega falleg. Næsti áfangi lá frá
Kraká til Kärnten í suðurhluta Austurríkis. „Það var skollin á hitabylgja
þarna og ég ók frá Kraká til Bratislava
í Slóvakíu í yfir 30 stiga hita. Leiðin lá í
gegnum fjallaþorp og fallega náttúru.
Þarna í fjöllunum í Slóvakíu tók ég
smákrók til að kíkja á bæinn Ruzomberok (sem eitt sinn hét Rosenberg upp á
þýsku).“ Svo lá leiðin til Bratislava,
sem er niðri á sléttunni við Dóná, um 60
km frá Vín.
„Mér fannst ég vera aftur kominn
yfir í menninguna þegar ég var kominn
til Austurríkis,“ segir Hjörtur. „Ég var
kominn suður fyrir borgina Graz sunnarlega í Austurríki þegar myrkur skall
á og ég fann mér þægilegan grasbala til
að sofa í, enda veðrið gott,“ segir Hjörtur.
Síðasti áfangi þessa leggs ferðarinnar var svo úr grasbalanum í Kärnten til
Rimini við ítölsku Adríahafsströndina,
í gegn um Alpana. „Ég var þá byrjaður
að þreytast og þeysti eftir hraðbrautinni það sem eftir var,“ viðurkennir
ferðalangurinn. Við tóku hvíldardagar
á sólarströnd í faðmi fjölskyldunnar.
(RINGNUM LOKAÈ
Tveimur og hálfri viku síðar var aftur
haldið af stað áleiðis norður eftir, en í
þetta sinn vestar. „Ég ók þvert yfir fjöllin í Toskana, í gegnum Flórens til Pisa.
Þaðan meðfram ítölsku Rívíerunni, í
gegnum Genúa og gisti í San Remo.

Þaðan ók ég áfram eftir frönsku Rívíerunni, um Mónakó og Nice og sveigði
síðan upp í frönsku Alpana hjá Grasse,“
segir hann. „Þetta er skemmtileg leið
þarna norður eftir, í vesturjaðri
Alpanna í Suðaustur-Frakklandi. Ég
tjaldaði í litlum bæ sunnan við Grenoble.“ Þaðan lá leiðin til Genf í Sviss. Þar
var byrjað að rigna aftur.
„Ég ók í gegnum Sviss einmitt þegar
allra mest úrkoman var þar í ágúst,
aurskriður og tjón. Ég ætlaði að drífa
mig í gegnum rigningarsvæðið en það
reyndist endast alveg norður eftir öllu
Þýskalandi. Þegar ég var kominn í
gegnum Sviss yfir landamærin að
Þýskalandi valdi ég að fylgja þjóðvegi
B3 norður eftir. Hann liggur þvert
norður eftir öllu landinu og er fjórföld
hraðbraut á köflum.“
B3-þjóðvegurinn endaði norður við
Stade. „Ég tók svo ferju yfir Saxelfi frá
Wissenhafen til Glückstadt, en þar með
var ég kominn langleiðina til Danmerkur. Næsti áfangastaður var Álaborg á
Norður-Jótlandi. Hjólið fór svo aftur í
skip í Árósum. Og ég flaug heim. Heildarkílómetrafjöldinn var 10.126,“ segir
Hjörtur, ánægður með að hafa látið
drauminn rætast.
Spurður um kostnaðinn við ferðalagið segir Hjörtur að vissulega hafi
hann verið töluverður, en hann hafi
ekki nennt að standa í því að leita
styrktaraðila og því borgað allt úr eigin
vasa.
En hvernig var ástandið á þrjátíu
ára gömlum vélfáknum eftir þessa
maraþon-yfirreið? „Hjólið stóðst þessa
prófraun með prýði,“ segir Hjörtur.
Ekkert gaf sig. Vélin var farin að leka
smá olíu undir restina, annað ekki. Í
Finnlandi varð það óhapp að hjólið
lagðist fullklyfjað á hliðina þegar til
stóð að smyrja keðjuna. Það olli ekki
neinum teljandi skemmdum en það var
hins vegar ekki hlaupið að því fyrir
einn mann að ná hjólinu aftur á réttan
kjöl með allar klyfjarnar. Á köflum, í
umferðarteppum í miklum hita, svo
sem í Suður-Frakklandi, fór ekki hjá
því að loftkæld vélin hitnaði meira en
góðu hófi gegndi. En enski öldungurinn
lét það ekki á sig fá og skilaði knapa
sínum heilum á leiðarenda. N
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Er alltaf að
fela mig
Bragi Ólafsson er meistari vandræðalegheitanna,
stigmagnandi tíðindaleysis og nagandi sjálfsefa – í
góðum skilningi. Í Sendiherranum er hann á nýjum slóðum og þykir gefa meira færi á sér en áður.
Bergsteinn Sigurðsson ræddi við Braga um reynslu
hans á ská, óttann við opinberun og kvíðaköst.

Á

heimili sínu við Suðurgötu situr Bragi
gegnt
blaðamanni
við stofuborð. Á
borðinu liggur meðal
annars eintak af nýjustu bók Braga, Sendiherranum –
sögu Sturlu Jóns Jónssonar, húsvarðar og ljóðskálds, sem fer í
afdrifaríka ferð á ljóðahátíð í
Litháen. Er ráðlegt að byrja viðtal
á því að spyrja rithöfund hvað
hann sé að fara í verki sínu? „Þú
getur svo sem spurt en þú færð
ekkert svar,“ segir Bragi kíminn.
Hann fellst þó á að í bókinni sé
hann á nýjum slóðum. „Hingað til
hef ég meira og minna einblínt á
míkróheim einnar persónu en í
þetta sinn hefur umfjöllunarefnið
breikkað. Ég held að það skipti
máli að karakterinn er eldri en þeir
sem ég hef skrifað um og þetta er
meiri fjölskyldusaga, hún lúrir að
minnsta kosti í bakgrunninum.“
Hann viðurkennir líka að í bókinni sýni hann meira af sjálfum
sér en áður. „Líklega vegna þess
að hún er um rithöfund. Óhjákvæmilega hljóta hugsanir – sérstaklega aðalpersónunnar – að
koma frá höfundinum. Ég byggi
söguna líka á ská á minni eigin
reynslu; fyrir ári var ég sjálfur á
ljóðahátíð í Litháen og ákvað að
nýta mér þá reynslu. En þótt margar af hugsunum Sturlu séu mínar
eigin reyndi ég að þurrka út öll
líkindi milli okkar og upplifi hann
sem mjög ólíkan mér. Við eigum
þó hitt og þetta sameiginlegt,
höfum til dæmis báðir hlustað á
Rod Stewart og hálfskömmumst
okkar fyrir það.“

/PINBERAR SIG ALGJÎRLEGA
Bragi segir að þegar hann fékk

hugmyndina að Sendiherranum í
október í fyrra hafi hann strax
fundið að hann var tilbúinn að
skrifa hana. „Bókin er í grunninn
fjórar hugmyndir sem ég stefndi
saman. Mig langaði meðal annars
að velta upp spurningunni um eignarrétt á texta, maður er jú alltaf að
teygja sig í eitthvað sem maður á
ekki sjálfur, og í manns eigin skrifum er alltaf spurning hvað kemur
mikið frá manni sjálfum og hvað
frá öðrum. En mig langaði líka að
velta fyrir mér mikilvægi – eða lítilvægi – ljóðlistarinnar. Maður er
alltaf í svo miklum efa með hana.
Ég er alltaf að setja mig í stellingar
til að fara að yrkja aftur. En mér
hefur ekki tekist það; stundum
finnst mér það vera fánýtt og
stundum finnst mér ég hreinlega
ekki ráða við það.“
Sem leiðir hugann að einu höfuðeinkenna á bókum Braga –
hinum undirliggjandi kvíða, óttanum við það sem fram undan er.
Hann játar að sjálfur sé hann kvíðinn. „Það er alls konar kvíði sem
herjar á; maður óttast að standa
sig ekki, bæði gagnvart öðru fólki
og að maður geri ekki eitthvað úr
sjálfum sér. En ég er sérstaklega
slæmur hvað bækurnar snertir og
viðtökur þeirra. Maður opinberar
sig algjörlega í bók, þó að ég sé um
leið að fela mig. Ég fékk til dæmis
vægt taugaáfall þegar fyrsta
skáldsagan mín kom út; var fluttur með kvíðakast upp á spítala og
fékk viðeigandi lyf. Sagan endurtók sig svo þegar Gæludýrin komu
út. Það er krafan um að standa sig,
að eyða ekki of miklum tíma í eitthvað misheppnað. En ég er líklega
rólegri núna en áður, maður verður það óneitanlega með aldrinum.“
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Maður opinberar sig
algjörlega í
bók, þó að ég
sé um leið að
fela mig. Ég
fékk til dæmis vægt taugaáfall þegar
fyrsta skáldsagan mín
kom út; var
fluttur með
kvíðakast
upp á spítala
og fékk viðeigandi lyf.

,ÁTTIR ÖEGAR 3YKURMOLARNIR H¾TTU
Þetta hefur verið mikið afmælisár fyrir
Braga; fyrir réttum 20 árum gaf hann út
sitt fyrsta verk, ljóðabókina Dragsúg, og
sama ár slógu Sykurmolarnir svo rækilega
í gegn að ekki varð aftur snúið. Bragi gat
þar af leiðandi ekki einbeitt sér fyllilega að
skriftum fyrr en eftir að hljómsveitin lagði
upp laupana en lítur þó ekki á óvænta velgengni Sykurmolanna sem dragbít á feril
sinn sem rithöfundur.
„Ég hafði ekki séð fram á neina ákveðna
rithöfundarbraut þá. Ég ætlaði að halda
áfram að skrifa en 24 ára sá ég ekki fram
á að eiga eftir að sitja og yrkja milli níu og
fimm. En frá því ég var unglingur hafði ég
alltaf gruflað í textum og tónlist samhliða
og þannig náð að sameina áhugamál mín,
tónlist og skriftir. Sykurmolarnir og
Smekkleysa tóku hins vegar allan okkar
tíma og því er ekki að neita að þegar leið á
var ég orðinn þreyttur á þessum eilífu
ferðalögum, tímanum sem fór til einskis í
stúdíóinu og allri þessari bið sem fylgir
tónlistarbransanum. Mig var farið að
klæja í að geta skrifað meira og þess
vegna var það léttir þegar Sykurmolarnir
hættu.“
Bragi segir að af og til hafi það bankað
upp á að nota árin með Sykurmolunum sem
efnivið í sögu. „En þegar ég máta það við
mig finnst mér það ekki passa. Sykurmolarnir voru svo sem ekki djúpt í rokklifnaðinum sem svo mikið hefur verið skrifað
um, eiturlyfin og sukkið, og mér hefur
aldrei fundist þetta heillandi. Ég gæti
kannski hugsað mér að gera mér mat úr
þessu með einhverjum skringilegum formerkjum. Ég sé fyrir mér á sviði, ekki
endilega bók, eitthvað sem hefur með búningsherbergi hljómsveitar að gera. Það
myndi ekki fjalla um tónlistina, heldur eitthvað sem gerist milli þess hóps baksviðs.
Það er eitthvað við þá hugmynd sem ég er
hrifinn af.“
'ÎLLUÈ BËKMENNTAVERÈLAUN
Tvisvar á jafnmörgum árum hefur spunnist mikil umræða um íslenskar bókmenntir, sér í lagi Íslensku bókmenntaverðlaunin og agnúa á þeim, þar sem skáldsaga
eftir Braga var sett í forgrunn. Eiríkur
Guðmundsson, útvarpsmaður og rithöf-

undur, notaði það sem dæmi um augljósan
galla á Íslensku bókmenntaverðlaununum
að bók á borð við Samkvæmisleiki skyldi
ekki vera tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna 2004. Í fyrra tók Sigurður
Gylfi Magnússon sagnfræðingur upp
þráðinn þar sem frá var horfið. Hann hélt
því hins vegar fram að Samkvæmisleikir
hefði ekki staðið undir lofinu sem á hana
var borið og væri skýrt merki þess að
íslensk menningarumræða væri á villigötum.
Bragi segir að það hafi verið sérstakt
að fylgjast með hvernig bók eftir hann var
gerð að miðpunkti umræðu sem snerist
um eitthvað annað og meira. „Ég er reyndar stoltur af því. Auðvitað vill maður að
það verði umræða um bækur manns og
það gildir einu þótt sú umræða sé vond,
svo lengi sem maður er viss um gildi bókarinnar sjálfur. Í þessu tilfelli kom umræðan sér vel fyrir mig og útgefandann; það
hlakkaði í rauninni í mér því á endanum
græddi ég bara á þessu.
Hvað bókmenntaverðlaunin snertir þá
held ég að ég sé hreinskilinn þegar ég segi
að ég hef aldrei gert ráð fyrir að bækurnar
mínar séu tilnefndar til verðlauna. Útgefandinn minn var hins vegar svekktur og
mér þótti þetta leitt fyrir hans hönd. En
þetta vakti enn meiri umhugsun um þessi
bókmenntaverðlaun, sem mér sannarlega
finnst vera gölluð og mætti breyta.“

,EYFIR HUGSUNUM AÈ GERJAST
Bragi kveðst vera með nokkrar hugmyndir til að vinna úr næst en hefur ekki
hugmynd um hver þeirra verður ofan á.
„Það má vera að í augnablikinu sé ég orðinn fullsaddur á þessum heimi sem ég hef
verið að vinna með síðasta árið, og hef
hugsað mér að skoða betur, en verð
kannski orðinn spenntur aftur eftir tvo
mánuði. Yfirleitt líður hálfur annar mánuður frá því maður gefur út bók þangað
til maður byrjar að skrifa á fullu aftur en
á þeim tíma er maður frjór og opinn,
hripar niður alls konar hugmyndir í minnisbókina. Svo fær maður kannski góða
hugmynd og byrjar að vinna með hana en
hendir henni svo til hliðar og byrjar á
einhverju allt öðru. Sem er ágætt, þá fá
hlutirnir að halda áfram að gerjast.“N
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Rektor á Bifröst
Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða
rektor til starfa.
Háskólinn á Bifröst á sér 88 ára
sögu sem stjórnendaskóli á breiðum
grundvelli. Hlutverk hans er að búa
nemendur undir ábyrgðar-, forystuog stjórnunarstörf í viðskiptalífi og
samfélagi, jafnt í innlendu sem
alþjóðlegu umhverfi. Bifröst vill veita
hæfum einstaklingum sem búa yfir
sköpunargleði, frumkvæði og
samskiptahæfni tækifæri til háskólanáms sem hentar þeirra þörfum. Við
inntöku nýrra nemenda leitast
háskólinn við að veita jöfn tækifæri til
náms, óháð kynferði, aldri, efnahag,
fötlun eða búsetu og skapa þannig
fjölbreyttan hóp nemenda með
ólíkan bakgrunn, menntun og
reynslu.
www.bifrost.is

Starfssvið
• Rektor annast stjórnun og rekstur
háskólans í umboði stjórnar og ber
ábyrgð gagnvart henni. Hann ber
ábyrgð á að starfstilhögun öll sé í
samræmi við hlutverk, markmið og
gæðakröfur.
• Rektor ábyrgist öll fjármál
háskólans í umboði stjórnar.
• Rektor kemur fram fyrir hönd
háskólans gagnvart starfsmönnum,
nemendum og út á við og hefur
forgöngu um þróunarstarf og
stefnumótun.

Menntun og hæfniskröfur
• Doktorsgráða og/eða meistaragráða er nauðsynleg. Að öðru jöfnu
er reiknað með að umsækjandi með
doktorsgráðu verði ráðinn.
• Umtalsverð stjórnunarreynsla úr
íslensku atvinnulífi er nauðsynleg.
• Alþjóðleg reynsla er mikill kostur.
• Góð tengsl við atvinnulífið og
þekking á háskólaumhverfi er
mikilvæg.
• Við leitum að kraftmiklum og
hugmyndaríkum einstaklingi sem
hefur góða samskiptahæfni og
frumkvæði til að leiða skólann áfram
í alþjóðlegu og síbreytilegu umhverfi háskólastigsins.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 11. desember nk.
Númer starfs er 6086.
Upplýsingar veita Þórir Þorvarðarson og
Katrín S. Óladóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is og
katrin@hagvangur.is

Háskólastjórn ræður rektor. Valnefnd mun meta umsóknir og skila tillögum til stjórnar.

- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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(EIMAHJÒKRUN ¹ (EILBRIGÈIS
STOFNUN 3UÈURNESJA

,EIKSKËLAKENNARAR OG
ANNAÈ STARFSFËLK
ËSKAST Å LEIKSKËLANN 'RANDABORG
"OÈAGRANDA  Å 6ESTURB¾NUM
'RANDABORG ER ÖRIGGJA DEILDA LEIKSKËLI 5NNIÈ ER SAMKV¾MT
-ANNAUÈASTEFNU ÖAR SEM BÎRN OG STARFSFËLK F¹ AÈ NJËTA SÅN Å LEIK
OG STARFI %INKUNNARORÈ LEIKSKËLANS ERU VIN¹TTA SAMKENND OG VIRÈING
6ELKOMIN Å HEIMSËKN Å 'RANDABORG
EÈA HAFÈU SAMBAND Å SÅMA  

-EGINHLUTVERK SKËLASTJËRA ER AÈ
 6ERA LEIÈTOGI SKËLANS OG VEITA FAGLEGA FORYSTU ¹ SVIÈI
KENNSLU OG ÖRËUNAR Å SKËLASTARÙ
 3TÕRA OG BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGRI STARFSEMI OG REKSTRI
SKËLANS

3TARFSEMIN ER MJÎG FJÎLBREYTT SKJËLST¾ÈINGAR ERU ¹ ÎLLUM
ALDRI OG STARFSSV¾ÈIÈ N¾R FR¹ +ÒAGERÈI ÒT ¹ 'ARÈSKAGA
3TARFSFËLK HEIMAHJÒKRUNAR STARFAR Å ANDA TEYMISVINNU ÖAR
SEM ALLIR HLEKKIR KEÈJUNNAR ERU JAFN MIKILV¾GIR 3AMSTARF
VIÈ SJÒKRADEILDIR OG BR¹ÈAMËTTÎKU ER FR¹B¾RT MIKIÈ OG GOTT
SAMSTARF ER VIÈ FÁLAGSÖJËNUSTU OG AÈRA AÈILA SEM AÈ M¹LUM
SKJËLST¾ÈINGA HEIMAHJÒKRUNAR KOMA &R¾ÈSLUSTARF ER MARK
VISST OG ÎÚUGT
-IKILL KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ REYNSLU
AF HEIMAHJÒKRUN EINKENNAMEÈFERÈ EÈA GEÈHJÒKRUN
3TÎRÙN ERU LAUS NÒ ÖEGAR EÈA SKV SAMKOMULAGI ,AUN OG
KJÎR SKV STOFNANASAMNINGI (33 OG "(- 5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  DESEMBER 

(33 ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

3KËLASTJËRI VIÈ NÕJAN GRUNNSKËLA Å 'RAFARHOLTI
3¾MUNDARSKËLA

2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL
EINSTAKLINGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA STERKA
SJ¹LFSMYND ÖEIRRA OG SKËLA ¹N AÈGREININGAR !UK ÖESS
ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ GRENNDAR
SAMFÁLAGIÈ OG SJ¹LFST¾ÈI SKËLA

(EIMAHJÒKRUN ¹ 3UÈURNESJUM HEFUR VAKIÈ LANDSATHYGLI FYRIR
SKÕRA STEFNU OG SÕN MANNÒÈLEGA OG METNAÈARGJARNA HUG
MYNDAFR¾ÈI ¹SAMT KJARKI OG ¹R¾ÈNI TIL AÈ TAKAST SÅFELLT
¹ VIÈ NÕJAR ¹SKORANIR

&REKARI UPPLÕSINGAR VEITA "RYNDÅS 'UÈBRANDSDËTTIR DEILD
ARSTJËRI HEIMAHJÒKRUNAR BRYNDISG HSSIS S   OG
(ILDUR (ELGADËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI HILDURHELGA HSSIS
S   SEM EINNIG TAKA ¹ MËTI UMSËKNUM

6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

,AUS ER STAÈA SKËLASTJËRA VIÈ NÕJAN GRUNNSKËLA VIÈ
'VENDARGEISLA Å 2EYKJAVÅK 3¾MUNDARSKËLA SEM
VERÈUR GRUNNSKËLI FYRIR   BEKK .EMENDUR VERÈA
UM   3KËLINN HEFUR VERIÈ STARFR¾KTUR SL  ¹R
SEM ÒTIBÒ FR¹ )NGUNNARSKËLA OG NÒ ERU ÖAR UM 
BÎRN Å   BEKK 3KËLINN ER STAÈSETTUR Å ÒTJAÈRI
HVERÙSINS VIÈ ËSNORTNA N¹TTÒRU OG Å N¹L¾GÈ VIÈ
2EYNISVATN ¶VÅ VERÈUR LÎGÈ SÁRSTÎK ¹HERSLA ¹
N¹TTÒRURFR¾ÈI OG ÒTIKENNSLU Å STARÙ SKËLANS
'ERT ER R¹È FYRIR N¹NU SAMSTARÙ MILLI 3¾MUNDARSKËLA
OG )NGUNNARSKËLA

6EGNA ST¾KKANDI UMFANGS FJÎLBREYTTARI VERKEFNA OG NÕS
VAKTASKIPULAGS VANTAR OKKUR ÚEIRI HJÒKRUNARFR¾ÈINGA Å
HEIMAHJÒKRUN ¹ (EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈURNESJA 5M ER AÈ
R¾ÈA   STÎÈUR

,EITAÈ ER AÈ UMS¾KJANDA SEM
 (EFUR KENNARAMENNTUN OG FRAMHALDSMENNTUN ¹
SVIÈI STJËRNUNAR UPPELDIS EÈA KENNSLUFR¾ÈI
 (EFUR STJËRNUNARH¾ÙLEIKA OG REYNSLU AF STJËRNUN
 (EFUR FJÎLBREYTTA REYNSLU AF KENNSLU OG VINNU MEÈ
BÎRNUM OG UNGLINGUM
 %R LIPUR Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  JANÒAR  EÈA EFTIR
SAMKOMULAGI
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF OG GÎGN ER VARÈA
FRUMKV¾ÈI ¹ SVIÈI SKËLAM¹LA GREINARGERÈ UM HUGMYNDIR
UMS¾KJENDA UM FRAMKV¾MD SKËLASTARFSINS AUK ANNARRA
GAGNA ER M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER NK
5MSËKNIR SENDIST -ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI
  2EYKJAVÅK EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ STARFSUMSOKNIR
MENNTASVID REYKJAVIKIS .¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA )NGUNN
'ÅSLADËTTIR STARFSMANNASTJËRI INGUNNGISLADOTTIR REYKJAVIK
IS OG !NNA +RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR SKRIFSTOFUSTJËRI GRUNN
SKËLASKRIFSTOFU ANNAKRISTINSIGURDARDOTTIR REYKJAVIKIS
Å SÅMA   %INNIG VEITIR 'UÈLAUG 3TURLAUGSDËTTIR
SKËLASTJËRI Å )NGUNNARSKËLA UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
GUSTUR INGUNNARSKOLIIS ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI +¥ 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

&R¾ÈSLUSETRIÈ 3TARFSMENNT ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VERKEFNASTJËRA
Å TVÎ STÎRF VEGNA AUKINNA VERKEFNA OG F¾ÈINGARORLOFS
5M HLUTASTÎRF GETUR VERIÈ AÈ R¾ÈA
3TARFSMENNT ER SAMVINNUVETTVANGUR RÅKISINS OG  STÁTTAR
FÁLAGA INNAN "32" OG SINNIR SÅMENNTUN R¹ÈGJÎF OG STARFS
ÖRËUNARVERKEFNUM
,EITAÈ ER EFTIR HUGMYNDARÅKUM OG VANDVIRKUM VERKEFNA
STJËRUM MEÈ GËÈA TÎLVUÖEKKINGU Å EFTIRTALIN STÎRF

) 6ERKEFNASTJËRI KYNNINGARM¹LA
(ELSTU VERKEFNI
5MSJËN MEÈ HEIMASÅÈU
5MSJËN MEÈ RAFR¾NUM KYNNINGUM
5TANUMHALD N¹MSKEIÈA
3AMSTARF VIÈ VIÈSKIPTAVINI
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
.¹M SEM NÕTIST Å STARÙ
2EYNSLA AF VEFUMSJËN
¶EKKING ¹ MYNDVINNSLU EÈA ÒTG¹FU ER KOSTUR
-JÎG GËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA
'ËÈ F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

)) 6ERKEFNASTJËRI FR¾ÈSLUM¹LA
(ELSTU VERKEFNI
¶ARFAGREINING OG HÎNNUN N¹MS
3KIPULAGNING OG UMSJËN N¹MSKEIÈA
¶¹TTTAKA Å ÖRËUNARVERKEFNUM
2¹ÈGJÎF OG FR¾ÈSLA INNAN STOFNANA
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
(¹SKËLAN¹M SEM NÕTIST Å STARÙ
¶EKKING ¹ FULLORÈINSFR¾ÈSLU OG VINNUMARKAÈI
2EYNSLA AF N¹MS OG STARFSR¹ÈGJÎF ER KOSTUR
'ËÈ KUNN¹TTA Å ÅSLENSKU OG ENSKU
3J¹LFST¾ÈI OG FRUMKV¾ÈI Å STARÙ
3KRIÚEGAR UMSËKNIR SKULU BERAST FYRIR  DESEMBER NK TIL
&R¾ÈSLUSETURSINS 3TARFSMENNTAR 'RETTISGÎTU   2EYKJA
VÅK EÈA RAFR¾NT SMENNT SMENNTIS .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
FRAMKV¾MDASTJËRI (ULDA ! !RNLJËTSDËTTIR Å SÅMA  
5PPLÕSINGAR UM HELSTU VERKEFNI OG HLUTVERK 3TARFSMENNTAR
M¹ SJ¹ ¹ HEIMASÅÈU SETURSINS WWWSMENNTIS
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Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Primera Travel Group

Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra eignarhaldsfélags Heimsferða, Primera.
Hann situr í framkvæmdastjórn Primera og kemur þar að ákvörðunum um rekstur og
stefnumótun fyrirtækisins og dótturfélaga þeirra. Starfsaðstaða er á Íslandi.

Heimsferðir voru stofnaðar árið 1992
og eru nú fjórða stærsta ferðaskrifstofan á Norðurlöndum. Heimsferðir
eru með starfsemi á öllum
Norðurlöndum undir nafni Primera
Travel Group og er áætluð velta
samstæðunnar 35 milljaðar króna.
Sjá nánar á www.heimsferdir.is

Starfssvið

Hæfniskröfur

Uppgjör og áætlanagerð

• Menntun á sviði fjármála

• Yfirumsjón með mánaðarlegum rekstraruppgjörum allra félaga í eigu Primera

• Framhaldsmenntun eða reynsla af fjárstýringu
• Reynsla eða þekking á alþjóðlegu fjármálaumhverfi er æskileg

• Ársfjórðungsuppgjör samstæðunnar
• Samræming uppgjöra og verklagsreglna
dótturfélaga
• Yfirumsjón með áætlanagerð allra félaga og
uppfærslu áætlana

Fjármögnun, lausafjár- og áhættustýring
• Fjár- og áhættustýring
• Mat á fjárfestingarkostum og ávöxtun fjármuna
• Umsjón með endurfjármögnun
• Áætlanagerð fyrir fjárstreymi og greiðsluflæði
• Umsjón með greiðslu lána eignarhaldsfélags
Heimsferða

Önnur verkefni

• Reynsla af samningagerð
• Miklir stjórnunar- og skipulagshæfileikar
• Góð greiningarhæfni
• Góð tungumálakunnátta
• Góð yfirsýn og frumkvæði
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og geta til að byggja upp innri ferla
og módel sem nauðsynleg eru í alþjóða
fjármálaumhverfi

Þetta er tækifæri til að starfa hjá einu
framsæknasta fyrirtæki landsins sem
byggir starfsemi sína á öflugum innri vexti.
Framkvæmdastjórinn fær tækifæri til að
hafa áhrif á vinnuumhverfi sitt með
faglegum vinnubrögðum er sæma fyrirtæki
sem starfar á alþjóðavettvangi.
Allar fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 4. desember nk.
Upplýsingar veita Albert Arnarson og
Katrín S. Óladóttir. Netföng:
albert@hagvangur.is og katrin@hagvangur.is.

• Samræming á fjármálastjórnun og fjármálatengdum vinnuferlum dótturfélaga
- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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6ÎRUBÅLA  6INNUVÁLAVERKST¾ÈIÈ EHF

"IFVÁLAVIRKI ËSKAST
"IFVÁLAVIRKI EÈA MAÈUR VANUR VIÈGERÈUM ËSKAST TIL
STARFA ¹ VINNUVÁLAVERKST¾ÈI -EIRAPRËF ¾SKILEGT

5PPL Å SÅMA      "JÎRN EÈA 'UÈMUNDUR

&ERILSKR¹IN ER MARKAÈST¾KIÈ ÖITT
Å ATVINNULEITINNI
0ANTAÈU NÒNA ¹ WWWFERILSKRAIS OG F¹ÈU HNITMIÈAÈA OG
¹RANGURSRÅKA FERILSKR¹ SEM KEMUR ÖÁR Å ATVINNUVIÈTALIÈ
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
'ËÈ FERILSKR¹ ER GULLI BETRI ÖEGAR SPENNANDI
ATVINNUT¾KIF¾RI BÕÈST
(AFÈU SAMBAND WWWFERILSKRAIS FERILSKRA FERILSKRAIS
3ÅMI  

&RAMKV¾MDASTJËRI
"ANDALAG ÅSLENSKRA N¹MSMANNA "¥3. ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA FRAMKV¾MDASTJËRA Å  STARF
,EITAÈ ER AÈ EINSTAKLINGI ¹ ALDRINUM   ¹RA
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI SÁ MEÈ H¹SKËLAMENNTUN OG
HAFI REYNSLU AF Ö¹TTTÎKU Å FÁLAGSSTARFI %INNIG ER ¹HUGI ¹
M¹LEFNUM STÒDENTA SKILYRÈI ,AUN SKV SAMKOMULAGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR %YRÒN *ËNSDËTTIR
Å S   ¹ MILLI KL  OG  ALLA VIRKA DAGA
5MSËKNIR SKAL SENDA ¹ NETFANGIÈ BISN BISNIS FYRIR
 DESEMBER NK

"ANDALAG ÅSLENSKRA N¹MSMANNA "¥3.
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK
3  
WWWBISNIS

www.lyfja.is

- Lifið heil

Lyfjafræðingur – Höfn í Hornafirði
Óskum eftir lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi í flokki 1 á Höfn í Hornafirði forstöðu. Forstöðumaður ber ábyrgð
á faglegum rekstri lyfjaútibúsins, annast daglegan rekstur þess og ber ábyrgð á að unnið sé samkvæmt lögum og
reglugerðum um lyfjaútibú.
Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.
Sækja má um starfið á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda umsókn til starfsmannastjóra.
Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is
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Umsóknarfrestur er til 10. desember. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

3TÁTTARFÁLAG ÅSLENSKRA FÁLAGSR¹ÈGJAFA
AUGLÕSIR LAUST TIL UMSËKNAR FULLT STARF
FRAMKV¾MDARSTJËRA 3¥&
3TARF FRAMKV¾MDASTJËRANS FELST EINKUM Å
o $AGLEGUM REKSTRI SKRIFSTOFU
o 3TEFNUMËTUN OG ¹¾TLUNARGERÈ
o !ÈSTOÈ OG LEIÈBEININGUM TIL FÁLAGSMANNA
o 3AMSTARÙ VIÈ ÕMSA AÈILA SS "(- H¹SKËLA ÎNNUR
STÁTTARFÁLÎG NEFNDIR OG R¹È ¹ VEGUM 3¥& OG KOMA FRAM Å
OG HAFA SAMSKIPTI VIÈ FJÎLMIÈLA
o 5PPBYGGINGU OG VIÈHALDI HEIMASÅÈU

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ LÎGGILTU FÁLAGSR¹ÈGJAFARN¹MI
o &RAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR OG STARFSREYNSLA
¾SKILEG
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI
o 3TJËRNUNAR OG SKIPULAGSH¾FNI
o -JÎG GËÈ TÎK ¹ ÅSLENSKU M¹LI OG ENSKU ¹SAMT KUNN¹TTU
Å EINU NORR¾NU M¹LI
5M ER AÈ R¾ÈA MARGÖ¾TT OG ÎGRANDI STARF Å HVETJANDI VINNU
UMHVERÙ "OÈIÈ ER UPP ¹ GËÈA STARFSAÈSTÎÈU OG SVEIGJANLEG
AN VINNUTÅMA
5MSËKNARFRESTUR UM STARÙÈ ER TIL  DESEMBER  5M
SËKNIR ¹SAMT MEÈM¾LUM SKULU BERAST 3TÁTTARFÁLAGI ÅSLENSKRA
FÁLAGSR¹ÈGJAFA BT 0¹LS «LAFSSONAR "ORGARTÒNI   2EYKJAVÅK
6ALIÈ VERÈUR ÒR HËPI UMS¾KJENDA ¹ GRUNDVELLI VIÈTALA OG
FRAMLAGÈRA GAGNA
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ OG UMS¾KJENDUM TILKYNNT
UM R¹ÈSTÎFUN STARFSINS ÖEGAR ¹KVÎRÈUN HEFUR VERIÈ TEKIN
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR 0¹LL «LAFSSON FORMAÈUR
3¥& Å SÅMA   NETFANG PALLO GARDABAERIS
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3VEITARFÁLAGIÈ 6ESTURBYGGÈ AUGLÕSIR NÕTT STARF
FORSTÎÈUMANNS T¾KNIDEILDAR SVEITARFÁLAGSINS
LAUST TIL UMSËKNAR
3TAÈA FORSTÎÈUMANNS T¾KNIDEILDAR ER NÕTT ¹HUGAVERT STARF Å
SVEITARFÁLAGINU OG VERÈUR STARÙÈ MËTAÈ Å SAMVINNU VIÈ B¾J
ARYÙRVÎLD Å 6ESTURBYGGÈ &ORSTÎÈUMAÈUR VERÈUR YÙRMAÈUR
SKIPULAGS OG T¾KNIM¹LA HJ¹ SVEITARFÁLAGINU OG MUN HAFA
YÙRUMSJËN MEÈ FRAMKV¾MDUM OG VIÈHALDI ¹ VEGUM SVEIT
ARFÁLAGSINS .¾STI YÙRMAÈUR FORSTÎÈUMANNS ER B¾JARSTJËRI
(ELSTU VERKEFNI
o 3KIPULAGS OG "YGGINGARFULLTRÒI Å 6ESTURBYGGÈ
o 9ÙRUMSJËN ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈVA 6ESTURBYGGÈAR
o 9ÙRUMSJËN MEÈ FASTEIGNUM OG STOFNUNUM SVEITARFÁLAGSINS
o 9ÙRUMSJËN MEÈ FRAMKV¾MDUM OG VIÈHALDI ¹ EIGNUM
SVEITARFÁLAGSINS
o 9ÙRUMSJËN MEÈ VEITUM Å EIGU SVEITARFÁLAGSINS
o 9ÙRUMSJËN MEÈ GERÈ FJ¹RHAGS¹¾TLANA FYRIR FRAMANGREINDA
M¹LAÚOKKA
o 6INNA VIÈ STEFNUMËTUN FYRIR FRAMANGREINDA M¹LAÚOKKA
o ¾TLANAGERÈ UM VERKLEGAR FRAMKV¾MDIR SVEITARFÁLAGSINS
3TARÙNU TILHEYRIR MA
o &RAMKV¾MDA¹¾TLANIR
o 6IÈHALDS¹¾TLANIR
o 3ORPHREINSUN OG URÈUN
o 3KIPULAGS OG BYGGINGARM¹L
o 'ÎTUR FR¹VEITUR VATNSVEITUR OG UMFERÈARM¹L
o (AFNARMANNVIRKI
o %FTIRLIT MEÈ EIGNUM SVEITARFÁLAGSINS
6IÈ LEITUM AÈ VEL MENNTUÈUN OG DUGLEGUM EINSTAKLINGI
,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARÙ SEM OG
GËÈA SAMSKIPTAH¾FNI +RAFA ER UM H¹SKËLAMENNTUN OG
STARFSREYNSLU ¹ SVIÈI BYGGINGARVERKFR¾ÈI BYGGINGART¾KNI
FR¾ÈI EÈA AÈRA SAMB¾RILEGA MENNTUN OG REYNSLU SEM
UPPFYLLIR SKILYRÈI  OG  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA

Verkefnastjóri hjá Markaðsdeild Orkuveitu Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.
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

Orkuveita Reykjavíkur leitar að verkefnastjóra í markaðsdeild fyrirtækisins.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Markaðssetning á vörum Orkuveitu Reykjavíkur til viðskiptavina
• Samskipti við auglýsingastofur
• Umsjón með gerð markaðsefnis
• Undirbúningur söluherferða
• Umsjón með markaðsrannsóknum og úrvinnslu þeirra
Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sérmenntun á sviði markaðsmála kostur
• Starfsreynsla í markaðsmálum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og
Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk. Umsækjendur eru
vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is
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&ORSTÎÈUMAÈUR T¾KNI
DEILDAR 6ESTURBYGGÈAR

Komdu og keyrðu með okkur

6ESTURBYGGÈ ER STAÈSETT ¹ SUNNANVERÈUM 6ESTFJÎRÈUM MEÈ
GËÈAR SAMGÎNGUR INNAN SVEITARFÁLAGSINS SEM OG TIL OG FR¹
SVEITARFÁLAGINU ¥ 6ESTURBYGGÈ STARFAR 'RUNNSKËLI 6ESTUR
BYGGÈAR MEÈ DEILDIR ¹ 0ATREKSÙRÈI "ÅLDUDAL OG "ARÈASTRÎND
OG ER STARFR¾KTUR TËNLISTARSKËLI ¹ VEGUM EINSTAKLINGA ¥
SVEITARFÁLAGINU ERU TVÎ NÕLEG ÅÖRËTTAHÒS OG EIN SUNDLAUG
®ÚUGT ÅÖRËTTASTARF ER Å SVEITARFÁLAGINU SEM OG MENNINGAR OG
TËNLISTARSTARF !UÈVELT ER NJËTA ÒTIVISTAR Å 6ESTURBYGGÈ ÖAR
SEM ¾GIFÎGUR N¹TTÒRA 6ESTFJARÈA ER ALLSTAÈAR INNAN SEILINGAR

Vegna aukinna umsvifa óskar Toyota á Íslandi
eftir viðskiptafræðingi á Fjármálasviði.
Starfssvið:
Færsla bókhalds, afstemming og uppgjör
Samningagerð
Hagrænar úttektir
Kostnaðargreining
Önnur fjármálatengd störf

4V¾R STÎÈUR Å (EILSULEIKSKËLANUM
3UÈURVÎLLUM 6OGUM LAUSAR TIL UMSËKNAR
DEILDARSTJËRA OG LEIKSKËLAKENNARA

Hæfniskröfur
Háskólamenntun af viðskiptasviði
Góð fjármála- og tölvukunnátta
Áhugi á fjármálum
Frumkvæði og sjálfstæði í hugsun
Vera talnaglögg/ur og reiðubúin/n að takast
á við ný og krefjandi verkefni

6EGNA AUKINNA UMSVIFA ER Å (EILSULEIKSKËLANUM 3UÈURVÎLLUM
LAUS TIL UMSËKNAR STAÈA DEILDARSTJËRA VIÈ ELDRI BARNA DEILD
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ LEIKSKËLAKENNARAMENNTUN EÈA
AÈRA SAMB¾RILEGA MENNTUN J¹KV¾TT OG HLÕLEGT VIÈMËT OG SÁ
STUNDVÅS OG SAMVISKUSAMUR +ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVÎTT
TIL AÈ S¾KJA UM STARÙÈ 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF
SEM FYRST 6INNUTÅMINN ER FR¹ KL  

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM +ENNARASAMBANDS
¥SLANDS EÈA 3TARFSMANNAFÁLAGS 3UÈURNESJA 5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  DESEMBER NK

Toyota á Íslandi leitar eftir einstaklingum sem eru
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

%F EKKI F¾ST UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK VERÈA AÈRAR UMSËKNIR
TEKNAR TIL UMFJÎLLUNAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 3ALVÎR *ËHANNESDËTTIR SKËLASTJËRI
LEIKSKËLANS OG -ARÅA (ERMANNSDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å
SÅMA  

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta.
Starfsmenn fyrirtækisins byggja
gildi sín og viðmið í starfi á The
Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustuog mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin
samvinna eru hornsteinar í daglegri
starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri
áskorun er tekið fagnandi hendi og
leita starfsmenn stöðugt leiða til að
tryggja áframhaldandi framfarir í
öllu því sem við kemur starfsemi

Áhugasamir sendi umsóknir á atvinna@toyota.is,
ásamt ferilskrá, merktar viðkomandi starfi.
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 4. desember.
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir
í síma 570-5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

%INNIG ER LAUS TIL UMSËKNAR  STAÈA FR¹ KL  
VEGNA BARNSEIGNARLEYFA
,EIKSKËLINN ER JA DEILDA MEÈ EINA YNGRI BARNA DEILD OG TV¾R
ELDRI BARNA DEILDIR (ÒSN¾ÈIÈ ER NÕLEGT OG HLÕLEGT VEL BÒIÈ
MEÈ GËÈRI AÈSTÎÈU FYRIR BÎRN OG STARFSFËLK 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
M¹ N¹LGAST Å LEIKSKËLANUM OG EINNIG ¹ NETSLËÈINNI
HTTPWWWVOGARIS ÖAR ER FARIÈ INN ¹ KR¾KJUNA SKËLAR OG
SVO LEIKSKËLI 

Toyota á Íslandi er innflytjandi

www.toyota.is
Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart
viðskiptavinum þess.
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5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  DESEMBER NK 3KRIÚEGAR
UMSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ BERIST TIL 2AGNARS *ÎRUNDSSONAR
B¾JARSTJËRA !ÈALSTR¾TI   0ATREKSFJÎRÈUR 5PPLÕSINGAR
UM STARÙÈ VEITA B¾JARSTJËRI Å SÅMA   OG "JARNI ¶ËR
%INARSSON BYGGINGARFULLTRÒI 6ESTURBYGGÈAR Å SÅMA  
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA FYRIRSPURNIR Å TÎLVUPËSTI TIL B¾J
ARSTJËRA BAEJARSTJORI VESTURBYGGDIS OG BYGGINGARFULLTRÒA
BTHE ITNIS
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KÓPAVOGSBÆR
Vegna stóraukinna verkefna í rekstri og þjónustu við Unix/Linux
net- og stýrikerfi leitum við að hæfileikaríkum einstaklingum til
viðbótar við öflugan hóp tæknimanna okkar. Áhersla er lögð á að
umsækjandi hafi rífandi áhuga á upplýsingatækni og sé tilbúinn
að læra og tileinka sér nýja hluti í síbreytilegum heimi
upplýsingatækninnar.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af rekstri Unix/Linux kerfa skilyrði
- Unix/Linux prófgráður eru kostur en ekki skilyrði
- Þekking á rekstri netkerfa er kostur en ekki skilyrði
- Þekking á TSM er kostur en ekki skilyrði
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

LAUS STÖRF
Salurinn Tónlistarhús:
• Húsvörður
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Vinsamlegast sendið umsóknir í tölvupósti á framtid@basis.is fyrir 15. desember.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Basis ehf. er ört vaxandi þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Við leggjum áherslu á þægilegt og sveigjanlegt umhverfi starfsfólks okkar og nána
samvinnu allra starfsmanna við úrlausir verkefna.

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf
• Stuðningsfjölskyldur
• Matráður Roðasölum 80-100%

Snorrabraut 56a
S: 575 0400
www.basis.is

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
2$  -64#&3$52!32&'4#&'(
&##!###%%+2 $3#&-#&&#)##%.2
6#$%2$%.#2!$% #62-2'#2' $.$%
1&!2 $ $6#$%#&$%!4#)1'2$"%&#
%22#3$,)'1!-&#)#$%#&
 $'22'%'2$"%' &#!###-24
!63 &$%&)## !#!'! %#!0   !  %$&

Hjallaskóli:
• Dönskukennari 40%
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Kópavogsskóli:
• Forstöðumaður í Dægradvöl
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Lindaskóli:
• Íslenskukennari frá og með áramótum
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%

*!'!'4#&1!'!' &'/#!'! %-%'/#
!'!$%#.%$' !!'!#5%&# 1# #!
! 3#2
#!#%#2 $% $&#% 2%2-%
.$1  3%$1 1$%3#&3"#-.## $
$%#& #- #!##


! 
 



    
 
              
$ 

 $ 

-!#&##0$!*$(*##)(1 )"
$!#7#4&(1 )"&06()##*2!)"
-4&4&0$!*$(*##)(1 )"
$!#7#4&(1 )"&06()##*2!)"

##)(3"&&0   "0#)(!""()
$&0  06'()6)"
 !!()92&0#(4+++&"$&'$'1 ())"
'(&4
& &)%%!8'#&*(&5#.&!3)'/$&*!''$#
&" *1"'(5&0&"$& )&,&
3'3"  

 "
-##()#*2!*& *2!*& $4*2!'(5&
4#"#$ )4!#( $"##3#0"
-,#'!*4&4)"0
(*##)(1 )"!#7#4&(1 )"
-&)##9 #3(6!*)"
-54#' ) )##0((
-!(3!%&5"&%&51' !(

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
• Leikskólakennarar til lengri eða
skemmri tíma
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
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Forstöðumaður veitingasviðs
– F&B Manager

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúnn til að leggja sig allan fram í starfi. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa gott auga fyrir gæðum og
vera tilbúnn til að taka þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn ánægðan. Á Radisson SAS Hótel
Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.Við erum sterk liðsheild sem leggur
metnað sinn í fagleg vinnubrögð.
Forstöðumaður veitingasviðs – F&B Manager
Forstöðumaður veitingasviðs ber ábyrgð á rekstri veitingadeildar, en undir hana heyra ráðstefnuog veislusalir, Mímisbar og veitingastaðirnir Skrúður og Grillið.

Umsóknir berist Ásu M. Ólafsdóttur (asa.olafsdottir@radissonsas.com) fyrir 1. desember 2006.

Radisson SAS Hótel Saga
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Umsóknarfrestur

•

Umsækjandi skal vera menntaður matreiðslumaður/þjónn með meistararéttindi eða hótel- eða rekstrarmenntun
Kunnátta í Word og Excel er nauðsynleg og reynsla af Micros kostur
Góð enskukunnátta í ræðu og riti, öll frekari tungumálakunnátta er kostur
Reynsla af stjórnun veitingastaðar eða hótels er nauðsynleg

Scope leitar að öflugum og frjóum forritara og hæfileikaríkum hönnuði í fullt starf
til að vinna að vefverkefnum fyrirtækisins, en mörg spennandi verkefni eru framundan.

SÍA

Áætlanagerð
Starfsmannahald
Innkaup og gæðamál
Daglegur rekstur veitingasviðs
Þátttaka í stjórnendateymi hótelsins

Vefforritari - Vefhönnuður
•

Menntun og reynsla
PI PAR

Verksvið

(FNISKRÚFUR
6EFFORITARI

6EFHÚNNUUR

Mikil reynsla af vefforritun
Gagnagrunnsþekking, s.s. sql og ms-sql
Þekking á leitarvélabestun
Góðir skipulagshæfileikar
Góður skilningur á markaðsmálum
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Mikil reynsla af vefhönnun
Góður skilningur á markaðsmálum

Scope er lítið en áræðið fyrirtæki sem veitir ráðgjöf á sviði markaðssetningar á netinu.
Viðkomandi kemur til með að vinna bæði við vefi viðskiptavina fyrirtækisins sem
og eigin vefi þess og mun fá að taka virkan þátt í uppbyggingu á ungu og fersku fyrirtæki.
Markmið Scope er að vera í fararbroddi á sviði markaðssetningar á netinu.

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 4. desember á netfangið
atvinna@scope.is

www.scope.is
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Sölumaður í sportvöru- og
reiðhjólaverslun

FINNST ÞÉR GAMAN AÐ ELDA?
Við erum 26 kátir krakkar sem óskum eftir manneskju til að elda fyrir okkur
hollan og góðan mat.

Óskum að ráða duglegan og hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við að selja spennandi vörur. Ekki er verra að
umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, skíðum og öðrum
áhugaverðum íþrótta- og afþreyingarvörum.

Starfið felst í matreiðslu fyrir börn og starfsmenn, innkaupum á aðföngum, uppvaski
og umsjón og þrifum á eldhúsi.
Um er að ræða 67% starf.
Vinnutími er 9-14.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst.
Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn.
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun okkar að Ármúla 40.
Einnig má senda umsóknir á netfangið:
markid@markid.is.

Á Ósi eru einungis átta starfsmenn og er mikil áhersla
lögð á góðan anda og uppbyggilegt starf.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún leikskólastjóri eftir kl. 13
Barnaheimilið Ós • Bergþórugötu 20 • 101 Reykjavík • sími 552 3277 • os1@simnet.is

4RYGGINGASTOFNUN RÅKISINS

Saman náum við árangri

(J¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈ
LAGERMAÈUR
6IÈ LEITUM AÈ LAGERMANNI SEM SÁR UM HJ¹LPART¾KJALAGER
MIÈSTÎÈVARINNAR
(¾FNISKRÎFUR
o 3TÒDENTSPRËF EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
o 2EYNSLA AF LAGERSTÎRFUM
o 3J¹LFST¾È SKIPULÎGÈ OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
o *¹KV¾TT VIÈMËT OG F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA FH
RÅKISSJËÈS OG 3&2

> VAKTSTJÓRI óskast í skipaafgreiðslu
> Fyrirtækið

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmanni til

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "JÎRK 0¹LSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
HJ¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈVAR Å SÅMA  

Samskip er ört vaxandi flutningafyrirtæki

starfa sem vaktstjóri í skipaafgreiðslu Samskipa. Um er að

sem býður viðskiptavinum sínum upp á al-

ræða verkstjórn við lestun og losun skipa sem koma á athafna-

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER  5MSËKNIR
SENDIST STARFSMANNAÖJËNUSTU 4RYGGINGASTOFNUNAR RÅKISINS
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK Å PËSTI EÈA RAFR¾NT STARF
TRIS  ¥ UMSËKNUM SKULU KOMA FRAM ÅTARLEGAR UPPLÕSINGAR
UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ
ÖEGAR NIÈURSTAÈA UM R¹ÈNINGU LIGGUR FYRIR

hliða flutninga og tengda þjónustu hvert sem

svæði Samskipa. Einnig þarf viðkomandi að skrá í tölvukerfi,

er og hvaðan sem er í heiminum. Samskip

sjá um daglega stýringu sinnar vaktar og hafa samskipti við

starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja

áhafnir og aðrar deildir fyrirtækisins.

¥ 4RYGGINGASTOFNUN STARFA UM  MANNS ÖAR AF  Å HJ¹LP
ART¾KJAMIÈSTÎÈ -EGINSTARFSEMIN ER ¹ ,AUGAVEGI  EN
HJ¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈIN ER Å +ËPAVOGI 3MIÈJUVEGI 
3TEFNA 4RYGGINGASTOFNUNAR RÅKISINS ER AÈ VERA ÎÚUG OG TRAUST
STOFNUN ¹KVARÈA OG INNA AF HENDI RÁTTAR GREIÈSLUR VEITA GAGNLEGAR
UPPLÕSINGAR OG R¹ÈGJÎF TIL VIÈSKIPTAVINA OG ANNAST EFTIRLIT MEÈ
M¹LEFNUM SEM 4RYGGINGASTOFNUN ERU FALIN SAMKV¾MT LÎGUM ¹
FAGLEGAN ÎRUGGAN OG HAGKV¾MAN H¹TT
4RYGGINGASTOFNUN RÅKISINS
WWWTRIS
,AUGAVEGUR   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

vegna Atlantshafsins og starfa þannig á
alþjóðlegum flutningamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á 56 skrifstofum í 23 löndum.

> Vinnutími

Vaktavinna á dag- og kvöldvöktum, 07.55-16.00 og 16.00-24.00.
> Hæfniskröfur

Stúdentspróf, sambærileg menntun eða haldgóð reynsla.
Reynsla af verkstjórn æskileg. Góð íslensku- og enskukunnátta og góð athyglisgáfa. Frumkvæði, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu,
lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund og geta unnið
undir álagi. Umsækjandi skal hafa hreint sakavottorð og engan
fíkniefnaferil.
> Áhugasamir

Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (veljið
„Vaktstjóri í skipaafgreiðslu – auglýst staða 26.11.06“) fyrir
30. nóvember 2006. Ólafur Ólafsson, rekstrarstjóri, veitir allar
nánari upplýsingar í síma 458 8540.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem
trúnaðarmál.
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6ÁLSTJËRNENDUR
)ÈNFYRIRT¾KI Å 2EYKJAVÅK ËSKAR
AÈ R¹ÈA VÁLSTJËRNANDA TIL STARFA
6ERKEFNI
o 3TILLA INN VERKEFNI Å VÁLASAMST¾ÈU
o &YLGJAST MEÈ KEYRSLU
o '¾ÈAEFTIRLIT MEÈAN ¹ FRAMLEIÈSLU STENDUR
o 3TÕRA  MANNA ¹HÎFN
o 3KR¹NINGAR Å FRAMLEIÈSLUKERÙ
o 2EYNSLA AF VÁLA T¾KJA VINNU NAUÈSYNLEG
6AKTAVINNA $AGVAKT -¹N &IMTUD     &ÎSTUD    
+VÎLDVAKT -¹N &IMTUD     &ÎSTUD    

'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR GËÈAN VÁLSTJËRNANDA
5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX FRETTIS MERKT m6ÁLSTJËRNANDI n

,!'%2  ²4+%923,!
(EILDVERSLUN MIÈSV¾ÈIS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN ¹ LAGER OG TIL ÒTKEYRSLU

!FGREIÈSLUMAÈUR
Å VARAHLUTAVERSLUN
+RAFTUR HF UMBOÈSAÈILI FYRIR MA -!. VÎRUBIFREIÈAR
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA AFGREIÈSLUMANN Å VARAHLUTAVERSLUN
.AUÈSYNLEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ NOKKRA ÖEKKINGU OG
¹HUGA ¹ VÎRUBÅLUM ¶OKKALEG TÎLVU OG ENSKUKUNN¹TTA
ER SKILYRÈI
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL +RAFTS HF 6AGNHÎFÈA  
 2EYKJAVÅK EÈA ¹ E MAIL VARAHL KRAFTURIS FYRIR
 DESEMBER NK

&ULLT STARF FR¹ KL  p  M¹NUDAGA FÎSTUDAGA
3NYRTILEG SM¹VARA
3TARFSVIÈ !LMENN LAGARSTÎRF  ÒTKEYRSLA
(¾FNISKRÎFUR
 .¹KV¾MUR HEIÈARLEGUR OG STUNDVÅS
 4ÎLVUKUNN¹TTA ER ¾SKILEG
 (EILSUHRAUSTUR 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
6INSAMLEGAST SKILIÈ INN UMSËKNUM ¹ &RÁTTABLAÈIÈ EÈA ¹
BOX FRETTIS FYRIR ÙMMTUDAGINN  NËVEMBER MERKT
,AGERÒTKEYRSLA n

KÓPAVOGSBÆR
Lindaskóli
• óskar eftir íslenskukennara frá og með
næstu áramótum.

&RAMKV¾MDASTJËRI "ARNAVERNDAR 2EYKJAVÅKUR
6ELFERÈARSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR AUGLÕSIR LAUSA TIL
UMSËKNAR STÎÈU FRAMKV¾MDASTJËRA "ARNAVERNDAR
2EYKJAVÅKUR
3TARFSSVIÈ
o 5MSJËN OG STJËRNUN ¹ SVIÈI BARNAVERNDAR Å 2EYKJAVÅK
o &AGLEG OG FJ¹RHAGSLEG ¹BYRGÈ ¹ STARFSSEMI "ARNAVERNDAR
2EYKJAVÅKUR
o 5NDIRBÒNINGUR M¹LA FYRIR FUNDI "ARNAVERNDARNEFNDAR
o ¶RËUN OG INNLEIÈING NÕRRA HUGMYNDA LEIÈA OG ÒRR¾ÈA
Å BARNAVERND Å 2EYKJAVÅK
o 3AMSKIPTI VIÈ STOFNANIR SEM SINNA M¹LEFNUM BARNA
o BYRGÈ ¹ FJ¹RHAGS¹¾TLANAGERÈ DAGLEGUM REKSTRI OG
STARFSMANNAHALDI
o ¶¹TTTAKA Å YÙRSTJËRN 6ELFERÈARSVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ FRAMHALDSMENNTUN
¾SKILEG
o ¶EKKING OG REYNSLA ¹ STARÙ BARNAVERNDAR
o ¶EKKING OG REYNSLA Å STJËRNUN REKSTRI OG STARFSMANNAHALDI
o &RAMSÕNI METNAÈUR FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
o &RAMÒRSKARANDI LIPURÈ OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR HEYRIR UNDIR 6ELFERÈARSVIÈ
2EYKJAVÅKURBORGAR
"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR BER ¹BYRGÈ ¹ MEÈFERÈ EINSTAKRA M¹LA
SEM UNNIN ERU ¹ GRUNDVELLI BARNAVERNDARLAGA 3TARFSMENN
SKRIFSTOFUNNAR ANNAST MA MËTTÎKU OG MAT TILKYNNINGA UM
ËVIÈUNANDI AÈBÒNAÈ BARNAUNGLINGA KÎNNUN ¹ AÈBÒNAÈI
ÖEIRRA GERÈ OG EFTIRFYLGD MEÈFERÈAR¹¾TLANA MEÈFERÈ STUÈNING
OG EFTIRLIT Å ALVARLEGUM BARNAVERNDARM¹LUM ¶¹ SJ¹ STARFSMENN
UM M¹LEFNI FËSTURBARNA AUK VISTANA BARNA ¹ MEÈFERÈAR
EINKAHEIMILUM OG GERÈ UMSAGNA Å UMGENGNISM¹LUM
¾TTLEIÈINGARM¹LUM OG ÒTTEKTIR ¹ FËSTURHEIMILUM
5M LAUNAM¹L FER SAMKV¾MT ¹KVÎRÈUN KJARANEFNDAR
2EYKJAVÅKURBORGAR
5MSËKNIR ËSKAST FYLLTAR ÒT ¹ WWWHAGVANGURIS FYRIR
 DESEMER  .ÒMER STARFS ER 
5PPLÕSINGAR VEITA "ALDUR ' *ËNSSON OG +ATRÅN 3 «LADËTTIR
.ETFÎNG BALDUR HAGVANGURIS KATRIN HAGVANGURIS

6ELFERÈARSVIÈ BER ¹BYRGÈ ¹ VELFERÈARÖJËNUSTU 2EYKJAVÅKURBORGAR ÖMT BARNAVERND OG FÁLAGSÖJËNUSTU FYRIR ALLA ALDURSHËPA ¥ ÖVÅ FELST UNDIRBÒNINGUR
STEFNUMËTUNAR Å VELFERÈARM¹LUM ¹¾TLANAGERÈ SAMH¾FING OG SAMÖ¾TTING ¹ SVIÈI VELFERÈARÖJËNUSTU EFTIRLIT OG MAT ¹ ¹RANGRI OG ÖRËUN NÕRRA ÒRR¾ÈA
6ELFERÈARSVIÈ SÁR ENN FREMUR UM REKSTUR MARGS KONAR MIÈL¾GRAR ÖJËNUSTU SS BARNAVERND HJÒKRUNARHEIMILA OG SÁRH¾FÈRA HEIMILA FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA

»

Ráðningarþjónusta

4RYGGINGASTOFNUN RÅKISINS

Ert þú í
atvinnuleit?

(J¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈ
LEITAR AÈ VANDVIRKUM OG LAGHENTUM
STARFSMANNI ¹ VERKST¾ÈI MEÈ
IÈNMENNTUN ¹ SVIÈI RAFEINDA OG
EÈA VÁLVIRKJUNAR

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

6IÈ LEITUM AÈ STARFSMANNI SEM SÁR MA UM VIÈGERÈIR OG
VIÈHALD ¹ HAND OG RAFKNÒNUM HJ¹LPART¾KJUM

(¾FNISKRÎFUR
o )ÈNMENNTUN ¹ SVIÈI RAFEINDA OG EÈA VÁLVIRKJUNAR
o 2EYNSLA AF VIÈGERÈUM SEM NÕTAST Å STARÙNU
o 3J¹LFST¾È SKIPULÎGÈ OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
o *¹KV¾TT VIÈMËT OG F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

www.kopavogur.is - www.job.is

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÓSKUM AÐ RÁÐA NÚ ÞEGAR VANA JÁRNIÐANAÐARMENN
MEÐ EFTIRFARANDI RÉTTINDI. VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
MÖNNUM SEM GETA UNNIÐ SJÁLSTÆTT,
SEM OG Í STÆRRI HÓPUM.

PLÖTUSMIÐI
STÁLSKIPASMIÐI
VÉLVIRKJA
RAFSUÐUMENN
ÓSKUM EINNIG EFTIR AÐ RÁÐA AÐSTOÐARMENN
MEÐ ÁHUGA Á AÐ KOMAST Á SAMNING
UMSÓKNAREYÐUBLÖÐ LIGGJA FRAMMI Á SKRIFSTOFU
KAPLAHRAUNI 17, UPPLÝSINGAR EINNIG VEITTAR Í SÍMA
660 96 60 EIRÍKUR OG 660 96 70 GUÐMUNDUR Á MILLI
KLUKKAN 9 OG 17 VIRKA DAGA.
VÉLSMIÐJA ORMS OG VÍGLUNDAR VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1973, HÚN HEFUR SÉRHÆFT SIG Í NÝSMÍÐI Á TÆKJUM OG VÉLBÚNAÐI FYRIR IÐNAÐ OG VIRKJANIR.
FYRIRTÆKIÐ ER EINNIG Í VIÐHALDI OG ÞJÓNUSTU Á SKIPUM OG BÁTUM ÞAR
SEM LÖGÐ ER RÍK ÁHERSLA Á VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ. GRUNN EININGAR
ÞESS ERU PLÖTUVERKSTÆÐI, RENNIVERKSTÆÐI, TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI,
SLIPPUR OG FLOTKVÍAR.

Starfsmaður
óskast á næturvaktir
Við leitum að starfsmanni á næturvaktir í gestamóttöku. Unnið er á 12 tíma vöktumaðra hverja viku.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "JÎRK 0¹LSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
HJ¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈVAR Å SÅMA  

Mikilvægir eiginleikar

Þekking og færni

5MSËKNARFRESTUR ER TIL DESEMBER  5MSËKNIR SENDIST
STARFSMANNAÖJËNUSTU 4RYGGINGASTOFNUNAR RÅKISINS ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK Å PËSTI EÈA RAFR¾NT STARF TRIS  ¥ UM
SËKNUM SKULU KOMA FRAM ÅTARLEGAR UPPLÕSINGAR UM MENNTUN
OG FYRRI STÎRF ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR NIÈUR
STAÈA UM R¹ÈNINGU LIGGUR FYRIR

Ábyrgðartilfinning
Sveigjanleiki
Mikill þjónustuvilji
Jákvæðni


Góð tölvukunnátta
Mikil tungumálafærni

¥ 4RYGGINGASTOFNUN STARFA UM  MANNS ÖAR AF  Å HJ¹LP
ART¾KJAMIÈSTÎÈ -EGINSTARFSEMIN ER ¹ ,AUGAVEGI  EN
HJ¹LPART¾KJAMIÈSTÎÈIN ER Å +ËPAVOGI 3MIÈJUVEGI 

» Kannaðu málið á

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.

3TEFNA 4RYGGINGASTOFNUNAR RÅKISINS ER AÈ VERA ÎÚUG OG TRAUST
STOFNUN ¹KVARÈA OG INNA AF HENDI RÁTTAR GREIÈSLUR VEITA GAGNLEGAR
UPPLÕSINGAR OG R¹ÈGJÎF TIL VIÈSKIPTAVINA OG ANNAST EFTIRLIT MEÈ M¹L
EFNUM SEM 4RYGGINGASTOFNUN ERU FALIN SAMKV¾MT LÎGUM ¹ FAGLEGAN
ÎRUGGAN OG HAGKV¾MAN H¹TT
4RYGGINGASTOFNUN RÅKISINS
WWWTRIS
,AUGAVEGUR   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.comfyrir 1. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson,forstöðumaður gistisviðs í síma 525 9901.
Radisson SAS Hótel Saga
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+RANABÅLL OG
HJËLAGRAFA
«SKUM AÈ R¹ÈA VANA MENN MEÈ RÁTTINDI ¹
OFANGREIND T¾KI
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ 3IGMAR !RNAR
3TEINGRÅMSSON S  
3TAFN¹S EHF ER BYGGINGA OG VERKFR¾ÈIFYRIRT¾KI
6IÈ LEGGJUM METNAÈ OKKAR Å FAGLEG VINNUBRÎGÈ
GOTT STARFSUMHVERÙ OG GËÈAN AÈBÒNAÈ ¹
VINNUSTÎÈUM

,AUSAR KENNARASTÎÈUR
Å "ORGARHOLTSSKËLA

3TAFNS
"YGGINGA  VERKFR¾ÈIFYRIRT¾KI

"ORGARHOLTSSKËLI AUGLÕSIR TV¾R LAUSAR STÎÈUR
FRAMHALDSSKËLAKENNARA ¹ VORÎNN 
"IFVÁLAVIRKJAMEISTARI TIL KENNSLU Å FAG

AUGLÝSINGASÍMI

GREINUM IÈNARINNAR ¶ARF AÈ HAFA GËÈA
ÖEKKINGU ¹ RAFBÒNAÈI ÎKUT¾KJA

550 5000

+ENNARI Å ALMENNUM VÁLT¾KNIGREINUM
2¹ÈNING Å OFANTALIN STÎRF VERÈUR FR¹  JANÒAR 
OG ERU LAUN SKV KJARASAMNINGUM +¥ OG FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA %KKI ÖARF AÈ S¾KJA UM ¹ SÁRSTÎKUM
EYÈUBLÎÈUM EN Å UMSËKN SKAL GERA GREIN FYRIR
MENNTUN OG FYRRI STÎRFUM 5PPLÕSINGAR UM STÎRFIN
VEITA SKËLAMEISTARI OG AÈSTOÈARSKËLAMEISTARI Å
SÅMA   5MSËKNIR BERIST «LAFI 3IGURÈSSYNI
SKËLAMEISTARA "ORGARHOLTSSKËLA VIÈ -OSAVEG 
2EYKJAVÅK EKKI SÅÈAR EN  DESEMBER  ®LLUM
UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ 5PPLÕSINGAR UM SKËLANN
M¹ FINNA ¹ WWWBHSIS

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM

!USTURB¾JARSKËLI VIÈ 6ITASTÅG SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFI

$EILDARSTJËRI

3KËLAMEISTARI

 &ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI

Vefstjóri
Skjárinn leitar að vefstjóra fyrir skjarinn.is.
Óskað er eftir kraftmiklum og framtakssömum
einstaklingi með góða samskiptahæfileika.
Viðkomandi mun starfa sem ritstjóri eins
vinsælasta vefs landsins ásamt því að hafa
umsjón með rekstri hans og þróun.













"REKKUBORG (LÅÈARHÒS  SÅMI  
$RAFNARBORG $RAFNARSTÅG  SÅMI  
'EISLABAUGUR +RISTNIBRAUT  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3KËGARBORG %FSTALANDI  SÅMI  

3ÁRKENNSLA
 !USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
!TFERLISÖJ¹LFI ËSKAST Å SKEMMTILEGT SPENNANDI OG KREFJANDI STARF
MEÈ EINHVERFU BARNI

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI

Helstu verkefni felast í ritstjórn vefsins, daglegum
rekstri, kröfugerð og stýringu vefverkefna. Um er
að ræða síbreytilegt og krefjandi starf þar sem
vænst er sjálfstæðra vinnubragða, metnaðar og
atorkusemi.
Við leitum að hugmyndaríkum og vel ritfærum
einstaklingi sem getur sameinað tæknilega
þekkingu og færni í mannlegum samskiptum.
Háskólamenntun eða sambærileg menntun
er æskileg en ekki nauðsynleg ef reynsla af
vefmálum er fyrir hendi.
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá með
tölvupósti á umsokn@skjarinn.is fyrir 2. desember.

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM

 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
 +ETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
 ,AUF¹SBORG ,AUF¹SVEGI  SÅMI  

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
 "REKKUBORG (LÅÈARHÒS  SÅMI  
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
-ENNTASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS
STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWMENNTASVIDIS

®LL LAUS STÎRF Å LEIK OG
GRUNNSKËLUM ERU AUGLÕST ¹
WWWMENNTASVIDIS

LFTAMÕRARSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈA VANTAR Å MÎTUNEYTI NEMENDA OG STARFSMANNA FR¹
 JANÒAR
RB¾JARSKËLI SÅMI        
 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIG FR¹ ¹RAMËTUM
 3KËLALIÈI Å   STÎÈU
"ORGASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈA VANTAR Å BAÈVÎRSLU STÒLKNA
"REIÈAGERÈISSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI Å MÎTUNEYTI NEMENDA OG STARFSMANNA
&OLDASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈAR Å BAÈVÎRSLU DRENGJA OG STÒLKNA ALMENNA G¾SLU
OG R¾STINGAR 5M ER AÈ R¾ÈA   STÎRF .¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR UMSJËNARMAÈUR SKËLA *ËN 'UNNAR
(ARÈARSON Å SÅMA  
 .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFA Å  STÎÈU 5MSËKNARFRESTUR TIL
 FEBRÒAR 
(¹TEIGSSKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFI Å  STÎÈU
 3TUÈNINGSFULLTRÒI ¹ YNGSTA STIG Å  STÎÈU
 3KËLALIÈI Å   STÎÈU NÒ ÖEGAR
 3KËLALIÈI FR¹  JANÒAR 
)NGUNNARSKËLI 3¾MUNDARSEL SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
 3KËLALIÈAR
 3TARFSMANN Å KVÎLDR¾STINGAR
,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å  BEKK FR¹ ¹RAMËTUM
 +ENNARI Å HLUTASTÎÈU Å N¹TTÒRUFR¾ÈI OG ST¾RÈFR¾ÈI ¹
UNGLINGASTIGI FR¹ ¹RAMËTUM
-ELASKËLI SÅMI  
 9FIRMAÈUR Å MÎTUNEYTI FR¹  JANÒAR 
2ÁTTARHOLTSSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI   STÎÈU
3EL¹SSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI
3ELJASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ER AÈ FINNA
¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS 5PPLÕSINGAR VEITA
SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU
SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

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
ÖJ
F
IB
I
B D IÈ Ö
F
Ö Ö F È
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.ETAGERÈARMAÈUR
FRAMTÅÈARSTARF

"ÅLSTJËRI ËSKAST
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
6AKA EHF EFTIR BÅLSTJËRA TIL STARFA
SEM FYRST 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
VERA ¹REIÈANLEGUR STUNDVÅS OG
HRESS MORGUNHANI *¹KV¾ÈNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ERU MIKLIR KOSTIR
%INNIG ER SJ¹LFST¾ÈI MIKLS METIÈ 3TARÙÈ FELST Å ÚUTNING
UM ¹ BÅLUM SM¹VÁLUM LYFTURUM OG ÎÈRUM FARART¾KJ
UM 6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA DAGA &JËRÈU
HVERJA VIKU ER FRÅ ¹ DAGINN OG BAKVAKT FR¹   +RAFA
ER UM GILT MEIRAPRËF «SKAÈ VERÈUR EFTIR MEÈM¾LUM

4OR NET EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
NETAGERÈARMANN TIL STARFA SEM FYRST
GËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR GËÈAN MANN
5PPLÕSINGAR GEFUR 6ICTOR Å SÅMA 

HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ "JARNA (¹LFD¹N
DEILDARSTJËRA AKSTURSDEILDAR Å S   %INNIG M¹
SENDA TÎLVUPËST ¹ NETFANGIÈ BJARNIH VAKAEHFIS

«SKUM EFTIR MANNESKJU MEÈ RÅKA
ÖJËNUSTULUND Å SM¹AUGLÕSINGADEILD
&RÁTTABLAÈSINS
Óskum
eftir öflugum
sölumönnum
í úthringiverkefni
- 4 kvöld
í viku.
SKILEGT
ER AÈ
VIÈKOMANDI
HAÙ 2GËÈ
TÎK
¹ ÅSLENSKRI
Greitt er fast tímakaup ásamt árangurstengdum bónus.

TUNGU GËÈA TÎLVUKUNN¹TTU OG MIKLA H¾FNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM

Vantar ﬂig aukavinnu?

5NNIÈ
ER AÈveitir
R¾ÈA

STARF
CA EINA
Nánari
uppl‡singar
Hrannar
Arnarsson
í síma OG
696 9043.
Umsóknir
me› ferilskrá sendist á hrannar.arnarsson@365.is
M¹NUÈI

HELGI Å

5MSËKNIR BERIST ¹ BOX FRETTIS MERKTAR m3M¹Un
FYRIR  DES 

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI ËSKAST
!¨&®.' ËSKA EFTIR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA PRËF ¹ VÎRUBIFREIÈ
MEÈ EFTIRVAGN 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM VIÈ
ÒTKEYRSLU ¹ VÎRUM Å VERSLANIR (AGA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ F¹ Å MËTTÎKU !ÈFANGA AÈ
3KÒTUVOGI   2EYKJAVÅK
EINNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹ WWWADFONGIS
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Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

109 Reykjavík

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.

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

111 Reykjavík

Hreiðar
Sölufulltrúi

Stærð: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13,4

Íbúðin er skráð 99,3m² í FMR en var stækkuð út yfir svalir svo íbúðin er um 107,3 m². Komið er inn á
flísalagðann gang með hengi og skáp. Eldhús er rúmgott með fllísum á gólfi. Innaf eldhúsi er þvottahús
með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Út frá eldhúsi er svo einnig geymsla með parketi( svalir áður). Stofan
er með parketi á gólfi, björt og rúmgóð. Baðherbergi er flísalagt með baðkari. Hjónaherbergið er rúmgott
með skáp og dúk á gólfi. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt með dúk á gólfi.

112 Reykjavík

Forstofa með hengi og flísum á gólfi. Á hægri hönd frá forstofu eru tvö svefnherbergi ásamt baðherbergi.
Herbergin eru rúmgóð með skápum og parketi á gólfum. Baðherbergið er með hvítum innréttingum,
baðkari og sturtuklefa, allt flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús/geymsla með máluðu gólfi. Snyrtilegt og
rúmgott eldhús með útbyggðum borðkrók, falleg hvít innrétting, parket á gólfum og tengi fyrir
uppþvottavél. Stór og góð stofa og borðstofa með góðum gluggum og útgengt á stóran lokaðan pall.

hreidar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

112 Reykjavík

Hreiðar
Sölufulltrúi

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.

170 Seltjarnarnes

Falleg 100 fm. 3ja herbergja endaíbúð með góðu útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara. 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.
Sameign er mjög snyrtileg.

800 Selfoss

AÐEINS 1 HÚS EFTIR. 113m² raðhús auk 28m² bílskúrs í Fosslandinu. Húsin skiptast ístofu,
sjónvarpshol, baðherbergi, anddyri, eldhús, þrjú herbergi og geymslu/þvottahús. Eldhúsinnrétting er frá
HTH og er úr eik. Í svefnherbergjum og anddyri eru fataskápar úr eik. Allar innihurðir eru úr eik. Íbúðirnar
eru seldar tilbúnar án gólfefna. Laus við kaupsamning. Hægt er að fá afhent í núverandi ástandi eða
fullbúið án gólfefna á 24,4 millj.

www.remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi
hreidar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

gv@remax.is

210 Garðabær

Vignir Már
Sölufulltrúi

Stærð: 166 m²
Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 22,4
Bílskúr: 18,3 m²

5-6 herbergja raðhús á tveim hæðum. Neðri hæð:Forstofa með flísum á gólfi og skápum. Herbergi með
parketi á gólfi. Þvottahús með flísum á gólfi og góðri innréttingu. Efri hæð:Stofa/borðstofa er með parketi
á gólfi, góð lofthæð. Baðherbergi er með flísum á gólfi, innréttingu með góðu skápaplássi og baðkari.
Hjónaherbergi er með góðum dökkum skápum og útgengi á svalir þar sem er gott útsýni. Barnaherbergi
með parketi á gólfi. Eldhús er með nýlegum tækjum, eyja er í miðju eldhúsi og borð áfast henni.

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 141
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

gv@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

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

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 109
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 15,5

gv@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

810 hVERAGERÐI

Vignir Már
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

Stærð: 192,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Glæsilegt nýbyggt einbýlishús við Valsheiði í Hveragerði. Um er að ræða staðsteypt einbýlishús sem
skilast fullbúið að utan og fokhelt að innan. Lóð verður grófjöfnuð. Á teikningum skiptist húsið í 4
svefnherbergi, tvískipt baðherbergi, bílskúr, stofu og borðstofu, geymslu, þvottahús og eldhús. Glæsilegt
nýtískulegt hús á góðum stað sem vert er að skoða. Nánari skilalýsing er hjá sölufulltrúum.

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

107 Reykjavík

Stærð: 113,7
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 15,2
Bílskúr: Bílgeymsla

2ja - 3ja herbergja 87 m² íbúð ásamt stæði í bílageymslu við Rekagranda í Reykjavík. Eldhús er með
flísum á gólfi, nýleg hvít innrétting með góðu skápaplássi. sérsmíðuð granítborðplata. Borðstofa er björt
með parketi á gólfi. Útgengt er á svalir með timburdekki. Sjónvarpshol er með parketi á gólfi.
Baðherbergi er nýlega flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi er með skápum, hátt er til lofts og nýlegir
velux þakgluggar. Eignin er að hluta til undir súð og er því stærri en fermetratala gefur til kynna.

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

221 Hafnarfjörður

Vignir Már
Sölufulltrúi

Stærð: 169,6 m²
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Bílskúr: 31,6 m²

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Á neðri hæð er bílskúr með útgengi út í garð og
innangengt í íbúð, þvottahús, anddyri, stórt eldhús með útgengi í garð, stofa, geymsla, lítið gesta WC
með sturtu og herbergi. Steyptur stigi liggur upp á aðra hæð sem skiptist í tvö barnaherbergi,
baðherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi inn af því. Einnig er útgengt á stórar 49,3 fm flísalagðar
svalir með góðu útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga.

109 Reykjavík

84,3 m² íbúð + 14 m² geymsla. 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. Baðherbergi er dúklagt. Baðkar með sturtuaðstöðu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Tvö svefnherbergi með parketi á gólfi. Í kjallara er sérgeymsla. Hús var
tekið í gegn og málað að utan 2003 og þak lagað árið 2001.

vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

111 Reykjavík

Snorri
Sölufulltrúi

Stærð: 91
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 12,2

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

201 Kópavogur

Falleg Penthouse íbúð á 2. hæðum með fallegu útsýni til suðvesturs. Smekklegar innréttingar og vandað
til alls frágangs. Íbúðin skiptist í forstofu með góðum fataskápum, opið eldhús með fallegri Kirsuberjaviðs
innréttingu og stáltækjum, bjarta stofu þaðan sem er útgegnt á suðvestur svalir. 4 svefnherbergi með
skápum, sjónvarpshol á efri hæð og 2 baðherbergi, eitt á hvorri hæð. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu,
stór sérgeymsla í sameign og 2 sameiginlegar hjólageymslur. Snorri sölufulltrúi verður á staðnum.

201 Kópavogur

Glæsileg 165 m² 6 -7 herbergja "penthouse" íbúð. Eldhús er með dökkri innréttingu. Stofa/borðstofa er
rúmgóð og björt - mikil lofthæð og halogenlýsing. Parket er á gólfi og útgengt á suður svalir.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Baðkar og sturtuklefi. Fimm svefnherbergi eru í íbúðinni, þrjú á
neðri hæð - öll rúmgóð, parketlögð og með skápum. Á efri hæð er sjónvarpshol með parketi á gólfi, tvö
svefnherbergi- og einnig góð geymsla . Glæsileg eign!

Snorri
Sölufulltrúi
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

201 Kópavogur

Snorri
Sölufulltrúi

Stærð: 158,8
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 20,5

5 - 7 herbergja penthouse íbúð á tveimur hæðum í Lindarhverfi Kópavogs Forstofa er opin inn í hol með
flísum á gólfi og skáp. Barnaherbergi er rúmgott með eikarparketi á gólfi og skáp. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf og með sér sturtuklefa og baðkari. Hjónaherbergi er rúmgott með eikarparketi á gólfi og
góðu skápaplássi. Stofan er með eikarparketi á gólfi sem og borðstofan. Eldhús er flísalagt með góðri
vinnuaðstöðu. Á efri hæðinni eru tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Laus við kaupsamning!

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 165 m²
Fjöldi herbergja: 6 - 7
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 22,3

gv@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

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

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 98,3 m²
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 11,6

gv@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

101 Reykjavík

Snorri
Sölufulltrúi
snorri@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Stærð: 139,30
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922
Brunabótamat: 15,5

Sérlega glæsileg mikið endurnýjuð 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. Húsinu
og lóð hefur verið sérlega vel við haldið. Járn á þaki er um 15 ára gamalt. Skipt var um skólp fyrir 5 árum
síðan. Lóð og dren tekið í gegn fyrir 2 árum og húsið málað að utan.

gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi
baldvin@remax.is

www.remax.is

$

MJÓDD

Hraunbær 10
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 18,2 M
Stærð: 84,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 11,2 M

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Forstofa með fataskáp. Stofa með
parketi. Eldhús með nýlegri viðarinnréttingu og parketi á gólfi. Baðherbergi er endurnýjað, flísalagt í hólf
og gólf með sturtuklefa og góðum innréttingum. 2 mjög rúmgóð svefnherbergi. Frábær eign sem hefur
verið mikið endurnýjuð, bæði eldhús og baðherbergi, parket er nýpússað og íbúðin nýmáluð. Hér þarf
bara að flytja inn !!! Sameign er ný tekin í gegn.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is
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Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is
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MJÓDD

Þúfubarð 17
220 Hafnafirði
Opið hús í dag 16:00-16:30

Verð: 20.8M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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.

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

Lækjasmári 56

Verð: 28,9 M
Stærð: 116,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 15 M
Bílskúr: Bílskýli

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

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 18:00-18:30

Verð: 23.500.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 94,1
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 14.200.000

863 0402

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

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

>v`ÃJÀi>Ý°Ã

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107

MJÓDD

Álfaskeið 14
220 Hafnarfjörður
Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

895 6107

>v`Ã
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hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

MJÓDD

Lautasmári 5
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MJÓDD

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

895 6107

Ã`ÃÊ$Ã
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Verð: 22,9M
Stærð: 99,8
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 14,3M

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Lækjarás 6
210 Garðabær
Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Verð: 55.000.000
Stærð: 241,1
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 30.430.000
Bílskúr: já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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MJÓDD

MJÓDD

Björtusalir 19
202 Kópavogur
Opið hús Mánudaginn kl.19:30-20:00

Verð: 51 M

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

Stærð: 195,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 24 M
Bílskúr: Já

863 0402

Glæsilegt og vandað parhús á 2 hæðum með bílskúr. Á efri hæð húsins er u-laga eldhús með mjög
miklu borð- og skápaplássi. Úr eldhúsi er opið yfir í borðstofu og stofu með arni. Góðar svalir eru á efri
hæð með stiga niður á stóran pall með heitum potti. Neðri hæð er með fjórum góðum svefnherbergjum
og stóru baðherbergi með stórri sturtu og baðkari. Inn af baðherbergi er vel skipulagt þvottaherbergi
með mikið af hillum. Frábær eign á góðum skjólsælum stað í kópavogi.

asdis@remax.is

Fljótasel 13
109 Reykjavík
Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107

Verð: 43.9M
Stærð: 260,5 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 30,1M
Bílskúr: já

Gott endaraðhús með bílskúr og aukaíbúð með sérinngangi á góðum stað í Seljahverfi. Aðalíbúðin,
Forstofa, eldhús, borðstofa og stofa með fallegum arni, svefnherbergi og gestasalerni, efri hæð: 3
svefnherbergi, baðherbergi og hol. Aukaíbúðin er björt með sérinngangi, stofa og eldhús samliggjandi 2
svefnherbergi og baðherbergi. Bílskúr með geymslulofti. Þetta er góð eign þar sem leigutekjur
aukaíbúðar bera góðan hluta af afborgunum hússins

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

hafdis@remax.is

MJÓDD

Unufell 29
111 Reykjavík
Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Verð: 16,9 M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Verð: 23,9 M

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

863 0402

Stærð: 105fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 15,8M

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

asdis@remax.is

112 Reykjavík
Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00
Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í 6 íbúða fjölbýli. Góður fataskápur er í forstofu. Svefnherbergin 3
eru öll með fataskápum og parketlögð. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa, innréttingu
með halogenlýsingu og flísum á gólfi. Stofan er björt með parketi á gólfi og þaðan er útgengt á svalir.
Eldhúsið er með maghony/sprautulakkaðri innréttingu og borðkrók. Þvottahús og geymsla er innan
íbúðar. Þetta er falleg eign á barnvænum stað í Grafarvogi þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

MJÓDD

Strandvegur 4
210 Garðabær

Verð: 49.7M
Stærð: 159,5fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 28,7M
Bílskúr: bílskýli

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

Hringbraut 32
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 19.600.000
Stærð: 70,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 9.169.000

Falleg og snyrtileg kjallaraíbúð gegnt Þjóðminjasafninu. Örstutt er í Háskólann og skammt í miðbæinn.
Aðalinngangur frá Hringbraut en einnig innangengt frá Tjarnargötu. Stofa er með parketi og bogaglugga
með þreföldu gleri. Í stærra svefnherbergi er parketdúkur og þar eru einnig bogagluggar með þreföldu
gleri og stórir innbyggðir skápar. Baðherbergi er með eldri snyrtilegri innréttingu. Eldhús er rúmgott,
Nýlegur vaskur og borðplata. Sameiginlegt þvottahús. Gott viðhald á eigninni. Einstök staðsetning.

LIND

Nauthólar 2
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Selfoss
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Verð: 34.400.000
Stærð: 190,7
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 29.650.000
Bílskúr: já

Steníklætt timburhús með sambyggðum bílskúr. Hiti í gólfi. Flísar á allri íbúðinni. Allar innréttingar af
vönduðustu gerð úr rauðeik. Lýsing eignar: forstofa með fataskáp, 4 herbergi, þrjú með skápum, stórt
baðherbergi, lítið forstofusalerni, Upptekið loft í bjartri stofu og eldhúsi, mjög falleg eldhúsinnrétting.
Þvottahús með miklu skápaplássi. Rúmgóður bílskúr með millilofti. Stutt í Sunnulækjaskóla. ÖLL SKIPTI
SKOÐUÐ Á ÓDÝRRI EIGN.

ss@remax.is

113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 27.500.000
Stærð: 116,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21.730.000
Bílskúr: bílageymsl

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Falleg ný og vönduð fullbúin 4ra herbergja suðuríbúð með tvennum svölum.
Stæði í bílageymslu. Allur frágangur í sameign mjög vandaður. Lýsing eignar: Flísalögð forstofa með
fataskáp, eldhús með fallegri HTH innréttingu, eikarparket á eldhúsi og stofu. Þrjú svefnherbergi með
fataskápum, eikarparket. Þvottahús flísalagt. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu,
einföld innrétting. Hagstæð lán fylgja eigninni. ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ SKOÐA !

LIND

Fannafold 72
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

LIND

Þorláksgeisli 1

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Pantið skoðun í síma 864 3338

Verð: 25.900.000
Stærð: 112,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 15.750.000

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sæunn
Sölufulltrúi

864 8090

864 3338

ss@remax.is

saeunn@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Funalind 15
201 kópavogur
Opið hús í dag kl: 16:00 - 16:30

Verð: 28.600.000

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 129
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: 27,1

893 6001

Glæsileg 3ja herb íbúð með sólpalli og rúmgóðum bílskúr, að Funalind 15, stutt í alla þjónustu. Komið
inn á hol með fataskáp, stofa/borðstofa með útgengi á góðan afgirtan sólpall. Eldhús er mjög rúmgott
með kirsuberja innréttingu. Baðherbergi með kirsuberja innréttingu, flísalagt í hólf og gólf baði með
sturtuhengi. Herbergi með fataskáp og parket á gólfi. Hjónaherbergi með fataskápum og parketi á gólfi.

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

LIND

Breiðavík 8
Reykjavík
Opið hús SUNNUD KL:15:30-16:00

Verð: 26,6
Stærð: 131,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 22,3
Bílskúr: Já

Glæsileg íbúð í góðu og rólegu húsi.Með íbúðinni fylgir 30m2 bílskúr og
geymsla. Húsið er steinað að utan og því mjög viðhaldslítið. Sérinngangur er í
hverja íbúð. Í sameign sem er mjög snyrtileg er hjóla-og vagnageymsla.Þegar
komið er inní íbúðina er rúmt hol með góðum skáp. Miðrými íbúðarinnar er
samtengt stofu og því mjög opið og bjart. Einnig er opið á milli eldhúss og
stofu, útgengi út á stórar suðursvalir. Eldhúsinnrétting er úr kirsuberjaviði eins
og allir fataskápar og hurðir í íbúðinni.Nýtt eikarparket er á öllum gólfum
nema flísar á forstofu, þvottaherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og
gólf. Herbergin eru þrjú,öll með skápum. Hverfið er barnvænt,stutt í alla
þjónustu,skóla og leikskóla. Egilshöll og golfvöllur eru í næsta nágrenni og
falleg friðuð strönd í göngufæri.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

www.remax.is

Hellisgata 5
220 Hafnarfjörður
Opið hús 16:30-17:00

Verð: 27.900.000
Stærð: 99
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 13.600.000

Fallegt einbýli í hjarta Hafnarfjarðar. Snyrtileg forstofa með góðum skáp. Baðherbergið er dúkað með
sturtuklefa og nýlega hvíta innréttingu. Stofa og borðstofa liggja saman og mynda mikið og bjart rími, úr
stofu er útgengi á stótan og góðan sólpall. Neðri hæð skiptist í tvö svefnherbergi, geymsla með glugg
sem hægt er að nota sem herbergi, snyrtilegt þvottahús með góðu skápaplássi. Húsið er nýlega steinað
að utan, þak er að miklu leiti endurnýjað, járn og fleira. Gluggar og gler að mestu nýlegt.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

STJARNAN

Bogabraut 14
245 Sandgerði
Opið hús í dag kl 12:30-13:30

Tilboð

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 182,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 13.570.000
Bílskúr: 42,2 fm

697 3629

Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr alls 224 fm á góðum stað í Sandgerði. Húsið er
í dag í byggingu. Húsið er fullreist, með fullfrágengnu þaki, gluggum og hurðum og loft og útveggir
einangraðir. Botnplata steypt með hitalögnum. Eftir er klæða húsið að utan en gert er ráð fyrir að það
verði klætt með físum. Lóð er grófjöfnuð. Húsið er í lokuðum botnlanga á nýju byggingarsvæði í
Sandgerði. Hægt er að fá húsið lengra komið, klætt að utan og með milliveggjum.

gudrun@remax.is

STJARNAN

Tilboð

Bogabraut 16
245 Sandgerði
Opið hús í dag kl 12:30-13:30

Hörður
lögg. fasteignasali

Stærð: 132 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Bílskúr: 29 fm

Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum bílskúr alls 161 fm á góðum stað í Sandgerði. Húsið er tilbúið til
innréttingar. Húsið skilast þannig: Tilbúið að utan. Fullfrágengin lóð. Tilbúið til innréttingar að innan með
hitalögnum í gólfi, rafmagn og hiti komið á húsið. Loft og veggir einangruð , lagnagrindur, rakavarnarlag
komið, búið að setja upp milliveggi.

245 Sandgerði
Opið hús í dag kl. 12:30 - 13:30

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

hordur@remax.is

hordur@remax.is

Verð: Tilboð

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

697 3629

Parhús, samtals 180.5 fm á góðum stað í Sandgerði. Húsin eru í byggingu og verður skilað fullbúið að
utan og fokhelt að innan eða lengra komið eftir nánara samkomulagi. Húsin eru með innbyggðum 28 fm
bílskúr, anddyri, 4 svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsstofu, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og
geymslu. Húsið er byggt úr forsteyptum einingum hjá vottaðri einingarverksmiðju. Veðurkápa er steypt
með steináferð. Botnplata og sökklar eru staðsteyptir. Einingarnar koma tilbúnar fulleinangraðar.

697 3629
gudrun@remax.is

899 5209

STJARNAN

Breiðhóll 9 - 11

Guðrún
lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

STJARNAN

Verð: 20.000.000

Lómatjörn 1 og 5

Stærð: 163,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

230 Reykjanesbær
Opið hús kl. 14:00 - 15:00
Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Útveggir eru úr steinsteyptum einingum frá Loftorku hf. Einingarnar koma tilbúnar fulleinangraðar með
ídregnum rafmangsrörum. Undir einingarnar er staðsteyptur grunnar. Þak er frágengið, tilbúið til
einangrunnar og klæðningar og lóð er grófjöfnuð. Innra byrði eininganna er steypt saman með járbendri
steypu. Utan um burðavirki eininganna er einangrun sem er samfelld allan hringinn og yst er
áveðurskápa úr steypu með þolrauf. Ytra byrði eininganna er létthraunað. Þykkt eininganna er samtals

hordur@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

STJARNAN

Verð: 22.900.000

Andrésbrunnur 3
113 Grafarholt
Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.855.000
Bílskúr: Já

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með stórum suðursólpalli við Andrésbrunn 3 í Grafarholti í Reykjavík.
Íbúðin er rúmgóð og velskipulögð Nánari lýsing: Rúmgóð 2 herbergi, flísalagt baðherbergi með baðkari,
stofa og opið eldhús, flísalagt þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Mahoní innréttingar og
eikarparket á gólfi. Bílastæði í 3ja bílastæðahúsi fylgiir

Guðrún
lögg. fasetignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasetignasali

899 5209
hordur@remax.is

Staðarsel 8
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16;00-16;30

D
L

Verð: 69.500.000
Stærð: 323 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 39.070.000
Bílskúr: 46 fm

Mjög falleg og vönduð eign í tvíbýlishúsi að Staðarseli í Breiðholti. Eignin er
samtals 323 fm á tveimur hæðum og þar af 46 fm bílskúr. Fallega ræktaður
garður með stórum sólveröndum og heitum potti. Á neðri hæð eru tvær
íbúðir, önnur 79 fm í eigu eiganda og hin með forkaupsrétti. Nánari lýsing:
Efri hæðin skiptist í stórt flísalagt anddyri með fataskáp, gestasalerni, rúmgott
sjónvarpshol, stóra stofu með arni, innfeldri loftlýsingu og mikilli lofthæð ,
borðstofu, eldhús með dökkri viðarinnréttingu, þvottahús, þrjú góð
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og rúmgóðan bílskúr. Frá hjónaherbergi
er útgengi út á verönd. Innangengt er í bílskúr frá anddyri. Gólfefni: Flísar á
anddyri, eldhúsi og baðherbergjum, gegnheilt eikarparket á svefnherberb.,
sjónvarpsholi, stofu og borðstofu. Neðri hæðin skiptist í séríbúð og

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

E
S

Birkiholt 3
225 Álftanesi

Verð: 25.400.000
Stærð: 110,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 16.550.000
Bílskúr: Nei

Falleg 4 herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sólpalli í litlu fjölbýli á Álftanesi. Eignin er mjög vel
staðsett í fögru umhverfi með fallegu útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Nánari lýsing: Anddyri með flísum á
gólfi, 3 rúmgóð svefnherb með fataskápum, opið eldhús með fallegum eldhústækjum, stór stofa með
útgengi á rúmgóðan sólpall, flísalagt baðherb. með baðkari/ sturtu, þvottahús og sérgeymsla í sameign.
Hjóla -og vagnageymsla í sameign. Gólfefni: Parket og flísar. Innréttingar: Mahoní hurðir og skápar.

STJARNAN

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

www.remax.is

Flétturimi 36
Grafavogur
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Verð: 21,9
Stærð: 97,5
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: nei

REMAX BORG kynnir fallega 3 herbergja íbúð.Komið er inní flísalagða forstofu. Eldhúsið er með gráum
flísum eins og í forstofu.Eldhúsið er með dökkum innréttingum og góðum skápum. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf. Baðherbergi er með baði og dökkri baðinnréttingu. Parket er í herbergjum og
stofu. Góðir skápar eru í herbergjum. Gengið er út á svalir úr stofu og er þær stórar með góðu útsýni.
Upplysingar veitir Gylfi í s. 6934085 eða gylfi@remax.is Hannes s. 6995008 hannes@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Andrésbrunnur 1
Grafarholt
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 28,7
Stærð: 119,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg 5 herbergja, 119 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í lyftuhúsi. Komið er inn í forstofu með fatahengi.
Eldhús er opið og bjart með L-laga Maghony innréttingu. Stofa er með útgengi út á svalir. Þrjú rúmgóð
herbergi með skápum. Einnig geymsluherbergi með glugga (gott barnaherbergi). Baðherbergi með
baðkari og hvítri innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Olíuborið gegnheilt eikarparket er á allri íbúðinni utan
baðherbergis. Íbúðin er staðsett í rólegum botnlanga, neðarlega í Grafarholtinu.

Garðabær
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 27,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 123
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.785.000
Bílskúr: Bílskýli

699 5008

REMAX BORG kynnir sérlega fallega eign á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Rúmgóð flísalögð forstofa
með góðum skápum.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 og mikið skápapláss. Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.

693 4085
gylfi@remax.is

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

Arnarás 12

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Ásbúð 43
Garðabær
Opið hús sunnudag kl 15-15.30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 45,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

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

699 5008

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,gott svefnherbergi,ágætt sjónvarpsherbergi
með stóru þvottahúsi.Á efri hæðinni er stórt hjónaherbergi með skápum.Tvö góð barnaherbergi en
möguleiki er á því þriðja.Flísalagt baðherbergi með bæði baðkari og sturtu. Rúmgóð björt stofa með
góðum gluggum í norður.Möguleiki á skiptum á 3-4 herbergja í Garðabæ.Uppl í s. 6934085

gylfi@remax.is

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

LIND

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Álfholt 2 B
Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Verð: 19,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 96,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: nei

699 5008

REMAX BORG kynnir góða 4 herbergja íbúð á fínu verði. Forstofa er flísalögð. Eldhúsið er með hvítri
innréttingu og góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í eldhúsi og herbergjum. Skápar eru í öllum
herbergjum. Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergið er flísalagt ( hiti í gólfum ) með innréttingu , baðkari
og sturtu. Parket er á stofu og þaðan útgengt á suðvestur svalir. Sameignin er snyrtileg og eru þrif inní
húsgjöldum. Upplysingar um eignina veita Hannes s. 6995008 hannes@remax.is og Gylfi s. 6934085

hannes@remax.is

Lækjamót 10
245 Sandgerði
Opið hús Í dag kl.14:00 - 14:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 39.900.000
Stærð: 238 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 42.963.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND Kynnir glæsilegt 238 fm nýtt einbýlishús. Eignin skiptist þannig að komið er inn í forstofu
sem er flísalögð með góðum skápum, og þaðan er komið inn í alrými sem skiptist í stofu,forstofu og
eldhús. Svefnherbergin eru 5 og er það minnsta um 13 fm. Inn af hjónaherberginu er baðherbergi og
fataherbergi. Baðherbergin eru flísalögð í hólf og gólf.Öll svefnherbergi eru með stórum og góðum
skápum, 130 fm verönd er aftan við húsið með heitum potti.Frábær eign á góðum stað.

LIND

200 Kópavogur
Opið hús frá kl.16:00 til 16:30

Verð: 38.900.000
Stærð: 161 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 23.600.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt og vel hannað 161 fm parhús í vesturbæ Kópavogs sem að er byggt 1988 og allt innréttað
fyrir ca.10 árum.Húsið er á fjórum pöllum og skiptast þeir þannig,að þegar komið er inn í forstofu þar
sem er eitt herbergi og farið upp tröppur inn í alrými sem er stofa og eldhús og upp aftur þar eru tvö
svefnherbergi og baðherbergi og upp á fjórða pallinn sem að er ca.25 fm herbergi og er þetta ekki inn í
fm íbúðarinnar vegna lofthæðar.Frábært útsýni er frá svölum út í voginn.Góður pallur er bakatil við húsið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

www.remax.is

892 2325

LIND

Breiðhóll 24 og 26
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
eythorj@remax.is

gylfi@remax.is

Marbakkabraut 17 a

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sandgerði
Nánari uppl.í síma 892 2325

Verð: 19.500.000
Stærð: 180,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

Glæsilegt 180,5 fm parhús. Húsið er í byggingu og verður skilað fullbúið að utan með grófjafnarðri lóð.
Húsið er úr forsteyptum einingum frá BM Vallá . Að innan eru útveggir einangraðir og með raflögnum
tilbúnnum til spöslunar, einnig er hluti innveggja tilbúnir. Brandveggur milli húsanna er tvöfaldur og er
hann einangraður á milli. Eignin skipstist í 4 svefnherbergi, stofu, sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi,
forstofu, þvottahús og geimslu. Innangengt er í bílskúrinn sem er 28.fm

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

STJARNAN

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Rauðalækur 37
105 Reykjavík
Opið hús Í dag kl: 14:30 – 15:00

Verð: 31,6 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 122 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 15,7 millj

699 4420

Falleg 3 - 4ra herbergja sér hæð í grónu hverfi. Stutt í alla þjónustu. Anddyri með fatahengi. Ágæt
geymsla (þvottahús). Eldhús er með nýlega endurnýjaðri innréttingu, flísum á milli skápa og góðum
borðkrók. Nýlega endurnýjað baðherbergi með flísum í hólf og gólf, innréttingu, baðkari og glugga.
Stofa er rúmgóð og björt með útgengi út á suðursvalir. Hjónaherbergi er rúmgott með góðu
skápaplássi. Svefnherbergi eru þrjú. Nýlega var skipt um skolplögn. Góður garður.

ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Krókamýri 14
210 Garðabær
Opið hús Í dag kl:15:30 - 16:00

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406

Verð: 29,9 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 107 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 14,7 millj

699 4420

Mjög gott 4ra herbergja parhús með sólpalli á frábærum stað í Garðabæ. Möguleg skipti á 2ja - 3ja
herbergja íbúð. Neðri hæð: Anddyri með fatahengi. Eldhús er með viðarinnréttingu og góðum borðkrók.
Gott þvottahús er innaf eldhúsi. Björt stofa. Snyrtilegt gestabaðherbergi. Góð geymsla. Efri hæð:
Rúmgott baðherbergi með baðkari og innréttingu. Gott hjónaherbergi með fataskáp. Tvö svefnherbergi.
Húsið var allt málað í sumar. Nýlegar þakrennur. Góð eign á góðum stað. Stutt í alla þjónustu.

ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406

karl@remax.is

karl@remax.is

STJARNAN

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Ölduslóð 17
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30

Verð: 24,9 millj
Stærð: 128 fm.
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 16,3 millj
Bílskúr: já

Sérhæð með sérinngangi og garði á góðum stað í Hafnarfirði. Forstofa með nýlega teppalögðum stiga
upp á aðra hæð. Eldhús er rúmgott og nýlega endurnýjað. Stofan er rúmgóð og með aðgengi út á
suðursvalir. Baðherbergið er flísalagt að hluta með baðkari. Svefnherbergin eru þrjú með skáp. Allar
rúður í íbúðinni eru nýlegar. Þak, handrið og dren eru nýleg.

Breiðás 3
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

210 Garðabær
Opið hús Í dag kl:16:30 - 17:00

Verð: 29,9 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 107 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 17,1 millj
Bílskúr: innréttaðu

699 4420

Góð neðri sérhæð með fallegum afgirtum garði, sólpalli og heitum potti. Búið er að klæða húsið að
utan....... nýir gluggar .....nýtt hellulagt bílaplan með hitalögn.......garðurinn á bak við hús er afgirtur með
sólpalli og heitum potti í suður. Eldhús er með nýlegri ljósri innréttingu og góðum borðkrók. Baðherbergi
er með sturtu. Góð stofa. Hjónaherbergi með skáp. Rúmgott svefniherbergi. Innangengt er í bílskúrinn
sem er innréttaður . Íbúð í grónu og barnvænu hverfi. Laus við kaupsamning.

210 garðabær
Opið hús Í dag kl:17:30 – 18:00

Tilboð

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420

Glæsilegt einbýli með hellulagðri verönd, afgirtum garði, einstaklega fallegu útsýni á frábærum stað.
Efsta hæð: Tvö opin rými. Miðhæð: Anddyri. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi, tvö góð
svefnherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Eldhús er með
viðarinnréttingu, háfi og góðum borðkrók. Björt og stór stofa með arin og útgengi út í afgirtan suðurgarð.
Borðstofa. Neðri hæð: Sérinngangur. Eldhús. Þrjú rými. Baðherbergi. Þvottahús. Má gera auka íbúð

ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Grýluhraun-Dvergahra
Grímsnes-Grafnigshre
Glæsileg sumarhús.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406

Verð: Tilboð
Stærð: 70 fm.
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

Er með í sölumeðferð glæsilegan sumarbústað á eignarlóð. Skilalýsing: Húsið eru ca 70 fm. að
grunnfleti og 35 fm. svefnloft auk 80 fm. sólpalli. Í húsinu er gert ráð fyrir forstofu,þrem
herbergjum,rúmgóðu baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa,borðstofa og eldhús. Einnig er möguleiki á
útigeymslu eða gestahúsi. Húsið eru klædd með vatns klæðningu, gluggar, útihurðir úr mahoni og svart
bárujárn á þaki. Húsin seljast rúmlega fokheld.

karl@remax.is

Fléttuvellir 8
220 Hafnarfjörður
Glæsileg hönnun.

Verð: 32 millj.

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 209 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 40 fm.

699 4420

Glæsilega hannað enbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Samkvæmt teikningu skiptist eignin
í: Anddyri, stórt hjónaherbergi með fataherbergi og sér snyrtingu. Þrjú rúmgóð barnaherbergi.
Baðherbergi með baðkari og sturtu. Stofa og eldhúsrúmi í sama rými, mikil lofthæð er í eldhús og stofu
rými. Innan gengt er úr þvottahúsi í rúmgóða geymslu og bílskúr. Eignin er seld í fokheldu ástandi að
innan, en fullbúið að utan án lóðarfrágans, búið er að jarðvegsskipta undir stéttar og bílastæði.

ingibjorg@remax.is

D
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895 6406
karl@remax.is

www.remax.is
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Álfholt 56c

220 Hafnarfjörður
Falleg 2ja herbergja.
Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

895 6406

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 426 fm.
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 49,5 millj
Bílskúr: 58 fm.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi
karl@remax.is

STJARNAN

Holtsbúð 71

ingibjorg@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 14,9 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 9,7 millj

699 4420

Falleg 2ja herbergja íbúð með stórum svölum og stórkostlegu útsýni. Rúmgott anddyri með fataskáp.
Svefnherbergi er stórt með góðu skápaplássi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari,
innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Eldhús er með ljósri innréttingu, borðkrók og tengi fyrir uppþvottavél.
Geymsla er inn í íbúð. Sofa og borðstofa eru stórar og bjartar með stórum gluggum og útgengi út á
u.þ.b. 12 fm. suðursvalir. Parket er á nær allri íbúðinni. Nátturusteinn eru á baðherbergi og anddyri.

ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Karlagata 24
105, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16-16.30

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 16.300.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 57
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937
Brunabótamat: 9.140.000

699 7372

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð. Frábær staðsetning, án allrar óviðkomandi umferðar. Komið
er inn í flísalagt rými. Eldhús er rúmgott með eldri innréttingu og flísum á gólfi. Hjónaherbergi er með
stórum glugga, innfeldum skáp og dúk á gólfi. Barnaherbergi er rúmgott með plastparketi á gólfi. Stofa
er með góðum gluggum og plastparketi. Baðherbergi er nýstandsett með upphengdu klósetti, glæsilegri
innréttingu og baðkari. Í sameign er geymsla og þvottahús.

venni@remax.is

Langholtsvegur 4
104, Reykjavík
Opið hús í dag 17:00-17:30

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

Verð: 20.900.000

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 101,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 13.750.000

699 7372

RE/MAX kynnir fallega og rúmgóða 4ra herbergja íbúð í kjallara í fallegu tvibýli. Íbúðin skiptist í forstofu
með litla geymslu innaf. Stofu og borðstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi, fallegt baðherbergi með
sturtuklefa og baðkari og eldhús með ca 6 ára gamalli innréttingu. Gólfefni eru ljóst eikarparket,
spónarparket og á eldhúsi er korkur. Sameiginlegt þvottahús er á sömu hæð. Drenið er nýlegt,
pípulagnir og þak eru í góðu lagi að sögn seljanda og rafmagn hefur verið endurnýjað að mestu.

brynjar@remax.is

Njálsgata 71
101, Reykjavík
Opið hús mánudaginn 27 kl. 18-18.30

brynjar@remax.is

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 112,8
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 16.850.000

699 7372
venni@remax.is

Veghús 31
Grafarvogur
Opið hús mánudag kl. 17-17.30

Brynjar
Sölufulltrúi

Verð: 22,9

Vernharð
Sölufulltrúi

Stærð: 114
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.375.000
Bílskúr: Bílageymsl

699 7372

REMAX BORG kynnir mjög fallega 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með frábærri fjallasýn. Eignin er öll hin
snyrtilegasta með ljósu parketi á gólfum. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni en mögulegt er að stækka
stofuna með því að fækka um eitt svefnherbergi. Þetta er góð eign í góðu fjölbýli. Sölufulltrúar RE/MAX
BORG sjá um allar sýningar á eigninni.

Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16:30 - 17:00

Snotur íbúð í gamla bænum í Hafnarfirði. Mjög þægileg aðkoma er að eigninni og bílastæði á lóð við
húsið. Komið er inn í sameiginlega forstofu og þaðan gengið beint inn í umrædda eign. Eignin skiptist í
rúmgott sverfnherbergi, nýuppgert baðherbergi og litla stofu og vel skipulagt eldhús. Innangengt er úr
íbúðinni niður í kjallara, þar sem í dag er stórt þvottahús og geymsla, eða herbergisaðstaða. Frekari
upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

brynjar@remax.is

brynjar@remax.is

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.530.000
Bílskúr: Nei

venni@remax.is

823 1990

MJÓDD

Skerseyrarvegur 1a

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

BORG

Verð: 33.800.000

Nýuppgerð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með 2 útleiguherbergjum í kjallara. Gengið er inn í flísalagt
anddyri/gang sem tengir herbergin saman. Eldhús er stórt, með fallegri eldhúsinnréttingu og tækjum.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni. Stofa er stór og einnig hægt að nýta undir herbergi.
Baðherbergið er glæsilegt með upphengdu klósetti og sturtu. Nýtt eikarparket er á stofu og öllum
herbergjunum. Þvottahús er í sameign. 2 herbergi eru í útleigu í kjallar á 80þ. Frábærir útleigumöguleikar.

venni@remax.is

MJÓDD

Skógarás 9
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Pétur
Sölufulltrúi

8978776

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

Verð: 19.900.000
Stærð: 83,9
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Til sölu er 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með góðum suður-sólpalli. Komið er inn í flísalagða forstofu
þaðan sem opið er inn í stofuna. Á vinstri hönd er eldhús með borðkrók og ZANUSSI eldavél með ofni.
Inn af eldhúsi er svo rúmgott þvottaherbergi og geymsla. Við hlið eldhúss er rúmgott hjónaherbergi og
þar við hliðina baðherbergi. Allar frekari upplýsingar veitir Pétur hjá RE/MAX MJÓDD í síma: 897-8776
eða petur@remax.is

petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Kópavogsbraut 78
Kópavogur
Opið hús 13:30 - 14:00

Verð: 29.900.000

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Stærð: 148,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 17.220.000
Bílskúr: Já

698 7695

Gengið er inn í forstofu sem er flísalögð með fatahengi, Þar innaf er gestasnyrting. Til hægri úr forstofu er
borðstofa og stofa með fallegum gluggum.Eldhúsið er í góðu standi,góður borðkrókur.Stigi er upp á efri
hæðinna sem er með tveimur barnaherbergjum, svenfnherbergi og flottu baðherbergi með sturtu og
tengi fyrir þvottavél.Herbergin á efri hæð eru með plastparketi á gólfum.Sameiginlegt þvottaherbergi og
geymslur eru á jarðhæð og garður sem er búið að skipta upp.Rúmgóður bílskúr.

jkt@remax.is

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1941

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:30-17:00
Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

www.remax.is

Miðtún 15

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.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

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

SENTER

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.

Auðbrekka 36
200 Kópavogi
Opið hús Í dag frá 15-15:30

Klapparstígur 14

Verð: 20,9 m.
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Mjög góð og snyrtileg 78 fm íbúð í litlu fjölbýli í Kópavoginu, aðeins ein íbúð á hæð. Komið er inn í
rúmgott miðrými, fatahengi. Mjög rúmgott eldhús, borðkrókur og gluggi á eldhúsi. Stofa og borðstofa
björt. Hjónaherbergi rúmgott, hvítir fataskápar. Baðherbergi er endurnýjað, flísar á gólfi og veggjum,
góður sturtuklefi með mosaíkflísum, hiti í gólfi. Geymsla sem í dag er nýtt sem herbergi. Á gólfum er
nýlegt parkett og á eldhúsi og baði eru nýlegar flísar. Ytra byrði húss nýlega yfirfarið og málað.

Stærð: 89-97 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir 1. og 2. hæð í lyftublokk í miðbæ Reykjavíkur.
Stofa/borðstofa og eldhús, allt í opnu rými, útgengi á svalir. Stofan er rúmgóð
með stórum bogadregnum gluggum. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum.
Á baðherbergi er hvít innrétting, Mustang flísar á gólfi,ljósar flísar á veggjum. Í
stofu, gangi og eldhúsi er innfeld halogen lýsing. Allar hurðar, fataskápar,
bað- og eldhúsinnréttingar eru úr eik. Öll eldhústæki eru vönduð með
stáláferð. Blástursofn, keramik helluborð og vifta fylgja. Eikarparkett á gólfum.
Gólfhiti er í allri íbúðinni og er hvert rými með sér hitastilli. Allir gluggar eru úr
áli. EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

821-0654

899 8811

bjarni@remax.is

gardar@remax.is

SENTER

SENTER

Verð: 17,5
Stærð: 78
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 10,6

101 Reykjavík
Opið hús Í dag frá 17:15-18:00

Verð: 32,2-32,4

Lyngholt 9,11 og 13
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

Álftanesi
Stór og glæsileg hús

Verð: frá 54,3
Stærð: frá 286 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

MJÖG FALLEG OG STÓR EINLYFT 5 HERBERGJA EINBÝLISHÚS MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR.
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 barnaherb, stórt
hjónaherb með salerni og fataherb. Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherb og þvottahúsi. Húsin
afhendast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Lóð grófjöfnuð.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

gardar@remax.is

gardar@remax.is

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Háholt 7
Hafnafirði
Opið hús Í dag frá 16-16:30

Tjaldhólar 22

Verð: 22,9
Stærð: 129 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 17

FRÁBÆRT VERÐ. Rúmgóð 4ra-5 herbergja íbúð á góðum útsýnistað í Hafnarfirði. Anddyri með
fataskáp, flísar á gólfi. Rúmgott hol sem í dag er nýtt sem sjónvarpsstofa, flísar á gólfi. Stofa er björt með
parketi á gólfi, mikið útsýni, útg. á flísalagðar svalir. Eldhúsinnrétting er úr ljósum við og sprautulökkuð,
eldhúskrókur, parket á gólfi. Þottahús og búrgeymsla. Þrjú svefnherbergi öll með dúk á gólfi. Hjónaherb
með fataskápum. Baðherbergi er með baðkari og sturtuklefa, innrétting og flísar á gólfi.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

www.remax.is

Selfoss
Hagstæð kaup

Verð: TILBOÐ

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

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

899 8811

Glæsilegt 187,0 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er sléttpússað utan og
ómálað, og þakkantur frágenginn. Lóð grófjöfnuð. Inni eru útveggir einangraðir og múrhúðaðir, loft eru
óeinangruð en upptekin, gólf tilbúin til flotunar, gluggar og gler frágengin, útihurðir og bílskúrshurð ísett,
raflagnir í útveggjum, vatnslagnir tengdar og lagnir til ofna. Skv. samþ. teikningum skiptist húsið í
forstofu, fjögur rúmgóð svefnherbergi, geymslu, baðherbergi, eldhús, þvottahús, borðstofu og stofu.

gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Flatahraun 1

Verð: 17,9-36,5
Stærð: 57-145 fm
Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Bílskýli

220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

BÚI

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

47 sérlega glæsilegar og vel hannaðar íbúðir af öllum stærðum og gerðum til sölu í nýju fjölbýli í hjarta
Hafnarfjarðar. Húsið er 5 hæðir og er fimmta hæðin töluvert inndregin með glæsilegu útsýni. Bílastæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru mismunandi að stærð frá 57,3 fm – 144,7 fm. Allar íbúðirnar
eru með þvottahúsi inni í íbúðinni og flestar líka með geymslu. Nokkrar íbúðir eru með geymslu í kjallara.
Sameiginleg hjóla- og vagnageymsla er í kjallara. Tveir inngangar eru í húsinu og tvær lyftur. Helmingur
íbúðanna er með sérinngangi af svölum. Íbúðirnar á 1. og 2. hæð eru tilbúnar en aðrar hæðir verða afhentar
í febrúar 2007. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna en þó verða baðherbergi flísalögð í hólf og gólf.
Nánari upplýsingar liggja fyrir í skilalýsingu frá byggingaraðila.

820 0589
tryggvi@remax.is

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

BÚI

BÚI

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Andrésbrunnur 18
113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 28,9 m
Stærð: 120,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílskýli

Stórglæsileg, stílhrein og björt 4ra herbergja íbúð ásamt 55 fm sólpalli og stæði í litlum
bílageymslukjallara í enda lokaðs botnlanga. Öll íbúðin er með mjög fallegri rauðri eik á gólfi og gefur
það henni mjög fallegt og stílhreint yfirbragð. Stofa er björt og rúmgóð með sjónvarpskrók og útgengi á
sólpallinn. Opið eldhús með mjög fallegri innréttingu. Ísskápur og uppþvottavél í innréttingu fylgir með í
kaupum. Tvö rúmgóð barnaherbergi og gott hjónaherbergi. Gott aðgengi að leiksvæði með leiktækjum.

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

Norðurskógur 3

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

Náttúruperlan Húsafell
Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589

***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.

tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ragnheiður
Sölufulltrúi

864 3883
ragnheidur@remax.is

HEIMILI OG SKIP

MJÓDD

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.
lögg. fasteignasali

Efstaleiti 65
Keflavík
Laus við kaupsamning

Verð: 25,8

Sigurður
Sölufulltrúi

Stærð: 130
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 20,2
Bílskúr: já

693 2080

Húsið er byggt árið 1995. Sérinngangur er í íbúðina. Stór afgirt hellulögð verönd að bakatil. Síma og
sjónvarpstenglar í öllum herbergjum. Bílskúr er 36,5fm og íbúðin 94,4fm. Eignin skiptist í Anddyri, Eldhús
og stofa í opnu rými, þrjú svefnherbergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu. Parket er á allri íbúðinni nema
í anddyri og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi.

siggi@remax.is

Mosfellsbær
Opið hús Í DAG KL. 13:30-14:00
Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

www.remax.is

Lerkibyggð 5

Verð: 46.500.000
Stærð: 220,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 21.860.000
Bílskúr: já

Einstakt tækifæri í Mosfellsbæ!! Skemmtileg eign á skógi vaxinni 1.567,6 fm eignalóð í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, stofu með arni, eldhús með borðkrók, þrjú svefnherbergi með
korki á gólfi og skápum, glæsilegt baðh. þvottahús með geymslu innaf, efri hæð 60 fm.(ekki fullkláruð)
og bílskúr með möguleika á stækkun. Eignin og staðsetningin (endalóð) er í alla staði mjög áhugaverð
og býður upp á mikla möguleika.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Bjarkarás 1-29

Verð: frá 35mill
Stærð: frá 96-168
Fjöldi herbergja: frá 3ja
Byggingarár: 2006

Garðabæ

FASTEIGNIR

Garðabær glæsiíbúðir
Glæsilegar íbúðir í sjö tveggja hæða húsum á einum
besta stað í Garðabæ. Íbúðirnar verða afhentar
fullbúnar án gólfefna með vönduðum innréttingum,
flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum.
Húsin eru mjög skemtilega teiknuð og verður þeim
skilað með fullfrágenginni lóð trjágróður og annað á
sínum stað.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

• Sérinngangur í allar íbúðir
• Sérverönd með öllum íbúðum á jarðhæð
• Þvottahús í öllum íbúðum
• Bílskýli með 22 af 30 íbúðum
• Stór herbergi og stórar stofur
• Svalir með efri íbúðum
• Glæsilegt útsýni úr hluta íbúða
• Sérlega vel staðsett í hjarta Garðabæjar

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Hafnarfjörður

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

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi
go@remax.is

FASTEIGNIR

Garðavegur 9
Hafnarfjörður
Opið hús í DAG frá kl 16 til 16:30

Verð: 16.900.000
Stærð: 74
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1940
Brunabótamat: 10 m

Sjarmerandi 3ja hebergja neðri sérhæð í tvíbýli með sérinngangi. Íbúðin er vel
skipulögð, björt og skemmtileg. Húsið er með viðhaldslítilli klæðningu. Á
anddyri og eldhúsi eru flísar á gólfi, hvít viðarinnrétting í eldhúsi, borðkrókur.
Opið rými eldhúss og stofu. Rúmgott svefnherbergi með skápum,
barnaherbergi með skáp, eikarparket á gólfi herbergja og stofu. Baðherbergi
flísalagt, baðkar og nýleg innrétting. Sérþvottahús og útgengt út í garð.
Geymsla fylgir eigninni.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23.NÓVEMBER.

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

www.remax.is

Langholtsvegur
Reykjavík
Skemtileg íbúð á góðum stað

Verð: 17.900.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stærð: 91
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 10,9 mill

899 0800

Snyrtileg 91 fm 3ja herberja íbúð í kjallara við Langholtsveg. Komið inn í flísalagt anddyri. Við anddyri er
rúmgott svefnherbergi, með ágætu skápaplássi og dúk á gólfi. Frá anddyri er gengið inn í hol með
parketi. Baðherbergið er flísalegt og með nýlegum innréttingum. Eldhúsið er með eldri innréttingu og
skápapláss þar með ágætum, dúkur á gólfi. Hjónaherbergið er með góðu skápaplássi. Frá íbúðinni er
beinn aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi og einnig fylgir eigninni geymsla við inngang íbúðarinnar .

go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Oddabraut 16
815 Þorlákshöfn
Opið hús sunnudag kl 16:00 - 16:30

Verð: 19.900.000

Drífa Björk
Sölufulltrúi

Stærð: 135,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957
Bílskúr: Já

869 1078

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Skemmtilegt einbýlishús í þorlákshöfn ásamt bílskúr. Eignin telur:
Forstofa, þvottarhús, bað, 2 herbergi, stofa, borðstofa, hol, eldhús og búr. Parket á stofu, holi og
herbergjum, flísar á þvottarhúsi, baði og forstofu. Hjónaherbergi er með skápum. Skolp og Þak hefur
verið endurnýjað fyrir 2-3 árum að sögn eiganda. Búið að skipta um gler að hluta. Háaloft er yfir allri
íbúðinni og því gott geymslupláss.

drifa@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Systrakaffi

Verð: 33.800.000

Kirkjubæjarklaustur
SPENNANDI VIÐSKIPTATÆKIFÆRI

Hellubakki 7
800 Selfossi
Opið hús sunudag kl 17:00 - 17:30

Verð: 28.900.000
Stærð: 155
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 26.500.000
Bílskúr: Já

EINBÝLI Á VIÐRÁÐANLEGU VERÐI ! Virkilega fallega innréttað hús með góðum gólfefnum og
innréttingum. Komið er í forstofu og af henni er forstofuherbergi. Stórt eldhús með kirsjuberjainnréttingu,
innbyggð uppþvottavél, flísar á gólfi, háfur og bakarofn úr burstuðu stáli. Rúmgóð stofa með parketi úr
hnotu. Baðherbergi með fallegum flísum á gólfi og veggjum, baðkar, innbyggð lýsing og innrétting í hvítu
og kirsjuberjalit. Þrjú svefnherbergi, fataskápar úr kirsjuberjavið í öllum herbergjum.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Stærð: 278,8
Brunabótamat: 38.6
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Nú er til sölu þetta landsþekkta veitingahús á kirkjúbæjarklaustri. Um er að
ræða allan rekstur Systrakaffis ásamt þeim tækjum og tólum sem rekstrinum
fylgja. Húsnæði veitingastaðarins er um 140fm stensteypt og er það á besta
stað í bænum í sama húsi eru tvær aðrar rekstrareiningar, banki og verslun.
Einnig fylgir í kaupunum 138fm hús sem notað hefur verið sem
starfsmannahús og er það í mjög góðu ástandi. Nánari upplýsingar veita
Snorri Sigurðarsson gsm 8977027. snorrisig@remax.is og Valdimar Þór
Svavarsson gsm 8210808. valdimar@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

821 0808

valdimar@remax.is

valdimar@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

ESJA

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Smáratún 19
Selfoss
Draumaeignin

Verð: 36.500.000
Stærð: 262.9
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 32.470.000
Bílskúr: Tvöfaldur

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Einbýli á besta stað. Um er að ræða einbýlishús sem er staðsett í
Smáratúni á Selfossi. Húsið er gamalt virðulegt tvílyft einbýli, kjallari hæð og ris.Í dag er húsinu skipt í
tvær samþykktar íbúðir. Í kjallara er 75,6m2 íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð. Á jarðhæð og í risi
er 128,3m2 íbúð. Húsinu fylgir 59m2 tvöfaldur bílskúr. Garður er stór og gróinn með fallegum trjám.
Innkeyrsla er steypt. Þetta er stórt og virðulegt hús sem hefur verið vel við haldið.

Þrastarhöfði 13-19
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027

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,

snorrisig@remax.is

Reykjavík
Opið hús 15:00-15:30

Verð: 19.800.000
Stærð: 112,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 14.235.000
Bílskúr: Já

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

www.remax.is

Stefán
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

FASTEIGNIR

Austurberg 2

vm@remax.is

FASTEIGNIR

Drápuhlíð 32
Reykjavík
Opið hús 14:00-14:30

Verð: 24.800.000
Stærð: 102,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Falleg og rúmgóð íbúð á einum vinsælasta stað í Reykjavík. Komið er inn í rúmgóða forstofu með parket
á gólfi á samt fatahengi. Tvær stofur eru í íbúðinni, báðar með parketi á gólfum og er önnur notuð sem
svefnherbergi. Eldhús er sérlega glæsilegt með nýlegum hvítum innréttingum með góðum efri skápum
og flísum á gólfi. Baðherbergi er rúmgott með baðkari og flísum á vegg, dúkur á gólfi, baðkar með
sturtuaðstöðu. bæði svefnherbergi eru með parket á gólfi. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og sér

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hátún 6

Verð: Frá 22.4
Stærð: Frá 62,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

105 Reykjavík

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Opið hús í dag á milli 15:00-16:00
Nanna
Sölufulltrúi

REMAX Senter kynnir: Nýjar 2ja herbergja íbúðir á góðum stað nálægt miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru
afhentar fullbúnar án gólfefna með glæsilegum innréttingum.Stórir gluggar sem gefa góða birtu. Rúmgóður
og vandaðu fataskápur er í svefnherberginu.Geymsla fylgir öllum íbúðum í kjallara og einnig er geymsla innaf
íbúðinni sem hægt væri að nota sem skrifstofu. Baðherbergið er með fallegri innréttingu, flísalagt í hólf og
gólf og með tengi fyrir þvottavel og þurrkara. Virkilega skemmtilegar íbúðir sem vert er að skoða.

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Ásakór 1
203 Kópavogur
Opið hús í dag milli 16:30-17:00

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Verð: 23.900.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 103
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

898 3023

Remax Senter kynnir nýja 3 herbergja útsýnisíbúð. Forstofan er með góðum skápap. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, Innrétting er úr eik, vegghengt salerni, og baðkar. Rúmgóð svefnherbergi með
skáp. Eldhúsið er með fallegri innréttingu. Áætlaður afhendingar tími er í feb/mars 2007

svava@remax.is

220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag milli 16:30-17:00
Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

Skeljagrandi 4
Reykjavík
Hringdu og bókaðu skoðun

4.herbergi íbúð á annari hæð í fjörbýli í Vesturbænum ásamt bílskýli. Húsið var málað og sprunguviðgert
í sumar, fallegur skrúðgarður fyrir framan hús. Komið er inn í flísalagða forstofu, þar er björt stofa sem
útgengt er svalir. Eldhúsið er með ljósri snyrtilegri innréttingu. Á ganginum 2 parketlögð svefnherbergi, 3
herbergið er búið að breyta í borðstofu. Baðherbergið er baðkari og tengi fyrir þvottavél. Geymsla fylgir
eigninni einnig er sameiginleg hjóla-,vagnageymsla og þvottahús. Sameigin er öll til fyrirmynda

Nanna
Sölufulltrúi

Stærð: 79
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 11.300.000

899 9493

RE/MAX Senter kynnir: Neðri sérhæð í Setberginu. Íbúðin er efst í hlíðunum og því með fallegt útsýni.
Komið er inn í forstofu með góðum skápum og þaðan opið hol sem tengir íbúðina. Til vinstri er góð stofa
með útgengi á verönd og miklum gluggum og stórt svefnherbergi. Beint áfram er eldhús með miklu
vinnuplássi og borðkrók. Til hægri er geymsla og þvottahús og baðherbergi með baðkari. Þetta er
frábær eign á góðum stað

nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

SENTER

SENTER

Krókabyggð 11
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Jóhanna Helga
Sölufulltrúi

868 7225
joka@remax.is

www.remax.is

Verð: 18.600.000

nanna@remax.is

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

Efstahlíð 2

Mosfellsbær
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 26.500.000
Stærð: 97,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX MJÓDD KYNNIR:

Laugavegur 86-94

Nýjar lúxusíbúðir í hjarta borgarinnar
MJÓDD

OPIÐ HÚS
Jónas Örn Hdl.
Ásdís Ósk
Lögg.fasteignasali Lögg.fasteignasali

863 0402

699 5613

Dagmar
Sölufulltrúi

Hafdís Rafnsdóttir
Sölufulltrúi

864 9209

895 6107

Ingi Már
Sölufulltrúi

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

821 4644

896 0421

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

698 7695

896 1067

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

Óli Gísli
Sölufulltrúi

694 4000

822 8283

Pétur S.
Sölufulltrúi

Sigríður
Sölufulltrúi

897 8776

692 4700

Þorkell
Sölufulltrúi

Sigurður
Framkvæmdastjóri

898 4596

898 6106

SÖLUSÝNING Í DAG SUNNUDAG KL. 14:00-16:00
Kynnum vandaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju glæsilegu húsi í hjarta borgarinnar. Húsið er allt hið vandaðasta, Ístak hf.
byggingaraðili. Íbúðirnar eru frá 70 fm til 94,5 fm. Alls er um að ræða 15 íbúðir, allar eru fullfrágengnar á einstaklega smekklegan
hátt, vandaðar innréttingar úr eik og eikarplankaparket á góflum. Á baðherbergjum eru gólf og veggir með marmarasteini, Philip
Stark3 hreinlætistækjum og GRHOHE blöndunartækjum. Eldhús eru fullbúin afar vönduðum stáltækjum, ísskápur með frysti,
uppþvottavél o.fl. Allar íbúðir eru með svölum. Lyfta er í húsinu, sameign er vel skipulögð og einstaklega falleg meðal annars með
granít á góflum. Lóð er fullfrágengin og bílastæði fylgir hverri íbúð. Íbúðirnar eru fullbúnar og afhendast við kaupsaming. Hér er
einstakt tækifæri til að eignast lúxusíbúð í miðbæ Reykjavíkur.
Velkomin á sölusýningu í dag frá kl. 14:00-16:00

Nánari lýsingu og upplýsingar er að fá hjá RE/MAX Mjódd • Sími 520 9550

RE/MAX Mjódd • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551 • sg@remax.is

MJÓDD
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3KRIFSTOFUAÈSTAÈA
'ËÈ SKRIFSTOFUAÈSTAÈA TIL LEIGU Å GËÈU HÒSI Å "¾JARHRAUNINU
Å (AFNARÙRÈI !ÈGANGUR AÈ ÖR¹ÈLAUSU NETI FUNDARHERBERGI
KAFÙSTOFU OG KLËSETTI (ENTAR VEL FYRIR GRAFÅSKA HÎNNUÈI VEF
HÎNNUÈI EÈA AÈRA ¹ SVIÈI AUGLÕSINGARGERÈAR OG FJÎLMIÈLUNAR

.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

5PPLÕSINGAR VEITIR (JÎRTUR Å SÅMA  

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

&H &RAMKV¾MDASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR MANNVIRKJASKRIFSTOFU
4ILBOÈ ËSKAST Å LÕSINGARBÒNAÈ FYRIR
"ORGARLEIKHÒSIÈ
²TBOÈSGÎGN F¹ST Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

&H "ORGARBËKASAFNS 2EYKJAVÅKUR
3J¹LFSAFGREIÈSLUVÁLAR Å "ORGARBËKASAFN
6ÁLAR ÖESSAR VERÈA SETTAR UPP Å  SÎFNUM EIN EÈA TV¾R Å
HVERJU SAFNI 6ÁLARNAR ÖURFA AÈ GANGA MEÈ BËKASAFNSKERF
INU 'EGNI !LEPH OG ÖJËFAVARNARKERFI "ORGARBËKASAFNS
²TBOÈSGÎGN ¹ ENSKU VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËN
USTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER 
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

"YGGINGA OG MANNVIRKJASVIÈ )¨5..!2

3VEINSPRËF Å HÒSASMÅÈI
3VEINSPRËF Å HÒSASMÅÈI VERÈUR HALDIÈ
  JANÒAR 

5MSËKNAFRESTUR  DESEMBER 
%KKI ER TEKIÈ VIÈ UMSËKNUM SEM BERAST EFTIR AUGLÕSTAN
UMSËKNAFREST
-EÈ UMSËKN SKAL FYLGJA AFRIT AF PRËFSKÅRTEINI N¹MSSAMNINGI
OG LÅFEYRISSJËÈSYÙRLIT .EMENDUR SEM ERU AÈ LJÒKA SKËLAN¹MI
¹ YÙRSTANDANDI ÎNN GETA SKILAÈ INN AFRIT AF PRËFSKÅRTEINI EFTIR
SKËLASLIT

4IL AÈ PRËF GETI FARIÈ FRAM ¹ TILTEKNUM STAÈ ER
MIÈAÈ VIÈ AÈ PRËFTAKAR SÁU ÙMM EÈA ÚEIRI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FRAMI HJ¹
)¨5..) FR¾ÈSLUSETRI
(ALLVEIGARSTÅG  2EYKJAVÅK
3ÅMI   OG FAX  
5MSËKNAREYÈUBLAÈ ER ¹
HEIMASÅÈU )¨5..!2 WWWIDANIS OG
PËSTFANG IDAN IDANIS
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Auglýsing um sveinspróf

Álfkonuhvarf 21, íbúð 206 - 203 Kóp

Fræðslusetrin að Hallveigarstíg 1, hafa sameinast undir
nafninu IÐAN - fræðslusetur.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.uns.is og á skrifstofunni.

Sveinspróf í málmiðngreinum, húsasmíði, söðlasmíði,
hársnyrtiiðn og snyrtifræði verða haldin í janúar 2007, ef
næg þátttaka fæst. Sveinspróf í vélvirkjun verður haldið
2.- 4. mars 2007.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi
eftir iðngreinum.

Umsóknarfrestur er til 1. des nk. Með umsókn skal leggja
fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyfirlit og burtfarar-skírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því
að nemi muni útskrifast í desember 2006.

Frum

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

IÐAN - fræðslusetur,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

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

FUNDARBOÐ
Breyting á skipulagi á
kirkjulóð við Jófríðastaði
+9..).'!2&5.$52  4),,®'5 !¨ "2%9445 $%),)3+)05
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Ingvaldur Ingvaldsson

framkv.stjóri

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

4¥-) 4), !¨ 3+),! ).. !4(5'!3%-$5- (%&52 6%2)¨
&2!-,%.'$52 4), -.5$!'3).3  $%3%-"%2 

Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

3+)05,!'3 /' "9'').'!236)¨

Anna María Kristjánsdóttir

móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir

bókari

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

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

Gunnar Magnússon

sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Sími 513 4300

www.husid.is

Magnús Bergs

sölumaður

Ólafur H. Haraldsson

sölumaður

Ólafur Sævarsson

sölumaður

Vilborg G. Hansen

sölumaður

Ómar Haraldsson

tölvuumsjón/frágangur

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Frum

Frum

OPIÐ HÚS HÁALEITISBRAUT 41 3.H.V.

4ra herb. 93 fm, falleg og björt íbúð á 3. hæð innst inn
í lokuðum botnlanga. Glæsilegt útsýni og einstaklega
barnvænt um rólegt umhverfi. 5891
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 15-17. V. 20,9 millj.

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Frum

EINIVELLIR 7, HF. 4RA M. BÍLSKÝLI

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra
og 5 herb íbúðir

• Þvottahús og geymslur
innan flestra íbúða

• Glæsilegar sérhæðir

• Stæði í bílageymslu

• Mynddyrasími í öllum
íbúðum

• Bílskúr fylgir efri hæðum

• Til afhendingar strax

• Fullbúnar án gólfefna

• Þvottahús innan íbúðar

• Tilbúnar til inréttinga

• Sérgarður fyrir báðar
hæðir
• Hús fullbúið að utan og
lóð frágengin

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s

Glæsileg ný 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi, 109,6 fm. á 1. hæð, ásamt
stæði í bílageymslu, vel staðsett í Vallarhverfi í Hf. Íbúðin afhendist fullbúin með
vönduðum eikarinnréttingum, eikarparketi og flísum á gólfi. Eignin skiptist í
forstofu, gang, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús og geymslu. Góður sér afnotaflötur lóðar þar sem gert er ráð
fyrir afgirtri verönd. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Vandaður frágangur.
V. 23,9 millj. Helgi Jón sölustjóri sýnir, s. 893-2233

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

— SÖLUSÝNING Í DAG –
SUNNUDAG KL. 13-15
GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR MEÐ ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN
Fasteignasala

•

KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

Netfang: kjoreign@kjoreign.is • S. 533 4040

Ármúla 21 • Reykjavík

Frum

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ
OG VEL STAÐSETT HÚS Á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ
Húsin eru alls fimm og eru tvær til fjórar íbúðir í húsi. Tíu
íbúðanna eru 3ja herbergja 84,5 fm og sjö íbúðir eru fimm
herbergja 149,0 fm. Að auki fylgir íbúðunum sérmerkt
stæði og sérgeymsla í lokuðu bílastæðahúsi. Íbúðirnar eru
til afhendingar fljótlega tilbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð á vandaðan hátt í hólf og gólf. Lofthæð
íbúðanna er meiri en venja er og hurðirnar eru í yfirstærð.

 VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNIHURÐIR MEÐ SÉRVÖLDUM EIKARSPÓN
 STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁBÆR OG ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ
 FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR
 SÖLUMENN KJÖREIGNAR VERÐA Á STAÐNUM UM HELGINA
 TEIKNINGAR OG NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.KJOREIGN.IS
 ARKITEKTAR: T.ARK, BRAUTARHOLTI 6
— T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA —

530 1820

BORG

— SÖLUSÝNING —
Í DAG SUNNUDAG KL. 15:30 - 16:30

Básbryggja 13
110, Reykjavík
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Kirkjuvellir 3 - 221 Hfj

Verð: 23.900.000
Stærð: 100
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.950.000

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Mjög falleg og snyrtileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og sérafnotafleti á góðum stað í
bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu, fataskápur. Eldhús með innréttingu úr mahogny, mósaikflísar milli efri
og neðri skápa, flísar á gólfi t.f. uppþvottavél. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, innrétting úr mahogny,
baðkar og sturtuklefi. Bæði herbergin með skápum úr mahogny. Stofa og herbergi með dökku parketi á
gólfi. Rúmgóð og stór stofa með útg. í garð. Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

Glæsileg nýbygging með 90% láni!

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

Frum

sigurpall@remax.is

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

Frum

BLÓMVANGUR – HAFNARFIRÐI

Glæsilegt, mikið endurnýjað einbýlishús á þessum frábæra stað í Norðurbænum. Húsið er skráð 183,3 fm með
innbyggðum bílskúr sem er 40 fm. Búið er að endrnýja húsið að miklu leiti bæði utan sem innan á vandaðan
máta. Að utan er húsið ný málað og búið er að skipta um þakkant og rennur. Einnig er búið að yfirfara glugga
og skipta um gler að hluta til. Fallega ræktuð lóð er við húsið og stór innkeyrsla sem rúmar vel marga bíla.
Mjög góð eign í þessu gróna og skjólsæla hverfi. V. 46,8 millj.
Magnús Emilsson, lögg. fast.sali - Ágústa Hauksdóttir, lögg. fast.sali - Freyja Sigurðardóttir, lögg. fast.sali

VERÐDÆMI:
KAUPVERÐ
HÁMARKSLÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI
LÁN FRÁ SPARISJÓÐUM (UPP AÐ 75%)
LÁN FRÁ SELJANDA (20 ÁRA LÁN, 6,9% VEXTIR)
EIGIÐ FÉ (10%)
SAMTALS

79,5 FM. 3JA HERB.
KR. 17.300.000,KR. 13.840.000,KR. 1.730.000,KR. 1.730.000,KR. 17.300.000,-

128 FM. 4RA HERB.
KR.
24.900.000,KR.
17.000.000,KR.
1.675.000,KR.
3.735.000,KR.
2.490.000,KR.
24.900.000,-

Glæsilegar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fjölbýlishúsi á sjö
hæðum með 27 íbúðum, allar með 24,6 fm svölum á góðum stað á Völlunum.
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna, þó flísar á baðherbergi og
þvottahúsi. Nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrifstofu
Draumahúsa í Hafnarfirði.
Bóas sölumaður Draumahúsa
tekur á móti gestum s. 699 6165

 NËVEMBER  35..5$!'52
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Sími
588 5530
Fax 588 5540
Háaleitisbraut 58
berg@berg.is
www.berg.is

2EKSTUR VEITINGA OG SKEMMTISTAÈARINS
6ALHALLAR ¹ %SKIÙRÈI "R¾ÈUR OG 3YSTUR EHF

HRAUNBÆR 12A, ÍBÚÐ 204
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00 OG 17:00
Stórglæsilegar 2ja herb., nýstandsettar íbúðir á annari og þriðju hæð í virðulegu steinhúsi í
miðbæ Reykjavíkur. Annarsvegar er um að ræða 63 fm og hinsvegar 55 fm íbúðir. Góð lofthæð er í íbúðunum og fallegir kverklistar. Á gólfum er parket og flísar. Íbúðirnar eru allar nýstandsettar eins og fyrr segir. Endurnýjað rafmagn, nýjar innréttingar, baðtæki o.fl. utan þess
að eitt baðherbergi er upprunalegt með flottum „sixtíes“ flísum og baðtækjum. Tengt er fyrir
þvottavél innan íbúðar. Sérgeymsla. Sjón er sögu ríkari.

Frum

5M ER AÈ R¾ÈA RÒMLEGA M NÕUPPGERT HÒS
N¾ÈI SEM SKIPTIST Å TVO SALI ¹SAMT EINUM STËRUM
DANSSAL MEÈ SVIÈI OG STËRU VEISLUELDHÒSI %LDHÒS ER
VEL T¾KJUM BÒIÈ OG MEÈ HÒSINU FYLGIR EINNIG NÕTT
KASSA OG ÎRYGGISKERÙ POOL BORÈ TVÎ n PLAZMA
SJËNVÎRP OG BREIÈTJALD

Smiðjustígur Reykjavík

Frum

4IL SÎLU

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

6EITINGASALA ER REKIN ALLA DAGA ¹SAMT DANSLEIKJA
HALDI UM HELGAR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   OG  

Falleg og mikið endurnýjuð
4ra herbergja (98,3 fm) íbúð
á 2. hæð með tveimur svölum. Nýtt rafmagn, tenglar,
ný gólfefni, ný eldhúsinnrétting og tæki. Íbúðin verður laus 1.des.
Stutt er í alla þjónustu. V. 19,5 m. 7563

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Opið hús milli kl. 14 og 16 í dag
Framnesvegur 29

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.

Miðborgin - Vatnsstígur 3
Glæsileg 3ja herb. íbúð í endurbyggðu húsi
Opið hús í dag frá kl. 14 - 16
Frum

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm
íbúð á 2. hæð í eftirsóttu húsi á
Grandanum. Suðursvalir úr stofu.
Aðeins gengið upp einn stiga. Verð 18,9 millj.

Ástráður tekur vel á móti öllum í dag
og sýnir íbúðina
Bjalla merkt 0202. ( gsmnr. eiganda 8619531)

Sigurjón tekur vel á móti gestum frá kl. 14-16 í dag.
Teikningar á staðnum.
Bjalla merkt Sigurjón og Linda.

Opið hús milli kl. 15 - 17
Réttarbakki 9
Glæsileg 99 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð, íbúð merkt 0401,
í þessu fallega endurbyggða húsi í hjarta borgarinnar. Hæðin
var byggð ofan á húsið árið 2005 og er því um nýbyggingu að ræða. Glæsilegar sprautulakkaðar innréttingar.
Stórar og bjartar stofur með stórum frönskum gluggum,
stórt svefnherb. með miklu skápaplássi og baðherb. með
vönduðum tækjum. Eyja í eldhúsi og hellulagðar svalir til
suðausturs með miklu útsýni yfir borgina.
Laus fljótlega. Verð 34,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Opið hús milli kl. 14 og 15 í dag
Barmahlíð 29 - 42,6 fm
bílskúr Mjög skemmtileg
og björt 106,2 fm efri
sérhæð með stórum 42,6
fm tvöföldum bílskúr.
Eignin skiptist þannig.
Sér inngangur í stigahús
með góðum björtum
glugga. Hol/gangur, tvö
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa og
borðstofa. Húsið var allt
steinað að utan (fyrir utan norðurhlið) fyrir 6-8 árum síðan.
Búið er að skipta um skolplagnir og vatnslagnir ásamt
ofnalögnum. Mjög gott pláss (bílastæði) við bílskúr. Verð
31,5 millj. Laus strax.
Svava og Jón taka á móti gestum í dag
milli kl. 14 - 15. Allir velkomnir.

Frum

Barmahlíð 29

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.

Opið hús milli kl. 14 og 16 í dag
Asparlundur 15 - Garðabær.
Mjög skemmtilegt 168,1
fm raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr
á þessum eftirsótta stað í
Garðabæ. Eignin er mjög
björt þar sem stórir
gluggar gefa mikla birtu í
öllum vistarverum. Baðherbergi nýlega endurnýjað
með
baðkari,
sturtu og innréttingu.
Þrjú parketlögð svefnherbergi en húsið býður uppp að að
bæta við 4 svefnherberginu. Þvottahús inn af forstofu.
Óvenju skemmtileg ca 50 fm stofa og borðstofa með útgangi út á suðurverönd. Verð 38,5 millj.
Bjarni og Unnur taka vel á móti gestum
í dag frá kl. 14-16. Teikningar á staðnum.
HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Raðhús á góðum stað í Bakkahverfi í Breiðholti. Breiðholtsbúar
sem vilja stækka við sig:
Vel skipulagt og gott raðhús m/innb. bílskúr, samt. 211 fm.
Stutt í alla þjónustu. Hverfið er rótgróið og miðsvæðis í höfuðborginni. Hiti í plani og stéttum fyrir framan húsið. Skjólsæll og fallegur suðurgarður. Eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð 37,9 millj.

Guðmundur og Ósk sýna húsið

Digranesvegur 74
Frum

Frum

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

Matthías og Anna Lísa taka á móti gestum.

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Falleg 77,1 fm 3-4ra herbergja efri hæð og ris í
fallegu húsi. Húsið var
mikið endurnýjað 1998
sbr. lagnir, innrétt., gólfefni ofl. Aðalhæð skiptist
í anddyri, baðherbergi
með gluga eldhús, stofu
og svefnherbergi. Í risi
eru tvö herbergi sem nýlega hafa verið uppgerð
með nýjum Veluxgluggum. Ris mælist aðeins sem ca 11 fm er gólfflötur er í raun
stærri. Verð 20,8 millj.

Suðurlandsbraut 20  Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Einbýlishús á útsýnisstað
í Suðurhlíðum Kópavogs
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Tvílyft einbýlishús með glæsilegu óhindruðu útsýni í Suðurhlíðum
Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu, hol, rúmgott eldhús með góðum
borðkrók og þvottaherb. innaf, stór stofa með góðum gluggum og útsýni, 4 herb. (áður 5) og nýlega endurnýjað baðherb. auk gesta w.c.
Húsið stendur á 1.268 fm skjólgóðri lóð með stórum sólpalli. Miklir
möguleikar. Ath. áhv. eru um 39 millj. í langtímalánum.

Verðtilboð.

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

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
Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Nýjar íbúðir
Opið hús kl. 13-15
Rauðamýri 1–3 - Mos.
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Frum

Glæsilegar íbúðir.
Sér inngangar og
sérmerkt stæði
í bílakjallara.
Verð frá 17,9 millj. Einkasala
Afhentar janúar 2007
og júní 2007

Opið hús í dag kl. 13-14
Kirkjuvellir 7 - Hfj.
2ja, 3ja og 4ra herb.
Glæsilegt 23 íbúða fjölbýlishús á sex hæðum. Merkt stæði í bílag.
1 íbúð 2ja herb. eftir
4 íbúðir 3ja herb. eftir
5 íbúðir 4ra herb. eftir. Verð frá 17,9 millj. Einkasala
Afhentar við kaupsamning

Kirkjuvellir 5 - Hfj.
3ja og 4ra herb.
Glæsilegt 6 hæða 25 íbúða fjölbýli
1 íbúð 3ja herb. eftir
8 íbúðir 4ra herb. eftir
Verð frá 18,3 millj. Einkasala
Afhentar við kaupsamning

Kirkjuvellir 9 - Hfj.
2ja og 3ja herb.
Lúxusíbúðir
3 íbúðir 2ja herb. eftir
10 íbúðir 3ja herb. eftir
Sérmerkt stæði í bílageymslu
Verð frá 18,8 millj. Einkasala
Afhentar vorið 2007
Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

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

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.
• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir
• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða
Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna,
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar.
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.
Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.
Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.

AKUR VELLIR 1 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 14-16
Ástak

Frum

BYGGINGAVERKTAKI

K

íktu í heimsókn á Akurvelli 1 í dag frá kl. 14-16
Glæsileg fullbúin sýningaríbúð með gólfefnum og húsgögnum.
•
•
•
•
•
•
•

Fallegar og rúmgóðar 4ra herbergja íbúðir
Aðeins fjórar íbúðir á hæð
Vandaðar innréttingar og tæki
Mynddyrasími
Afhending við kaupsamning
Allt að 90% lán
Verð 24,8 – 24,9 millj.

Eiríkur Svanur, sölumaður Áss, tekur á móti gestum, s:862-3377
Opið virka daga kl. 9–18

BYGGINGARAÐILI: ÁSTAK EHF - TRAUSTIR VERKTAKAR

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

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

ANDRÉSBRUNNUR 11 - 113 REYKJAVÍK

MELALIND 10 - 201 KÓPAVOGUR

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15,30
Bergur Heiðar
Birgisson
Sölufulltrúi
bergur@domus.is
s. 664 6023

Falleg 3ja herb. 93,2 fm. íbúð ásamt stæði í þriggja bíla skúr. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari, stofa, borðstofa og eldhús. Þvottahús og geymsla inn í íbúðinni. Úr stofu er útgengi á steypta verönd sem
snýr í suður. Kjartan Örn á bjöllu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 22,9 M.

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag á milli kl. 17.15 og 17.45

Glæsileg 120,9 fm 4ra herbergja íbúð á efstuhæð ásamt 26,1 fm bílskúr á
besta stað í Lindunum í Kópavogi. Innréttingar úr kirsuber innréttingar,
skápar og hurðir. Parket og flísar á gólfum. Stórar hornsvalir. Glæsilegt
útsýni. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 33,9 M.

BRAUTARÁS 7 - 110 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag á milli kl. 16.30 og 17
Bergur Heiðar
Birgisson
Sölufulltrúi
bergur@domus.is
s. 664 6023

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 37,9 M.

í dag á milli kl. 15 og 16

Glæsilegt 5 herbergja 213,2 fm raðhús á tveimur hæðum með tvöföldum
bílskúr. Parket og flísar á gólfum, fallegar innréttingar. Glæsilegur garður
með sólpöllum. Arinn í stofu. Mjög góð eign á eftirsóttum stað.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 44,9 M.

NORÐURBRÚN 4 - 104 REYKJAVÍK

Frum

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Sölusýning

Sölusýning
Bókaðu skoðun
Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign, alls
68,1 fm. Góð staðsetning nálægt Garðatorgi og stutt í alla almenna þjónustu. Gegnheilt parket á öllum gólfum nema eldhúsi og baðherbergi en
þar eru flísar á gólfi. Baðherb. nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

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

Verð 16,5 M.

BERJARIMI - 112 REYKJAVÍK

í dag á milli kl. 14 og 14.30

Mjög góð 61,5 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi að Norðurbrún í Reykjavík. Glæsilegur garður með stórum sólpalli. Íbúðin skiptist í gang, rúmgóða
stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús og
geymsla. Stutt í skóla, leikskóla og alla almenna þjónustu.

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

Verð 20,9 M.

Laus við
kaupsamning
Virðuleg 76 fm íbúð á besta stað í Hafnarfirði. Íbúðin er 3ja herbergja með
rúmgóðu baðherbergi í kjallara. Nýlegar framkvæmdir á þaki og hluta
húsnæðis að utan. Stór geymsla og þvottaaðstaða í kjallara. Stór garður.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi
david@domus.is
s. 864 4949

Verð 16,2 M.

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun

Bókaðu skoðun
Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum
auk geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fallegt baðherbergi og
rúmgott eldhús með borðkrók. Dökkt plastparket á gólfum í stofu og
eldhúsi. Útgengt út á stóran og góðan suðurpall úr stofu.

Verð 15,9 M.

HVERFISGATA - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Bókaðu skoðun
Glæsileg 3ja herb. 86,3 fm. íbúð ásamt 27,9 fm. bílageymslu. Eikarparket á
gólfi nema baði en þar eru flísar á gólfi. Falleg kirsuberjainnrétting í
eldhúsi. Gullfallega og vel skipulögð íbúð sem staðsett er á vinsælum stað.
Stigagangur nýmálaður og ný teppi á gólfum. Áhvílandi um 8 millj.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

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

Verð 29,9 M.

Efri sérhæð ásamt bílsk. Íbúðin skiptist í 4 svefnh., stofu, eldh., baðh. og
þv.hús. Afhendist fullbúin að utan, lóð fullb., bílastæði og svæðið milli
húss og bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að
innan, án gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þv.hús skilast flísalögð.
Sameign einnig fullbúin, með flísum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 44,9 M.

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

www.domus.is
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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

Íslensk þjónusta á Spáni
Skipulagðar skoðunarferðir

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

SÖLUSÝNING

Frum

TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ
Í DAG MILLI 13.00 – 16.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Þetta fylgir hverri íbúð:
• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.
• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.
• Glæsilegt hornbaðkar.
• Þvottavél og þurrkari.
• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.
• AEG eyju- eða veggháfur.
• AEG uppþvottavél og ísskápur.
Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.
Afhending fljótlega!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum
2ja hæða húsum.
Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum
gólfefnum.
Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að
tvöfalda og því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á
stuttum tíma.
VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!
SÖLUAÐILAR:

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali
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"ÅLAR TIL SÎLU

4ILBOÈ  .ISSAN 4ERRANO )) k
EKINN Ö KM -JÎG VEL MEÈ FARINN
 EIGENDUR (EILS¹RS OG AUKADEKK TOPP
LÒGA DR¹TTARKÒLA 5PPL S  
.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

4/9/4! 9!2)3 4 30/24 ¹RG  EK 
ÖKM 6ERÈ  Ö VÅLANDI  Ö !FBORGANIR
 ÖÒS ¹ M¹NUÈI &LOTTUR BÅLL 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3 

4OYATA 2!6  RG  %K 
+M  'IRA  $YRA ¶JËNUSTUBËK 6ERÈ
 5PPL I SIMA  

  ÖÒS

-"ENZ !TEGO  ¹RGERÈ 
-INNAPRËFSBÅLL
(ENTAR
VEL
b!THAFNAMÎNNUMm %KINN  KM
"ÅLL Å GËÈU LAGI %NGIN SKIPTI 5PPL ¥ SÅMA
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

,EGACY /UTBACK   ¹RG k TIL SÎLU
.ÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

!UDI !  4 1UATTRO k KEYRÈUR 
KM ¥ TOPP STANDI OG NÕSKOÈAÈUR %R
HLAÈINN AUKABÒNAÈI 6ERÈ  Ö 3
 

&ORD2ANGERl  TDI EKÖÒS NY
JARBREMSUR LEGUR6ERÈÖUSATHSKIPTI


3KODA /CTAVIA   ¹RG  EKINN 
ÖÒS KM 3SK DR¹TTARKRËKUR SUMAR OG
VETRARDEKK AUKAFELGUR 5PPL Å SÅMA 


 MILLJËNIR

77 'ADDÕ ¹RG NOV  EK  Ö
KM VSKBÅL SEM NÕR  NAGLADEKK 6ERÈ
 MVSK 5PPL Å S   OG
GRUNNAVIK GRUNNAVIKIS

3TËRGL¾SILEG 67 "ORA HIGHLINE M TOPP
LÒGU SVÎRT ¹RG  ER TIL SÎLU ALGJÎRT
GULLEINTAK AÈEINS KEYRÈUR  KM
5PPL !LDÅS  

3UBARU ,EGACY ¹RG k EK  ÖÒS SK
k  EIGENDUR FR¹ UPPHAFI LEÈURS¾TI
SUMAR NAGLADEKK 4IL SÎLU --# ,ANCER
X ¹RG k SK k EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS STGR 3UMARVETRARDEKK 5PPL
Å S  

,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSBRÒNN %KINN
 Ö
6ERÈ 

!MERÅSKI DRAUMURINN ER TIL SÎLU '-#
 b BREYTTUR AUKA b DEKK OG
FELGUR EINN MEÈ N¹NAST ÎLLU 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

4IL SÎLU 67 0ASSAT 347 k EK 
ÖÒS m ¹LFELGUR SETT VERÈ  ÖÒS
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

0ATROL  TIL SÎLU VERÈ  #"
OG .-4 GETA FYLGT MEÈ UPPL Å SÅMA

3UZUKI *IMNY k EK AÈEINS  ÖÒS
MJÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL &R¹B¾R Å VETUR
"ÅLAL¹N GETUR FYLGT -ARKAÈSVERÈ 
ÖÒS 6  ÖÒS 3  

3 &,/44!34) 

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

  MILLJËNIR
,ANDCRUISER  68 ¹RG k EK  Ö
m DEKK GËÈUR OG FALLEGUR BÅLL !THUGA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å S  

  ÖÒS
+ONUNGUR *EPPANA

--# 0AJERO 3PORT ',3   6 NÕSKR¹È
UR  2AFMAGN Å ÎLLU DR¹TTARKRËK
UR LITAÈ GLER SJ¹LFSKIPTUR EK  ÖÒS
KM HITI Å S¾TUM KASTARAR FJARL¾SING
ÖAKBOGAR VINDSKEIÈ STIGBRETTI ¹LFELGUR
OFL 'L¾SILEGUR VEL MEÈ FARINN JEPPI
,ÕSINGAR "ÅLASAMNINGUR  ÖÒS
AFBORGUN  ÖÒS KR  L¹N MÎULEIKI
!4( SKIPTI ¹ DÕRARI PALLBÅL 5PPL ¥ S
 

.ÕIR *EEP 'RAND #HEROKEE ,TD  $ISEL
%YÈSLA   , Å BLÎNDUÈUM AKSTRI !LLUR
F¹ANLEGUR AUKABÒNAÈUR ¶RÅR LITIR TIL ¹
LAGER 3ILFUR SVARTUR OG DÎKKGR¹R &ULL
¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI /KKAR
VERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

4OYOTA #OROLLA k SSK SK k 6ERÈ
 ÖÒS 3  
$!)(!435 !00,!53% RG  %KINN
 ¶KM  KR 3 

.ISSAN 3UNNY   k $ ' FALLEGUR
BÅLL 6  Ö 3  
4IL SÎLU (YNDAI 0ONY NÕ SKOÈAÈUR NÕ
VETRARDEKK 3ELST ¹  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS
0EUGEOT
 82
+M
.ÕSKR 6ERÈÖ YFIRTL¹N
5PPL  

#OROLLA   k EK  Ö HEILS¹RSD
'ËÈUR BÅLL 6  Ö 5PPL Å S 


&ORD & ,ARIAT ¹RG  EK  ÖÒS
KM 6ERÈ  ÖÒSKR 6ERÈ ¹ÈUR 
ÖÒSKR

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

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA JEPPI FR¹
+R  4ACOMA FR¹ +R 
2UNNER !MERÅSKUR ,ANDCRUISER FR¹
+R  %INNIG 2!6 OG (I,UX
 4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ LEÈRI
OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .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

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS
JA DYRA NÕSK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

&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 REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

*EEP 7RANGLER ¹RGERÈ  EKINN 
 ,ÅTRA  GÅRA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4OWN  #OUNTRY k '4
, ,IMITED X

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

 VÁL EKINN  MÅL !LGJÎR GULL
MOLI EINS OG NÕR MEÈ ÎLLU TD LITAÈ
GLER RAFDRIFIN TOPPLÒGA LÅKNARBELGIR LOFT
K¾LING $6$ SPILARI M  HEYRNATËLUM
CAPTEINSTËLUM RAFM HITI OG MINNI Å
S¾TUM LEÈUR RÒSKINN S¾TI HRAÈASTILLIR
OMFL %YÈIR CA  , ¹ LANGKEYRSLU
4ILBOÈ KR  ¹HV 
3KIPTI !4( 3   (AFSTEINN

4OYOTA #OROLLA k EK  ÖÒS 
EIGENDUR MJÎG VEL MEÈ FARINN OG VEL
VIÈ HALDIÈ 6  ÖÒS 3   
 

0EUGEOT  3  , HP ARG l
EKINN  BEINSK  DYRA  MANNA
TILBOÈ 

3UBARU ,EGACY 3KRD l SJ¹LFSK
%K  FILMUR UPPH¾KKAÈUR SV
DEKK ,ISATAVERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
MILLJ 'OTT L¹N GETUR FYLGT 3  
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6ÁLAR OG VERKF¾RI

3ENDIBÅLAR

4IL SÎLU
'L¾SILEGUR "ENZ JEPPI -,  EK 
ÖÒS SJÎ MANNA GULLSANS OG VEL BÒINN
AUKABÒNAÈI 6ERÈ   MILLJ UPPL Å S
 

4OYOTA ,AND#RUISER ',  ¹RG k EK
 ÖÒS  MANNA m EINN EIGANDI
&R¹B¾R BÅLL 6   M 3  

4IL SÎLU 4OYOTA ,ANDCRUSER  68 DIESEL
¹RG  3ILFURLITAÈUR BÅLL Å GËÈU STANDI
5PPL Å SÅMA  

-ERCEDES "ENZ 3PRINTER ¹RG 
EKINN  KM 'L¾SILEGUR BÅLL MEÈ
ÎFLUGUM FRYSTI OG K¾LIBÒNAÈI 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


*EPPAR

6®25,9&4! 4IL SÎLU VÎRULYFTA VERÈ 
ÖÒS UPPL Å SIMA 

%IN MEÈ ÎLLU

4IL SÎLU &ORD %SCORT SENDIBÅLL CC
¹RG k 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


4IL SÎLU (YUNDAI BELTA GRAFA   TONN
MEÈ ÕTUTÎNN ¹RG k  VINNUSTUND
IR 3J¹LFVIRKT SMURKERFI 3JÎ AUKAHLUTIR
 SKËFLUR BREIDD  CM VELTISKËFLA
CM SANDSKËFLA   M FLEYGUR M
SJ¹LFVIRKU SMURKERFI 2IPPER 6ERÈ  
MILLJËNIR 63+ -ÎGULEIKAR ¹ YFIRTÎKU ¹
L¹NI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL BYGGINGA

WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

(LAUPAKÎTTUR

6ÎRUBÅLAR
*IBBÅ SNJËRINN KOMINN

0ATROL ¹RG k L TURBO INTERCOOLER
m BREYTTUR LOFTPÒÈAR AFTAN KASTAR
AR TOPPBOX MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR 6ERÈ
 3  
4IL SÎLU $ODGE 2AM  BENSÅN NÕSKR
l m BREYTTUR EK  ÖÒS
DR¹TTARKRËKUR TOOLBOX Å PALLHÒSI OFL
6ERÈ  ÖÒS %INNIG FLETTILOK ¹ PALL
$ODGE 2AM -¹NAÈARGAMALT  Ö
5PPL Å S  

6EL MEÈ FARINN OG LÅTIÈ NOTAÈUR HLAUPA
KÎTTUR TÕPA !  93 LYFTIR  KG
TIL SÎLU VFLUTNINGS !UÈVELT AÈ DOBBLA
LYFTIKRAFTINN '¹LGINN GETUR FYLGT MEÈ
5PPL Å S  
 +6! RAFSTÎÈ TIL SÎLU RAFSTÎÈIN ER
SEM NÕ OG ER Å ¹BYRGÈ 5PPL HJ¹ *2*
VERKTÎKUM Å S     

4OYOTA 2AV SKR¹ÈUR  SSK L
EK  ÖÒS AUKAHLUTIR EINN EIGANDI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

,YFTARAR

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

4IL SÎLU 6OLVO &- ¹RG k OG k EKNIR
 OG  Ö 6ERÈ   OG   MILJ
VSK 5PPL GEFUR 3TEF¹N Å 3 

-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR SÅÈUR OG
STUTTUR BL¹REFAPELS SKINNKRAG
AR ULLARK¹PUR OG JAKKAR TD
Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

-ËTORHJËL
&ORD %XPLORER 8,4  %K Ö KM
SSK  MANNA RAFMAGN Å S¾TUM %30
STIGBRETTI ÖAKBOGAR #$ MAGASÅN ÖJËFA
VÎRN FILMUR AKSTURSTÎLVA HRAÈAST
'L¾SILEGUR BÅLL Å ALLA STAÈI OG VEL MEÈ
FARINN !4( 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS
5PPL S  

*EEP ,IBERTY  TIL SÎLU6ÁL   CYL
SSK EK Ö KM9FIRT¹ L¹NI ENGIN ÒTB
3

&ORNBÅLAR

(ONDA #2&  ¹RG k (JËLIÈ LÅTUR
VEL ÒT OG ER Å GËÈU ¹STANDI 6ERÈ 
ÖÒS STGR %NGIN SKIPTI 5PPL Å SÅMA
 

2ISASKËMARKAÈUR Å
3PÒTNIK

6ÁLSLEÈAR
4OYOTA ,AND #RUISER 6lMÎLLU
EKINN  ÖÒS ¶EIR GERAST EKKI BETRI
%INN EIGANDI ALLAR SKOÈANIR ¹ 
KM FRESTI 6ERÈ  ÖÒS STGR 3
 

6ERSLUN

#HERVOLETT #AMARO ¹RG FALLEGUR BÅLL
SEM ÖARFNAST LOKAFR¹GANGS  GBEINSKIP
TUR VERÈ  ÖÒS UPPL 

"¹TAR

,AUGAVEGI   NËV  NËV
4RYLLT TILBOÈ T¾MUM LAGERINN
,¹G STÅGVÁL  KR (¹ STÅGVÁL
 KR (¾LASKËR  KR
3PÒTNIK ,AUGAVEGI 

0ALLBÅLAR
+OLAPORTIÈ

!RCTIC CAT - ,IMITED  m SKRÒF
UR Å BELTI RAFGEYMIR 5PPL Å S  

6)+35.$ ¹ ¥SLANDI 'L¾SILEGIR SPORTB¹TAR
  FET WWWBATAVIKIS OG S 


'AMLAR SVHV ÖJËÈL LJËSM TIL SÎLU «DÕR
OG GËÈ SÎLUVARA Å PORTIÈ &LATEYJARMYNDIR
3  

'EFINS
(JËLBARÈAR
4IL SÎLU STK LÅTIÈ NOTUÈ m DEKK ¹ FELG
UM UNDAN 0AJERO 5PPL Å S  
.EGLD VETRARDEKK  2 1 - 3
3  
!RCTIC CAT -  m MBRÒSAGRIND
OG RAFGEYMI 5PPL Å SÅMA  

6INNUVÁLAR

)+%! F¾ST GEFINS F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ
AÈ VERA VER¹ SËTTUR 5PPL VEITIR 2ËSA Å
SÅMA  

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

(LJËÈF¾RI

4IL 3ÎLU  NAGLADEKK OG  SUMARDEKK
 2 LÅTIÈ NOTAÈ ALLUR PAKKINN ¹
 KR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK ËNEGLD OG ¹LFELGUR
UNDAN (YUNDAI !CCENT ¹RG k  GATA
TV¾R ST¾RÈIR STK  OG STK
 F¾ST ¹  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 

"ËKHALD
*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 REYFARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

4),+9..).'!2

6ARAHLUTIR
0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕJIR &ORD OG $ODGE
PALLBÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAK
AR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈUM
OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLARPOKAR
HARMONIKUNËTUR HARMONIKU GEISLA
DISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ %' TËNAR
3ÅMI !KUREYRI   
SÅMI 2EYKJAVÅK    
(ARMONIKUKENSLA FYRIR BYRJENDUR

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

2¹ÈGJÎF

(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

4ËNLIST
(LJËÈVER

&ULLKOMIÈ 0RO4OOLS STÒDIO 33, WAVES
PLATÅNU PAKKINN 3  
9FIRF¾RUM ALLAR GERÈIR MYNDBANDA YFIR Å
TÎLVUT¾KT FORM #$ 3  

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

%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

35..5$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2

-¹LARAR

3P¹DËMAR

-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LN
INGARVINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR
&AGMENN 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

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

«TRÒLEGT

#HIHUAHUA HVOLPUR BLACK  TAN TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    


¶YNGDAR STJËRNUNARVÎRUR N¾RINGARVÎRUR
OG HREINL¾TIS OG SNYRTIVÎRUR MEÈ N¹TT
ÒRUEFNUM (RINGIÈ Å STU Å S  
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

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

(ÒSAVIÈHALD

+  (UNDASKËLINN

¡G ER SJ¹LFST¾È OG TRAUST KISA «SKA EFTIR
GËÈRI FJÎLSKYLDU TIL AÈ DVELJA HJ¹ 5PPL Å
S  
3TËR SKJALDBAKA TIL SÎLU 5PPL Å S 


µMISLEGT

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
2EGLUSAMUR OG VEL MENTAÈUR MAÈUR
ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU 5PPL
Å S  

"REIÈFIRÈINGAFÁLAGIÈ
3PILUÈ VERÈUR FÁLAGSVIST Å
"REIÈFIRÈINGARBÒÈ &AXAFENI 
SUNNUDAGINN  NËVEMBER
KLUKKAN 

«SKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ ¹ SV  
EÈA  5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6IL LEIGJA   FM FR¹  JAN HELST M
MILLILOFTI %INNIG ËSKAST SAMB  VERKA
TRÁSMIÈAVÁL "JÎRN S  

'ULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA
HVOLPAR M¾TTBËK TIL SÎLU 5PPL Å S
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

µMISLEGT

&ELLIHÕSI OG TJALDVAGNAR UPPHITAÈ MJÎG
GOTT HÒSN¾ÈI Å  2EYKJAVÅK 5PPL ¹
HORDUR MIIS S  

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
6ISA-ASTER

!NDLEG LEIÈSÎGN TARROT FYRIRB¾NIR 
KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹   ,¹RA
SP¹MIÈILL

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N
3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
4ILBOÈ TÅMAVINNA 5PPL Å S  
  

$ULSPEKI HEILUN

(UGL¾KNINGAR !NDLEG LEIÈSÎGN
3PILASP¹ 4AROT $RAUMR¹ÈNINGAR
 KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
 3     !TH HEF
LAGT NIÈUR   
«SKASP¹ FR¹   3  

,AUFEY 3   6ISA
%URO

%RTU FORVITINN UM FRAMTÅÈINA &J¹RM¹L
&YRIRT¾KIÈ (EILSAN STARM¹LIN 6INNAN
-IÈLUN 3ÅMASP¹ %R VIÈ ALLA DAGA TIL 
EFTIR MIÈN¾TTI  KR MÅN !TH HEF
LAGT NIÈUR   

(ILLUSAMST ¹  OG RAFMRÒM M
NUDDI OG NÕRRI DÕNU ¹  5PPL Å
S  
.OKKUR LÅTIÈ NOTUÈ RÒM TIL SÎLU MEÈ
SPRINGDÅNU XCM 6ERÈ KR  Ö 5PPL
Å S     
'IRNILEG +ING 3IZE X DÕNA TIL SÎLU
ËDÕRT %INS OG NÕ 5PPLÅ 

4IL SÎLU HORNSËFI BORÈSTOFUBORÈ MEÈ
 STËLUM HJËNARÒM HILLUR OG ÖURRKARI
3ELST ËDÕRT 3  

!TVINNA Å BOÈI

¥BÒÈ TIL LEIGU
TIL LEIGU RÒMGËÈ JA HERB ÅBÒÈ CA 
FM ¹ RËLEGUM OG GËÈUM STAÈ Å 2VÅK
¥BÒÈIN ER FULLBÒIN HÒSGÎGNUM OG ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI ,EIGA  ÖÒS PR M¹N
&YRIRFRGREIÈSLA ¾SKILEG 6INSAMLEGA
SENDIÈ SVAR ¹ NETFANG JJJJ SIMNETIS
MERKT b ALLT TIL ALLSm
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   MILLI KL
 OG 

®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
 

'UESTHOUSE
$OUBLE BEDROOM ALL INCL 0RICE FROM
ÖÒS PER MONTH 'SM  

(EIMILIST¾KI

'L¾SILEG  HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å 'ULLENGI 'RAFARVOGI LANGTÅMALEIGA
3TUTT Å SKËLA OG 3PÎNGINA ,EIGA 
ÖÒS KR ¹SAMT  M¹N FYRIRFRAM 5PPL
Å S  

4IL SÎLU 3IMENS TVÅSKIPTUR K¾LI OG FRYSTI
SK¹PUR (¾È   M  M¹NGAMALL
VERÈ  %INNIG BORÈSTOFUHÒSGÎGN
ÒR +IRSUBERJAVIÈ BORÈ  STËLAR OG SK¹PUR
VERÈ  5PPL Å SÅMA  

&ERÈALÎG
$ÕRAHALD

4IL LEIGU ¹ 3P¹NI

&ALLEGT RAÈHÒS FYRIR SUNNAN !LICANTE TIL
LEIGU 5PPL Å SÅMA  

4¾PLEG  FM NÕ ÅBÒÈ VIÈ !KURVELLI Å
(AFNARFIRÈI TIL LEIGU MEÈ UPPÖVOTTAVÁL
TVÎFÎLDUM ÅSK¹P OG NUDD BAÈKAR 
M¹NUÈIR TRYGGING OG LEIGIST ¹ 
PR M¹N MEÈ HÒSSJËÈ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI ENN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

+JALLARAHERB TIL LEIGU Å "LÎNDUBAKKA
,EIGA  ÖÒS 5PPL Å S  

-ÒRARAR

'ISTING

-ÒRVIÈGERÈIR

(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS

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

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

-IÈILL
,¹RA (ALLA MIÈILL ER KOMIN ¹
NÕJAN STAÈ %R MEÈ EINKATÅMA
OG HEILUN 0ANTANIR Å S 
 ¶EIR SEM HAFA VERIÈ ¹ BIÈ
LISTA VINSAMLEGAST ENDURNÕJIÈ EF
¹HUGI ER FYRIR

(ÒSGÎGN

!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  

4IL LEIGU %INBÕLI ¹ 6ESTURGÎTU 
!KRANESI %IGNINA M¹ SJ¹ ¹ WWWMID
BORGIS ,EIGA  ÖÒS 'SM  

&YRIR VEIÈIMENN

 HERB FM H¾È TIL LEIGU ¹ BESTA STAÈ
Å ¶INGHOLTUNUM ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N
2EYKLAUST ENGIN G¾LUDÕR 5PPL Å S 
   
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ VIÈ ,AUGAV
3ÁRINNG 6INSAML SENDIÈ UPPL ¹ KRISTR
UN ISMENNTIS
(ÒSN¾ÈI TIL LEIGU VIÈ (¹HOLT (AFNARFIRÈI
RA HERB   FM TIL LEIGU GËÈ ÅBÒÈ
,AUS 5PPLÕSINGAR  
4IL LEIGU ¹ GISTIHEIMILI LITLAR STÒDÅË
ÅBÒÈIR ¹  ¹ M¹N OG HERBERGI
MEÈ AÈGANGI AÈ ELDÒSI OG SNYRTINGU ¹
 ¹ M¹N 3TAÈSETT ¹ SV¾ÈI  Å
2EYKJAVÅK 5PPL SÅMI 

(EILSUVÎRUR

"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 

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

.UDD
&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LF
ARI OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWW
HEILSUFRETTIRISRAGGA GSM 
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

3µ.).'!2

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
UPPLÕSINGAR Å S  

¶*«.534!
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²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

"AKARÅ +ËPAVOGI
ËSKAR EFTIR ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI Å AFGREIÈSLUSTÎRF ¹ TVÅSKIPT
AR DAGVAKTIR
5PPL Å S  

$YRAVARSLA UM HELGAR
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DYRAVÎRÈ
SEM FYRST ,¹GMARKSALDUR 
¹RA
5PPLÕSINGA UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S    WWW
KRINGLUKRAINIS

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

+VÎLD OG HELGARVINNA
3UBWAY (RINGBRAUT VANTAR FËLK
Å KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS OG
¹ STAÈNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ÒLÅA
Å SÅMA  

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI

6EITINGAHÒSIÈ .INGS

3TARFSFËLK ËSKAST Å KVÎLD OG
HELGARVINNU SKILEGUR ALDUR
 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS
+AFFI 3ËLON ËSKAR EFTIR BARÖJËN
UM OG ÖJËNUSTUFËLKI Å SAL
4EKIÈ ¹ MËTI UMSËKNUM ¹
+AFFI 3ËLON &R¹ KL  TIL 

*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
STAÈNUM

3KËLALIÈI

%NGLAKROPPAR
(EILSUSTÒDÅË

'ËÈUR STARFSKRAFTUR ËSKAST Å LITLA MAT
VÎRUVERSLUN 6INNUTÅMI ER   AÈRA
VIKUNA OG   HINA AUK AÈRA HVORA
HELGI   LAU OG   SUN  .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å PLUS SIMNETIS OG Å S
 
6ANA SJËMENN VANTAR ¹  TONNA NETA
B¹T 5PPL Å S  

3ÅMASPJALL  

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN
3YSTA "IRTA OG ,ILJA

6EITINGAHÒSIÈ %INAR "EN ËSKAR EFTIR DUG
LEGUM MATREIÈSLUNEMA SEM FYRST 5PPL
GEFUR 3TEINAR EÈA "JARKI Å S  
E KL 
(EIMILISLEG FÁLAGSMIÈSTÎÈ $ALBRAUT 
 ER LÅTIL OG HEIMILISLEG FÁLAGSMIÈSTÎÈ
OPIN FR¹ KL  TIL  ALLA VIRKA DAGA ¶AR
ER Å BOÈI ÕMIS KONAR FÁLAGSSTARF H¹DEG
ISMATUR OG SÅÈDEGISKAFFI /KKUR VANTAR
STARFSFËLK Å HLUTASTÎRFFULLT STARF Å ELDHÒS
OG Å R¾STINGAR OG BÎÈUN &JÎLBREYTT STARF
SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI ¹ SKEMMTI
LEGUM VINNUSTAÈ +OMDU Å HEIMSËKN
OG KYNNTU ÖÁR STAÈINN OG STÎRFIN EN
HRINGDU FYRST Å 3IGRÅÈI «LAFSDËTTUR Å SÅMA
 

!TVINNA ËSKAST
2EYNDUR HÒSASMIÈUR ËSKAR EFTIR VINNU
EÈA SJ¹LFST¾ÈUM VERKEFNUM 5PPL Å S
  2EYNIR

!MERICAN 3TYLE

3KËLALIÈA VANTAR Å "ORGASKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF VIÈ
ÖRIF OG AÈSTOÈ VIÈ NEMENDUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR RDÅS
¥VARSDËTTIR SKËLASTJËRI Å SÅMA
  OG  

ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRA OG STARFS
FËLKI Å SAL 3TUNDVÅSI OG DUGNAÈ
AR ER KRAFIST !LDURSTAKMARK 
¹R 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN
AÈILA
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK Å HLUTASTÎRF
5PPL Å S  

+AFFI 3ËLON

*OLLI (AFNARFIRÈI

6OR ¹ ,AUGAVEGINUM

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

,AUS STÎRF Å SAL OG ¹ GRILLI ¹
!MERICAN 3TYLE Å $ALSHRAUNI
(AFNARFIRÈI OG ¹ "ÅLDSHÎFÈA
"¾ÈI Å VAKTAVINNU OG KVÎLD OG
HELGARVINNU &R¹B¾R LIÈSHEILD
GËÈUR ANDI (¾FNISKRÎFUR 
¹RA EÈA ELDRI ¹HUGI DUGNAÈUR
SNYRTIMENNSKA OG AÈ GETA M¾TT
¹ RÁTTUM TÅMA
5MSËKNIR ¹ WWWAMERICAN
STYLEIS

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

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L
'4 VERKTAKAR LEITA AÈ VÎNUM MANNI ¹
BÅLKRANA !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST Å
SÅMA   EÈA  

+VÎLD  HELGAR
!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS

!ÈSTOÈ Å SAL

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR AÈ F¹ AÈSTOÈ Å SAL
UM HELGAR ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ SAM
BAND VIÈ %VU Å SÅMA  

"ETTÅS
(RESST DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT
STARFSFËLK ËSKAST ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR Å AFGREIÈSLUSTÎRF
5PPL Å S  

¶*«.534!
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+ARLMENN KARLMENN %RUÈI HRESSIR 
ERUÈI Å STUÈI  -AGGA ER NÕBYRJUÈ OG ER
VIÈ LAUGARDAGS OG SUNNUDAGSKVÎLD OG
STUNDUM ¹ VIRKUM DÎGUM /KKUR LANGAR
AÈ HEYRA Å YKKUR (RINGIÈI Å OKKUR OG VIÈ
VERÈUM DRAUMADÅSIRNAR YKKAR Å ALLA NËTT
,ILJA "IRTA OG -AGGA
6ÁLVIRKJANEMI ËSKAR EFTIR VINNU ¹ VERK
ST¾ÈI 5PPL Å SÅMA   ¶ËRIR
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p TRYMBILL
b¶AÈ ER MEIRI VINNA HELDUR EN
TIL D¾MIS AÈ VERA FLAUTULEIKARI
¶ANNIG LAGAÈ !È BERA TROMMURN
AR ¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ UPP OG NIÈUR
HVORT TRYMBLAR SÁU VILLTARI EN GENG
UR OG GERIST %KKI HELD ÁG AÈ SVO SÁ
MEÈ MIG %N MÁR FINNST ÖAÈ VOÈA
GAMAN AÈ VERA TRYMBILL
!È SPILA ¹ HLJËÈF¾RI
ALMENNT ER GEFANDI
OG GAMAN -ENN
HVERFA INN Å
EINHVERN HEIM ÖAR
SEM GAMAN ER AÈ
VERAm

(ARALDUR &REYR 'ÅSLASON
p TRYMBILL
b¶AÈ ER VESEN 6IÈ ERUM AÈ TALA
UM ÖUNGT HLJËÈF¾RI /G LITLA SEM
ENGA HJ¹LP AÈ F¹ FR¹
HINUM HELVÅTIS
HLJËMSVEITARMEÈ
LIMUNUM ¥ MÅNU
TILFELLI VAR ÖAÈ BARA
FREKI GAURINN SEM
FËR ¹ TROMMURNAR
¶ETTA ER VINS¾L
ASTA HLJËÈF¾RIÈ
EF ÖÒ KEMUR
ALVEG GR¾NN AÈ
HLJËÈF¾RUM %F
ÖÒ STILLIR ÖESSU UPP BASSA GÅTAR OG
TROMMUM OG KEMUR MEÈ G¾JA
SEM HEFUR ALDREI SPILAÈ ¹ HLJËÈF¾RI
Ö¹ MYNDI HANN STÎKKVA ¹ TROMM
URNAR /G ÁG VANN ÖAÈ KAPPHLAUP
/G SIT UPPI MEÈ ÖETTA VESENm

"IRGIR "ALDURSSON
p TRYMBILL
b¶ETTA ER ERFIÈ SPURNING ¡G HEF
ALDREI VELT ÖVÅ FYRIR MÁR HVORT ÖAÈ
ER EITTHVAÈ
ÎÈRUVÅSI EN
ANNAÈ -ÕTA ER
AÈ TROMMARAR
SÁU VILLTARI Å
EÈLI EN AÈRIR
HLJËÈF¾RALEIK
ARAR !LLS EKKI
4ROMMULEIK
ARINN ER S¹
SEM ÖARF AÈ RËTA SETTINU SÅNU UPP
OG SAMAN EFTIR GIGG MEÈAN HINIR
N¹ SÁR Å ALLAR S¾TUSTU STELPURNAR
¶ANNIG AÈ HLUTSKIPTIÈ ER MJÎG
EINMANALEGTm

"IRGIR .IELSEN
p TRYMBILL
b&ORRÁTTINDI 6IÈ DRÅFUM ÖETTA
¹FRAM 'ETUR REYNST ERFITT AÈ
STOPPA TROMMARA SEM ERU KOMNIR
Å AKSJËN *¹ VIÈ ERUM VILLTARI /G
F¹UM ALLS KONAR DILLUR KVENSAMIR
MARGIR OG FLYTJUM INN KÎRFU
BOLTADVERGA ÖEGAR SVO BER UNDIR
'EÈSJÒKUR STOFN %ITTHVAÈ MEÈ
TROMMARA FREKAR EN
AÈRA HLJËÈF¾RA
LEIKARA AÈ ÖEIR
STANDA SAMAN
-IÈLA TIL KOLLEGA
SINNA NÕJUSTU
TRIXUNUM %N ÖAÈ
FYLGIR ÖESSU
AÈ VIÈ
ÖURFUM
AÈ VERA
FYRSTIR ¹ ALLA STAÈI OG SÅÈASTIR ÒT
VEGNA J¹RNADRASLSINS SEM ÖESSU
FYLGIR /G MISSUM HEYRNINA FYRRm

'UNNLAUGUR "RIEM
p TRYMBILL
b!È VERA TRYMBILL ER ËTRÒLEGA SEXÅ OG
SKEMMTILEGT ¶¹ F¾R MAÈUR EIGINLEGA
AÈ VERA EINHVER ANNAR UM STUND EN
S¹ SEM MAÈUR KANNSKI HELDUR AÈ
MAÈUR SÁ (VERFUR INN Å SINN EIGIN
VILLIMANNSHUGARHEIM (¹LFGERT HUG
LEIÈSLU¹STAND SEM ÁG GET
EKKI ALVEG ÒTSKÕRT EN
MÁR LÅÈUR ALLTAF BEST
ÖEGAR ÁG ER BÒINN
AÈ SPILA MIKIÈ
EÈA ER AÈ SPILA
p Ö¹ ER FARGI AF
MÁR LÁTTm

.!&.)¨ -)44 3«,-5.$52 («,- 3«,-5.$!23/.

Mesti Sólmundurinn sem til er
„Pabbi leitaði ekki langt yfir
skammt. Þetta er nafn úr fjölskyldunni. Afi hans hét þetta
líka. Hann hét reyndar Otúel
Sólmundur Sigurðsson,“ segir
Sólmundur Hólm Sólmundarson
viðskiptafræðinemi um nafnið
sitt.
Honum var sagt að nafnið
ætti að bjarga hjónabandi foreldra sinna. „Já, því ég er með
falsað ættarnafn. Er falsaður
Hólm í raun og veru. En móðir
mín heitir Hólmfríður. En allt
kom fyrir ekki. Þau skildu eins
og skrifað var í skýin.“
Aðspurður
um
merkingu
nafns síns segir Sólmundur það
svo sjaldgæft að hann hafi aldrei
rekist á nein spjöld þar sem hún
er tíunduð. En hann gerir ráð
fyrir því að þetta standi fyrir
eitthvað bjart. Og svo stendur
seinni hluti nafnsins fyrir
„hönd“ líkt og í Guðmundur.
„Hönd sólarinnar! Kannski að
ég fari að kalla mig það.
Sólmundur hefur eiginlega
bara rekist á nafna sína í ættinni. Heyrt af nokkrum öðrum
en aldrei hitt neinn. Og rétt er
það. Sjaldgæft er nafnið. Samkvæmt þjóðskrá bera aðeins 25

nafnið Sólmundur sem 1. eiginnafn, líklega flestir skyldir
okkar Sólmundi, og þrír sem
hafa það sem 2. eiginnafn.
Sólmundur segir ekki hafa
verið gaman að heita þessu nafni
yngri.
„Ég var reyndar aðallega
sjálfur með fordóma gagnvart
því. Maður hikaði við að kynna
sig og annað. Því maður þurfti
alltaf að tvítaka nafnið. En í dag
finnst mér það mjög gott. Ef
minnst er á einhvern Sóla, eins
og ég er nefndur í daglegu tali,
fer ekkert á milli mála hvaða
Sóla um ræðir. Það er bara þessi
eini sem kemur til greina í þeim
heimi sem ég hrærist í.“
Sólmundur telur það hafa
hert sig að bera nafnið. Þó hann
geti ekki sagt að það hafi markað djúp sár á sálu sinni. „Ég lenti
ekki í neinum afgerandi stælum
vegna nafnsins. Ætli maður sé
ekki eitthvað sérstakari fyrir
vikið. Fyndnari en gengur og
gerist. Vegna nafnsins. Það
skyldi þó aldrei vera?“
Sóli segist aldrei hafa verið
uppnefndur sem barn. „Það var
eins og fólk í kringum mig hefði
ekki nægjalnega sterkt ímynd-

unarafl því sjálfur sá ég mörg
sóknarfæri í uppnefnum. Eins
og náttúrlega á unglingsárunum
hefði Bóli verið málið, Sóli
Drjóli heyrðist reyndar en mér
fannst ekkert að því. Já, ég
uni glaður við mitt og
mitt nafn. Held að ekkert nafn passi betur
við mig en einmitt
Sólmundur. Ég held
að ég sé mesti Sólmundur sem til er.“

3«,-5.$52 («,3«,-5.$33/. .AFNI

HANS VAR ¾TLAÈ AÈ BJARGA
HJËNABANDI FORELDRANNA EN
ALLT KOM FYRIR EKKI
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¶ETTA M¹LVERK EFTIR +JAR
VAL HEFUR LEIKIÈ RULLU Å LÅFI
(ILMARS /DDSSONAR

(,*«¨&2) (5'!.3
.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
-ERGUR M¹LSINS
Jón G. Friðjónsson prófessor hefur
sent frá sér nýja, endurbætta og
stóraukna útgáfu hins merka rits
síns Mergur málsins, íslensk orðatiltæki. „Sameiginlegt einkenni
orðatiltækja,“ segir hann í formála, „er í fyrsta lagi að búningur
þeirra er fastmótaður og þau eru
notuð sem ein heild í málinu. Í öðru
lagi svipar þeim að því leyti til einstakra orða að þau geta ekki staðið
ein sér heldur krefjast þau samhengis“ og hann skiptir þeim í
fimm flokka: „orðtök, talshætti,
fastar líkingar, fleyg orð og samstæður“. Ritið er nú 1.133 blaðsíður og ég bið menn að íhuga hvílíkrar elju og ástar á viðfangsefninu
það krefst að ljúka slíku þrekvirki:
að safna saman í eina bók þeim
aragrúa orðatiltækja sem einkenna og prýða mál okkar, með
öllum þeim dæmum sem tilgreind
eru. Bókin er ómetanlegt hjálpargagn öllum sem vilja huga að orðaforða sínum og málfari. Þjóðin
skuldar Jóni mikið þakklæti fyrir
þetta einstæða verk. Þessi bók ætti
að vera á hverju heimili í landinu.
&ORNAFN Å VANDA STATT
Afturbeygða fornafnið sig/sér/sín
lætur lítið yfir og er því ekki fyrirferðarmikið í málinu. En dapurlegt er að sjá það næstum hverfa
og birtast svo óvænt þar sem það á
ekki heima. Afturbeygða fornafnið vísar til þriðju persónu og er
eins í öllum kynjum og báðum
tölum.
„Aðspurður um þá ákvörðun sína
að koma nú inn í stjórnmálin sagði
Jón, að honum fyndist þetta skylda
sín.“ Hér á auðvitað að segja sér

fyndist af því að hann vísar til
sjálfs sín. Mbl. 12. júní. „Hörður
sagði ... frá því að honum (sér)
fyndist hann bráðum vera búinn
að segja allt ...“ Mbl. 7. sept. „Þórunn segir að henni (sér) lítist vel á
...“ Kvöldfréttir RÚV 14. sept.
„Geir sagði einnig að honum (sér)
hefði blöskrað ...“ Mbl. 22. okt.
Hins vegar segir í fyrirsögn í
Fréttablaðinu 21. sept: „Hann ætlaði að drepa mig.“ En þar fyrir
neðan stendur svo: Hann heldur
að maðurinn hafi ætlað að drepa
sig. Sem þá merkir að hann hafi
ætlað að svipta sig lífi en ekki að
bana þeim sem segir frá. Merkingin snýst við.
Önnur fyrirsögn í Fréttablaðinu 6. okt: Ungliðar heiðra Alfreð
fyrir störf sín. Af hverju ætti að
heiðra hann fyrir störf þeirra?
Hér á auðvitað segja: fyrir störf
hans.
Hér eins og víðar þurfa blaðamenn að gæta sín á þessu yfirlætislausa fornafni.

(LAKKA STÕRIR NEFNIFALLI p
sagði fréttamaður ríkissjónvarpsins á degi íslenskrar tungu. Fróðlegt þætti mér að sjá framan í þá
sögn sem stýrir nefnifalli. Annað
mál er það, að hlakka tekur með
sér nefnifall: Ég hlakka til.

"RAGHENDA
Heiður Gestsdóttir sendir mér
þessa fallegu braghendu sem ort
var til ritfærra brúðhjóna:
Baráttunnar besta vopn er
beittur penni,
bæði veit þið beita kunnið
brýnt er nú að vel sé unnið.

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

(),-!2 /$$33/.

-YNDIN HÁKK VIÈ RÒM
HANS EN BRANN ¹SAMT
HEIMILI (ILMARS OG FJÎL
SKYLDU ÖEGAR HANN
VAR FIMMT¹N ¹RA

(ILMAR /DDSSON VELUR M¹LVERK VIKUNNAR

Kjarvalsmyndin sem brann
„Já, ein er sú mynd sem mér dettur strax í hug að nefna,“ segir
Hilmar
Oddsson
kvikmyndagerðarmaður sem bendir á eftirtektarvert málverk að þessu
sinni.
Og það er heldur betur saga
sem fylgir verkinu. Þegar Hilmar
var fimmtán ára brann heimili
fjölskyldu hans. Þar fóru ýmis
minnisstæð málverk svo sem orgínall eftir Mugg og Hamilton, einn
frægasta popplistamann Bretlands. Sem og Kjarvalsmyndin

sem leikið hefur rullu í lífi Hilmars.
„Við rúm mitt hékk eftirprentun af Kjarvalsmynd, Gaman er að
lifa, sem er í eigu Listasafns ASÍ.
(Olía, 135x141cm). Þarna standa
menn í fjörugrjótinu á Hellnum á
Snæfellsnesi. Þetta er mystísk
mynd. Og mér fannst alltaf sem
þeir ættu sér eitthvert leyndarmál
saman. Sögur eru um að menn
færu í fjörur og hraun til að eiga
leyndarmál. Svo brann myndin og
ég var ekki í rónni fyrr en ég sá

mörgum árum síðar orgínalinn á
sýningu. Ég vann þá á Kjarvalsstöðum sem næturvörður með
menntaskóla. Og um miðnæturbil
átti ég eftirminnilegan samfund
með þessari mynd. Það er eins og
Kjarval sé að stríða með titli
myndarinnar því svo mikil mystík
er yfir mönnunum. En þetta málverk hefur „inspírerað“ mig til
dæmis þegar ég gerði skólamynd
mína í München. Sem gerist á
Hellnum. Þá var ég að hugsa um
þessa mynd Kjarvals.“
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Ég trúi ekki öðru en að
símafyrirtæki þessa
lands séu á grænni
grein og á ég alveg
hlut í þeim gróða.
Hef oftar en ekki
þurft að eiga vandræðaleg símtöl við
símafyrirtækið mitt
og fá útprentun á
símareikningi af því að ég á erfitt
með að trúa því að ég hafi talað í
eitthvað tól fyrir einn þriðja af mánaðarlaununum mínum.
Ég þykist einnig vera viss um það
að ég er ekki ein um þetta, ég held
að ég gæti átt hlut í fyrirtækinu
miðað við allar krónurnar sem ég
hef greitt til þess að fjármagna
blaðrið í mér.

Það að eiga farsíma er orðið
jafn sjálfsagt og að eiga ísskáp í
dag. Þeir sem eiga ekki farsíma
eru eins og ísbirnir í Afríku og
fólk skilur ekki hvernig þeir lifa
af. Ég var að rifja það upp um daginn að ég var komin í menntaskóla
þegar ég fékk minn fyrsta farsíma
og var alveg vel á lífi þangað til án
þess að eiga síma. Þá var mér
alveg sama þótt ég gæti ekki
skipulagt dagskrá kvöldsins á leiðinni heim úr vinnunni eða gæti
ekki náð í vinkonur mínar í síma
ef þær voru ekki heima.
En þrátt fyrir að ég hafi lýst
því yfir hér að ofan að ég fái háa
símreikninga þá er ég ekki mikil
símamær. Mér finnst jú alveg
þægilegt að geta talað í síma hvar

sem er og hvenær sem er en á móti
kemur að ég vil ekki láta ná í mig
hvar sem er og hvenær sem er. Nú
er þetta orðið svo algengur hlutur
að maður er bara skammaður ef
maður svarar ekki í símann. Það
þýðir ekki lengur að nota: „Ég var
ekki heima,“ sem afsökun fyrir að
svara ekki símanum.
Farsíminn er orðinn svo stór
hluti af nútímalífi að ég hef heyrt
fólk segja að því finnist það vanta
á sig hægri höndina ef að það er
ekki með símann á sér. Hver konar
þróun er það? Einhvern daginn
eiga menn eftir að komast að því
að farsímar eru jafn slæmir fyrir
heilsuna og reykingar. Báðir hlutirnir eru að minnsta kosti ávanabindandi.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI
Þessu tækifæri er ekki
hægt að sleppa, að
kaupa svona góða íbúð
á þessu glæsilega
verði.

Var ég búinn
að minnast á
nágrannana?

N 'ELGJAN

Það er nú aldeilis
auðugt dýralíf
hérna.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Enn einn dagurinn Palli, eru
menn að leggja hart að sér?

Palli minn ....
Við ætlumst
ekki til
mikils af
þér ...

Jæja, sonur sæll, hvernig
var skólinn hjá þér?

En þegar ég spyr þig
spurningar, þætti mér vænnt
um að ég fengi svar en ekki
að það sé starað á mig eins
hálfvita!

Í mörgum
tilvikum þá er
það svarið mitt!
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Tónleikar fyrir fjölskylduna

!

Kl. 14.00
Sýningu Hallsteins Sigurðssonar í
Listasafni Sigurjóns lýkur í dag og
mun Jón Proppé, heimspekingur og
listgagnrýnandi, leiða gesti um sýninguna kl. 15. Listamaðurinn verður
einnig á staðnum og mun segja frá
tilurð verkanna og svara spurningum. Listasafnið er opið laugardaga
og sunnudaga kl. 14 - 17.

,ÒÈRASVEIT VERKALÕÈSINS HELDUR SÅNA ¹RLEGU BARNA
OG FJÎLSKYLDUTËNLEIKA Å 4JARNARSAL 2¹ÈHÒSSINS
3ÁRSTAKIR GESTIR VERÈA T¹TURNAR 3KOPPA OG 3KRÕTLA
EN Ö¾R STÎLLUR HAFA TEKIÈ AÈ SÁR KYNNINGU ¹
TËNLEIKUNUM ¶RJ¹TÅU HLJËÈF¾RALEIKARAR MUNU
HALDA UPPI SANNKÎLLUÈU SUNNUDAGSFJÎRI FYRIR ALLA
FJÎLSKYLDUNA ÖAR SEM EFNISSKR¹IN SAMANSTENDUR
AF KUNNUGLEGUM STEFJUM OG FRAMANDLEGUM ¹
DAGSKR¹NNI ERU B¾ÈI KLASSÅSK HLJËMSVEITARVERK Å
BLAND VIÈ ÖEKKT LÎG ÅSLENSK OG ERLEND TIL D¾MIS
ÒT LEIKRITINU UM +ALLA ¹ ÖAKINU OG KVIKMYNDINNI
UM "LEIKA PARDUSINN
¶¾R STÎLLUR MUNU AUKINHELDUR KYNNA HLJËÈ
F¾RIN FYRIR GESTUNUM OG ER ALDREI AÈ VITA NEMA
TËNLISTARFËLKIÈ TAKI UPP ¹ ÖVÅ AÈ BL¹SA Å OG SPILA
¹ ÕMISLEGT ANNAÈ EN HEFÈBUNDIN HLJËÈF¾RI MEÈ
TILHEYRANDI GRÅNI OG SPRELLI
!ÈGANGUR AÈ TËNLEIKUNUM ER ËKEYPIS EN ÖEIR
HEFJAST KL 

MENNING FRETTABLADIDIS

 %KKI MISSA AF

3+/00! /' 3+2µ4,! &JÎLH¾F ËLÅKINDATËL KYNNA ¹

FJÎLSKYLDUTËNLEIKUM
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LEIÈSÎGN UM SÕNINGUNA -¹LVERKIÈ EFTIR
 Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS -YNDLISTAR
KONURNAR "RYNHILDUR ¶ORGEIRSDËTTIR
OG (ULDA (¹KON LEIÈA GESTI SÕNING
ARINNAR UM REFILSTIGU bM¹LVERKSINSm KL
 !ÈGANGUR AÈ SAFNINU ER ALGJÎRLEGA
ËKEYPIS

Vídeóverk í vinnslu
Þriðja uppákoma 108 PROTOTYPE verður haldin í kvöld kl. 19
en þar er um að ræða röð mánaðarlegra sýninga sem hefur það að
markmiði að skapa listamönnum
umhverfi þar sem megináherslan
er lögð á sköpunarferlið og nýjar
hugmyndir. Á þessari sýningu
verða vídeóverk í fyrirrúmi og
geta gestir kynnt sér verk þeirra
sem eru í vinnslu.
Þátttakendur kvöldsins eru
Ólöf Ingólfsdóttir danshöfundur
sem sýnir sólóverkið „Stóll, dagblað, plastpoki“, Sveinbjörg Þórhallsdóttir danshöfundur sýnir
hópverk unnið í samstarfi við
dansara úr Listdansskóla Íslands,
Soffía Guðrún Jóhannsdóttir sjónlistamaður sýnir verkið „Vil
dansa“.

Inga Maren Rúnarsdóttir danshöfundur og Lydía Grétarsdóttir
tónlistarmaður leiða saman hesta
sína og Fairyboy Lumiersdóttir
sýnir ljósmyndir.
Að sýningunni lokinni verða
opnar umræður milli listamannanna og áhorfendanna undir stjórn
Ásu
Richardsdóttur,
framkvæmdastjóra Íslenska dansflokksins. Sýningin fer fram í
Klassíska
Listdansskólanum,
Grensásvegi 14 og opnar húsið kl.
18.30

34%).5.. +%4),3$«44)2 $!.3(®&
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0ROTOTYPE ER VETTVANGUR FYRIR LISTAFËLK
SEM SÕNA VILL VERK Å VINNSLU
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Í túninu heima
Verk mánaðarins á Gljúfrasteini
er minningasaga
Halldórs
Laxness, Í túninu
heima, og mun
Halldór
Guðmundsson bókmenntafræðingur spjalla um
hana á Gljúfrasteini kl. 16 í
(!,,$«2
dag.
Í túninu heima '5¨-5.$33/.
kom út 1975 og
var fyrst minningasagna Halldórs
en hann kallaði þessar bækur
skáldsögur í ritgerðarformi, og er
það réttnefni því auk þess sem
Halldór minnist bernsku og unglingsára skrifar hann hér margt
um viðhorf sitt til skáldskapar og
sagnagerðar. Hið sama mun nafni
hans gera sem ætlar að bera bók
Halldórs saman við bækur tveggja
annarra íslenskra höfunda sem
einnig ólust upp í sveit, en þeir eru
Þórbergur Þórðarson og Gunnar
Gunnarsson en hann hefur nýlega
sent frá sér bókina Skáldalíf, eins
konar hliðstæðar ævisögur Gunnars og Þórbergs.

4«.!¨  !¨6%.45 &JÎLBREYTT

DAGSKR¹ Å .ESKIRKJU

Orgelið hljómar
Orgelið í Neskirkju þótti mikið
þing þegar kirkjan reis á sínum
tíma. Þar ræður nú ríkjum Steingrímur Þórhallsson og hans tillegg
til hátíðardaga í kirkjunni fyrir
aðventu verða tónleikar í dag kl.
17.
Þar verða flutt verk eftir tónskáldin Bach, Frescobaldi, Guilmant og Franck.
Steingrímur lauk píanókennaraprófi 1998 frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík og kantorsprófi frá Tónskóla þjóðkirkjunnar. Þá um haust-

ið lá leiðin til Rómar í Kirkjutónlistarskóla Páfagarðs. Haustið 2002
var hann ráðinn organisti við Neskirkju. Steingrímur er jafnframt
listrænn stjórnandi „Tónað inn í
aðventu“ en markmið hátíðarinnar
er að listamenn sem tengjast kirkjunni eða vesturbæ á einhvern hátt
hafi vettvang til að koma fram
undir einum hatti en einnig er
markmiðið að setja á fót listahátíð
vesturbæjar með aðsetur í Neskirkju þar sem ungir og aldnir sýni
afrakstur vinnu sinnar.
PBB

Maður og staður
Höll ævintýranna
Sunnudaginn 26. nóv kl. 11.00 laus sæti

Smiður jólasveinanna
Sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00
Miðvikudaginn 29. nóv. kl. 10.00 uppselt
Föstudaginn 1. des. kl. 10.00 og 14.00 uppselt

Í Myndasal Þjóðminjasafnsins
stendur nú yfir greiningarsýningin „Ókunn sjónarhorn“. Þar eru
uppi myndir úr íslensku þjóðlífi
sem engar upplýsingar eru til um,
hver tók, hvar og hver er á myndinni. Hefur safnið gripið til þess
ráðs að fá aðstoð almennings til að
greina myndirnar og á fyrri slíkum sýningum hafa fjölmargar
athugasemdir komið fram.
Í dag er síðasti sýningardagur
og síðustu forvöð að skoða myndirnar. Þarna má sjá ýmsar myndir
víða að af landinu frá tímabilinu
1930-1950 sem safninu hafa borist
gegnum tímann. Þegar sýningin
var sett upp í lok september hafði
ekki tekist að bera kennsl á myndefnið og voru gestir beðnir að gefa
upplýsingar um það. Þetta hefur
reynst árangursríkt því með hjálp
allra þeirra sem skoðað hafa sýninguna hefur nú tekist að greina
allmargar af myndunum. Betur
má þó ef duga skal og eru gestir

(6%2 %2 ¶%33) 3)00!.$) +/.!

3KARPSKYGGNIR ERU BEÈNIR UM AÈ KÅKJA ¹
¶JËÈMINJASAFNIÈ

hvattir til að koma og greina þær
sem eftir eru um helgina!
Þjóðminjasafnið við Suðurgötu
er opið alla daga nema mánudaga
milli kl. 11-17.
PBB
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3UNNUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  ¥ TILEFNI AF ÒTKOMU FYRSTU
PLÎTU 3OFFÅU +ARLSDËTTUR SEM NEFN
IST 7ILD (ORSES VERÈA ÒTG¹FUTËNLEIK
AR Å )ÈNË VIÈ 6ONARSTR¾TI

N N 3µ.).'!2
F  +ATRÅN 0ÁTURSDËTTIR SÕNIR Å
GALLERÅI I VIÈ +LAPPARSTÅG 3ÕNINGIN
ER OPIN ÖRIÈJUDAGA TIL FÎSTUDAGA MILLI
  OG ¹ LAUGARDÎGUM KL  

F  (ELGA «SKARSDËTTIR OG
+RISTINN -¹R 0¹LMASON SÕNA VERK
SÅN Å 'ALLERÅI +LING  BANG UM
ÖESSAR MUNDIR 3ÕNINGARNAR ERU
OPNAR FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA
MILLI  OG 

F  (ANNA (LÅF "JARNADËTTIR
SÕNIR 0UNTUSTYKKI ¹ #AFÁ +ARËLÅNU
¹ !KUREYRI 6ERKIÈ SEM (ANNA (LÅF
SÕNIR FJALLAR UM STÎÈU OG SÎGU
KVENNA FYRR OG NÒ 3ÕNINGIN STENDUR
TIL  DESEMBER

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNI !KUREYRAR $RÎFN
LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å ÅSLENSKU
LISTALÅFI OG HASLAÈI HÒN SÁR VÎLL Å
EINUM ERFIÈASTA GEIRA GRAFÅKLISTARINN
AR TRÁRISTUNNI /PIÈ ALLA VIRKA DAGA
NEMA M¹NUDAGA  

Sársaukafull fjölskyldumynd
Systurnar Kate og Anna eru eins og
hverjar aðrar unglingsstúlkur, 16
og 13 ára, að vakna til lífsins og vitundar um sjálfa sig, fáandi áhuga á
útliti sínu og hinu kyninu. Þær deila
herbergi, eru trúnaðarvinkonur,
eru ósammála um ýmsa hluti, rífast
og sættast og eru á margan hátt
mjög venjulegar. Í lífi þeirra er þó
fátt venjulegt.
Kate hefur verið með sjaldgæft
afbrigði af hvítblæði frá tveggja
ára aldri og Anna var bókstaflega
framleidd til að halda halda lífi í
Kate eftir nákvæmt glasafrjóvgunarval – sjá henni fyrir varahlutum.
Á þeim þrettán árum sem hún hefur
lifað hefur hún margoft þurft að
ganga undir erfiðar aðgerðir og nú
stendur hún frammi fyrir því að
gefa Kate annað nýra sitt. Hún neitar. Í fyrsta sinn – og fær sér lögfræðing til að verja rétt sinn.
Í fjölskyldu þeirra snýst allt um
veika barnið Kate. Anna er varahlutalager, eldri bróðir þeirra,
vandræðaunglingurinn Jesse, er,
löngu týndur í stríði móðurinnar
við sjúkdóminn. Það er hún sem
stjórnar öllu og stýrir, faðirinn
setur ekki spurningarmerki við
ákvarðanir hennar. Það rís enginn
gegn þessari sterku, ákveðnu konu
– fyrr en Anna segir nei.
Frásagnarmáti sögunanr er
óvenulegur. Anna er ekki ein um að

"+52
 ÁG AÈ G¾TA SYSTUR MINNAR
*ODY 0ICAULT
¶ÕÈING )NGUNN SDÅSARDËTTIR
3KRUDDA

((((
segja hana, heldur fær lesandinn
að skyggnast inn í hugarheim Kate,
móðurinnar, föðurins, Jesses, lögmanns Önnu, og konunnar sem er
skipuð réttargæslumaður hennar.

Afmælistónar 15:15
Tónlistarhópurinn Camerarctica
leikur á tvennum afmælistónleikum 15:15 í Norræna húsinu á
sunnudaginn. Á efnisskránni eru
verk eftir Wolfgang Amadeus
Mozart og Dimitri Sjostakovitsj í
tilefni afmælis tónskáldanna en á
þessu ári fagna tónlistarmenn 250
ára afmæli Mozarts og 100 ára
afmæli Schostakovitsch.
Um er að ræða fjölbreytt

kammerverk með mismunandi
hljóðfæraskipan sem hópurinn
hefur getið sér gott orð fyrir að
leika á tónleikum í Reykjavík og
vítt og breitt um landið síðastliðinn áratug.
Á fyrri tónleikunum kl. 13.15
verður leikinn flautukvartett eftir
W.A. Mozart, rómönsur op. 127
fyrir sópran, fiðlu, selló og píanó
eftir Sjostakovitsj og víólukvint-

4«.,)34!2(«052).. #!-%2!2#4)#! ,EIKUR -OZART OG 3JOSTAKOVITSJ

ett eftir Mozart. Sérstakir gestir
Camerarctica á þeim tónleikum
eru Marta G. Halldórsdóttir sópransöngkona og Daníel Þorsteinsson píanóleikari.
Á seinni tónleikunum kl. 15.15
eru á efnisskrá strengjakvartett
eftir Sjostakovitsj og klarinettkvintett eftir W.A. Mozart.
Tónleikarnir eru um klukkustundarlangir hvor um sig og á
milli þeirra gefst því gott tækifæri til þess að njóta veitinganna á
kaffistofu Norræna hússins.
Camerarctica hópinn skipa þau
Hallfríður Ólafsdóttir flautuleikari, Ármann Helgason klarinettuleikari, fiðluleikararnir Hildigunnur Halldórsdóttir og Martin
Frewer, víóluleikararnir Guðrún
Þórarinsdóttir og Jónína Auður
Hilmarsdóttir og Sigurður Halldórsson sellóleikari
Tónleikarnir fara fram kl. 13.15
og 15.15. í Norræna húsinu.

Anna þarf ekki einungis að taka
ákvörðun sem varðar eigið líf og
verður til þess að systir hennar
deyr, heldur þarf hún að standa á
ákvörðuninni gagnvart móður sem
virðist all óbilgjörn. Átökin eru
fyrst og fremst á milli þeirra
tveggja. Til að byrja með er erfitt
að hafa samúð með móðurinni sem
virðist fátt kunna betur en að þrýsta
á sektarkenndarhnappinn hjá fjölskyldumeðlimunum. En smám
saman verður þreyta hennar skiljanleg; hún er við það að bugast í
stríðinu við sjúkdóminn. Ef ekki
væri fyrir varahlutalagerinn Önnu,
væri Kate löngu dáin. En það er
enginn að nærast í þessari fjölskyldu, enginn til að veita næringu.
Það eru allir að tapa einhverju
stríði. Fjölskyldan fer í gegnum
réttarhöld þar sem úrskurða á um
læknisfræðilegan sjálfsákvörðunarrétt Önnu og í því ferli koma upp
flóknar sið- og lögfræðilegar spurningar sem er stillt upp andspænis
tilfinningalegum spurningum og
því flókna mynstri sem ríkir í fjölskyldu sem ekki hefur stjórn á
aðstæðum sínum.
Á ég að gæta systur minnar er
virkilega áhrifarík saga. Það er
síður en svo að orðræðan í henni sé
um lagaflækjur og heimspeki. Það
segja allir söguna eins og þeir séu á
trúnaðarstigi við lesandann, út frá
sínum leyndustu tilfinningum. Það
reynir enginn að fegra sig, heldur
afhjúpa persónurnar varnarleysi
sitt. Fyrir bragðið verða þær allar
áhugaverðar og framvindan aldrei
fyrirsjáanleg. Síst af öllu endirinn.
Þýðingin er prýðisvel unnin, textinn laus við að vera á nokkurn hátt
enskuskotinn, þvert á móti er oft
fallega unnið úr honum og algerlega án þess að fallið sé í væmna
pyttinn. Bók sem erfitt er að leggja
frá sér eftir að lestur er einu sinni
hafinn.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR
3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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.â ÓSLENSK ØPERA EFTIR +ARØLÓNU %IRÓKSDØTTUR
!4( 3°½5345 3µ.).'!2
3JØN OG -ESSÓÚNU 4ØMASDØTTUR

 SâNING  DESEMBER KL  3°½!34! 3µ.).'
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'JAFAKORT Ó PERUNA 4ILVALIN JØLAGJÚF
3PENNANDI VERKEFNI É VORMISSERI VER FRÉ KR 
4IL SÚLU Ó MIASÚLU °SLENSKU ØPERUNNAR
WWWOPERAIS

OPERA OPERAIS
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3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN
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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.

Aðgangur er ókeypis!
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. Þekktust er bókin: „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

Udo‘s Choice vörurnar fást í Heilsuhúsinu, Lyfju og flestum heilsubúðum
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Hann fór út í bakarí eftir grófu brauði.
Nú skyldi kýlt á hollustuna. Sjá hvort
Eyjólfur hresstist ekki. Var að breytast í
gúmmíkall, ár og öld síðan hann hafði
hlaupið eða synt. Alltaf svo djöfull dasaður. Lamaður, dasaður og daufur.
²R SK¹LDSÎGU 2ÒNARS (ELGA 6IGNISSONAR .AUTNASTULDI SEM KOM ÒT HJ¹
&ORLAGINU ¹RIÈ  EN VAR NÕLEGA ENDURÒTGEFIN HJ¹ 'R¾NA HÒSINU

Skipið selt í bíó
2ÁTTUR TIL AÈ GERA KVIKMYNDAHANDRIT EFTIR
NÕÒTKOMINNI SK¹LDSÎGU 3TEF¹NS -¹NA
3KIPINU ER SELDUR ¶AÈ ER ER :IK :AK SEM
KEYPTI RÁTTINN AF SPENNUSÎGUNNI SEM HEFUR
FENGIÈ GËÈAR UNDIRTEKTIR GAGNRÕNENDA
&RAMLEIÈSLUFYRIRT¾KIÈ 4RUE .ORTH VAR EINNIG
AÈ FALAST EFTIR RÁTTINUM EN :IK :AK HAFÈI
BETUR %KKI MUN R¹ÈIÈ HVER MUN ANNAST
HANDRITSGERÈ AÈ 3KIPINU EN SLÅK VINNA TEKUR
ALLA JAFNA LANGAN TÅMA ¶ANNIG VAR ÖRËUN
ARVINNA MEÈ HANDRITIÈ AÈ +ALDRI SLËÈ KVIK
MYND "JÎRNS "RYNJËLFS "JÎRNSSONAR SEM
FRUMSÕND VERÈUR UM H¹TÅÈIRNAR NOKKURRA
¹RA VERK ¶ETTA ER ÎNNUR SK¹LDSAGA 3TEF¹NS
-¹NA SEM ER KEYPT TIL HANDRITSÖRËUNAR EN
:IK :AK ¹ RÁTTINN AF SK¹LDSÎGU HANS 3VARTUR
¹ LEIK ¹SAMT &ILMUS
PBB

 "ËK VIKUNNAR
¥SLENSK MENNING ER KRUFIN
Å SK¹LDSÎGU 'UÈBERGS
"ERGSSONAR  BËK
p (RYLLILEGRI SÎGU SEM NÕLEGA
KOM ÒT HJ¹ FORLAGINU *06

34%&. -.) 4V¾R SÅÈUSTU SÎGUR HANS ERU Å

ÖRËUN FYRIR HVÅTA TJALDIÈ

MENNING FRETTABLADIDIS
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URT MEÈ DRASLIÈ ER HAGNÕT BËK MEÈ
SNIÈUGUM D¾MISÎGUM UM HVERNIG
ÎRLÅTIÈ SKIPULAG GETUR BREYTT MIKLU OG
GEFIÈ OKKUR
MEIRI TÅMA
TIL AÈ NJËTA
LÅFSINS
¶AÈ ER
STËRKOSTLEGT
AÈ FINNA
AÈ MAÈUR
HAFI STJËRN
¹ EIGUM
SÅNUM OG
UMHVERFI
¥ BËKINNI
ER LÅKA
AÈ FINNA
AÈFERÈIR TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ DRASLIÈ
HRANNIST UPP ¹ NÕ (ÎFUNDUR BËKARINNAR
ER 2ITA %MMET EN HÒN SKRIFAÈI EINNIG
METSÎLUBËKINA  MORGUN SEGIR S¹ LATI
2AGNHEIÈUR -ARGRÁT 'UÈMUNDSDËTTIR
ÖÕDDI EN ÒTGEFANDI ER FORLAGIÈ 3ALKA

¥

UPPSKRIFTABËKUNUM (OLLT OG FLJËTLEGT
OG (OLLT OG ËDÕRT EFTIR 'UÈRÒNU
*ËHANNSDËTTUR ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ HOLLA OG
GIRNILEGA
RÁTTI FYRIR
UPPTEKIÈ
FËLK ¥
HVORRI BËK
ERU 
¹HUGA
VERÈAR
UPPSKRIFTIR
OG AFTAST
M¹ FINNA
GAGNLEGAR
OG HUGMYNDARÅKAR TILLÎGUR AÈ VIKU
MATSEÈLUM 'UÈRÒN *ËHANNSDËTTIR ER
RËMAÈUR MATG¾ÈINGUR OG HEFUR SKRIFAÈ
VIKULEGA PISTILINN 4IL HNÅFS OG SKEIÈAR Å
&RÁTTABLAÈIÈ FR¹ ¹RINU  (ÒN HEFUR
KYNNT SÁR MATARMENNINGU ÕMISSA
ÖJËÈA OG TËK SJ¹LF LJËSMYNDIR SEM PRÕÈA
BËKINA "¾KURNAR ERU Å KILJUFORMI EN UM
HÎNNUN OG UMBROT S¹ ¶ORSTEINN ²LFAR
"JÎRNSSON ²TGEFANDI ER 3ALKA
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¹ÈSKA SKEMMTIRITIÈ 'AMLAR SYNDIR
EFTIR &LOSA «LAFSSON KEMUR ÒT HJ¹
FORLAGINU 3KRUDDU 3TÒTUNGSLEIKKONA FR¹
OFANVERÈRI
 ÎLDINNI
¾TLAÈI EIN
HVERN TÅMA
¹ LISTR¾NNI
ÎGURSTUND
AÈ SL¹
UM SIG
OG SEGJA
bLISTIN FYRIR
LISTINAm ¹
FRÎNSKU
bLlART POUR
LlARTm  ¥
VIÈKV¾MRI
KÒNST
P¹SU HRËPAÈI HÒN Å HRIFNINGARVÅMU
YFIR ÖINGHEIM ALLAN p bPÒR LA PÒRm /G
HEFUR PÒR LA PÒR SÅÈAN VERIÈ TEKIÈ UPP Å
ÅSLENSKA TUNGU SEM KJÎRORÈ LISTUNNENDA
+JAFTFOR UNGLINGUR L¾TUR GAMMINN GEISA
UM SJ¹LFSKIPAÈA LISTVITRINGA KÒLTÒRSNOBB
OG HEILAGAR KÕR %FNI BËKARINNAR ER SKIPT
Å TVENNT bPÒR LA PÒRm OG b$¾GURÖRASm
-YNDLÕSINGAR BËKARINNAR ERU EFTIR
RNA %LFAR EN AÈFARARORÈ SKRIFAR +JARTAN
«LAFSSON (ÎFUNDUR HEFUR ¹ÈUR GEFIÈ ÒT
B¾KURNAR «SKÎPIN ÎLL OG (EILAGUR SANN
LEIKUR HJ¹ 3KRUDDU AUK ÖÕÈINGARINNAR
"JARGV¾TTURINN Å GRASINU

!LLRA HEIMA UNDUR OG ¾VINTÕRI
Það má finna ýmsar furður
í bókum Sigrúnar Eldjárn
rithöfundar og myndlistarmanns enda segist höfundurinn vart geta hugsað
sér að einskorða efnivið
sinn við raunveruleikann.
Bækur hennar hlaupa nú á
þremur tugum og nú fyrir
jólin koma út tvær til. Í
þeim má finna bæði nornir,
gullorma og dularfull gul
sendibréf.
Fyrsta bók Sigrúnar, Allt í plati,
kom út árið 1980 en áður hafði hún
fengist við að myndlýsa bækur
annarra. „Ég lærði myndlist en
síðan datt mér í hug að kannski
væri gaman að prófa að fá að ráða
öllu.“ segir hún sposk, „ég hélt þá
að þetta yrði eina bókin sem ég
myndi skrifa og því varð þetta
nokkuð viðburðarík saga. Þá var
ekki aftur snúið og síðan hef ég
verið með að minnsta kosti eina
bók á hverju ári.“
Sköpunarverk Sigrúnar eru
líka orðin heimilisvinir hjá ófáum
fjölskyldum, Kuggur og vinkona
hans Málfríður og mamma hennar, hinn uppreisnargjarni Teitur
og geimveran lesfúsa Bétveir hafa
skemmt lesendum á öllum aldri
enda eiga persónur Sigrúnar það
til að lenda í eftirminnilegum
ævintýrum.

VINTÕRALEGUR BANKI
Höfundur segir að skilin milli
raunveruleikans og fantasíunnar
vefjist alls ekki fyrir sér. „Þetta
rennur allt saman,“ segir hún og
hlær. „Það er alltaf eitthvað
skringilegt að gerast og furðuverur á ferli. Þannig hefur það alltaf
verið. Það hentar mér ekki að vera
of raunsæ – ég held að ég gæti
ekki skrifað raunsæislegar bækur
og einhvern veginn langar mig
ekkert til að prófa það. Það verður
eitthvað skrýtið og dularfullt að
gerast í sögunum.“
Sigrún segist hafa lesið mikið
sem krakki og það hjálpi mögulega ímyndunaraflinu en áréttar
að hugmyndirnar nú komi alls
staðar að. „Ég safna þeim í hugmyndabankann, byrja að skissa og
punkta hjá mér og síðan leiðir eitt
af öðru.“ Hugmyndirnar leiða höfundinn á ýmsa stigu og oft allt
annað en lagt var upp með og persónugalleríið á það til að vera

'%)-6%2!. "¡46%)2 &ERÈAST TIL JARÈAR
INNAR TIL AÈ KYNNA SÁR BËKLESTUR
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HUGSAÈ SÁR SKEMMTILEGRA STARF

býsna fjölskrúðugt. Í nýju bókinni
um gula sendibréfið er til að
mynda einn ósýnilegur strákur,
tröllvaxin kona með óheyrilega
langa tungu, ungur vísindamaður
sem bundinn er við hjólastól og
kínversk stelpa sem hefur gaman
af því að baka.

"ÎRNIN Å OKKUR
Sigrún segir mikilvægt að bækurnar höfði til sem flestra og því
eigi hún oft erfitt með að skilgreina aldursbil lesenda sinna.
„Ég er heldur ekki með neinn sérstakan boðskap í sögunum mínum
– ég reyni bara að skrifa skemmtilegar sögur,“ segir hún. „Ég tók
líka eftir því eftir á að persónur í
mörgum bókanna eru börn og
gamalmenni – það er lítið fjallað
um kynslóð foreldranna enda er
hún frekar óspennandi. Þeir eru
alltaf uppteknir og þurfa að vera
svo ábyrgðarfullir en gamla fólkið
getur gert næstum hvað sem er,“
áréttar hún og hlær.
Á dögunum tók Sigrún þátt í
verkefni sem miðaði að því að
leiða saman unga lesendur og rithöfunda og heimsótti hún fjölmarga grunnskóla, ásamt Gerði
Kristnýju rithöfundi, þar sem þær
fræddu nemendur um starf sitt og
verk.
„Við kynntum hvor aðra,
útskýrðum af hverju við vildum
verða rithöfundar og lásum úr
nýjustu bókunum.
Það er alveg dásamlegt að hitta
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lesendur og mjög jákvætt og uppörvandi að hitta þessa krakka.“

-IKILV¾GUR STARFI
„Ég skrifa vegna þess að mér
finnst þetta bara hrikalega
skemmtilegt starf og mikilvægt,“
segir Sigrún. „Þetta er brautryðjendastarf því það er mikilvægt að
krakkar hafi aðgang að bókum við
sitt hæfi og venjist því að lesa. Ef
fólk gerir það ekki þá les það síður
á fullorðinsárum.“ Hún bendir
einnig á að barnamenningu og bókmenntum sé lítið sinnt hér á
landi og til dæmis sé starf barnabókahöfundarins verr launað en
hins sem skrifar fyrir aðra lesendur. „Mér finnst að það mætti vekja
meiri athygli á barnabókum, auglýsa þær og fjalla meira um þær.
Barnabókahöfundar eru oft spurðir hvort þeir ætli ekki að fara að
skrifa fyrir fullorðna, eins og
þetta séu ekki alvöru bókmenntir.
Það eru ekki álitin mikilsverð
störf að vera kennari eða leikskólakennari – raunar er flest það
sem snýr að börnum undarlega
vanmetið.“
4VÅLISTAKONA
Sigrún starfar jöfnum höndum
sem rithöfundur og myndlistarmaður og heldur reglulega sýningar. Um helgina verður til
dæmis opnuð samsýning í Hallgrímskirkju sem hún tekur þátt í
þar sem íslenskir myndlistarmenn
munu sína portrettmyndir af
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UPP¹HALDI HJ¹ MÎRGUM

skáldinu Hallgrími Péturssyni.
Hún kveðst nú einbeita sér að
eigin sögum og tekur að sér færri
myndlýsingarverkefni en áður þó
hún grípi í slíkt ef um sérstök
verkefni er að ræða. Á ferli sínum
hefur hún til dæmis átt farsælt
samstarf við bróður sinn, Þórarinn Eldjárn, en margir kannast við
bækur þeirra Óðflugu og Grænmeti og átvexti. „Eitt af mínum
fyrstu verkefnum var að myndskreyta ljóðabók eftir bróður minn
en síðan höfum við gert sex bækur,
fjórar sem ég hef myndskreytt
fyrir hann og þrjár bækur sem
hann hefur ljóðskreytt. Sú samvinna gengur líka mjög vel – við
þurfum lítið að funda.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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(EIMSMEISTARAKEPPNIN GËÈ UPPHITUN
Magnús Scheving fékk
nýverið heiðursverðlaun
Eddunnar fyrir framlag sitt
til íslensks kvikmyndaiðnaðar. Hann hefur staðið í
ströngu undanfarin ár við
gerð Latabæjar og segist
hvergi nærri vera hættur.
Freyr Bjarnason ræddi við
Magnús um Walt Disney,
vinsældirnar og spíkathoppin endalausu.

Latibær hefur verið að hasla sér
völl sem eitt vinsælasta barnaefni
í heimi. Þættirnir eru sýndir í 103
löndum og ná því til milljóna
áhorfenda. Miklu hefur verið tilkostað við gerð þeirra hér á
Íslandi. Um 160 manns starfa við
þá og yfir 400 brellur eru notaðar
í hverjum þætti. Allt þetta skilar
sér svo beint á sjónvarpsskjáinn í
stafrænum gæðum. Sjálfur hefur
Magnús Scheving leikstýrt 40 af
þeim 53 þáttum sem hafa verið
framleiddir, auk þess sem hann
hefur séð um handritsgerð í samvinnu við fleiri.

-)#(!%, *!#+3/. 0OPPARINN -ICHAEL
*ACKSON M¾TIR ¹ JËLASAMKOMU Å 4ËKÕË
ÖANN  DESEMBER

Jackson
til Tókýó
Popparinn Michael Jackson verður viðstaddur jólasamkomu í
Tókýó í Japan hinn 19. desember.
Miðinn á samkomuna kostar
hvorki meira né minna en 245 þúsund krónur. Þrátt fyrir það mun
Jackson ekki syngja heldur mun
hann fylgjast með þeim skemmtiatriðum sem verða í gangi á sérstöku VIP-svæði. Einnig mun hann
tjá sig lítillega við áhorfendur.
Jackson steig á svið í London á
dögunum í fyrsta sinn síðan hann
var sýknaður af ákæru um barnaníðingshátt á síðasta ári. Vakti
frammistaða hans blendin viðbrögð.

'7%. 34%&!.) 3EGIST ¾TLA AÈ GANGA
AFTUR TIL LIÈS VIÈ .O $OUBT ÖEGAR HÒN ER
BÒIN AÈ GEFA ÒT AÈRA SËLËPLÎTU SÅNA EN
HÒN KEMUR ÒT FYRIR JËLIN

Aftur í
No Doubt
Söngkonan Gwen Stefani hefur
látið hafa það eftir sér að hún sé
tilbúin að ganga aftur til liðs við
gömlu hljómsveitina sína No doubt
þegar önnur sóló plata hennar er
komin út. Önnur plata söngkonunnar „The sweet escape“ kemur
út 4. desember næstkomandi.
„Ég er viss um að ég vilji ekki
gera fleiri plötur ein. Ég held að
við hjá No Doubt komum saman
aftur á næsta ári til að gera nýja
plötu,“ segir Stefani við tónlistarvefinn NME. Hún er nýbúin að
eignast sitt fyrsta barn með eiginmanni sínum Gavin Rossdale
söngvara hljómsveitarinnar Bush.

(RËSAR (RAFNI OG &RIÈRIKI ¶ËR
Magnús segir að Edduverðlaunin
hafi komið sér mjög á óvart. „Þetta
er hvatning fyrir allt fólkið í kringum mig sem er að vinna að þessu.
Ég tók ekki alveg til mín þessi
verðlaun. Mikið af því fólki sem
hefur komið að þessu hefur aldrei
verið nefnt. Það sem er kannski
enn mikilvægara eru menn sem
ruddu hálfgerðan farveg fyrir
Íslendinga, eins og Jón Þór í Saga
film, Snorri í Pegasus og náttúrulega Hrafn Gunnlaugsson og Friðrik Þór og fullt af öðrum kvikmyndagerðarmönnum sem hafa
kannski sett húsin sín undir og líf
sitt til þess að mennta og þjálfa
fólk í þessum bransa sem maður
getur síðan gengið í og notað. Það
er efst í huga hjá mér að einhver
hafi þorað að gera þetta á undan
manni.“
(- Å ÖOLFIMI GËÈ UPPHITUN
Magnús viðurkennir að hafa sjálfur lagt nánast líf sitt undir. „Það
kemur eiginlega ekkert af sjálfu
sér nema kannski maður sé heppinn og heppni er ekki til nema þá
tímabundið,“ segir hann. „Ég er að
gera eitthvað sem ég hef ánægju
af og get ekkert vælt yfir því að
það sé eitthvað erfitt. En auðvitað
hefur maður tekið á því. Maður
hefur komið heim og þurft að sofa
í 40 mínútur áður en næsta törn
hefst. Þegar við tókum upp þessa
35 þætti þá vorum við að koma
heim klukkan fimm og fórum
kannski út aftur hálf átta. Þetta
gerðum við í fjórtán mánuði alla
daga vikunnar.“
En hvernig hefur hann eiginlega
farið að þessu? „Ég held að ég hafi
verið ótrúlega heppinn að því leytinu til að vera í mjög góðu formi
áður en ég fór í þetta og ég segi að
heimsmeistarakeppnin [í þolfimi]
hafi bara verið góð upphitun,“
segir hann og hlær.
%INMANA EINS OG 7ALT
$ISNEY
Magnús segist vera innbyggður jógi og það hafi
komið sér vel. „Ég hef komist að því á seinni árum að
ég get fengið orku úti um
allt. Að verða bensínlaus
gerist ekki oft hjá mér en
auðvitað verður maður
þreyttur og þá tekur maður
rangar ákvarðanir,“ segir
hann og líkir sér að sumu
leyti við Walt Disney, sem
var einmana því enginn
skildi hann til að byrja með.
Einnig átti Disney oft átt í
fjárhagserfiðleikum
og
varð til að mynda þrisvar
sinnum gjaldþrota. Sjálfur
segist Magnús aldrei hafa
verið nálægt gjaldþroti en
samt hafi hann aldrei tekið
pening úr Latabæ fyrir
sjálfan sig.
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-EÈ EPLI TIL "ANDARÅKJANNA
Magnús hefur verið duglegur, í
gervi Íþróttaálfsins, við að styðja
gott málefni. Hefur hann fengið
þúsundir bréfa þar sem óskað
hefur verið eftir kröftum hans.
Nýverið var hann staddur í London
til að opna íþróttahús sem var nefnt
í höfuðið á honum og einnig hefur
hann heimsótt veik börn. „Það sem
hafði mest áhrif á mig var veikur
strákur í Bandaríkjunum sem átti
lítið eftir. Ég ákvað að fara strax og
spurði hvað ég ætti að koma með
til hans. Þá sagði hann íþróttanammi, eða eitt epli. Þá áttar maður
sig á því þegar maður flýgur um
hálfan hnöttinn með eitt epli í farteskinu hversu rosaleg ábyrgð
fylgir þessu og hversu mikil áhrif
þetta hefur.“
,ATIB¾R ENGINN SKYNDIBITI
Nýverið birtist grein eftir íslenskan bókmenntafræðing þar sem
Latibær var gagnrýndur fyrir að
vinna gegn öllu sem þátturinn
predikar. Þátturinn væri sjálfur skyndibiti sem hvetti
krakka til að vera inni hjá sér,
glápa á sjónvarpið og kaupa
síðan alls konar Latabæjarvörur. Magnús segir að
ekkert sé hafið yfir
gagnrýni og tvær
hliðar
séu
á
öllum málum.
„Ég er ekkert
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viss um að Latibær sé heimsins
besta prógramm en ég er viss um
að Latibær hefur gert sitt besta.
Án þess að vita neitt um það efast
ég um að hún [greinarhöfundur]
eigi börn. Það skiptir töluverðu
máli þegar maður eignast börn, þá
hugsar maður öðruvísi,“ segir
Magnús. „Ég held reyndar að ef
Latibær væri skyndibitaboðskapur
þá myndi hann vera auglýstur eins
og 99% af öllu barnaefni á sælgæti.
Þar er 300% álagning og þar færðu
peningana þína til baka. Á Íslandi
er Latibær ekki einu sinni kominn
á djús, hann fór bara í vatn, sem er
ekki mikill gróðabissness. Við
eigum íslenskt prumpulag sem er
örugglega ekki sú fyrirmynd sem
Íslendingar vilja hafa. Mér finnst
Prumpulagið hans Dr. Gunna vera
með fyndari lögum sem ég hef
hoppað með mínum börnum en
Latibær er bara að reyna að vera
með jákvæðan boðskap og gera
hlutina á skemmtilegan hátt.“

2¹NDÕRIR Ö¾TTIR
Orðróm um að Latibær ætli að
hasla sér völl á leikfangamarkaðnum segir Magnús á rökum reistan en
það sé einungis gert
til að hægt sé að
framleiða þættina. Hver þáttur af Latabæ
kostar 42 til
56 milljón-

ir króna, sem er mun dýrara en
gengur og gerist. Magnús segist
vilja tryggja að gæðin séu fyrir
hendi og því þurfi að fá inn pening
til að borga þetta allt saman, því
sjónvarpsstöðvar borgi lítið fyrir
barnaefni.

 MJËLKURFERNUM Å -EXÅKË
Magnús er nýkominn heim frá
Bretlandi þar sem hann fór í fjölda
viðtala hjá blöðum og í sjónvarpi.
Fór hann m.a. í spjallþátt þar sem
Michael Bolton var á meðal gesta.
Latabæjar-smáskífa verður jafnframt gefin þar út á næstunni og er
henni spáð miklum vinsældum.
Vinsældir í S-Ameríku eru einnig
að aukast og á næsta ári verða settar myndir af Íþróttaálfinum á 4,5
milljónir mjólkurferna á dag í
Mexíkó. Einnig ætla Brasilíumenn
og Argentínumenn að setja upp
stórar Latabæjarsýningar.
Fyrir utan þetta er verið að leggja
drög að fyrstu Latabæjar-bíómyndinni sem mun fjalla um uppruna
Íþróttaálfsins. „Latibær er á krossgötum. Latibær getur sameinast
stórfyrirtæki, hann gæti verið
keyptur af öðru fyrirtæki og við
gætum ákveðið að stækka Latabæ
og blása til sóknar. Latibær hefur
að vísu aldrei fengið styrki. Við
sóttum um en höfum alltaf fengið
nei, en ég mjög ánægður með að
ríkisstjórnin ætli að setja meiri
pening í íslenskan kvikmyndaiðnað,“ segir hann.
 HOPP OG  ARMBEYGJUR
Magnús segist eiga mörg ár
eftir í Latabæ. „Í gær [á
fimmtudag] þurfti ég að gera
50 spíkathopp og 150 armbeygjur og ég verð að viðurkenna að þetta er orðið erfiðara og erfiðara. Ég varð 42 ára
um daginn og það er farið að
taka lengri tíma að jafna sig.
Ég hef ekki mikinn tíma til að
æfa mig en ég er að reyna
eftir bestu getu að gera þetta.
Þú þarf að vera heitur í öllum
tökum. Maður þarf kannski að
hoppa í splitt klukkan níu um
morguninn, aftur klukkan tvö
og síðan klukkan sex. Maður
þarf að vera heitur líkamlega
allan daginn, dag eftir dag, og
það er meira en að segja það.
Þessu gerði ég mér ekki grein
fyrir þegar ég samdi þetta.“
6)¨ 34*«2.6®,).. -AGNÒS HEFUR
VERIÈ LENGI VIÈ STJËRNVÎLINN HJ¹
,ATAB¾ MEÈ FR¹B¾RUM ¹RANGRI
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70 þúsund gestir

5 edduverðlaun
besta mynd, besti leikari, besti
leikstjórinn, besti aukaleikarinn
og besta tónlistin (Mugison)

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

M.M.J. kvikmyndir.com
"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"
S.V. MBL

- BLAÐIÐ

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI..."
Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

LI
ENSKU TA
SKU OG
MEÐ ÍSLEN

- V.J.V. TOPP5.IS

SÍMI 564 0000
PULSE
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
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 og 6
kl. 12, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.50, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 12 og 1.40 B.I. 7 ÁRA

PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
* KRAFTSÝNING

kl. 2, 5, 8 og 11* B.I. 14 ÁRA
kl. 2 og 4
kl. 8
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 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

Vill vera ungleg
hrukkkunum og hægja á öldrunarferlinu.
Moss notar meðal annars það
að fara alltaf snemma að sofa,
drekkur tvo lítra af vatni á dag
ásamt því að hún borðar bara lífrænan mat.
Bresk slúðurblöð halda því
fram að ástæðan fyrir aldursáráttu Moss sé að hún er trúlofuð
rokkaranum Pete Doherty sem er
fimm árum yngri en fyrirsætan.
„Moss er hrædd um að Pete fari
frá henni með yngri fyrirsætu,“
segir vinkona Moss við blaðið
Grazia, en Pete er víst duglegur að
muna eftir því að hrósa unnustu
sinni daglega og finnst aldursárátta hennar vera út í hött.
Parið mun ganga í það heilaga á
afmælisdegi Moss í janúar en þá
verður hún 33 ára.

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN

9E. R

HV UR!
VINN

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Ofurfyrirsætan Kate Moss er
farin af áhyggjur af því að eldast.
Fyrirsætan skaust upp á stjörnuhimininn
fyrir áratug
og
einmitt
fyrir að vera
með einstaklega unglegt
útlit en nú
segist Moss
bara
sjá
hrukkur
þegar
hún
lítur í spegil.
Moss er 32
+!4% -/33 %R MEÈ
ára og ætlar
MIKLA ¹R¹TTU FYRIR ÖVÅ
sér að gera
AÈ VIÈHALDA UNGLEGU
ÒTLITI SÅNU OG ER HR¾DD allt sem í
UM AÈ UNNUSTI SINN
hennar valdi
0ETE $OHERTY FARI FR¹
stendur til að
SÁR EF HÒN F¾R HRUKKUR sporna
við

(!&34%).. -)#(!%, -¹LAÈI GL¾SILEGT M¹LVERK ¹ VEGG BÒÈARINNAR 3PÒÒTNIK ¹ ,AUGAVEGINUM SEM VEKUR MIKLA ATHYGLI VIÈSKIPTA

VINA

Fangaði karaktera í Spúútnik
Athyglisvert málverk Hafsteins Michael hefur lífgað
mikið upp á verslunina
Spúútnik á Laugavegi.
Það hafa margir viðskiptavinir
verslunarinnar Spúútnik rekið upp
stór augu þegar þeir sáu málverk
sem prýðir einn vegg verslunarinnar sem staðsett er á Laugaveginum. Verkið er eftir myndlistarmanninn Hafstein Michael en hann
útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskólanum árið 1999. „Þura, eigandi búðarinnar, bað mig um að

koma með hugmyndir eða gera
eitthvað fyrir búðina. Þá ákvað ég
að mála málverk á vegginn,“ segir
Hafsteinn sem hefur ekki áhyggjur af því að hann geti ekki selt
verkið eða farið með það á sýningu
heldur var verkið gert gagngert
fyrir Spútnikk.
„Ég var að reyna að fanga karakter fólksins í búðinni eða þess
sem var að skottast í kringum mig
á meðan ég var að mála myndina,“
segir Hafsteinn, en bætir því við
að hann hafi svo blandað sínum
eigin persónuleika inn í myndina
eins og hann geri ávallt í sinni list.

Hafsteinn hefur unnið mikið
með Jóni Sæmundi hjá fatamerkinu Dead ásamt því að grípa í hin
ýmsu verkefni á milli þess sem
hann ver löngum stundum á vinnustofu sinni á Hverfisgötunni.
„Á döfinni hjá mér er að koma
upp samsýningu á Næsta bar ásamt
því að ég var að fá símtal frá Leikfélagi Akureyrar og verð því fyrir
norðan í næsta mánuði að sjá ýmislegt fyrir uppsetningu leikritsins
Svarti kötturinn,“ segir Hafsteinn
að lokum og hefur greinilega í
miklu að snúast þessa dagana.
¹P

SPARBÍÓ 450 krkr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

HAGATORGI • S. 530 1919

Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar
ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

THE DEPARTED
kl. 3 - 6 - 9
MÝRIN
kl. 3-5-7-9 -10:15
SCANNER DARKLY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

Martin Short

B.i. 16
B.i. 12

BÖRN
THE QUEEN

kl. 4-6-8
kl. 3:30

B.i.12
B.i. 12

B.i.16

- Ítölsk kvikmyndahátíð -

JÓLASVEININN 3
Núna þarf Jólasveinninn (T. Allen) að taka á stóra
sínum enda hyggst Jack Frost (M. Short) eigna sér
jólin og verða nýr og betri jólasveinn!

23. nóv - 3. des.

Þorir þú aftur ?

Sýningartímar
FESTA DI LAUREA
(útskriftarveislan)

Sýnd kl. 6
STORIA DI RAGAZZI
E DI RAGAZZE
(saga um stráka og stelpur)

(FRÁFÖLLNU (

Sýnd kl. 8
UOMO IN PIÙ, L’

HINIR

(honum er ofaukið)

Sýnd kl. 10:10

(ﬂugstrákar)

Býður áskrifendum sínum

(

(síðastikossinn)

SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal

/ ÁLFABAKKA

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð
kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
B.i.14
kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 5:50 - 8 - 9:10 - 10:20 - 11:30 B.i. 16
kl. 1:45 - 4
Leyfð

SPARBÍÓ 450 krkr

FLY BOYS
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal

2fyrir1

(

í bíó

/ KRINGLUNNI
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 6
kl. 1:45 - 3:40
kl. 4
kl. 1:45

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal
ADRIFT
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
kl. 5:50 - 8:15-10:30
kl. 10:10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 10:10
kl. 8
kl. 4

Leyfð
B.i. 16
B.i. 16
Leyfð

á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni

Gegn framvísun miða sem var framan
á Mogganum á laugardaginn

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
SANTA CLAUSE 3
FLYBOYS
JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 4 - 7 - 10
kl. 2 - 5:30 - 8
kl. 10:10
kl. 2

/ AKUREYRI
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

B.i.12
B.i.12
Leyfð

THE GRUDGE 2
SANTA CLAUSE 3
VEGGIE TALES M/- Ísl tal
BARNYARD M/- Ísl tal
ADRIFT

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

B.i. 16
Leyfð
Leyfð
Leyfð
B.i.12

450 krkr gulu á laugardögum og sunnudögum
SPARBÍÓ
Munið afsláttinn

á allar sýningar merktar með appelsínu-

"ETRI $ANMÎRK FYRIR ¥SLENDINGA Gospel opnar sálina
Gospelkór Jóns Vídalíns, sem er
skipaður ungmennum á aldrinum 15
til 25 ára, heldur sína fyrstu tónleika
í Fjölbrautaskóla Garðabæjar í dag.
Kórinn er skipaður 35 til 40 ungmennum og er Þóra Gísladóttir
stjórnandi hans. Að sögn Sr. Jónu
Hrannar Bolladóttur, sóknarprests í
Garðaprestakalli, hefur kórinn æft
stíft undanfarna tvo mánuði. „Það
hefur verið draumur hjá mér í mörg
ár að draga gospeltónlistina inn í
kirkjustarfið. Hún getur laðað að
ungt fólk á framhaldsskólaaldri sem
sést síst í kirkjunni,“ segir Jóna
Hrönn. „Það er gaman ef kirkjan
getur teygt sig í þessa átt, ef við
getum nálgast þeirra menningarheim og tónlistarheim meira,“ segir
hún. „Í þessar gospeltónlist þarftu að
opna sál þína svo gífurlega og mér

Landar okkar búsettir í
Danmörku hafa ekki látið
bugast þótt baunarnir skjóti
á viðskiptafólkið okkar föstum skotum dag eftir dag.
Piltarnir í tónlistarfélaginu
Beatless Propaganda eru
gott dæmi um framtakssama Íslendinga og þeir
vita ekkert betra í stöðunni
en að standa fyrir tónleikum íslenskra hljómsveita í
Danmörku.
„Danir eru miklu opnari í dag
fyrir aðeins öðruvísi tónlist en
þeir voru fyrir fimm árum þegar
við fluttum hingað. Dönsk tónlist
hefur líka batnað mikið á þessum
tíma. Munurinn er samt sá að
Danir elta á meðan Íslendingar
gera eitthvað nýtt,“ segja þeir
Eggert Steinsen, Þórir Óskarsson
og Hjalti Már Einarsson sem
standa að baki tónlistarfélaginu.
Fyrstu tónleikarnir á vegum þess
voru haldnir í haust þegar Singapore Sling og Stafrænn Hákon
léku fyrir gesti í Kristjaníu í Kaupmannahöfn.
„Við höfum tröllatrú á íslenskri
tónlist og viljum auka veg hennar
hér úti. Það hefur nefnilega of oft
gerst að tónleikar íslenskra tónlistarmanna hér úti eru lítið kynntir sem kemur auðvitað niður á
mætingunni. Þessu viljum við
breyta. Tónleikarnir í haust heppnuðust til dæmis mjög vel og það
var góð blanda af Íslendingum og
Dönum í salnum. Sem var mjög
ánægjulegt enda nauðsynlegt að
höfða til Dana líka ef við ætlum að
fá fleiri en þrjú hundruð manns á
tónleika. Þess vegna langar okkur

!4(!&.!-%.. ¥ +!50-!..!(®&. ¶EIR %GGERT 3TEINSEN ¶ËRIR «SKARSSON OG (JALTI
-¹R %INARSSON HAFA FARIÈ VEL AF STAÈ MEÈ TËNLISTARFÁLAGIÈ "EATLESS 0ROPAGANDA Å
+AUPMANNAHÎFN
&2¡44!",!¨)¨+3

líka að stefna saman hljómsveitum frá báðum löndum til að geta
haldið enn stærri tónleika,“ segja
þeir piltar og áhuginn á viðfangsefninu leynir sér ekki.
Spurðir um hvert framhaldið
verði hjá Beatless Propaganda
segjast þeir stefna á að halda að
minnsta kosti ferna tónleika eftir
áramót og fram að sumri. „Við
erum með lista yfir hljómsveitir
sem við viljum gjarnan fá út en
erum opnir fyrir hugmyndum og
skorum á metnaðarfulla íslenska
tónlistarmenn að setja sig í samband við okkur ef þá langar til að
koma.“
Piltarnir neita því ekki að þetta
stúss kosti sitt og væri ekki mögu-

&2¡44)2 !& &«,+)
+ANADÅSKA POPPSÎNGKONAN .ELLY
&URTADO HEFUR HAFNAÈ TILBOÈI
KARLATÅMARITSINS 0LAYBOY UM AÈ SITJA
FYRIR &URTADO SEM HRESSTI NÕLEGA UPP
¹ ÅMYND SÅNA MEÈ RAUÈUM
VARALIT MEÈAL ANNARS
SEGIR AÈ HENNI HAFI VERIÈ
BOÈIN H¹LF MILLJËN DALA
FYRIR MYNDASYRPU Å BLAÈINU
b¡G V¾RI BARA AÈ KITLA
HÁGËMAGIRNDINA Å SJ¹LFRI
MÁR 4ILBOÈIÈ ER SAMT SPENNANDI
OG FREISTANDI EN KRINGUMST¾ÈURNAR
ER EKKI RÁTTAR ¡G ÒTILOKA ÖË EKKERT Å
FRAMTÅÈINNI m SEGIR SÎNGKONAN

legt nema fyrir stuðning frá Glitni
og Icelandair. Einnig eiga þeir í
samstarfi við verslun 12 Tóna í
Kaupmannahöfn þannig að allir
þeir sem halda tónleika á þeirra
vegum spila líka í versluninni sem
skiptir máli upp á kynninguna að
gera.
Næstu tónleikar Beatless Propaganda verða haldnir föstudaginn
8. desember þegar hljómsveitirnar Dr. Spock og Croisztans stíga á
svið á tónleikastaðnum The Rock í
miðbæ Kaupmannahafnar og er
miðasalan þegar hafin á Billetnet.
dk og á pósthúsum í Danmörku.
Upplýsingar um Beatless Propaganda er að finna á Myspace.com/
beatlesspropaganda.

KZ\\a_h
d\ad[ia_hb^`ajgkVa^

FYRIR TËNLEIKA SÅNA Å &JÎLBRAUTASKËLA
'ARÈAB¾JAR Å DAG
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

finnst krakkarnir hafa verið ótrúlega
hugrakkir.“
Gospelkórinn er jafnframt samstarfsverkefni við FG og fá krakkarnir sem taka þátt einingar metnar
sem valfag. Einnig eru krakkar í
kórnum úr öðrum framhaldsskólum.
Tónleikarnir hefjast klukkan
17.00 og eru allir aðdáendur gospeltónlistar hvattir til að mæta.
FB

SparBíó* — 450kr
Gómsæt og holl
teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

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

-%m&%*bb

Jackass
númer tvö

,*m,*m.%bb
A_h^ÂbncYVg
[VaaZ\V\ZnhaV
jeed\c^Âjg#

 &).'5 'OSPELKËRINN HEFUR ¾FT STÅFT

,,m,,m&%*bb

H`^e]dai^((&%*GZn`_Vk`
Hb^**(*+%%lll#gV[hda#^h
gV[hda5gV[hda#^h

Nýtt

ASNAKJÁLKAR 2 M/- ÍSL TAL. KL. 4 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK



 NËVEMBER  35..5$!'52

 &YRSTA STIGIÈ LOKSINS Å HÒS
2ËBERT 3IGHVATSSON OG L¾RISVEINAR HANS Å 7ETZLAR
FENGU LOKSINS SITT FYRSTA STIG Å ÖÕSKU ÒRVALSDEILDINNI Å
HANDBOLTA ¹ TÅMABILINU 2ËBERT TËK VIÈ LIÈINU ÖEGAR
LIÈIÈ VAR BÒIÈ AÈ TAPA SJÎ FYRSTU LEIKJUM TÅMABILSINS
OG HANN ÖURFTI AÈ BÅÈA Å FIMM LEIKI EFTIR FYRSTA STIGINU
¶AÈ KOM EFTIR   JAFNTEFLI GEGN
(AMBURG ¹ HEIMAVELLI EFTIR AÈ 7ETZLAR
HAFÈI REYNDAR LEITT LEIKINN   ÖEGAR
SKAMMT VAR TIL LEIKSLOKA ,EIKMENN
(AMBURG VORU MEIRA AÈ SEGJA
MANNI F¾RRI EN ALLT KOM FYRIR EKKI
7ETZLAR ER SEM FYRR Å NEÈSTA
S¾TI DEILDARINNAR OG ER ÒTLITIÈ
HELDUR SVART

./2$)# 0(/4/3"/.'!243

-EISTARAKEPPNI FÁLAGA

Íslendingaslagur í úrslitum
(!.$"/,4) Það verður sannkallaður Íslendingaslagur í úrslitaleik
meistarakeppni félaga sem hófst í
gær með undanúrslitaleikjunum.
Þá lögðu Gummersbach lið
Lemgo með 34 mörkum gegn 33.
Þá sigruðu Evrópumeistarar
Ciudad Real lið Medwedi frá
Moskvu, 37-34.
Guðjón Valur Sigurðsson og
Róbert Gunnarsson skoruðu
fimm mörk hvor fyrir Gummersbach en liðið er þjálfað af Alfreði
Gíslasyni. Guðlaugur Arnarsson
lék í vörn liðsins. Hvorki Logi
Geirsson né Ásgeir Örn Hallgrímsson skoruðu fyrir Lemgo.
Ólafur Stefánsson skoraði 5
mörk fyrir Ciudad Real.
ES¹
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3UNNUDAGUR
N N ,%)+)2
F  ¶RÅR LEIKIR Å $(, DEILD KARLA
&YLKIR (+ Å &YLKISHÎLLINNI (AUKAR ¥2
¹ SVÎLLUM OG !KUREYRI 6ALUR Å +!
HEIMILINU

F  TTA LEIKIR Å ,ÕSINGABIKAR
++¥ OG ,ÕSINGAR Å KARLAFLOKKI
+&¥ +EFLAVÅK " .JARÈVÅK " (AMAR
3ELFOSS 3INDRI 6ALUR  -OSTRI
"REIÈABLIK "  Å 3TYKKISHËLMI
$RANGUR &3U  (ÎTTUR +EFLAVÅK
 "ROKEY 3TJARNAN  Å
3ELJASKËLA 'RINDAVÅK 3N¾FELL  

N N 3*«.6!20
F  !FM¾LISMËT (ELGA
«LAFSSONAR Å SK¹K ¹ 3ÕN

F  %NSKA KNATTSPYRNAN ¹
3KJ¹3PORTI "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
.EWCASTLE OG 0ORTSMOUTH

F  %NSKA KNATTSPYRNAN ¹
3KJ¹3PORTI "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
-ANCHESTER 5NITED OG #HELSEA

F  3P¾NSKA KNATTSPYRNAN ¹
3ÕN "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 2EAL
"ETIS OG %SPANYOL

F  3P¾NSKA KNATTSPYRNAN ¹
3ÕN "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 6ALENCIA
OG 2EAL -ADRID

F  ¶RUMUSKOT ¹ 3KJ¹3PORTI
F  ¥TALSKA KNATTSPYRNAN ¹
3KJ¹3PORTI "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
0ALERMO OG )NTER
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(ULUNNI LYFT AF ÅSLENSKA
LEIKMANNAMARKAÈNUM
Fréttablaðið mun í greinum alla næstu viku lyfta hulunni af hinum dulda leikmannamarkaði í íslenskri knattspyrnu. Í greinunum kemur meðal annars fram
hversu mikið leikmenn á Íslandi fá greitt í dag og hvaða lið borga best. Upplýsingarnar koma beint frá leikmönnum Landsbankadeildarinnar.
„svart“? Hvaða félög brjóta reglHvað eru leikmenn að fá í laun?
&«4"/,4) Það hefur mikið verið
ur um félagaskipti og hvaða félög
Hvernig samningar eru í boði hjá
rætt og ritað um laun íslenskra
eiga mestu peningana? Þessar
hverju félagi? Er enn verið að
knattspyrnumanna síðustu vikur.
spurningar eru á meðal þeirra
borga leikTalað hefur verið um að leikmenn
sem lagðar voru fyrir leikmennmönnséu að fá himinhá laun samkvæmt
ina.
um
hinum og þessum heimildum en
Það er skemmst frá því að segja
sjaldan eða aldrei fáum við staðað leikmennirnir tóku ákaflega
festar fréttir af launum eða kaupvel í bón blaðsins, voru mjög samverði leikmanna á íslenska leikstarfsfúsir og töluðu hreint og
mannamarkaðinum. Hvorki frá
beint um hlutina.
leikmönnum né félögum.
Þeir koma ekki fram undir
Nú síðast var talað um að Helgi
nafni enda var tilgangur úttektarSigurðsson hefði farið til Vals á
innar ekki sá að komast að því
fimm milljónir króna og svo hefur
hvað einstaka leikmenn hafa í
því verið haldið fram að eftirlaun heldur hvernig málum sé
sóttustu strákarnir á markaðnháttað almennt á íslenska leikum innanlands séu að fá um
mannamarkaðnum.
hálfa milljón á mánuði og jafnLeikmönnunum
sjálfum
vel meira.
fannst tími kominn á að opna
Íslenski leikmannamarkaðumræðuna og ekki síst fyrir
urinn er ákaflega sérstakur fyrir
þær sakir að þessi mikla
margra hluta sakir og
leynd er þeim ekki í hag og
ekki síst fyrir þá staðí viðtölunum kom meðal
reynd hversu lokaður
annars fram að þeir hafa
hann er og hversu mikið
flestir í raun og veru
feimnismál
laun
og
ekki hugmynd um hversu
kaupverð leikmanna eru.
há laun þeir geti farið
Hvað er eiginlega verið að
fram á.
fela?
Allar þær upplýsingFréttablaðið hefur undar sem verður að finna í
anfarnar vikur tekið
greinum vikunnar eru
ítarleg viðtöl við marga
alfarið fengnar frá leikaf eftirsóttustu knattmönnunum sjálfum.
spyrnumönnum landsÍ fyrstu greininni
ins síðustu ár í þeirri
sem birtist á morgun
von að geta dregið upp
verður fjallað um
skýra mynd af því
hversu há laun leikhvernig markaðurinn
sé í raun og veru og (6!¨ & ,%)+-%.. ) ,!5. &RÁTTABLAÈIÈ MUN LYFTA HULUNNI AF ÅSLENSKA menn í Landsbankadeildinni hafa í raun
hvernig hann hefur LEIKMANNAMARKAÈNUM N¾STU DAGA EN TIL ÖESS FÁKK BLAÈIÈ AÈSTOÈ EFTIR
SËTTUSTU LEIKMANNA ,ANDSBANKADEILDARINNAR
og veru.
breyst á undanförnum
árum.
HENRY FRETTABLADIDIS

%++%24 '%&)¨ %&4)2 &¾REYSKU VARNAR

MENNIRNIR REYNA AÈ HALDA AFTUR AF 2AKEL
$ÎGG "RAGADËTTUR
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

¥SLAND &¾REYJAR

Tveir sigrar hjá
Íslendingum
(!.$"/,4) Ísland lauk í gær

sínum undirbúningi fyrir
forkeppni HM kvenna sem fer
fram í Frakklandi árið 2007. Liðið
lék um helgina tvo leiki gegn
Færeyingum og vann þá báða
heldur sannfærandi.
Á föstudagskvöldið vann
Ísland afar sannfærandi sigur, 4311, eftir staðan var 23-7 í hálfleik.
Hanna G. Stefánsdóttir var þá
markahæst í liðinu með tíu mörk
en Dagný Skúladóttir skoraði sex.
Í gær var heldur jafnara með
liðunum en Ísland vann leikinn,
27-21. Sólveig Lára Kjærnested
skoraði fimm mörk og Rakel
Dögg Bragadóttir fjögur.
Íslenska liðið fer í dag til
Rúmeníu þar sem það tekur þátt í
forkeppni HM ásamt heimamönnum, Portúgal, Ítalíu og Aserbaídsjan.
ES¹

,OGI 'UNNARSSON

24 stig í tapleik
+®2&5"/,4) Landsliðsmaðurinn

Logi Gunnarsson skoraði 24 stig í
leik ToPo og Porvoo sem síðarnefnda liði vann heldur óvænt,
94-83, á heimavelli Loga og
félaga.
Logi var stigahæstur leikmanna ToPo í leiknum en liðið er
nú í fimmta sæti finnsku úrvalsdeildarinnar með níu leiki unna
en sjö tapaða.
ES¹

-ANCHESTER 5NITED TOPPLIÈ ENSKU ÒRVALSDEILDARINNAR TEKUR ¹ MËTI %NGLANDSMEISTURUM #HELSEA Å DAG

Langstærsti leikur tímabilsins til þessa
&«4"/,4) Mikil eftirvænting ríkir
fyrir leik Manchester United og
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í
dag. Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea, er í stöðu sem hann
hefur ekki fengið að kynnast síðan
hann tók við stjórnartaumunum
hjá félaginu. Liðið er í næstefsta
sæti og er þremur stigum frá
Manchester United sem er á toppi
deildarinnar. Með sigri í leiknum
nær United sex stiga forskoti á
Chelsea og það er eitthvað sem
Mourinho vill ekki að gerist.
Mourinho og Sir Alex Ferguson
hafa haft frekar hljótt um sig í
aðdraganda leiksins en samskipti
þeirra virðast einkennast af gagnkvæmri virðingu. Peter Kenyon
og Cristiano Ronaldo hafa séð um
að koma með sleggjurnar í fjölmiðlum en Kenyon byrjaði með
því að lýsa því yfir að stefnan væri
sett á að gera Chelsea að stærra

félagi en Manchester United og að
það takmark ætti að nást 2014.
„Þessi ummæli snerta mig ekki
neitt, mér er sama hvernig önnur
félög líta á hlutina. Það eina sem
ég veit er að hvert sem við förum
í heiminum er alltaf stór hópur
stuðningsmanna sem tekur á móti
okkur. Við eigum frábæra sögu að
baki og spilum oftast skemmtilegan fótbolta. Það held ég að sé aðalástæðan á bak við þennan fjölda
stuðningsmanna,“ sagði Sir Alex í
viðtali í gær.
Manchester United vann viðureign sína gegn Chelsea á Old Trafford 1-0 á síðasta tímabili þar sem
Darren Fletcher skoraði eina
markið. Útlit er fyrir að allar
stærstu stjörnurnar verði með í
leiknum í dag en eina breytingin
sem má búast við að verði gerð á
byrjunarliði United frá síðasta
leik er sú að Patrice Evra kemur

líklega í vinstri bakvörðinn í stað
Gabriel Heinze. Frank Lampard
spilaði ekki með Chelsea í meistaradeildinni í síðustu viku vegna
leikbanns en verður nú með.
Manchester United hefur verið
það lið sem verið hefur mest sannfærandi á tímabilinu en útlit er
fyrir að baráttan um Englandsmeistaratitilinn verði einvígi gegn
Chelsea. Þegar tölfræði þessara
liða er borin saman er hún mjög
svipuð að mörgu leyti en hvað
sóknina varðar er það United sem
hefur vinninginn. Liðið hefur til
að mynda átt talsvert fleiri fyrirgjafir og skot að marki á tímabilinu en Englandsmeistararnir. EGM
¥ %,$,¥.5..)

&RANK ,AMPARD OG #RISTIANO
2ONALDO VERÈA B¹ÈIR Å SVIÈS
LJËSINU ¹ /LD 4RAFFORD Å DAG
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3
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5TAH *AZZ VANN ,! ,AKERS Å FYRRINËTT OG ÖAR MEÈ SINN ¹TTUNDA LEIK Å RÎÈ

Utah heldur áfram að fara á kostum í NBA
$)/5& %R EKKI S¹ VINS¾LASTI Å ENSKA

BOLTANUM

./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

%L (ADJI $IOUF

Viðurkennir
leikaraskap
&«4"/,4) El-Hadji Diouf, leikmað-

ur Bolton, hefur viðurkennt að
stunda leikaraskap en segist alls
ekki vera sá eini. Hann segist
bara vera snjall þegar hann lætur
sig falla í vítateig andstæðinga til
að reyna að fiska vítaspyrnu.
„Stundum þarf ég að láta mig
falla til að vinna víti. Þetta er
bara hluti af fótboltanum.
Snjöllustu knattspyrnumenn
samtímans stunda þetta,“ sagði
Diouf sem á klárlega ekki eftir að
auka vinsældir sínar með þessum
ummælum. Hann hefur verið að
spila vel með Bolton en hefur þó
nokkrum sinnum komist í
fréttirnar fyrir hegðun sína. EGM

+®2&5"/,4) Tímabilið í NBAkörfuboltanum hefur byrjað lygilega vel fyrir Utah Jazz sem hefur
unnið tólf leiki af þrettán í haust.
Er það besta byrjun liðsins frá
upphafi í deildinni og í fyrrinótt
gerði liðið sér lítið fyrir og vann
LA Lakers með 114 stigum gegn
108. Utah vann síðasta leikhlutann með tólf stigum og er það
ekki í fyrsta skiptið sem liðið
vinnur leiki sína á endasprettinum.
Kobe Bryant skoraði ekki nema
tvö stig í fjórða leikhlutanum,
þökk sé meðal annarra Andrei
Kirilenko sem lék sinn fyrsta leik
í gær eftir meiðsli sem voru búin
að hrjá hann í síðustu fimm leikj-

um á undan. Kirilenko varði fimm
skot í leiknum en Bryant skoraði
alls 27 stig.
„Hér kom upp sú staða að Kirilenko skoraði aðeins fjögur stig í
leiknum en var samt algjör lykilmaður í sigri liðsins,“ sagði Jerry
Sloan, þjálfari Utah.
Carlos Boozer hélt áfram að
sýna snilli sína og skoraði 31 stig
og tók sextán fráköst.
„Þeir keyrðu á okkur og settu
okkur aðeins út af laginu. En við
börðumst fyrir okkar hlut og
tókum alla stjórn í leiknum,“ sagði
Deron Williams sem skoraði ellefu af sínum fimmtán stigum í
fjórða leikhlutanum.
Í síðustu þremur leikjum sínum

hefur Utah þurft að ná upp sextán
stiga forskoti andstæðingsins tvívegis og 21 stigi einu sinni.
Dallas og San Antonio eru tvö
af sterkustu liðum deidarinnar og
áttust við í fyrrinótt. Dallas gerði
sér lítið fyrir og vann á útivelli,
95-92. Dirk Nowitzky fór sem fyrr
fyrir Dallas-liðinu og skoraði 31
stig, þar af fjórtán í síðasta leikhlutanum.
Þá áttust Denver og Golden
State við í ótrúlegum leik sem
lauk með 140-129 sigri Denver.
„Við getum aukið hraða okkar enn
frekar,“ vildi þjálfari Denver þó
meina þrátt fyrir flest skoruð stig
liðsins í einum leik síðan 1991.
ES¹
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+IRILENKO LÁT +OBE "RYANT EKKI KOMAST
UPP MEÈ NEITT MÒÈUR Å LEIK 5TAH OG
,AKERS
./2$)# 0(/4/3'%449
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,EONIDAS 3AMPANIS

Dæmdur í háfs
árs fangelsi
,9&4).'!2 Leonidas Sampanis
hefur verið dæmdur í hálfs árs
skilorðsbundið fangelsi fyrir að
hafa notað stera á Ólympíuleikunum í Aþenu fyrir tveimur árum.
Sampanis er grískur lyftingamaður sem vann bronsverðlaun á
leikunum en þau voru síðan tekin
af honum eftir að hann féll á
lyfjaprófi og var dæmdur í
keppnisbann. Sampanis hefur
neitað allri sök og segir að
einhver hafi látið sig taka stera
án hans vitneskju.
Þetta er mikið áfall fyrir grískt
íþróttalíf en rétt fyrir Ólympíuleikana voru spretthlaupararnir
Kostas Kenteris og Katarina
Thanou dæmd í bann eftir að hafa
skrópað í lyfjaprófi. Þau eiga
eftir að svara til saka fyrir
framan dómstóla en þau dvöldu í
fjóra daga á sjúkrahúsi um þetta
leyti og sögðust hafa lent í
mótorhjólaslysi.
EGM

.EMANJA 6IDIC AÈ AÈLAGAST

Ég get spilað
enn betur
&«4"/,4) Nemanja Vidic, varnar-

maður Manchester United, er sá
leikmaður sem hefur vakið hvað
mesta athygli í enska boltanum á
þessu tímabili. Þessi serbneski
landsliðsmaður kom til United
fyrir ári en gekk erfiðlega að fóta
sig í ensku deildinni til að byrja
með. Hann hefur spilað frábærlega að undanförnu og segist vera
farinn að aðlagast lífinu á
Englandi.
„Þetta var mjög erfitt í byrjun.
Ég bjó á hóteli og gekk erfiðlega
að aðlagast öðruvísi fótbolta og
öðruvísi menningu í nýju landi.
Ég var nokkurn veginn óþekktur
en samt keyptur fyrir sjö
milljónir punda. Stuðningsmenn
voru efins og ég skynjaði það, Nú
er allt komið á beinu brautina, ég
hef keypt mér hús og enskan er
orðin betri. Ég hef spilað vel en
get spilað enn betur og er
ákveðinn í að sýna það,“ sagði
Vidic.
EGM
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+NATTSPYRNUAKADEMÅAN 7EST (AM 5NITED
West Ham hefur alið af sér margan góðan knattspyrnumanninn um árin en félagið hefur ekki unnið marga bikara. Gullöld liðsins var
á sjöunda og átta áratugnum með Bobby Moore sem fyrirliða. Dagur Sveinn Dagbjartsson kynnti sér sögu West Ham.
&«4"/,4) West Ham United Foot-

ball Club var stofnað árið 1895.
Félagið hét upphaflega Thames
Ironworks Football Club en það
var stofnað af járn- og skipasmíðafélagi í London. Gælunafn félagsins er The Hammers eða Hamrarnir, ef við uppfærum það á
íslensku. Önnur gælunöfn sem
notuð eru um West Ham eru The
Irons (Járnin) og The Academy of
Football
(Knattspyrnuakademían). West Ham er Lundúnalið og
er staðsett í austurhluta borgarinnar, í Newham-hverfinu í London.
Á upphafsárum félagsins lék
það á Hermit Road vellinum og
varð fyrsta félagið til að nota flóðljós í einhverri líkingu við þau

flóðljós sem notuð eru nú til dags,
en það var í leik gegn Arsenal.
Þessi leikur var í Lundúna-deildinni sem þá var við lýði. Félagið
var að lokum borið út af Hermit
Road vellinum og neyddist til að
spila leiki sína á heimavöllum annarra liða.
Thames Ironworks var lagt
niður árið 1900 en 5. júlí þetta
sama ár var félagið endurvakið og
fékk þá nafnið West Ham United
Football Club. Þá varð félagið
atvinnumannafélag
og
fyrsti
framkvæmdastjóri West Ham var
Syd King. Gælunöfn West Ham,
Hamrarnir og Járnin, vísa til uppruna félagsins sem verkamanna
félag, stofnað af járn- og skipasmiðum.

Fimm árum eftir að félagið
gerðist atvinnumannalið fluttu
það á völl sem var á Upton Park
svæðinu í London og bar heitið
The Castle. Upprunalega hliðið að
þeim velli stendur enn fyrir utan
Boleyn Ground (Upton Park),
núverandi heimavöll West Ham.
Þegar saga West Ham er skoðuð vekur athygli að einungis tíu
framkvæmdastjórar hafa verið
starfandi hjá félaginu á þeim rúmlega 100 árum sem félagið hefur
verið við líði. Framkvæmdastjórar félagsins frá upphafi eru Syd
King (1901-1932), Charlie Paynter
(1932-1950), Ted Fenton (19501961), Ron Greenwood (19611974), John Lyall (1974-1989), Lou
Macari (1989-1990), Billy Bonds
(1990-1994), Harry Redknapp
(1994-2001), Glenn Roeder (20012003) og Alan Pardew (2003-?)
Þekktustu leikmenn félagsins í
gegnum tíðina eru líklega Martin
Peters, Bobby Moore og Geoff
Hurst, en allir voru þeir í enska
landsliðinu sem vann heimsmeistarakeppnina árið 1966. Bobby
Moore var fyrirliði liðsins og
Geoff Hurst er eini maðurinn í
sögunni sem skorað hefur þrennu
í úrslitaleik HM en sú þrenna kom
árið 1966 þegar England vann
Vestur-Þýskaland í úrslitaleik
keppninnar, 4-2. Geoff Hurst er
næst
markahæsti
leikmaður
félagsins frá upphafi en hann
skoraði 252 mörk á þrettán ára
ferli sínum sem leikmaður West
Ham. Markahæsti leikmaður West
Ham er hins vegar Vic Watson
sem skoraði 326 mörk á árunum
1920 til 1935.
Fyrir utan Upton Park má sjá
styttu af Bobby Moore þar sem
hann er að fagna heimsmeistaratitlinum ásamt Martin Peters,
Geoff Hurst og Ray Wilson, sem
var leikmaður Everton. Styttan er
gerð eftir frægri ljósmynd sem
tekin var á Wembley stuttu eftir
úrslitaleikinn. Moore lést 24.

"/""9 -//2% %R LÅKLEGA FR¾GASI LEIK
MAÈUR 7EST (AM EN STÒKA ¹ HEIMAVELLI
FÁLAGSINS HEITIR EFTIR ÖESSUM FYRRUM
FYRIRLIÈA LIÈSINS
./2$)# 0(/4/3'%449

febrúar árið 1993 úr krabbameini
en til marks um vinsældir Moores
þá var suðurstúka Upton Park
nefnd eftir honum skömmu eftir
andlát hans.
Ef við færum okkur aðeins nær
nútímanum og skoðum þá leikmenn sem slegið hafa í gegn hjá
félaginu á undaförnum áratug eða
svo er Paolo Di Canio ofarlega í
hugum manna, en það var Harry
Redknapp sem keypti ítalska snillinginn til félagsins. Di Canio lék
frábærlega á þeim tíma sem hann
var hjá West Ham og gladdi oft
augað með skemmtilegum tilburðum á vellinum.
Annar ástsæll sonur West Ham

er Trevor Brooking en hann lék
allan sinn feril hjá félaginu, frá
1967 til 1984. Brooking vann tvo
bikarmeistaratitla með West Ham
og skoraði m.a. sigurmarkið í
úrslitaleiknum gegn Arsenal.
Markið skoraði hann með skalla
sem þótti sjaldséð á þeim bænum.
West Ham er þekkt fyrir að ala
af sér afbragð knattspyrnumenn
og nægir þar að nefna leikmenn
eins og Joe Cole, Rio Ferdinand,
Frank Lampard, Michael Carrick
og Jermain Defoe sem dæmi.
West Ham hefur ekki verið
mjög sigursælt félag í gegnum tíðina en einkenni á West Ham er að
það hefur ávallt alið af sér góða
leikmenn, sem félagið neyðist svo
til að selja frá sér, auk þess sem
það hefur ávallt þótt leika
skemmtilegan fótbolta.
West Ham hefur aldrei unnið
efstu deildina á Englandi en félagið hefur þrisvar sinnum staðið
uppi sem sigurvegari í ensku bikarkeppninni, 1964, 1975 og 1980,
og tvisvar endað í öðru sæti í bikarkeppninni, árið 1923 og nú síðast í vor þegar liðið tapaði fyrir
Liverpool í vítaspyrnukeppni.
Liðið vann Evrópukeppni bikarhafa tvisvar í kjölfar þessara
bikarmeistaratitla, fyrst árið 1965
og einnig árið 1976. West Ham
vann einnig góðgerðarskjöldinn,
sem nú heitir samfélagsskjöldurinn, árið 1964 en það var einmitt
Bobby Moore sem var fyrirliði í
þessu sigursælasta liði West
Ham.
West Ham hefur tvisvar unnið
næstefstu deildina á Englandi,
fyrst árið 1958 og svo aftur árið
1981 en nýjasti titill félagsins kom
árið 1999 þegar liðið vann Intertoto
keppnina..
Eggert Magnússon er núverandi stjórnarformaður West Ham
en hann tók við því starfi af Terry
Brown sem hefur gegnt stjórnarformennsku hjá félaginu frá árinu
1992.
DAGUR FRETTABLADIDIS

FORMAÈ ER AÈ ST¾KKA 5PTON 0ARK OG MUN HANN Ö¹ TAKA  ¹HORFENDUR

Heitir í raun Boleyn Ground

%''%24 -!'.²33/. %R NÕR STJËRNARFORMAÈUR 7EST (AM EN HANN TËK VIÈ AF 4ERRY

"ROWN
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Hið rétta nafn heimavallar West
Ham er Boleyn Ground en oftast
nær gengur hann undir nafninu
Upton Park, eftir svæðinu í London þar sem völlurinn er. Völlurinn var byggður árið 1904. Grasflötur vallarins er 112x72
metrar.
Upton Park tekur 35.647 áhorfendur í sæti en völlurinn tók
miklum breytingum á tíunda áratug síðustu aldar. Árið 1993 var
suðurstúka vallarins endurbyggð
og ný tveggja hæða og 9.000 sæta
stúka byggð sem ber heitið Bobby
Moore stúkan.

"/,%9. '2/5.$ (EIMAVÎLLUR 7EST
(AM GENGUR YFIRLEITT UNDIR NAFNINU
5PTON 0ARK EN HANN HEITIR Å RAUN "OLEYN
'ROUND
./2$)# 0(/4/3'%449

Árið 1995 var norðurstúkan

endurbyggð og tveggja hæða og
6.000 sæta stúka byggð. Síðustu
endurbætur á vellinum voru
gerðar árið 2001 þegar vesturstúka vallarins var tekin út fyrir
15.000 sæta stúku sem kallast Dr.
Martens-stúkan.
Áform eru uppi um að stækka
völlinn á næstu árum og áætlað
er að hann taki u.þ.b. 45.500
áhorfendur. Þessar endurbætur
eiga að hafa það í för með sér að
horn vallarins verða lokuð. Allt
veltur þetta þó á því hvort West
Ham nái að festa sig í sessi í
ensku úrvalsdeildinni.

35..5$!'30%..).. *«. 3)'52¨52 %9*«,&33/.

Gæfan er ekki höndluð með Góljohnsen
„Staðan er 1-0 fyrir Barcelona og
það var hann Guðjohnsen landi
þinn sem skoraði,“ sagði barþjónninn á fótboltakránni í þorpinu
Carbonero þegar ég kom þangað
inn til að fylgjast með seinni hálfleik í viðureign Börsunga og Mallorca. Ég settist niður með kaffibollann og var að rifna úr þessu
hættulega monti sem stundum
getur leikið okkur íþróttaáhugamenn grátt. Þegar landi minn
bætti svo öðru marki við fannst
mér ég hafa himin höndum tekið.
Mér fannst þorpsbúar horfa á mig
með lotningu og ekki var ég frá
því að stúlkurnar sem eitthvert vit
höfðu á fótbolta nálguðust mig
með blik í auga.
„Þetta er stórleikur hjá Íslendingnum,“ sagði þulurinn og unaðskennd sem ég kannaðist við frá

því Íslendingar urðu heimsmeistarar í handknattleik gerði aftur
vart við sig. Reyndar var það í Bkeppni en það skiptir engu máli.
Ég þurfti á þessari upplyftingu að
halda þar sem ég hafði spilað minn
fyrsta leik með Carbonero-liðinu
deginum áður og einhverjir höfðu
verið að núa mér því um nasir að
hafa klúðrað dauðafæri.

¡G HATA 3AVIOLA
En þetta er hættuleg gæfa því
maður vinnur ekki fyrir henni
sjálfur, nema að því leyti að veðja
á heppilegt lið eða leikmann.
Henni fylgir einng sú árátta að
óska öðrum ógæfu. Til dæmis fyllist ég angist fyrir hönd gæfusmiðs
míns, Eiðs Smára, þegar Saviola
skorar en þeir eru í harðri samkeppni um framherjastöðuna. Ég

er farinn að hata Saviola. Ég sé
sömu angist framan í Ronaldo
þegar hann situr á varamannabekknum og sér annan framherja
skora fyrir Real Madrid. Hann var
til dæmis að hita upp í leiknum
gegn Steaua Bucarest þegar hann
heyrði áhangendur Madridinga
byrja að fagna marki. Kalt vatn
rann honum milli skinns og hörunds þar til honum varð ljóts að
miðvörður Steaua hefði óáreittur
skorað sjálfsmark. Þá brosti hann
út að eyrum og hélt áfram að
teygja nárann.
Svona haga áhangendur sér
líka. Stuðningsmenn Real Madrid
eru oft rétt búnir að skála fyrir
sigri síns liðs þegar þeir þurfa svo
að drekkja sorgum sínum þar sem
Barcelona vann einnig í sinni viðureign. Sömu sögu er að segja af

stuðningsmönnum Börsunga en
þeir ganga undir viðurnefninu
bossarnir (culés). Bossarnir eru
löngu hættir að ergja sig yfir
þessu viðurnefni enda er það
komið frá upphafsárum Barcelona
liðsins. Þá var hár veggur
umhverfis leikvanginn og sátu
menn uppi á honum. Þeir sem voru
utan við leikvanginn sáu því ófáa
bossa uppi á vegg og þótti því
þetta viðurnefni við hæfi.

'¾FA OG ËG¾FA
Ekki veit ég hvort gleður bossana
meira, gæfa eigin liðs eða ógæfa
óvinanna. Luis Figo gat til dæmis
glatt þá mjög með ógæfu sinni
meðan hann lék með Real Madrid
en þá var hann talinn hataðasti
maðurinn meðal bossanna. Nú
hefur reyndar Mourinho þjálfari

Chelsea skotið honum ref fyrir
rass hvað óvild bossanna varðar.
Leik Börsunga og Mallorca
lauk með sigri Eiðs Smára og
félaga, fjórum mörkum gegn
engu. Hann var kallaður Góljohnsen eftir leikinn í útbreiddu
íþróttablaði. Ég hélt reyndar fyrst
að verið væri að ræða um brekkusöng Árna Johnsen þegar ég rak
augun í þetta nýja viðurnefni.
Svo heyrði ég nokkra samherja
mína ræða um leikinn og minntust þeir á það að Íslendingurinn í
Barcelona hefði skorað tvö mörk.
„Það er eitthvað annað en þessi
klaufski Íslendingur sem við
erum með,“ svaraði þá einn þeirra
og minnti mig þannig óþægilega á
það að hver er sinnar gæfu smiður. En það er samt ofsalega gaman
þegar Eiður Smári skorar.
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Anelka í ham gegn Arsenal

Enska úrvalsdeildin
#(!2,4/. %6%24/.



&«4"/,4) Arsenal hefur lengi átt í

  (ERMANN (REIÈARSSON SJ¹LFSMARK 
!NDY 2EID  
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erfiðleikum með Bolton og sú varð
raunin í viðureign liðanna á
Reebok vellinum í gær. Abdoulaye
Faye kom Bolton yfir með skalla á
níundu mínútu en Kevin Davies
var heppinn að fá ekki rauða
spjaldið í fyrri hálfleik eftir að
hafa hrint Emmanuel Eboue.
Nicolas Anelka var að mæta sínu
gamla félagi og sýndi hann enga
vægð. Hann skoraði sitt fyrsta
mark fyrir Bolton í úrvalsdeildinni á lokamínútu fyrri hálfleiks.
Það var algjört gull af marki,
óverjandi þrumuskot af löngu
færi.
Strax í næstu sókn á eftir
minnkaði Arsenal muninn með
skallamarki frá Gilberto Silva og
staðan því 2-1 í hálfleik. Eitt mark
kom í síðari hálfleik og aftur var
Anelka á ferðinni. Arsenal fékk
sín færi í seinni hálfleik en liðið
komst næst því að skora þegar
Emmanuel Adebayor og Cesc
Fabregas áttu skot sem höfnuðu í
tréverkinu á marki Bolton.
„Þetta var virkilega sætur

  -ALCOLM #HRISTIE 
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"IKARKEPPNIN Å KÎRFU

ÍR lagði Íslandsmeistarana

!.%,+! 3KORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR "OLTON Å G¾R EN ÖAÈ FYRRA VAR EITT AF MÎRKUM TÅMABILS

INS

sigur og mörkin hjá Anelka mjög
mikilvæg fyrir hann. Eftir að hafa
gengið erfiðlega að finna netmöskvana er hann vonandi kominn í rétta gírinn,“ sagði Sam Allardyce, knattspyrnustjóri Bolton.
Arsenal er í sjötta sæti deildarinn-

./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

ar eftir leiki gærdagsins en liðið
er tólf stigum á eftir toppliði
Manchester United. Bolton hefur
leikið einum leik meira en Arsenal, er í þriðja sæti og tíu stigum
frá efsta sætinu.
EGM

+®2&5"/,4) ÍR gerði sér lítið fyrir
og lagði Íslandsmeistara Njarðvíkur í 32-liða úrslitum bikarkeppni KKÍ og Lýsingar í karlaflokki, 71-68. Var þetta fyrsti
leikur ÍR síðan Jón Arnar
Ingvarsson tók við liðinu.
„Ég gerði engar róttækar
breytingar á liðinu. Menn mættu
bara tilbúnir í slaginn og með rétt
hugarfar. Menn voru einbeittir og
staðráðnir í að vinna og er hægt að
fara langt á því,“ sagði Jón Arnar.
Hreggviður Magnússon skoraði
16 stig fyrir ÍR og Eiríkur
Önundarson 15.
ES¹

%GGERT HORFÈI ¹ SÅNA MENN SIGRA
West Ham vann nauman sigur á Sheffield United en fyrir leikinn var Eggert Magnússon kynntur fyrir
stuðningsmönnum og hlaut góðar móttökur. Carlos Tevez rauk heim eftir að hafa verið tekinn af velli.
&«4"/,4) Það var stór stund hjá
Eggerti Magnússyni í gær þegar
West Ham tók á móti Sheffield
United á heimavelli sínum. Þetta
var fyrsti leikur liðsins síðan hann
eignaðist félagið og náði það með
naumindum að landa þremur stigum með 1-0 sigri. Fyrir leikinn var
Eggert kynntur fyrir stuðningsmönnum og er óhætt að segja að
hann hafi fengið góðar móttökur á
Upton Park þar sem stuðningsmenn Hamranna klöppuðu honum
lof í lófa. Hayden Mullins skoraði
eina mark leiksins þegar tíu mínútur voru til hálfleiks en undir lok
leiksins var mark dæmt af Sheffield United.
„Það var mikil pressa á okkur í
dag, nýr eigandi mættur og
mótherjinn var lið sem erfitt er að
brjóta á bak aftur. Hurð skall
nærri hælum en ég er hæstánægður með að hafa náð öllum stigunum og hafa haldið hreinu. Óvissan
sem hefur verið í kringum félagið
hefur skapað erfitt andrúmsloft
en nú eru öll mál komin á hreint og
í okkar höndum að byggja upp,“
sagði Alan Pardew, knattspyrnustjóri West Ham, en liðið er nú í
fimmtánda sæti deildarinnar.
Neil Warnock, stjóri Sheffield
United, var allt annað en sáttur
við að markið undir lokin var
dæmt af. „Dómarar ættu að læra
eitthvað um fótbolta af okkur

)&3! 3TRONGMAN

Benedikt í sjöunda sæti
!&,2!5.)2 Keppni IFSA um
sterkasta mann heims lauk í
Reiðhöllinni í Víðidal í gær og bar
Litháinn Zydrunas Savickas sigur
úr býtum annað árið í röð eftir
harða keppni við Rússann Mikhail
Koklyaev. Þeir voru jafnir eftir
fyrri keppnisdaginn og fyrir
síðustu keppnisgreinina þar sem
Savickas hafði betur.
Benedikt Magnússon var eini
íslenski keppandinn sem komst í
úrslit og lenti hann í sjöunda sæti
eftir að hafa verið í því fjórða
eftir fyrri keppnisdaginn. Alls
komust tólf keppendur í úrslit.
ES¹

3)'526%'!2!2.)2

¶RÅR EFSTU ¹ MËTINU Å G¾R TËKU
VIÈ GL¾SILEGUM SIGURLAUNUM
Å G¾R ÖAR ¹ MEÈAL STYTTU SEM
HÎNNUÈ VAR TIL HEIÈURS *ËNS
0¹LI 3IGMARSSYNI OG M¹ SJ¹ ¹
INNFELLDU MYNDINNI
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

%''%24) 6%, 4%+)¨ &YRIR LEIK 7EST (AM OG 3HEFFIELD 5NITED Å G¾R GEKK %GGERT -AGN
ÒSSON INN ¹ VÎLLINN OG UPPSKAR LËFAKLAPP FR¹ ¹HORFENDUM
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

stjórunum. Annars gerðum við
dýrkeypt mistök í vörninni og
fórum illa með okkar færi. En
úrvalsdeildin er frábær, ég veit að
við eigum í vandræðum en ég
elska þetta starf,“ sagði Warnock.
Argentínumaðurinn Carlos Tevez
var tekinn af velli úr liði West
Ham og var allt annað en sáttur.
Hann hélt rakleiðis heim á leið og

sá ekki sína menn landa sigrinum.
„Ég er mjög ósáttur við þessa
framkomu hans. Hann sýndi mér,
mínum starfsmönnum og öðrum
leikmönnum óvirðingu. Ég ætla að
hlusta á hans hlið, ég býst við að
þetta hafi bara verið vonbrigði hjá
honum en samt sem áður er það
engin afsökun. Hann var ekki tekinn af velli af því að mér fannst

hann lélegur, hann stóð sig mjög
vel í leiknum. Ég setti Teddy Sheringham inn á til að verjast föstum
leikatriðum,“ sagði Pardew en
Tevez hefur enn ekki náð að skora
fyrir West Ham frá því hann kom
til félagsins.
Ívar Ingimarsson spilaði allan
leikinn fyrir Reading sem vann
Fulham 1-0 á útivelli. Á sautjándu
mínútu fékk Ian Pearce dæmda á
sig vítaspyrnu og jafnframt rautt
spjald en Kevin Doyle skoraði
eina mark leiksins úr vítinu.
Brynjar Björn Gunnarsson kom
inn sem varamaður eftir rúmlega
hálftíma leik hjá Reading en Heiðar Helguson sat allan leikinn á
varamannabekk Fulham. Hermann Hreiðarsson lék allan leikinn fyrir Charlton sem gerði 1-1
jafntefli gegn Everton en Hermann varð fyrir því óláni að skora
sjálfsmark. Charlton er enn í
neðsta sæti deildarinnar.
Steven Gerrard kom Liverpool
til bjargar og skoraði sitt fyrsta
deildarmark á leiktíðinni þegar
liðið vann Manchester City 1-0.
„Hann er kominn í gang og það er
mjög mikilvægt fyrir okkur.
Hann er leikmaður í heimsklassa og með spilamennsku sinni
í síðustu leikjum eykst sjálfstraust hans,“ sagði Rafael Benítez,
knattspyrnustjóri Liverpool.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS
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  /BINNA VÅTI

&RAMARAR VÎLTUÈU YFIR 3TJÎRNUMENN
Fram gerði sér lítið fyrir og rúllaði yfir Stjörnuna 31-20 í DHL-deild karla í handbolta í gær. Fyrirfram var
reiknað með spennandi leik en eftir jafnan fyrri hálfleik sáu gestirnir ekki til sólar í þeim síðari.
(!.$"/,4) „Ég átti ekki von á
þessu. Það verður ekki tekið af
Stjörnumönnum að þeir spiluðu
vel á köflum í fyrri hálfleik en í
hálfleik var ég sannfærður um að
við myndum taka þetta,“ sagði
Guðmundur Guðmundsson, þjálfari Fram, eftir að hans menn unnu
ellefu marka sigur gegn Stjörnunni á heimavelli sínum í gær.
„Liðið er í mjög góðu ásigkomulagi og við náðum að nýta okkur
það. Vörnin var góð og það sést á
því að Stjarnan skoraði bara átta
mörk í síðari hálfleik. Það vantar
stórskyttur í þeirra lið og auðvitað
hefur það áhrif en við erum að
komast aftur í gang eftir þessa
meistaradeild. Leikformið hefur
skilað okkur fjórum sigrum í
röð.“
Framarar náðu fljótt þægilegri
forystu í leiknum í gær og voru
með fjögurra marka forskot um
tíma. Undir lok hálfleiksins náðu
Stjörnumenn góðum leikkafla,
skoruðu fjögur mörk í röð og jöfnuðu 12-12. Síðasta markið fyrir hlé
var þó eign Fram sem hafði því
eins marks forskot 13-12 í hálfleik. Allt leit út fyrir spennandi
síðari hálfleik en sú varð ekki
raunin. Framarar voru mun
ákveðnari í sínum aðgerðum,
keyrðu einfaldlega yfir gesti sína
og unnu á endanum 31-19.
Stjörnumenn voru augljóslega
ekki sáttir við dómgæsluna en
þeir fengu aðeins eitt vítakast í
leiknum gegn þrettán vítum Framara. Þá léku Stjörnumenn einum
færri í samtals fjórtán mínútur en
Framarar sex. Jóhann Gunnar
Einarsson sýndi mikið öryggi á
vítalínunni og skoraði hann níu af
tíu mörkum sínum þaðan. Þá tók

®25''52  6¥4!,¥.5..) *ËHANN 'UNNAR %INARSSON VAR MARKAH¾STUR Å LEIKNUM Å G¾R MEÈ TÅU MÎRK EN ÖAR AF KOMU NÅU ÒR VÅTA

KÎSTUM  MYNDINNI M¹ SJ¹ *ËHANN SKORA EINA MARK SITT SEM KOM EKKI AF VÅTALÅNUNNI

Einar Ingi Hrafnsson þrjú víti og
skoraði úr þeim öllum. Stuðningsmenn Stjörnunnar fjölmenntu í
Safamýrina en voru nær allir farnir þegar leiktíminn rann út.
Leikmenn Stjörnunnar voru
einfaldlega hugmyndalausir í
seinni hálfleik og enginn þorði að
taka á skarið. Á síðasta stundarfjórðungi leiksins skoraði liðið
aðeins tvö mörk en þau komu bæði
undir lokin. „Það var margt sem
við gerðum vitlaust en ég held að

niðurstaðan sé bara sú að við séum
ekki betra lið en þetta. Við settum
markið hátt fyrir tímabilið en
höfum verið að missa lykilmenn í
meiðsli. Við höfum marga sterka
og efnilega leikmenn en sem liðsheild eigum við enn langt í land.
Menn eru of ragir að mínu mati,“
sagði Konráð Olavsson, hinn
reynslumikli leikmaður Stjörnunnar.
Þegar hann var spurður út í
dómgæsluna vildi hann lítið segja.

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

„Það þýðir ekkert að segja um
þessi mál því það er enginn sem er
að hlusta. Við töpuðum þessum
leik sjálfir en ekki vegna dómgæslunnar. Það er samt greinilegt
að ástandið í dómaramálum hér á
landi er eins og það er vegna
lélegrar stjórnunar í handboltanum. Leikmenn hafa verið að kvarta
undan einstökum dómurum í mörg
ár en það er ekkert gert,“ sagði
Konráð.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS
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¶ËRIR «LAFSSON SKORAÈI EKKI FYRIR ,ÔBBECKE OG STËÈ
"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON Å MARKI LIÈSINS
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!LEXANDER 0ETTERSSON VAR MARKAH¾STUR Å LEIKNUM
MEÈ ¹TTA MÎRK OG GERÈI %INAR (ËLMGEIRSSON TVÎ
FYRIR 'ROSSWALLSTADT 3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON VAR
N¾ST MARKAH¾STUR MEÈ SÅN SJÎ MÎRK FYRIR -INDEN
%INAR ®RN *ËNSSON LÁK EKKI MEÈ -INDEN
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"ARCELONA HÁLT TOPPS¾TINU EFTIR SIGUR ¹ 6ILLARREAL

Eiður Smári skoraði
og fiskaði víti
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen
var enn á ný í lykilhlutverki hjá
Spánarmeisturum Barcelona sem
unnu í gær Villarreal á heimavelli,
4-0. Eiður fiskaði víti á 35. mínútu
sem Ronaldinho skoraði úr og
bætti svo sjálfur öðru marki við á
55. mínútu áður en hann var tekinn af velli á 72. mínútu.
Var þetta fimmta markið sem
Eiður skoraði fyrir Börsunga í
spænsku úrvalsdeildinni og það
fyrsta með skalla. Hann var búinn
að fá nokkur færi til að skora áður
en að fyrsta markinu kom en þar
fyrir utan átti hann skínandi góðan
leik. Frank Rijkaard teflir greinilega ekki á tvær hættur og skiptir
Eiði út af þegar honum finnst sigurinn ekki lengur í hættu.
Skömmu áður en honum var
skipt út skoraði Andres Iniesta
þriðja mark Börsunga en hann gaf
sendinguna á Eið Smára í öðru
marki leiksins. Greinilegt er að
þeir tveir ná einkar vel saman inni
á vellinum.
Ronaldinho skoraði svo fjórða

mark leiksins og annað mark sitt í
leiknum á 88. mínútu. Markið var
stórglæsilegt svo ekki sé minna
sagt. Xavi gaf háa sendingu inn á
kappann sem tók boltann á kassann og skoraði svo með bakfallsspyrnu án þess að boltinn snerti
nokkru sinni jörðina.
Sannarlega glæsilegur endir á
leik þar sem Börsungar sýndu
ótvíræða yfirburði.
ES¹

%NGINN ÙLTER
&2¥ HEIMSENDING

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
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SKORAÈI FIMMTUGASTA MARK SITT Å
SP¾NSKU DEILDINNI Å G¾R OG FAGNAÈI ÖVÅ
MEÈ VIÈEIGANDI H¾TTI
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$ALBRAUT   2VK
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 -IKE -YERS

Guð og Citroën

&¾DDIST  MAÅ  Å /NTARIO Å
+ANADA (ANN ER FR¾GUR GRÅNISTI
SEM HEFUR GERT GARÈINN
FR¾GAN SEM EINKASP¾JARINN
!USTIN 0OWERS Å SAMNEFND
UM GRÅNMYNDUM ¶RIÈJA
MYNDIN UM !USTIN 0OWERS
'OLDMEMBER VERÈUR SÕND
¹ 3TÎÈ  Å KVÎLD OG ÖESS
M¹ GETA AÈ -IKE ER NÒNA AÈ
UNDIRBÒA ÖRIÈJU MYNDINA UM
3HREK SEM KEMUR Å BÅË N¾STA
SUMAR

¡G HEF MJÎG GAMAN AF ÖVÅ AÈ HORFA ¹ AUGLÕSINGAR EN VERÈ AÈ
BÅLAAUGLÕSINGUNUM OG ¹ AÈ F¹ OKKUR TIL AÈ KAUPA EINMITT EINHVERN
VIÈURKENNA AÈ ÁG SKIL Ö¾R EKKI ALLTAF
TILTEKINN BÅL +ANNSKI SKAPAÈI #ITROÃN HEIMINN ÖAR SEM STELPURNAR
%IN ÖEIRRA SEM VELDUR MÁR MIKLUM HEILABROTUM ÖESSA DAGANA
ËKU UM Å SUMAR HEIMINN SEM LÅKTIST GRUNSAMLEGA ¥SLANDI ¹ SUMRI
ER FR¹ #ITROÃN OG ER ALLTAF SÕND ¹ UNDAN 8 FACTOR 6IÈ SJ¹UM HVÅTAN
EN ÖAR VAR MIKLU HLÕRRA OG EKKERT M¹L AÈ VAÈA ÒT Å JÎKULVÎTN ¹
GRUNN ÖAR SEM STENDUR b¥ UPPHAFI SKAPAÈI 'UÈ HEIMINNn SVO
MEÈAN TEXTINN b) DONT WANT TO WORK ) JUST WANT TO SLEEPn VAR
LÅÈUR SM¹STUND OG SVO KEMUR SETNINGIN bOG SVO #ITRO
Å HRËPLEGRI MËTSÎGN VIÈ HRESSILEIKA STELPNANNA ¹
ÃNm /G ÁG SKIL EKKI NEITT 6IÈ VITUM AUÈVITAÈ AÈ GUÈ
BÅLNUM %ÈA KANNSKI SKAPAÈI HANN HEIMINN ÖAR
SKAPAÈI HEIMINN ¹ SJÎ DÎGUM FYRIR UM ÖAÈ BIL SEX
SEM BÅLAR SKIPTA UM HAM TIL AÈ GETA SEM BEST
ÖÒSUND ¹RUM EN SPURNINGIN ER SKAPAÈI HANN
EKIÈ UTAN VEGAR RIFIÈ UPP VIÈKV¾MA ¹RBOTNA
#ITROÃN ¹ ¹TTUNDA DEGI (VEN¾R
OG RUÈST YFIR MOSAVAXIÈ HRAUN ¡G VEIT ÖAÈ
SKAPAÈI HANN EIGINLEGA #ITROÃN
EKKI ¡G KANN ¹G¾TLEGA VIÈ HEIMINN SEM
%ÈA OG ÖETTA ER ÖAÈ SEM MÁR
'UÈ SKAPAÈI MEÈ ÎLLUM SÅNUM KOSTUM
FINNST NAUÈSYNLEGT AÈ F¹ AÈ
LÎSTUM OG KYNJUM HEIM ÖAR SEM VETURINN
VITA SKAPAÈI #ITROÃN HEIMINN
GEISAR Å ÎLLU SÅNU VELDI ÖAR SEM SNJËNUM
LÅKA +ANNSKI Å SINNI MYND
KYNGIR NIÈUR OG VINDURINN LEMUR HONUM FRAM
+ANNSKI HLIÈARHEIM SEM ER EINS
OG TIL BAKA (EIM ÖAR SEM ,AND 2OVER SEGIR
(6%2 3+!0!¨)
OG HEIMURINN SEM VIÈ SJ¹UM Å
STRÅÈNISLEGA b6ILTU KOMA ÒT AÈ LEIKAm
%)').,%'! #)42/%.
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.EWCASTLE 0ORTSMOUTH
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3ILFUR %GILS 34®¨ 

 (ELGARSPORTIÈ
 7ILBUR G¾LIR VIÈ SJ¹LFSVÅG
 +ASTLJËS
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

FRÁTTASKÕRINGARÖ¹TTUR Å UMSJ¹ *ËHANNESAR +R
+RISTJ¹NSSONAR ¥ HVERJUM Ö¾TTI ERU TEKIN FYRIR
ÖRJÒ TIL FJÎGUR M¹L OG KRUFIN TIL MERGJAR %INS
OG NAFNIÈ GEFUR TIL KYNNA VERÈUR FARIÈ YFIR
VÅÈAN VÎLL OG Ö¾TTINUM EKKERT ËVIÈKOMANDI

 2ULES OF !TTRACTION
 4RY 3EVENTEEN "ARA SAUTJ¹N
 &ÅASKË ¥SLENSK NÒTÅMASAGA
 ,OST IN 4RANSLATION 2ANGTÒLKUN
 4RY 3EVENTEEN "ARA SAUTJ¹N
 &ÅASKË ¥SLENSK NÒTÅMASAGA
 ,OST IN 4RANSLATION
 2ULES OF !TTRACTION
 3PEED ,EIFTURHRAÈI 3TRANGLEGA

T



,OST )N 4RANSLATION

'UNN

SPENNUMYNDAFLOKKUR UM H¹LFÅSLENSKAN
RANNSËKNARLÎGREGLUMANN Å +AUPMANNAHÎFN

BÎNNUÈ BÎRNUM
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 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 "RATZ
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 .EIGHBOURS
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
 "EAUTY AND THE 'EEK
 -ARTHA .AOMI *UDD
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S ¥SLENSKUR
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 -OZART Å 6ÅNARBORG
3*«.6!20)¨

"ABY ,OONEY 4UNES 

 !MERICAN 7EDDING
 &OURPLAY STIN ER ËÒTREIKNANLEG
 3PEED

 3J¹LFST¾TT FËLK
 #OMMANDER )N #HIEF
 .UMBERS  4ÎLUR
 4HIEF  ¶JËFUR
 8 &ACTOR 3T¾RSTI SJËNVARPSVIÈBURÈUR
Å SÎGU 3TÎÈVAR  8 &ACTOR ER EINSTÎK
SÎNGH¾FILEIKAKEPPNI ÖAR SEM KEPPENDUR
ERU ¹ ÎLLUM ALDRI ALLT FR¹  ¹RA OG UPP ÒR

 !USTIN 0OWERS IN 'OLDMEMBER
 )NNOCENCE 3AKLEYSI
 3TEPFATHER 4HE 
 3TEPFATHER 4HE 
 4HIEF  ¶JËFUR
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  ENDURSÕNDAR FR¹
ÖVÅ FYRR Å KVÎLD

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,!

 7ILDFIRE E (IN  ¹RA +RIS &URILLO
ER VANDR¾ÈAUNGLINGUR SEM F¾R ANNAÈ
T¾KIF¾RI Å LÅFINU

 4HE 0LAYER .µ44 E  KARL








 7ORLD 0OOL -ASTERS
,OVE )NC E
/UT OF 0RACTICE E
$ÕRAVINIR E
/NE 4REE (ILL E
1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY

E

MENN 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

 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6) E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 (OW TO ,OOK 'OOD .AKED E
 2ACHAEL 2AY E
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E

 3EINFELD
 &RÁTTIR .&3
 3EINFELD
 &OUR +INGS .µ44 E $REPFYNDNIR

&RAMTÅÈARÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ
KLASSÅSKRI BAR¹TTU GËÈS OG ILLS

GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM SEM
¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW 9ORK

 4EKINN E
 4HE .EWLYWEDS 
6ANISHED 

 7EEDS 
 -Y .AME IS %ARL E %ARL ER
SM¹GL¾PAMAÈUR SEM DETTUR ËV¾NT Å
LUKKUPOTTINN OG VINNUR H¾STA VINNINGINN Å
LOTTËINU

 'HOST 7HISPERER E
 0EPPER $ENNIS E
 3IRKUS 2VK E SGEIR +OLBEINSSON ER
SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT ¹SAMT
NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA
FËLKINU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU
OG ALLS KYNS UPP¹KOMUM 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

 $ÕRAVINIR 'RÅÈARLEGUR FJÎLDI
¥SLENDINGA ¹ G¾LUDÕR FISKA HUNDA KETTI
KANÅNUR KÎNGUL¾R OG FLEIRA ¥ ÖESSUM
Ö¹TTUM KYNNIR 'UÈRÒN (EIMISDËTTIR OKKUR
FYRIR DÕRUNUM OG EIGENDUM ÖEIRRA EN
ËH¾TT ER AÈ FULLYRÈA AÈ G¾LUDÕRIN HAFI ALDREI
VERIÈ FJÎLBREYTTARI EN NÒ

 &R¾GIR Å FORM .Õ ÅSLENSK
Ö¹TTARÎÈ MEÈ ÖEKKTUM EINSTAKLINGUM SEM
VILJA B¾TA LÅF SITT

T
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 ,ÅLË  3TITCH 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR
 (ERKÒLES 
 4OBBI TVISVAR 
 !LLT UM DÕRIN 
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN E
 4VÅBURASYSTURNAR
 (IMALAJAFJÎLL 
 -¹RAR  4HE -OORS E
 -¹RAR 
 -OZART Å 6ÅNARBORG
 .¾RMYND
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 'EIM¹LFURINN 'ÅGUR
 ,EIKURINN "ARNAMYND
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 4ÅU FINGUR 
 ®RNINN  °RNEN $ANSKUR

 4EKINN E
 4HE .EWLYWEDS
 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA

 #3) .EW 9ORK "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA UM -AC 4AYLOR OG FÁLAGA
HANS Å RANNSËKNARDEILD LÎGREGLUNNAR Å .EW
9ORK
 "ROTHERHOOD $RAMATÅSK OG
SPENNANDI Ö¹TTARÎÈ UM BR¾ÈURNA 4OMMY
OG -IKE #AFFEE
 #ONVICTION "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA UM UNGA OG REYNSLULAUSA
SAKSËKNARA Å .EW 9ORK 5NG KONA FINNST
MYRT SKÎMMU EFTIR AÈ HÒN S¹ST YFIRGEFA BAR

 ,AW  /RDER E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA
 4HE , 7ORD E "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
UM HËP AF LESBÅUM Å ,OS !NGELES

 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !È LEIKSLOKUM E
 .EWCASTLE 0ORTSMOUTH

T



 0INGU
 "RÒÈUBÅLLINN
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 0OCOY
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 #ODENAME +IDS .EXT $OOR
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR HANS

T

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

3+*2%)..

BEINT

 -AN 5TD #HELSEA B
 ¶RUMUSKOT E
 0ALERMO )NTER BEINT
 4OTTENHAM 7IGAN
 #HARLTON %VERTON FR¹  NËV



35..5$!'52  NËVEMBER 

34®¨  +, 
¶*«&52
3ÕNINGAR HEFJAST Å KVÎLD ¹
NÕJUM BANDARÅSKUM SPENNU
Ö¾TTI SEM HLOTIÈ HEFUR LOF
BANDARÅSKRA GAGNRÕNENDA OG
UNNIÈ TIL VERÈLAUNA (ÁR ER UM
SAKAM¹LAÖ¾TTI AÈ R¾ÈA SEM
KOMA ÒR SMIÈJU SÎMU FRAM
LEIÈENDA OG GERÈU .IP4UCK
¶¾TTIRNIR FJALLA UM GL¾PA
SNILLINGA Å .EW /RLEANS
ATVINNUGL¾PAMENN SEM HAFA
ÖANN STARFA AÈ FREMJA STËR
OG VANDLEGA SKIPULÎGÈ R¹N ²TSJËNARSEMI ÖEIRRA ÖEGAR KEMUR AÈ GL¾PUM
OG KL¾KJUM ER TAKMARKALAUS OG ËSJALDAN GERA ÖEIR ¾ÈI LÅTIÈ ÒR R¹ÈALAUSUM
LAGANNA VÎRÈUM
!ÈALLEIKARINN Å Ö¹TTUNUM ER !NDRE "RAUGHER SEM MARGIR MUNA EFTIR ÒR Ö¹TT
UNUM (OMICIDE "RAUGHER ÖYKIR FARA ¹ ALGJÎRUM KOSTUM Å Ö¹TTUNUM ENDA
HLAUT HANN %MMY VERÈLAUNIN  FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA
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¶AÈ MEÈ SÎNNU SEGJA AÈ G¾LUDÕR
¥SLENDINGA HAFI ALDREI VERIÈ AF FLEIRI
TEGUNDUM EN NÒ OG Ö¹TTURINN $ÕRA
VINIR SANNAR ÖAÈ +ËNGUL¾R KANÅNUR
ALLS KYNS SKRÕTNIR FISKAR OG FLEIRA 'UÈ
RÒN (EIMISDËTTIR KYNNIR OKKUR DÕRIN
OG EIGENDUR ÖEIRRA 3KEMMTILEGUR
Ö¹TTUR SEM ÎLL FJÎLSKYLDAN GETUR NOTIÈ
SAMAN
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 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
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 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
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 &IÈLA -OZARTS
 3ÎNGVAM¹L
 ²T UM VÅÈAN VÎLL (ÒGENOTTARNIR

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (EIMURINN OKKAR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 !FSPRENGI
 «SKASTUNDIN
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 ,AUFSK¹LINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 4IL ALLRA ¹TTA
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 &RÁTTIR
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SP¾NSKA BOLTANUM

 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK Å
SP¾NSKA BOLTANUM

 -EISTARADEILDIN MEÈ
'UÈNA "ERGS -EISTARAMÎRK
+NATTSPYRNUSÁRFR¾ÈINGARNIR 'UÈNI "ERGSSON
OG (EIMIR +ARLSSON FARA ÅTARLEGA YFIR LEIKI Å
-EISTARADEILD %VRËPU

 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL "ETIS
%SPANYOL "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 2EAL "ETIS
OG %SPANYOL Å SP¾NSKU DEILDINNI "¾ÈI LIÈIN
HAFA ¹TT NOKKUÈ ERFITT UPPDR¹TTAR OG ERU Å
NEÈRI HLUTA DEILDARINNAR
 3P¾NSKI BOLTINN 6ALENCIA 2EAL
-ADRID "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 6ALENCIA OG
2EAL -ADRID Å SP¾NSKA BOLTANUM ,EIKIR
ÖESSARA TVEGGJA LIÈA ÖYKJA ¹VALLT MJÎG
SKEMMTILEGIR

 3P¾NSKI BOLTINN !TLETICO "ILBAO
3EVILLA "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK !TLETICO "ILBAO
OG 3EVILLA Å SP¾NSKU DEILDINNI 4OPPLIÈ
3EVILLA VANN SANNF¾RANDI SIGUR ¹ STERKU LIÈI
6ALENCIA UM SÅÈUSTU HELGI
 .&, AMERÅSKA RUÈNINGSDEILDIN
.EW %NGLAND 0ATRIOTS #HICAGO "EARS
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK .EW %NGLAND
0ATRIOTS OG #HICAGO "EARS Å AMERÅSKU
RUÈNINGSDEILDINNI .&, ,EIKMENN #HICAGO
HAFA FARIÈ ¹ KOSTUM ÖAÈ SEM AF ER TÅMABILS
OG HAFA EINUNGIS TAPAÈ EINUM LEIK AF FYRSTU
TÅU ,EIKMENN .EW %NGLAND ERU SVO SEM
ENGIR NÕGR¾ÈINGAR Å FAGINU OG HAFA AÈEINS
TAPAÈ ÖREMUR AF FYRSTU TÅU

 3P¾NSKI BOLTINN²TSENDING FR¹ LEIK Å
SP¾NSKA BOLTANUM
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Er vandræðalega ómannglögg
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA ¶AÈ ER AÈ KOMA ÒT
AFM¾LISÒTG¹FA AF 3TAFAKÎRLUNUM OG SVO
BÅÈ ÁG ÖESS AÈ ANNAÈ UPPLAG *ËLASVEINA
SÎGU KOMI ÒR PRENTUN
!UGNLITUR "REYTILEGUR 3TUNDUM GR¾NN
STUNDUM BL¹R STUNDUM Å BLAND
3TARF 2ITHÎFUNDUR OG LEIKKONA
&JÎLSKYLDUHAGIR $¹SAMLEGIR
(VAÈAN ERTU ¡G ËLST UPP Å 2EYKJAVÅK ER
¾TTUÈ AÈ VESTAN SUNNAN OG AUSTAN OG
HEF UNNIÈ FYRIR NORÈAN

...fær Sverrir Þór Sverrisson
fyrir að vekja athygli Íslendinga á atkvæðamiklu starfi
Unicef í Afríku.

&2¡44)2 !& &«,+)
HORFSM¾LINGAR #APACENT Å
SJËNVARPI F¾RÈU LITLAR FRÁTTIR ÖVÅ Å
TOPPS¾TINU S¹TU ÖEIR 3PAUGSTOFU
BR¾ÈUR SEM FYRR &RËÈLEGT ER HINS
VEGAR AÈ RÕNA Å ¹HORFSTÎLUR HJ¹ 3TÎÈ
 OG ER AUGLJËST AÈ ÖAR ¹ B¾NUM
ÖURFA MENN HELDUR
BETUR AÈ TAKA TIL
HENDINNI .ÕR Ö¹TT
UR (EMMA 'UNN
F¾R EKKI ÖAÈ
¹HORF SEM ¾TLAST
HEFUR VERIÈ TIL EN
AÈEINS RÒMLEGA
FIMMT¹N PRË
SENT HORFA ¹ ¥
SJÎUNDA HIMNI
AÈ STAÈALDRI
%INNIG HLÕTUR ÖAÈ AÈ VERA ¹HYGGJU
EFNI FYRIR STJËRNENDUR STÎÈVARINNAR
AÈ GAMLIR &ËSTBR¾ÈRAÖ¾TTIR ERU
VINS¾LLI HELDUR EN B¾ÈI 6EGGFËÈUR
6ÎLU -ATT ¥SLAND Å DAG OG 3ILFUR
%GILS (ELGASONAR
%INS OG GREINT VAR FR¹ Å &RÁTTABLAÈ
INU ¹ LAUGARDAGINN ER LJËST AÈ
KVIKMYNDIN -ÕRIN ER AÈ SL¹ ÎLL
MET Å ÅSLENSKRI KVIKMYNDASÎGU
,EIKSTJËRINN "ALTASAR +ORM¹KUR ER
ÖVÅ MANNA K¹TASTUR ÖESSA DAGANA
%RFITT VERÈUR AÈ HENDA REIÈUR ¹ ÖVÅ
HVERSU MARGIR HAFA SÁÈ VERK HANS ¹
ÖESSU ¹RI ÖVÅ UPPSELT
ER ¹ ALLAR SÕNINGAR
0ÁTURS 'AUT SEM
HREPPTI ALLS FJËRAR
'RÅMUR Å JÒNÅ (AFA
VERK "ALTASARS
ÖVÅ HLOTIÈ
SAMTALS NÅU
VERÈLAUN HJ¹
LEIKHÒS OG
KVIKMYNDA
FËLKINU
FGG

(VER ER DRAUMURINN &RIÈUR JAFNRÁTTI OG
K¾RLEIKUR  M¹NUÈIR Å EINU ¹RI OG 
TÅMAR Å SËLARHRINGNUM !È SKAPA FRAM
Å RAUÈAN DAUÈANN OG L¹TA GOTT AF SÁR
LEIÈA

5PP¹HALDSMATUR 6ILLIBR¹È ÖARF SAMT
AÈ VERA MATREIDD AF GËÈUM KOKKI
&ALLEGASTI STAÈUR ¥ HJARTA MANNS
I0OD EÈA GEISLASPILARI 'EISLASPILARI
HEIMA I0OD ¹ FERÈALÎGUM
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È VERA TIL
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST !È BÅÈA Å RÎÈ ÖAR
SEM ER KALT %ÈA FARA Å GEGNUM GAMLA
PAPPÅRA
(ELSTI VEIKLEIKI ,ANGAR AÈ GERA SVO
MARGT

%RTU HJ¹TRÒARFULL %KKI ÖETTA MEÈ
BROTNA SPEGILINN OG SVARTA KÎTTINN EN ÁG
TRÒI ÖVÅ AÈ EF MAÈUR HUGSAR J¹KV¾TT Ö¹
GERIST J¹KV¾ÈARI HLUTIR

(ELSTI KOSTUR ,ANGAR AÈ GERA SVO MARGT

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTUR ¡G ¹ MÁR
EKKI EINHVERN EINN UPP¹HALDSÖ¹TT

-ESTU VONBRIGÈIN ¶EGAR ¹STVINIR ÖURFA
AÈ L¹TA UNDAN ERFIÈUM SJÒKDËMUM OG
KVEÈJA

(ELSTA AFREK !È KOMA SYNI MÅNUM TIL
MANNS

(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
¡G SJ¹LF ÖEGAR ÁG ÖYKIST ÖEKKJA
EINHVERN SEM ÁG MAN EKKI
HVAÈAN ÁG ¹ AÈ ÖEKKJA %R ROSA
LEGA ËMANNGLÎGG OG KEM MÁR
OFT Å VANDR¾ÈI
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹
ÖÁR ¶EGAR ÁG VERÈ PIRRUÈ EÈA
TEK EITTHVAÈ INN ¹ MIG SEM
SKIPTIR ENGU M¹LI ÖAÈ ER SVO
TILGANGSLAUST
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !È
ELSKA GEFA OG NJËTA ÖESS AÈ VERA TIL
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-INNSTI LEIKARI ¹ ¥SLANDI

$AGSKR¹RSTJËRI 3TÎÈVAR  (EIMIR
*ËNASSON VARÈ FYRIR ÖVÅ ËL¹NI AÈ
FARTÎLVU HANS VAR STOLIÈ ¹ SKRIFSTOFU
HANS ¥ HENNI VORU MIKILV¾G GÎGN
OG bVIÈSKIPTALEYNDARM¹Lm EINS OG
HANN SJ¹LFUR KOMST AÈ ORÈI ¶EGAR
(EIMIR VAR ORÈINN ÒRKULA VONAR UM
AÈ F¹ AFTUR GRIPINN BIRTIST UNGUR
DRENGUR Å G¾TTINNI HJ¹ HONUM MEÈ
TÎLVUNA UNDIR HENDI OG BAR ÖVÅ VIÈ
AÈ MIKILL ËL¹NSMAÈUR HEFÈI SELT SÁR
HANA (EIMIR VAR DRENGUR GËÈUR
TËK SKÕRINGU DRENGSINS TIL
GREINA OG GAF HONUM
¹SKRIFT AÈ SJËNVARPS
STÎÈVUM  Å FUND
ARLAUN SEM STR¹KURINN
TËK VIÈ MEÈ ÖÎKKUM
(EIMIR HRËSAÈI JAFNFRAMT
DRENGNUM FYRIR AÈ
HAFA SÕNT AF SÁR
MIKINN HEIÈAR
LEIKA

„Ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð. Síðast í gær þegar lítil
frænka mín var að kenna mér að
rista brauð án þess að brenna mig.
Hún gerði engan greinarmun á
mér og Geimálfinum,“ segir Árni
Salómonsson sem vakið hefur
athygli í sjónvarpsþáttunum Geimálfinum frá Varslys í Ríkissjónvarpinu á sunnudögum.
Geimálfurinn byrjaði sem lífsleikninámskeið um slysavarnir
fyrir 4.-6. bekk grunnskóla sem
hefur nú verið gert að sjónvarpsþáttum. Árni segir að hann og höfundurinn, Unnur María Sólmundardóttir, séu vinir og þannig hafi
hann dregist inn í verkefnið. „Þetta
var lokaverkefnið hennar í Kennaraháskólanum. Ég er ekkert voðalega hrifinn af því að leika álf en
slysaðist til að vera með. Svo fékk
hún verðlaun fyrir þetta og Slysavarnarfélagið Landsbjörg vildi
kaupa verkefnið. Ég fylgdi bara
með,“ segir hann og hlær.
Árni segir að slysatíðni barna á
Íslandi sé sú hæsta á Norðurlöndunum og með því hæsta sem gerist
í Evrópu. Það megi eflaust skýra
að einhverju leyti með því að börn
hér séu frjálsari en annars staðar.
Þess vegna sé nauðsynlegt að
fræða börnin um hættur sem
kunna að verða á vegi þeirra. „Boðskapurinn í Geimálfinum gerði það

-ÎRGUM KOM ÖAÈ SP¹NSKT FYRIR
SJËNIR ÖEGAR HEIMILDARMYNDIN
3KUGGABÎRN HIRTU %DDUNA ENDA VAR
MYNDIN STUTT Å BÅË OG VAR Å KJÎLFARIÈ
SÕND ¹ 2²6 ¶EGAR RÕNT ER Å AÈSËKN
ARTÎLUR KVIKMYNDAHÒSANNA KEMUR
HINS VEGAR Å LJËS AÈ HEIM
ILDARMYNDIN UM *ËN 0¹L
3IGMARSSON ¶ETTA ER
EKKERT M¹L ER ÖRIÈJA
AÈSËKNARMESTA ÅSLENSKA
MYNDIN ¹ ÖESSU ¹RI EN
T¾PLEGA TËLF ÖÒSUND
MANNS HAFA BORGAÈ
SIG INN ¹ HANA

2.) 3!,«-/.33/. (EFUR LAGT STUND ¹ LEIKLIST Å  ¹R (ANN SÁST NÒ Å SJËNVARPSÖ¹TT

UNUM 'EIM¹LFINUM Å 2ÅKISSJËNVARPINU ¹ SUNNUDÎGUM

að verkum að ég ákvað að vera
með,“ segir Árni.
Síðasta vetur fór Árni í heimsókn í flesta grunnskóla landsins.
Hann segir það hafa verið
dásamlega reynslu. „Krakkarnir
tóku mjög vel á móti Geimálfinum,“ segir hann en Geimálfurinn
hefur ekki haft sig mikið í frammi
eftir að tökum á þáttunum lauk.
Árni útilokar ekki að Geimálfurinn dúkki upp aftur síðar, en í
millitíðinni hefur hann sjálfur nóg
að gera.
Árni starfar á skrifstofu Sjálfsbjargar og er trúlofaður. Hann er
margreyndur leikari, hefur komið

6%)345 36!2)¨
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fram víða á 15 ára ferli og til að
mynda leikið í tíu leikritum hjá
Halaleikhópnum, sem er leikhópur fatlaðra og ófatlaðra. Á föstudag lék Árni svo í síðastu sýningu
á Þjóðarsálinni sem Einleikhúsið
setti upp í Reiðhöll Gusts. Hann
segir að þó að honum þyki afar
vænt um leiklistina eigi hann síður
von á því að mikið framhald verði
á leikferlinum. „Maður á náttúrulega aldrei að segja aldrei, en ég
býst ekki við því að ég láti meira
til mín taka en með Halaleikhópnum. Það er skemmtilegt og opið
samfélag sem erfitt er að slíta sig
frá.“
HDM FRETTABLADIDIS

/G MEIRA UM ÖENNAN SKEMMTI
LEGA LISTA SEM SGRÅMUR 3VERRIS
SON BIRTIR Å KVIKMYNDATÅMARITINU
,AND OG 3YNIR ÖVÅ MYND 3TURLU
'UNNARSSONAR "JËLFSKVIÈA STEND
UR ÎÈRUM ÅSLENSKUM KVIKMYNDUM
ANSI LANGT AÈ BAKI ÖEGAR ¹HORFSTÎLUR
ERU SKOÈAÈAR 2ÁTT RÒMLEGA ÖRJÒ
ÖÒSUND MANNS HAFA SÁÈ MYNDINA
SEM ER T¾PLEGA FJËRÈUNGI MINNI
AÈSËKN EN "LËÈBÎND SEM NÅU
ÖÒSUND MANNS BORGUÈU SIG INN
¹ -YNDIN FÁKK AFLEITA DËMA HJ¹
&RÁTTABLAÈINU EN FORVITNI
LEGT VERÈUR AÈ SJ¹ HVORT
ENSKA ÒTG¹FAN MEÈ 2AY
7INSTONE OG !NGELINU
*OLIE Å AÈALHLUTVERKUM
GERI BETRI HLUTI Å
KVIKMYNDAHÒS
UM BORGARINN
AR
FGG

Kann vel við strákahúmorinn
„Tataki“ kengúrusalat með mirinsoðnum
nashi-perum og chili-sinnepsvinegrettu

 
 
 
 




Íþróttadeild RÚV fékk nýverið
liðsauka í Lovísu Árnadóttur, en
slíkir vinnustaðir hafa löngum
þótt vera vígi karlkynsins. Lovísa
segir það þó ágætt að vera stelpa á
íþróttadeild. „Þá lækkar testosterónið hérna eitthvað að minnsta
kosti. Það getur alveg verið þörf á
því,“ sagði hún og hló. „Það er
bara skemmilegt að vera í svona
umhverfi með fullt af strákum.
Það er oft aðeins öðruvísi húmor í
gangi. Ég kann þessu mjög vel,”
sagði hún.
Lovísa er ekki ókunnug í Efstaleitinu, því hún hefur unnið í húsinu með hléum frá árinu 2000. „Ég
var skrifta á fréttastofu Sjónvarpsins og hef tekið að mér
afleysingastörf á hinum ýmsu
deildum,“ sagði Lovísa, sem

kveðst ekki hafa stundað íþróttir
af miklum krafti sjálf. „Ég hef
samt áhuga á mörgum íþróttagreinum. Mismikinn þó,“ bætti
hún við. „Uppáhaldið er nú ekki
frumlegra en fótbolti. Svo hef ég
gaman af að horfa á svona „stelpuíþróttir“ eins og skautadans og
samkvæmisdansa,“ sagði hún.
„Það er aldrei að vita hvort ég
reyni ekki að troða einhverju svoleiðis að án þess þó að gera á hlut
hinna, svo ég verði nú ekki alveg
hrikalega óvinsæl,“ bætti hún við.
SUN
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Að kippa lýðræðinu úr sambandi

Í

slenskan er yndislega gegnsætt
mál. Við búum í lýðveldi af því að
lýðurinn hefur völdin. Hér er lýðræði af því að lýðurinn ræður. Að
vísu hefur lýðurinn svo margt
annað að gera að hann hefur komið
sér upp fulltrúalýðræði þar sem
lýðurinn velur fulltrúa til að ráða
fyrir sig. Þetta væri hreint fyrirtak
ef fyrirkomulagið á því hvernig lýðurinn velur fulltrúana væri ekki
svona ólýðræðislegt.

-!2')2 flokkanna hafa nefnilega komið sér upp prófkjörum. Þar
raðar lítið brot af væntanlegum
kjósendum flokksins upp listanum
sem boðinn verður fram. Þannig
getur tiltölulega fámennur hópur
með samanteknum ráðum komið
fullkomlega óhæfum frambjóðanda, jafnvel forhertum glæpamanni, í eitt efstu sætanna þvert á
vilja alls meirihluta kjósenda.
&*®,-)¨,!2

taka síðan þátt í
því að kippa lýðræðinu úr sambandi
á þennan hátt með því að hamra
stögugt á því að þessi eða hinn sé í
„öruggu“ sæti. Í lýðræði sem stendur undir nafni, en er ekki skrípamynd af hugtakinu, á enginn að
vera „öruggur“ um eitt einasta
atkvæði fyrr en það hefur verið
greitt honum. Ef þjófóttur mútuþegi kemst á þing má það ekki vera
af því að nokkrir siðblindingjar sem
meta dugnað meira en heiðarleika
komu honum í „öruggt“ sæti í prófkjöri. Það á að vera af því að kjósendur í flokksins í kjördæminu
völdu hann sem fulltrúa sinn.

02«&+*®2

hafa einfaldlega
gengið sér gjörsamlega til húðar.
Það vekur manni beinlínis ugg að
vongóð þingmannsefni skuli jafnvel kosta jafnmiklu til að komast á
þing og þau geta vænst að fá í kaup
á kjörtímabilinu. Annað hvort er
það alveg himinhrópandi augljóslega vondur bisnes eða eitthvað er í
gangi sem maður veit ekki um en
ætti að vera á allra vitorði í lýðræðisþjóðfélagi.

¶!¨ er löngu orðið tímabært að
leggja prófkjör og forvöl niður og
sameina þau kosningum. Það er ekki
mikið mál og auðvelt í framkvæmd
að kjósendur númeri, segjum tíu
manns frá einum og upp í tíu, um leið
og þeir kjósa flokkinn sem þeir bjóða
sig fram fyrir. Þannig ráða þeir sem
sannarlega kjósa hvern flokk hverjir
fulltrúar hans eru en ekki fáeinir
einstaklingar sem stjórnast kunna af
annarlegum forsendum.
6/.!.$) verður eitthvað í þessum kosningum og aðdraganda
þeirra til þess að lýðræðinu verði
stungið í samband aftur.
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