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KÓPAVOGSBÆR
LindaskóliAðstoðarskólastjóri• Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í 

Kópavogi er laus til umsóknar. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu. Viðkomandi einstak-
lingur þarf að búa yfir góðum skipulags-
hæfileikum og vera góður í samskiptum. Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nem-

endur í 1. – 10. bekk.Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.Við skólann er unnið metnaðarfullt starf
þar sem lögð er áhersla á góða kennslu og
góða samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli
er umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verk-
efninu Skólar á grænni grein. Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launa-

nefndar sveitarfélaga.Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn Sigurðsson í síma  554-3900eða 861-7100

VEÐRIÐ Í DAG

Lögreglan þurfti að 
beita manninn harðræði 

við handtöku en það voru engin 
átök á milli lögreglu og mannsins 
er maðurinn fékk hjartastopp.

GEIR JÓN ÞÓRISSON 
YFIRLÖGREGLUÞJÓNN
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Bæklingur
fylgir með
inni í blaðinu
í dag.

ALLT ATVINNA

Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum
Atvinna

          Í MIÐJU BLAÐSINS

SÆVAR KARL ÓLASON

Pelsarnir seljast alltaf 
upp fyrir jólin
Loðfeldir eru ekki lengur munaðarvara

FÓLK 50

Traust brúar bilið
Auður Jónsdóttir rit-
höfundur ræðir um 
trúnað, pólitík og 
söguna Tryggðar-
pant.

BÆKUR 34

Bænin veitir 
vellíðan
KK leitar Guðs og 
trúin er orðin stór 

hluti í lífi þessa öfluga 
tónlistarmanns. 

VIÐTAL 20

YFIRLEITT HÆGVIÐRI Í dag verð-
ur vaxandi norðaustan átt við suð-
austurströndina, 8-13 m/s  í fyrstu 
en síðan heldur hvassari. Annars 
staðar hægviðri. Bjart með köflum 
suðvestan og vestan til, annars skýj-
að og úrkomulítið. Hiti 0-5 stig.
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LÖGREGLUMÁL Embætti Ríkissak-
sóknara hefur til rannsóknar 
málsatvik er leiddu til þess að 
maður fékk hjartastopp í 
lögreglubíl aðfaranótt sunnudags 
26. nóvember. Þetta staðfesti Bogi 
Nilsson ríkissaksóknari við 
Fréttablaðið í gær. 

Maðurinn lést á föstudag eftir 
að hafa legið á gjörgæsludeild 
Landspítalans síðan hann fékk 
hjartastopp. Hann lætur eftir sig 
eiginkonu og tvær dætur. 

Maðurinn var gestur á Radis-
son SAS Hótel Sögu í Reykjavík á 
laugardagskvöldið og var lögregl-

an kölluð til vegna óláta hans 
aðfaranótt sunnudags. Maðurinn 
hafði þá kastað til húsgögnum og 
ráðist inn á herbergi sofandi hót-
elgesta en ekki unnið þeim mein. 

Að sögn Geirs Jóns Þórisson-
ar, yfirlögregluþjóns í Reykja-
vík, þurfti að taka harkalega á 
manninum við handtöku en hann 
hafi skyndilega fengið hjarta-
stopp er hann var kominn inn í 
lögreglubíl. „Lögreglan þurfti að 
beita manninn harðræði við 
handtöku en það voru engin átök 
á milli lögreglu og mannsins er 
maðurinn fékk hjartastopp.“ 

Geir Jón segir að það leiki grun-
ur á því að maðurinn hafi verið 
undir áhrifum fíkniefna en ríkis-
saksóknari rannsakar málið og 
mun fara skipulega yfir alla 
þætti þess. Öll gögn um málið 

hafa verið send til ríkissaksókn-
ara.

Sjúkralið var kallað til og tókst 
því að lífga manninn við og var 
hann í kjölfarið fluttur á gjör-
gæsludeild. 

Samkvæmt tilkynningu frá lög-
reglunni í Reykjavík fundust fíkni-
efni á herbergi mannsins á hótel-
inu en endanleg staðfesting á því 
hvort maðurinn hafi verið undir 
áhrifum fíkniefna umrætt kvöld, 
eða hvað það var sem leiddi til 
hjartastoppsins, liggur ekki fyrir 
þar sem réttarkrufning hefur ekki 
enn farið fram.  - mh 

Dauði eftir hjartastopp í 
lögreglubíl rannsakaður
Öll gögn um málsatvik er leiddu til þess að maður á fertugsaldri fékk hjartastopp í lögreglubíl hafa verið 
send til ríkissaksóknara. Maðurinn lést eftir að hafa legið á gjörgæsludeild Landspítalans í tæpa viku.

Háskólinn árið 2011
Nú styttist í aldarafmæli Háskóla 
Íslands. Þau fimm ár fram að þeim 
tíma á að nota til að efla skólann, 
segir Illugi Gunnarsson.

Í DAG 12

SLYS Fjögurra ára stúlka og karlmaður um þrítugt 
létust í hörðum árekstri tveggja fólksbíla á Suður-
landsvegi í gær. Þrír slösuðust alvarlega, þar af átta 
ára drengur.

Í öðrum bílnum voru tveir karlmenn og lést 
farþegi þess bíls. Í hinum bílnum var karlmaður 
með börnin tvö. Ökumenn beggja bílanna hlutu 
beinbrot og átta ára drengurinn slasaðist alvarlega 
en er þó ekki talinn í lífshættu.

Slysið varð um klukkan þrjú síðdegis á Sand-
skeiði. Annar bíllinn fór yfir á öfugan vegarhelming 
og skall beint framan á hinn. Að sögn varðstjóra 
lögreglunnar í Reykjavík, sem fer með málið, er 
talið að ökumaður hans hafi verið að reyna framúr-
akstur. 

Þeim sem komu á bráðamóttöku var vísað á 
Læknavaktina vegna anna á slysadeild Landspítala-
háskólasjúkrahúss.

Suðurlandsvegur var lokaður við Hafravatnsveg í 
austur og við Litlu kaffistofuna til vesturs, í um 
tvær stundir og umferð beint um Þingvallaveg á 
meðan unnið var á slysstað.

Tuttugu og sjö manns hafa látist í umferðinni á 
árinu. Ekki hafa fleiri látist í umferðinni á landinu 
síðan árið 2002, en þá létust 29 manns.  - sh

Fjögurra ára stúlka og karlmaður um þrítugt létust og þrír slösuðust alvarlega:

Tvennt lést í hörðum árekstri

Á SLYSSTAÐ  Talið er að ökumaður annars bílsins hafi verið 
að reyna framúrakstur þegar slysið varð.   FRÉTTABLAÐIÐ/ÓMAR

Tap gegn heima-
mönnum

Íslenska kvennalands-
liðið í handknattleik 
tapaði gegn Rúmen-
um í gær og á ekki 

möguleika á að 
komast á HM.

ÍÞRÓTTIR 42

STJÓRNMÁL Ögmundur Jónasson, 
Katrín Jakobsdóttir og Kolbrún 
Halldórsdóttir fengu flest 
atkvæði í fyrstu sætin þrjú í 
forvali Vinstrihreyfingarinnar - 
græns framboðs á höfuðborgar-
svæðinu þegar 700 atkvæði höfðu 
verið talin. 

Svanhildur Kaaber, formaður 
kjörstjórnar, las upp fyrstu tölur 
klukkan 22 í gærkvöldi.

Samtals greiddu tæplega 1.100 
manns atkvæði í forvalinu en 
1.800 manns voru á kjörskrá. 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, 
Álfheiður Ingadóttir og Árni Þór 
Sigurðsson voru í næstu sætum. 

Frambjóðendur í forvalinu 
voru þrjátíu. 

Raðað verður á lista flokksins í 
báðum Reykjavíkurkjördæmun-
um og Suðvesturkjördæmi fyrir 
Alþingiskosningarnar næstkom-
andi vor út frá niðurstöðum.  
 - mh

Fyrstu tölur í forvali VG:

Ögmundur, 
Katrín og Kol-
brún efst

JÓL Í VETRARGARÐINUM Ljósin á jólatrénu í Vetrargarðinum í Smáralind voru tendruð í gær við mikinn fögnuð fjölda barna. Við 
þetta tilefni var Jólaævintýri Smáralindar frumsýnt. Hér sést leikarinn Örn Árnason segja jólasögu af mikilli innlifun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

SUNNUDAGUR



 Sautján ára piltur 
liggur þungt haldinn á gjörgæslu-
deild Landspítalans við Hring-
braut eftir að hann var stunginn í 
átökum fyrir utan skemmtistað-
inn Shooters í Kópavogi í fyrri-
nótt.

Þrír menn um tvítugt eru í haldi 
lögreglunnar í Kópavogi vegna 
málsins og hafa þeir verið yfir-
heyrðir síðan lögreglan handtók 

mennina.
Rétt fyrir 

eitt í fyrrinótt 
fékk lögreglan 
tilkynningu um 
að hópslagsmál 
hefðu brotist út 
við skemmti-
staðinn sem er 
til húsa í Engi-
hjalla. Lögregl-
an fór þegar á 
staðinn og 

reyndi að stilla til friðar. Slags-
málin voru heiftug og ákváðu lög-
reglumenn að kalla á aðstoð frá 
lögreglunni í Hafnarfirði og sér-
sveit Ríkislögreglustjóra þar sem 
barefli og vopn voru notuð í slags-
málunum, en pilturinn lá óvígur 
eftir fyrir framan skemmtistað-
inn er lögreglan slóst í leikinn.

Pilturinn var stunginn í kviðinn 
með þeim afleiðingum að hann 
hlaut lífshættulega áverka. Hann 
var fluttur í skyndi á gjörgæslu-
deildina í Fossvogi og svo þaðan á 
gjörgæsludeildina við Hringbraut. 
Að sögn yfirlæknis á gjörgæslu-
deild var líðan piltsins stöðug í 
gær en fylgst var náið með líðan 
hans, þar sem hann var enn talinn 
vera í lífshættu.

Rannsóknardeild lögreglunnar 

í Kópavogi vinnur að rannsókn á 
málinu. Nokkur vitni voru að 
slagsmálunum og var hluti þeirra 
yfirheyrður í gær. Skýrslutökur 
vegna málsins halda áfram í dag.

Geir Jón Þórisson, yfirlögreglu-
þjónn í Reykjavík, segir það orðið 
löngu tímabært að grípa til harðra 
aðgerða gegna vopnaburðar 
almennings. „Vopnaburður fólks er 
orðinn algengur og verður sífellt 
algengari. Afleiðingarnar af honum 
geta verið skelfilegar eins og 
dæmin sanna. Ég tel afar brýnt að 
gripið verði til þess ráðs að leita á 
fólki sem kemur inn á skemmti-
staði,“ segir Geir Jón og bendir á að 
nauðsynlegt sé að herða viðurlög 

við brotum á lögum um vopnaburð. 
„Það þarf að endurskoða lögin og 
herða viðurlög við því að bera vopn. 
Þetta hefur verið rætt innan lög-
reglunnar og ég hef ekki heyrt 
annað en að menn séu sammála um 
að taka miklu harðar á þessum 
hlutum.“ 

„Vopnaburður fólks er 
orðinn algengur og verð-

ur sífellt algengari. Afleiðingarn-
ar af honum geta verið skelfilegar 
eins og dæmin sanna.“

edda.is

2. prentun 
væntanleg

Piltur í lífshættu 
eftir stungu í kvið
Sautján ára piltur var stunginn í kviðinn með hnífi fyrir utan skemmtistaðinn 
Shooters í Kópavogi í fyrrinótt. Sérsveitin var kölluð til vegna vopnaburðar þátt-
takenda í hópslagsmálum. Taka þarf af hörku á vopnaburði, segir Geir Jón.

 Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs 
og stjórnarformaður 365, útilokar ekki að loka þurfi 
fréttastofu Stöðvar 2 ef frumvarp um hlutafélaga-
væðingu Ríkisútvarpsins verður samþykkt í 
núverandi mynd. Í grein eftir Jón Ásgeir sem birtist 
í Fréttablaðinu í gær segir meðal annars: „Ég trúi 
því ekki að menntamálaráðherra vilji bara hafa 
fréttastofu RÚV í útvarpi og sjónvarpi. Það er döpur 
niðurstaða sem að öllum líkindum er staðreynd fari 
frumvarpið í gegn eins og það var afgreitt úr 
menntamálanefnd […]“

„Ég ætla nú ekki að segja að það sé búið að 
ákveða eitthvað slíkt,“ segir Jón, spurður um það 
hvort til standi að loka fréttastofunni. „En það gefur 
nú auga leið að það er svo skakkt gefið í þessu að þetta 
getur ekki gengið til lengdar. Stjórnin mun hittast 
seinnipartinn í mánuðinum þegar við vitum hvernig 
fer fyrir þessu frumvarpi og ræða þetta og það er 
tilfinning manna að þetta verði mjög erfitt.“ Jón segir 
eftirspurn neytenda eftir fréttum vera breytta frá því 
sem áður var. „Fólk horfir meira á netmiðla og fær 
fréttirnar almennt svona jafnara yfir daginn frekar en 
að fá þetta allt í einum pakka að kvöldinu til.“

Páll Magnússon útvarpsstjóri segir hótanir sem 
þessar broslegar. „Það er í viðskiptalegu tilliti 
innistæðulaust og í pólitísku samhengi smekklaust 
að halda því fram að milljarðatap þessara miðla sé 
tilvist Ríkisútvarpsins að kenna. Þarna hefur verið 
gerð röð af svo stórkarlalegum mistökum að það eru 
fá dæmi um slíkt í íslensku viðskiptalífi. Síðast 
þegar ég vissi var Stöð 2 rekin með ágætum hagnaði 
og það dettur engum í hug að fréttastofan verði lögð 
niður vegna breytinga á rekstrarformi RÚV.“ 

Ýjar að lokun fréttastofunnar

 Embætti sitjandi 
sóknarprests í Kálfatjarnarsókn 
verður auglýst nái vilji þeirra 51 
sóknarbarns sem greiddi atkvæði 
með því á safnaðarfundi 22. nóv-
ember fram. Alls voru 68 sóknar-
börn á fundinum sem var haldinn í 
kjölfar þess að beiðni barst bréf-
leiðis frá 11 sóknarbörnum um að 
embættið yrði auglýst. Yrði þetta í 
fyrsta skipti sem embætti sitjandi 
sóknarprests væri auglýst frá því 
æviráðning presta var afnumin 
með lögum árið 1996, að sögn Stein-
unnar Arnþrúðar Björnsdóttur, 
fjölmiðlafulltrúa Biskupsstofu.

Carlos Ferrer hefur verið 
sóknarprestur í Kálfatjarnarsókn 

í Tjarnarprestakalli í Vogum frá 
árinu 2002. Prestar eru ráðnir til 
fimm ára af sóknarnefnd og sam-
kvæmt lögum er hægt að fara 
fram á að embættið sé auglýst 

eftir þessi fimm ár. Sóknarnefnd 
fór ásamt Carlosi yfir bréfið á 
fundi og safnaðarfundurinn fer 
fram um tíu dögum síðar. 

Carlos vildi ekki tjá sig við 
blaðamann en lögfræðingur Car-
losar, Halldór Backman, segir 
engar ávirðingar gegn Carlosi  
hafa komið fram nema mismun-
andi smekkur fólks á því hvernig 
sóknarprestur eigi að starfa. „Við 
erum ósáttir við að ekki var reynt 
að ná sáttum og að Carlosi skuli 
berast þessar athugasemdir fyrst 
til eyrna á þessum fundi.“

Úrskurðarnefnd Þjóðkirkjunn-
ar mun fara yfir niðurstöðu 
safnaðarfundarins.

Söfnuðurinn vill nýjan prest

 Tvær skátastúlkur slösuðust 
þegar þær féllu fram af kletti 
nærri Hafravatni undir hádegi í 
gær. Sex skátastúlkur á aldrinum 
10 til 12 ára höfðu verið í útilegu í 
skála við Hafravatn ásamt 17 ára 
flokksforingja sínum og fóru þær 
í fjallgöngu í morgun.

Stúlkunum skrikaði fótur í 
snjó og féllu þær fram af kletti 
og lentu í urð. Kletturinn var 
hvorki þverhníptur né hár og 
stúlkurnar slösuðust ekki 
alvarlega.

Skátastúlkur 
féllu af kletti

 Eldur kviknaði í dýnu í 
svefnherbergi á hjúkrunarheimil-
inu Sunnuhlíð við Kópavogsbraut 
um eittleytið í fyrrinótt. Allt 
tiltækt slökkvilið var kallað út og 
var fyrsti bíll kominn á vettvang 
fimm mínútum síðar. Greiðlega 
gekk að slökkva eldinn en 
nokkrar skemmdir urðu á 
íbúðinni.

Að sögn slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins var aldrei neinn í 
lífshættu, en sá sem í íbúðinni var 
náði að koma sér út og lokaði 
dyrunum á eftir sér. Talið er að 
það hafi komið í veg fyrir að verr 
færi.

Kviknaði í dýnu 
á elliheimili

 Fulltrúar Framsóknar-
flokks, Samfylkingar og VG 
funduðu í gær um myndun nýs 
meirihluta í Árborg. Meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks sprakk fyrir helgina vegna 
ágreinings um skipulags- og 
launamál.  Oddviti sjálfstæðis-
manna, Þórunn Jóna Hauksdóttir, 
sagðist efast um að framsóknar-
menn hefðu verið í samstarfinu 
af heilum hug. Þorvaldur 
Guðmundsson, oddviti framsóknar-
manna, sagði ágreining hafa verið 
fyrir hendi „nánast frá upphafi“. 
Viðræður Samfylkingar, Fram-
sóknarflokks og vinstri grænna 
halda áfram í dag. 

Viðræðum fram 
haldið í dag

 Talið er að hátt í 
hundrað manns hafi látist þegar 
bílasprengjuárás var gerð á 
sjíahverfi í Bagdad í gær. Árásin 
var gerð með því að aka þremur 
bílum, drekkhlöðnum sprengi-
efni, að vinsælu verslunarhverfi í 
Bagdad. Þær sprungu með 
örskömmu millibili og að því 
loknu lágu um hundrað manns í 
valnum. Fjölmargir særðust og 
voru fluttir á nærliggjandi 
sjúkrahús.
Þá eru tildrög þess rannsökuð að 
vörubíll ók á strætisvagnabiðstöð 
skammt utan við Bagdad í 
gærmorgun með þeim afleiðing-
um að 22 létust. Ekki er talið að 
það hafi verið slys. 

Hundrað létust 
í bílasprengjum

 Atli Gíslason leiðir 
lista Vinstri hreyfingarinnar - 
græns framboðs í Suðurkjör-
dæmi en kjördæmisráð flokksins 
samþykkti lista fyrir alþingis-
kosningarnar í gær.

Atli segir listann sterkan og 
frambjóðendur ætli sér stóra 
hluti í kosningunum næsta vor. 

„Þetta er 
öflugur listi og 
ég er þess 
fullviss að við 
getum náð 
góðum árangri. 
Sextíu prósent 
frambjóðenda
eru konur og 
það finnst mér 
afar ánægju-
legt. Við ætlum 

að beita okkur fyrir kvenfrelsis-
sjónarmiðum. Sérstaklega gegn 
kynbundnum launamun og 
kynbundnu ofbeldi.“

Í öðru sæti á listanum er Alma 
Lísa Jóhannsdóttir, deildarstjóri 
búsetuþjónustu á Selfossi, og í 
þriðja sæti Ragnheiður Eiríks-
dóttir, tónlistar- og útvarpsmaður 
í Reykjanesbæ. 

Atli Gíslason 
leiðir listann

Jón, er Simmi idol framsóknar-
manna?



GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUM

VAN GILS – BASIC INSTINCT
Léttur og ferskur ilmur.
Edt. 40 ml – 75 ml deo stick.

BURBERRY – DÖMUILMUR
Nýr ilmur frá Burberry, elegant og léttkryddaður.

L’ORÉAL – REVITALIFT
Revitalift krem sem gefa frábæra næringu, 
draga úr fínum línum og hrukkum, hafa
styrkjandi áhrif á húðina. Henta mjög vel
fyrir 40-50 ára.

MICROLIFE – HITATEPPI
Fyrir þá sem þjást af vöðvabólgu, bakverkjum og
stirðleika í hálsi og baki. Jöfn og hröð hitadreifing.

LEVANTE – SOKKABUXUR
Vekja athygli!

4.689 kr.

Komdu til okkur
og skoðaðu frábært
úrval af gjafasettum
handa henni eða honum.

2.719 kr.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur

Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður -  Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil
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LAMAZE - SAFARILEST
Litla dýralestin. Örvar börn til gangs. Skemmtileg
dýrahljómsveit spilar tónlist.
Hentar frá 6 mánaða aldri.

20% afsláttur

5.490 kr.

CLARINS – MASKARAKASSI
Wonder volume maskari, 30 ml augnfarðahreinsir
og 5 ml augngel.

2.179 kr.

4.240 kr.

LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

Jólagleði

FRÁBÆRT FYRIR MATARBOÐIÐ!
Mataruppskriftir frá Ítalíu, Mexíkó, Indlandi og fleiri
löndum ásamt 60 mín. af tilheyrandi tónlist á einum og
sama disknum.

Einnig úrval geisladiska frá SENU.

1.590 kr.



 Félag 
íslenskra flugumferðarstjóra 
hefur samþykkt að styrkja þá 
félagsmenn sem ekki hafa ráðið 
sig til Flugstoða, eiga ekki rétt á 
biðlaunum og verða launalausir 
vegna þessa í janúar 2007. Styrkur-
inn skal nema fullum launum sem 
tapast, án aukavinnu, og greiðist í 
byrjun febrúar. Félagsfundur 
hefur falið stjórn félagsins að 
ganga frá fjármögnun vegna þessa 
og heimilar að eignir félagsins séu 
veðsettar til tryggingar láni ef 
þurfa þykir. 

Loftur Jóhannsson, formaður 
félagsins, segist vera bjartsýnni á 
að ágreiningur við stjórn Flug-

stoða verði leystur eftir fund með 
stjórn félagsins á miðvikudaginn 
var og á von á að samningaviðræð-

ur hefjist fljótlega. Á fundinum 
lögðu fulltrúar Flugstoða fram 
upplýsingabréf og yfirlýsingu til 
að skýra málið. 

Kröfur flugumferðarstjóra 
snúast um það að tryggja flug-
umferðarstjórum sömu lífeyris-
réttindi hjá Flugstoðum ohf. og 
þeir hafa haft sem opinberir 
starfsmenn. Loftur telur að breyt-
ingar á lögum um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna sé besta 
lausnin.

Tæplega þrjátíu umsóknir bár-
ust um tæplega níutíu stöður flug-
umferðarstjóra hjá Flugstoðum 
ohf. þegar umsóknarfrestur rann 
út í vikunni.

Veðsetja eignir ef með þarf

 Lögreglan í 
Kópavogi handtók í fyrrakvöld 
tvo menn um tvítugt eftir að 
fíkniefni í söluumbúðum fundust 
í fórum þeirra. Í kjölfarið var 
gerð húsleit heima hjá öðrum 
mannanna og fundust þar um tvö 
hundruð grömm af hassi og 
lítilræði af amfetamíni.

Einnig fundust peningar á 
heimili mannsins sem taldir eru 
vera ágóði af fíkniefnasölu. 

Mennirnir voru yfirheyrðir í 
fyrrinótt og viðurkenndi annar 
þeirra að hafa átt hluta efnanna 
og hafa ætlað þau til sölu. 

Rannsókn á málinu stendur 
enn yfir og verst lögregla frekari 
frétta af málinu.

Með fíkniefni í 
söluumbúðum

 Hundruð manna 
söfnuðust saman í Queens í gær 
til að votta saklausu fórnarlambi 
skotárásar lögreglu virðingu sína. 
Hinn látni, Sean Bell 23 ára, var 
borinn til grafar í gær. 

Bell varð fyrir skotárás lög-
reglu þegar hann var á leið heim 
úr steggjapartíi ásamt tveimur 
vinum. Lögreglan taldi ranglega 
að ungu mennirnir væru vopnaðir. 
Fimmtíu lögreglumenn skutu á 
þremenningana og lést Bell sam-
stundis. Hinir tveir liggja alvar-
lega særðir á sjúkrahúsi. 

Útförin fór fram í sömu kirkju 
og á þeim degi sem Bell hefði átt 
að ganga í það heilaga ásamt 
unnustu sinni. Málið hefur vakið 
mikla óánægju almennings í 
Bandaríkjunum og lögreglan 
hefur verið harðlega gagnrýnd 
fyrir framgöngu sína. 

Fjölmenni við 
útför Sean Bell

Jólasýning Árbæjar-
safns hefst klukkan 13 í dag. 
Ungir sem aldnir geta komið og 
fylgst með undirbúningi jólanna 
eins og hann var í gamla daga og 
rölt á milli húsa. Hrekkjóttir 
jólasveinar gægjast á glugga, 
guðsþjónusta verður í kirkjunni 
ásamt því að gestir fá að föndra, 
syngja jólalög og ferðast um í 
hestvagni.

Sýningin er aðeins opin í dag 
og næstkomandi sunnudag frá 
klukkan 13 til 17.

Jólahald með 
gamla laginu

 „Vandi Samfylkingar-
innar liggur í því að kjósendur 
þora ekki að treysta þingflokkn-
um – ekki enn þá,“ sagði Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, í ræðu sinni 
á flokksstjórnarfundi flokksins í 
Reykjanesbæ í gær. Hún segir 
Samfylkinguna þurfa að komast í 
ríkisstjórn til þess að skapa henni 
endurnýjunarkraft.

Ingibjörg Sólrún lagði áherslu 
á það í ræðu sinni að Samfylkingin 
væri tilbúin til þess að axla ábyrgð 
og stýra málum af festu í ríkis-
stjórn eftir kosningarnar næsta 
vor. „Ég er ekki sátt við að flokk-
urinn sé með um 25 prósenta fylgi 
í skoðanakönnun vegna þess að 
það er undir kjörfylgi. Mér finnst 
það benda til þess að það vanti upp 
á traust kjósenda á þingflokknum 
vegna þess að hann gegnir mikil-
vægu hlutverki. Þetta hafa 
stjórnarandstöðuflokkar, sem eru 
öflugir, glímt við í mörgum ríkjum 
í kringum okkur. Til dæmis má 
nefna Demókrataflokkinn í Banda-
ríkjunum áður en Bill Clinton varð 
forseti, Verkamannaflokkinn í 
Bretlandi áður en Tony Blair 
komst til valda og hægriflokkana í 
Svíþjóð. Ég tel Samfylkinguna 
þurfa að aga málflutning sinn 
fram að kosningum og á þeim 
forsendum tel ég ljóst að við 
munum fá það traust sem þarf til 
þess að komast í ríkisstjórn.“

Í ræðu sinni fór Ingibjörg 
Sólrún hörðum orðum um frammi-
stöðu ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokksins. Sagði hún 
kosningaloforð stjórnarflokkanna 
í síðustu kosningum „í formi 

skattalækkana og hærri húsnæðis-
lána“ hafa reynst „hjóm eitt“. 
Sagði hún útreikninga sýna það 
„svart á hvítu að allar lækkanir á 
skatthlutföllum væru þegar upp-
étnar úr vösum venjulegs fólks og 
gott betur“. Átvöglin hétu „vextir 
og verðbólga“.

Ingibjörg Sólrún segir langa 
stjórnarandstöðu hafa styrkt 
flokkinn og nú þurfi flokksmenn 
að sameinast um að fella ríkis-
stjórnina í kosningunum næsta 
vor. „Ég skynja það sterkt að 

Samfylkingin þarf að nýta þau 
greinilegu sóknarfæri sem skap-
ast hafa fyrir kosningarnar í vor. 
Ég finn að það er útbreidd skoðun 
meðal fólks að Samfylkingin þurfi 
að vera í ríkisstjórn, eftir kosning-
arnar næsta vor, til þess að það 
skapist í henni endurnýjunar-
kraftur fyrir íslenskt samfélag. 
Ég er tilbúin til þess að leggja 
mikið á mig til þess að ná fram 
vilja fólks og Samfylkingarfólk er 
tilbúið til þess líka.“ 

Samfylkingin skapi 
endurnýjunarkraft
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði kjósendur ekki treysta Samfylkingunni nægi-
lega vel í ræðu sinni á flokksstjórnarfundi flokksins. Hún segist finna fyrir því 
hjá fólki að tími sé kominn til að koma ríkisstjórnarflokkunum frá völdum.

Umfang reykinga 
hér á landi hefur verið á hægri en 
stöðugri niðurleið síðan árið 1991. 
Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í könnun Capacent Gallup 
sem gerð var fyrir Lýðheilsustöð. 

Í könnuninni kom fram að 21 
prósent karla reykja daglega en 
einungis 17 prósent kvenna. Lítill 
og ómarktækur munur er á 
hlutfalli kvenna og karla sem 
reykja af og til. 

Daglegar reykingar eru 
algengastar hjá fólki á aldrinum 
20 til 29 ára og háskólamenntað 
fólk reykir minna en þeir sem eru 
einungis með grunnskólamennt-
un.

Þeim fækkar 
sem reykja





 Óttast er að yfir 
600 manns hafi farist í miklum 
aurskriðum í kjölfar fellibyls á 
Filippseyjum síðustu daga. Í gær 
höfðu á fjórða hundrað lík fundist 
og ríflega 300 manns var enn sakn-
að. Litlar líkur voru taldar á því að 
nokkur ætti eftir að finnast á lífi. 
Hafist var handa við að jarðsetja 
fórnarlömb hamfaranna þegar í 
gær vegna þess hversu ört líkin 
rotnuðu í hitanum.

Þykk, svört eðja sem flæddi um 
allt gerði björgunarmönnum erfitt 
fyrir, en talið er að þeir hafi ekki 
fundið neinn á lífi í eðjunni frá því 
á fimmtudag þegar fellibylurinn 
Durian gekk á land. Vindhraði 
hans fór í rúma sjötíu metra á sek-
úndu þegar verst lét. 

Albay-fylki á suðurhluta Luzon-
eyjunnar varð verst úti og þar 
höfðu tæplega 300 fundist látnir í 
gær. Skriðurnar féllu flestar úr 
Mayon, sem er eitt virkasta eld-
fjall landsins. Aska og stórgrýti 

hafði safnast saman í hlíðum 
fjallsins undanfarið í kjölfar 
óvenju mikillar virkni og bylurinn 
sópaði því öllu niður á þorpin við 
rætur fjallsins.

Þungt hljóð var í fylkisstjór-
anum Fernando Gonzales í gær. 
„Allir hlutar fylkisins hafa orðið 
storminum að bráð. Hér er algjör 
eyðilegging. Aldrei áður í sög-
unni höfum við orðið vitni að öðru 
eins vatnsmagni. Nánast hvert 
einasta byggt svæði er á kafi.“ 
Hús nærri bænum Padang, sem 
er í um tíu kílómetra fjarlægð frá 
höfuðborg fylkisins, fóru nærri 
algerlega á kaf í eðju og stóðu 
aðeins þökin upp úr. Mörg lík bár-
ust á haf út og skolaði síðan á 
land í nálægum bæjum. Sums 
staðar fundust einungis leifar af 
hinum látnu.

Hinn 21 árs Silangan Santander 
var við jarðarför Larry bróður 
síns í gær. Aðeins fundust fætur 
hans og neðri hluti líkama. Ófrísk 

ekkja hans treysti sér ekki til að 
mæta við jarðarförina. „Öll húsin í 
hverfinu okkar voru horfin,“ sagði 
hún og bætti því við að bróður 
hennar væri einnig saknað. „Þar 
er ekkert nema sandur, grjót og 
vatn.“

Kanadamenn hafa veitt rúmum 
sextíu milljónum til hjálparstarfs-
ins og Japanar tólf milljónum. 

Óttast að 600 manns 
hafi látist í skriðum
Fellibylur olli miklum aurskriðum á Filippseyjum frá fimmtudegi. Á fjórða 
hundrað hafa fundist látnir og rúmlega 300 er saknað. Hús fóru nánast á bóla-
kaf í eðju. Fyrstu útfarir fórnarlambanna fóru fram strax í gær.

 Allar fangageymsl-
ur lögreglunnar í Reykjavík voru 
fullar eftir aðfaranótt laugar-
dags. Fimm voru færðir í fanga-
geymslur vegna líkamsárása, en 
alls voru átta líkamsárásir til-
kynntar. Einn var meðal annars 
sleginn í höfuðið aftan frá með 
flösku. Meiðsl hans eru talin 
minniháttar en árásarmaðurinn 
er ófundinn.

Sex umferðaróhöpp urðu um 
nóttina, þar af nokkur þar sem 
grunur er um ölvun við akstur. 
Bíll valt við Seljakirkju og er öku-
maðurinn talinn hafa misst stjórn 
á bílnum í hálku. Þá valt bíll á 
gatnamótum Miklubrautar og 

Lönguhlíðar en þeir sem í honum 
voru höfðu sig á brott áður en lög-
regla kom á vettvang. Þá var ekið 
á tvo ljósastaura og eitt umferð-
arskilti.

Mikil ölvun var í miðborginni, 
sem lögregla telur að megi rekja 
beint til þess að útborgunar-
dagur var á föstudag. Lögregla 
þurfti að fara í mörg útköll í 
heimahús vegna kvartana um 
hávaða.

Þá komu upp tvö smávægileg 
fíkniefnamál þar sem menn 
neyttu eigin efna. Auk þess var 
tilkynnt um innbrot í þrjú fyrir-
tæki í austurborginni þessa eril-
sömu nótt. 

 Lokadagur afmælis-
hátíðar á Kúbu hófst í Havana í 
gær í tilefni af því að fimmtíu ár 
eru liðin síðan núverandi forseti 
landsins, Fídel Kastró, og félagar 
hans gerðu uppreisn á Kúbu. 
Hátíðarhöldin hófust án viðveru 
Kastrós en þegar var búið að 
fresta hátíðarhöldunum um tvær 
vikur vegna heilsufars hans.

Miklar vangaveltur hafa verið 
um það hvort Kastró myndi láta 
sjá sig á þessum hátíðarhöldum 
en forsetinn hefur ekki sést síðan 
í júlí og hafa skilaboð um bágt 
heilsufar hans aðeins borist frá 
ríkisstjórninni. Kastró varð 
áttræður fyrr á árinu. 

Hátíðarhöldin 
án Kastrós

 Reykjavíkurborg hefur hækkað framlag 
til verkefnisins Framtíð í nýju landi og Íslensku-
brautarinnar um samtals sjö hundruð þúsund 
krónur. Framtíð í nýju landi er verkefni til þriggja 
ára og hefur það að markmiði að aðstoða víetnömsk 
ungmenni á aldrinum 15-25 ára við að afla sér 
menntunar og taka virkari þátt í íslensku samfélagi. 
Reykjavíkurborg hefur áður styrkt verkefnið um 
eina milljón en nú hækkar styrkurinn í 1,2 milljónir.

Þá hefur nýju verkefni, Íslenskubrautinni, verið 
hleypt af stokkunum en markmið þess er að aðstoða 
ungmenni af erlendum uppruna við að fóta sig á 
menntabrautinni og aðstoða þau við hugsanlega 
tungumálaerfiðleika. Reykjavíkurborg hefur nú 
úthlutað þessu verkefni hálfri milljón króna.

Styrkirnir voru afhentir við hátíðlega athöfn í 
Höfða í liðinni viku og við það tækifæri sagði 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri verkefn-
unum ætlað að veita ungmennum af erlendum 
uppruna meira brautargengi svo þau nái að standa 
jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum.

Í dag búa tæplega hundrað víetnömsk ungmenni 

á Íslandi og býr langstærstur hlutinn á höfuðborgar-
svæðinu. Við athöfnina mættu víetnömsk ungmenni 
sem tekið hafa þátt í verkefninu og sýndu þau 
þakklæti sitt í verki með því að færa leiðbeinendum 
sínum gjöf.

Víetnömsk ungmenni fá styrk 

Er áfengi of dýrt á Íslandi?

Ert þú heimsforeldri?
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Mán. til mið.
10.00 - 18.30

Fimmtudagur
10.00 - 21.00

Föstudagur
10.00 - 19.00

Laugardagur
10.00 - 18.00

Sunnudagur
13.00 - 17.00

Það er gaman
    að gefa

Tendrum ljós á jólatrénu og hefjum góðgerðasöfnun
Í dag klukkan 14 tendrar Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra ljósin á jólatré 
Kringlunnar. Jóhann Friðgeir Valdimarsson og Skólakór Kársness syngja við athöfnina 
og jólasveinarnir mæta að sjálfsögðu. Um leið hefst góðgerðasöfnun á jólapökkum 
undir tréð. Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands sjá um að koma gjöfunum 
til réttra viðtakenda.

Opið 13–17 í dag



Aðventuhátíð
fyrir eldri borgara
Við bjóðum eldri borgurum til aðventuhátíðar í Aðalbanka Landsbankans í Austurstræti
laugardaginn 9. desember og sunnudaginn 10. desember kl. 15 - 17.

Árni Heiðar Karlsson, píanóleikari, og Sigurlaug Knudsen, söngkona, 
taka á móti gestum með ljúfri tónlist.

Rithöfundar lesa úr verkum sínum:

9. des. Guðni Th. Jóhannesson les úr Óvinum ríkisins.
Sigurjón Einarsson les úr Undir hamrastáli.

10. des. Kristín Steinsdóttir les úr Á eigin vegum.
Ásgeir Pétursson les úr Haustlitum.

Tónlistaratriði báða dagana:

Steinunn Birna Ragnarsdóttir, píanóleikari, og Bryndís Halla 
Gylfadóttir, sellóleikari, töfra fram hugljúfa hátíðartóna. 

Veitingar í boði og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Eldri borgurum stendur til boða að fá ókeypis akstur með leigubíl til og frá 
bankanum á þessum tíma í boði Landsbankans og Bæjarleiða.

Þeir sem hafa áhuga á að koma á Aðventuhátíð Landsbankans eru vinsamlegast beðnir
að skrá sig í Þjónustuveri bankans í síma 410 4000. Takið fram við skráningu hvort þið 
viljið fá ókeypis akstur til og frá bankanum.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Nauðgunum, sem 
komið hafa til kasta neyðarmót-
töku nauðgana á slysadeildinni á 
Akureyri, hefur fjölgað um hundr-
að prósent milli ára. Þær voru ell-
efu í fyrra, en 22 nauðgunarmál 
hafa borist neyðarmóttökunni í ár. 
Neyðarmóttaka nauðgana á Fjórð-
ungssjúkrahúsinu hefur verið 
opin síðan árið 1994 og starfsfólk 
þar hefur aldrei séð annað eins. 

Hulda Rafnsdóttir, hjúkrunar-
deildarstjóri slysadeildarinnar, 
segir að aukinn fjöldi skráðra til-
fella skýrist að hluta til með kynn-
ingarherferð neyðarmóttökunnar; 
að nú viti fleiri af starfsemi hennar. 
Einnig megi leita skýringa í breyttu 
skemmtanamynstri ungs fólks. 
Ungmenni drekki mikið og einnig 
sé eitthvað um ólöglega vímuefna-
notkun. Langflestar nauðganirnar, 
segir Hulda, verða í heimahúsum, 
partíum og í sumarbústöðum og 
gerandi er allajafna kunnugur fórn-
arlambinu. „Það er meiri grimmd í 
þessu umhverfi og meðal ung-
menna er orðið lítið um hömlur,“ 

segir Hulda, en hún telur samt sem 
áður að fylleríið sé ekki einhlít 
skýring, því skemmtanahaldið hafi 
oft verið svipað eða meira. 

Eftirlitslaus partí gætu verið 
hluti skýringarinnar. Daníel Guð-
jónsson, yfirlögregluþjónn á Akur-
eyri segir, líkt og Hulda, að erfitt sé 
að benda á afgerandi skýringu á 
þessum tölum, en að lögreglumenn 
hafi tekið eftir aukinni ásókn ung-
menna í að leigja sér sali utan mið-
bæjarkjarna eða sumarbústaði síð-
ustu tvö árin.

Meirihluti fórnarlamba var á 
aldrinum sextán til 26 ára.

Nauðganir 
aldrei fleiri
Tilkynntum nauðgunum á Akureyri fjölgaði um 100 
prósent milli ára. Norðan heiða er í tísku hjá ungu 
fólki að leigja sumarbústaði og sali til að halda sam-
kvæmi án hefðbundins eftirlits.

 Happadís GK-16 
frá Sandgerði landaði mesta afla 
sem skip með vinnsluleyfi undir 
fimmtán brúttótonnum hefur land-
að hér á landi er 16,9 tonnum af 
þorski var landað í Neskaupstað 
um hádegisbil á fimmtudag. „Þetta 
var afar fengsæll túr og ánægju-
legt að þetta hafi gengið svona vel. 
Við erum sex á skipinu en förum 
fjórir út í hverjum túr. Vonandi 
verður framhald á svona góðri 
veiði,“ sagði Sverrir Þ. Jónsson, 
eigandi og skipstjóri á Happadís-
inni, er Fréttablaðið náði tali af 
honum í gær.

Happadísin er 14,67 brúttótonn 
og 12,74 metrar að lengd. Sverrir 

segjast reikna með því að halda 
áfram að gera út frá Neskaupstað. 
„Þegar veiðin er svona góð er 
óþarft að fara á önnur mið.“ 

Lönduðu tæpum 
sautján tonnum

Það er meiri grimmd 
í þessu umhverfi og 

meðal ungmenna er orðið lítið 
um hömlur. 

 Norsk stjórn-
völd tilkynntu í síðustu viku að 
hrefnuveiðikvóti næsta árs verði 
1.052 dýr. Þetta er jafn stór heild-
arkvóti og á þessu ári en ekki náð-
ist að veiða nema um helming þess 
kvóta á vertíðinni sem lauk fyrir 
skömmu.

Hrefnuveiðikvóti Norðmanna í 
ár náðist ekki vegna óhagstæðs 
veðurs að sögn hrefnuveiðimanna. 
Einnig hefur hátt verð á olíu sett 
strik í reikning þeirra þar sem 
margir forðuðust að sigla um lang-
an veg til að veiða hrefnu. Kvótan-

um er skipt á milli strandveiða og 
úthafsveiða og á næsta ári verður 
leyfð veiði á 900 dýrum við strönd-
ina í stað 600 á þessari vertíð.





 Tilraunaverkefni um gjafir 
handa börnum fanga verður kynnt 
á aðventukvöldi í Grensáskirkju í 
kvöld. Lítið jólatré, svonefnt Engla-
tré, verður sett upp í kirkjunni og á 
það hengd lítil spjöld í engilsmynd 
með nöfnum barna fanga í Kvenna-
fangelsinu í Kópavogi. Safnaðar-
fólk er síðan hvatt til að taka eitt 
spjald og finna gjöf handa viðkom-
andi barni og leggja við tréð.

Alþjóðasamtök kristinna fanga-
vina á Íslandi standa fyrir verkefn-
inu en fulltrúar þeirra, Jóhann F. 
Guðmundsson og Lára Vigfúsdóttir, 
hafa heimsótt fangelsin um aldar-
fjórðungsskeið. Í stjórn samtak-
anna auk þeirra eru Sigurlaug Þor-

kelsdóttir og Hreinn S. Hákonarson, 
fangaprestur þjóðkirkjunnar.

Hreinn segir verkefninu ætlað 
að vekja athygli á stöðu aðstand-
enda fanga sem og að veita börn-
um þeirra stuðning á þeim erfiða 
tíma sem jólin geta verið þeim.

„Margir fangar eiga börn og 
það getur verið erfiður tími í lífi 
barnanna þegar jól ganga í garð 
og þau vita af pabba eða mömmu í 
fangelsi. Sum börn búa við erfiðar 
aðstæður og eru kannski ein með 
leyndarmálið sitt um að foreldri 
þess sé í fangelsi. Það er þeim 
styrkur að vita til þess að til þeirra 
sé hugsað með hlýju og kærleika.“ 

Gjafir handa börnum fanga

Færsla biðstöðvar 
fyrir leið 28 við Salaskóla í Kópa-
vogi hefur skapað stórhættu fyrir 
þau börn sem nýta sér þjónustu 
strætisvagnsins á leið sinni til 
skóla eða tómstunda á svæðinu. 
Biðstöðin hefur verið færð yfir 
Fífuhvammsveg og þurfa börnin 
nú að fara yfir hann til að komast 
að skólalóðinni, en vagninn stopp-
aði áður inni á henni.

Jóhann Björgvinsson, foreldri 
nemanda við skólann, segist ekki 
skilja hvernig mönnum detti svona 
lagað  í hug. „Það er léleg lýsing 
þarna, engin gangbraut eða neitt.  
Það er ekki nein lausn að setja bið-
stöð við hraðbraut.“ Hann segir að 
best væri ef biðstöðin yrði færð 
aftur fyrir framan skólann. „En 
þetta er náttúrlega klúður frá upp-
hafi þetta skipulagssvæði.“ 

Að sögn Péturs Fenger, aðstoð-
arframkvæmdastjóra Strætós bs., 
hafa vagnar fyrirtækisins átt í 
vandræðum með að komast í gegn-
um hringtorg við gömlu biðstöðina 
síðan skólastarf hófst á ný í haust 
vegna þess að bílum sé iðulega lagt 
við það. „Þetta er orðið þannig að 
við getum ekkert athafnað okkur 
vegna þrengsla á torginu. Það 
hefur nokkrum sinnum orðið tjón á 
vagninum vegna þessa. Lögreglan 

telur sig ekki hafa lögsögu þarna 
inni á svæðinu þar sem það er skil-
greint sem einkalóð. Við fáum því 
hvorki aðstoð við að fjarlægja bíl-
ana né þegar við lendum í tjóni.“ 

Hann segir að fyrirtækið hafi 
óskað eftir því við bæjaryfirvöld 
að einhvers konar ráðstafanir 
verði gerðar á svæðinu til að ráða 
bót á vandamálinu en ekki fengið 
nein viðbrögð enn sem komið er. 
„Okkur finnst ekki æskilegt að 
stoppa þar sem við stoppum núna. 
Okkur fannst betra að fara með 
krakkana inn á svæðið vegna þess 
að Fífuhvammsvegurinn er eins 
og hann er. Til þess að leggja ekki 
niður þjónustuna þá er hins vegar 
skásti kosturinn að vera þarna úti 
við veginn því við komumst ekki 
inn í hringtorgið lengur.“

Steingrímur Hauksson, deild-
arstjóri hönnunardeildar Kópa-
vogsbæjar, segir málið nýkomið 
inn á borð til sín og því stutt  á veg 
komið. Hann segir nauðsynlegt að 
gera einhverjar ráðstafanir en að 
bærinn sé ekki búinn að setja 
málið í neinn farveg. „Ég geri ráð 
fyrir því að við reynum að banna 
bílum að leggja inni á torginu. Við 
ætlum að reyna að láta biðstöðina 
vera áfram þar sem hún var.“

Segir börn í 
stórhættu
Strætó bs. hefur fært biðstöð sína við Salaskóla yfir 
Fífuhvammsveg og börn þurfa nú að ganga yfir veg-
inn til þess að komast í skólann. Hvorki gangbraut 
né gönguljós eru á þessu svæði. 
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Greenland
dúnúlpa frá
The North Face
Jólatilboð

22.990 kr.
verð áður 26.990 kr.

 Drukkinn karlmað-
ur á fertugsaldri var handjárnað-
ur og færður í fangageymslu af 
lögreglunni í Keflavík eftir 
ofsaakstur í fyrrinótt. Maðurinn 
mældist fyrst á 132 kílómetra 
hraða á Reykjanesbraut þar sem 
hámarkshraði er 90 kílómetrar á 
klukkustund. Hann sinnti ekki 
stöðvunarmerkjum lögreglu og 
ók áfram í vesturátt.

Við Grindavíkurveg mældist 
bíllinn á yfir 140 kílómetra hraða. 
Fjórir lögreglubílar náðu loks að 
króa hann af á Aðalgötu í Keflavík 
þar sem þurfti að handjárna hann 
vegna óláta og flytja í fanga-
geymslur. 

Handtekinn 
eftir ofsaakstur

 Talsmaður neytenda, 
Gísli Tryggvason, hefur farið fram 
á við banka, sparisjóði og korta-
fyrirtæki að fá til skoðunar 
ábyrgðarákvæði í skilmálum 
þeirra gagnvart neytendum í þeim 
tilgangi að gæta þess að jafnvægi 
sé á milli ábyrgðar neytenda og 
fyrirtækis á misnotkun af hálfu 
óviðkomandi aðila.

„Í kjölfar frétta undanfarið 
um innbrot í heimabanka kann-
aði ég hvort neytendur hefðu 
borið tjón í umræddum tilvikum 
hjá hlutaðeigandi bönkum og 
sparisjóðum. Stefnt er að því að 
réttarstaða neytenda samkvæmt 
skilmálum sé í samræmi við 
almennar reglur skaðabóta- og 
neytendaréttar.“ 
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Stjórnvöld höfðu gefið okkur skatt-
greiðendum fögur fyrirheit um að 

tekjuskattur einstaklinga yrði lækkaður 
um tvö prósent um áramótin. Það var 
m.a.s. búið að lögfesta þá lækkun. Í sumar 
gaf ríkisstjórnin hinsvegar út þá 
yfirlýsingu að skatturinn yrði aðeins 
lækkaður um eitt prósent og er nú verið 
að keyra þá breytingu í gegnum þingið. 
Rökin eru aðeins þau að það þurfi að tryggja þær 
efnahagslegu forsendur sem liggja til grundvallar 
samkomulagi aðila vinnumarkaðarins, sérstaklega 
hvað varðar þróun verðlags. Markmiðið er sem-
sagt að slá á þenslu.

Slík rök eru aðeins fyrirsláttur. Í fyrsta lagi var 
ríkisstjórninni full kunnugt um hverslags þensla 
yrði hér um þessar mundir, þegar skattalækkun-
unum var lofað. Í öðru lagi er í sama frumvarpi 
lagt til að barnabætur, persónuafsláttur, sjómanna-
afsláttur og vaxtabætur verði hækkaðar. Slíkt hlýt-
ur að vera þensluhvetjandi og er því hróplegt inn-
byrðis ósamræmi í rökunum. Í þriðja lagi sýnir 

ríkisstjórnin það ekki í öðrum verkum 
sínum að henni sé hugað um að sporna 
gegn þenslu. Nýverið var hætt við að 
hætta við ýmsar framkvæmdir, sem 
áttu að vera þensluhvetjandi, vegna 
þess að það var ekki lengur talin þörf á 
því. Í fjórða lagi slær þetta aðeins á 
þenslu ef ríkið leggur auknu tekjurnar 
fyrir. Það er ekki að sjá á fjárlagafrum-
varpinu að nægjanlegs aðhalds sé 
gætt.

Rannsóknir sýna að skattbyrði á ein-
staklinga hefur aukist undanfarin ár. Er 

það vegna þess að tekjuskattsprósentan hefur ekki 
lækkað nægjanlega samfara hækkandi tekjum 
landsmanna. Stjórnmál á Íslandi snúast í of mikl-
um mæli um hagsmuni fárra. Hérlendis hafa 
þrýstihópar sem gæta sérhagsmuna svo mikil áhrif 
að ríkisstjórnin gerir sérstaka samninga við þá þar 
sem það er tilgreint hvað þeir fái í sinn hlut. En 
hver gætir hagsmuna allra? Hags skattgreiðenda? 
Engir samningar eru gerðir við skattgreiðendur, 
það er ekki einu sinni staðið við loforðin sem þeim 
eru gefin.

Höfundur er lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands.

Hver gætir hagsmuna heildarinnar?

Stúdentar við Háskóla Íslands 
hafa þann góða sið að halda 

sérstaklega upp á 1. desember. Þá 
minnast þeir fullveldis þjóðarinn-
ar, votta minningu þeirra sem 
fyrir því börðust virðingu og um 
leið staðfesta þeir mikilvægi 
Háskóla Íslands fyrir sjálfstæði 
þjóðarinnar. Háskólinn var 
stofnaður á aldarafmæli Jóns 
Sigurðssonar og nú styttist óðum 
í aldarafmæli skólans. Við 
megum vænta þess að það verði 
heilmikið tilstand á afmælinu og 
það er mjög við hæfi, tilefnið er 
ærið. En við eigum að nota þessi 
fimm ár fram að afmælinu til 
þess að gera átak í að efla 
Háskóla Íslands. Skólinn hefur 
verið ein meginstoð þeirrar 
lífskjarabyltingar sem við 
Íslendingar höfum notið á síðustu 
öld. Hann hefur átt drjúgan þátt í 
því að Ísland er nú eitt ríkasta 
land veraldarinnar.

Forystumenn skólans hafa lýst 
því markmiði sínu að Háskóli 
Íslands eigi að verða einn af 
hundrað bestu skólum heimsins. 
Þetta er mjög metnaðarfullt 
markmið og það sýnir mikla 
dirfsku hjá stjórnendum skólans 
að setja það fram. Ég er ekki 
endilega viss um að hægt sé að ná 
þessu markmiði en nú er búið að 
setja viðmið og það er hægt að 
mæla hvernig miðar. Ég er samt 
mjög hrifinn af þessari ákvörðun 
háskólayfirvalda því ég er 
sannfærður um að ekki hafi verið 
lagt af stað með þetta markmið 
nema vilji væri til þess innan 
háskólans að taka á skipulagsmál-
um skólans. Skólinn þarf að auka 
metnað sinn, bæði á kennslu- og á 
rannsóknasviðinu. Það þarf að 
auka kröfur til árangurs í kennslu 
og halda samkeppni um rann-
sóknafé innan skólans til að 
verðlauna afburðafólk og ýta frá 
þeim sem litlu afkasta. Jafnframt 
þarf að auka fjármuni til skólans. 
Háskóli Íslands þarf meira fé ef 
hann á að vera í fremstu röð í 

heiminum, framhjá þessu verður 
ekki litið.

Ísland er nú eitt ríkasta land 
heimsins. Við gerum því kröfur til 
þess að hjá okkur sé allt fyrsta 
flokks. Heilbrigðiskerfið, aðbún-
aður aldraðra og barna, félags-
þjónustan, allt á þetta að standast 
samanburð við það sem best 
þekkist annars staðar. Til þess að 
við verðum áfram í hópi ríkustu 
þjóða, til þess að við getum áfram 
veitt þá samfélagsþjónustu sem 
við viljum og til þess að almenn 
lífskjör séu góð, þá verður 
hagkerfið að vera öflugt, öflugra 
en hjá flestum öðrum þjóðum. 
Háskólar landsins eru aflvél 
hagkerfisins og mikilvægasti hluti 
vélarinnar er Háskóli Íslands. Sú 
ríkisstjórn sem nú situr hefur 
unnið afrek þegar litið er til 
háskólanna, um það þarf ekki að 
deila. Fjölgun þeirra og aukin 
fjölbreytni í námsframboði hefur 
gert það að verkum að Ísland er 
nú í fremsta flokki þegar reiknað-
ur er fjöldi háskólanema sem 
hlutfall af fólksfjölda.

Á næstu fimm árum þarf að 
setja það markmið að fjárframlög 
til Háskóla Íslands vaxi jafnt og 
þétt þannig að á hundrað ára 
afmæli skólans hafi hann það 
fjármagn milli handanna sem 
dugar til að ná árangri. Á sama 
tíma þarf skólinn að efla innviði 
sína og auka gæðakröfur sínar. 
Þannig á að fara saman aukið 
fjármagn og betur skipulagður 
skóli. Á næstu fimm árum mun 
Háskóli Íslands ekki verða einn af 

hundrað bestu háskólum heims. 
En við getum, með samstilltu átaki 
lagt þann grunn sem dugar til þess 
að á aldarafmæli skólans eigi hann 
sóknarfæri, möguleika á því að 
verða í fremstu röð. Ef háskólinn 
á ekki möguleika á því að vera 
afburðagóður þá óttast ég mjög að 
þjóðin eigi ekki möguleika á því að 
halda áfram að vera í hópi ríkustu 
þjóða heims. Ríkisvaldið þarf því 
að auka framlag sitt á næstu fimm 
árum og skólinn sjálfur þarf að 
gera upp við sig hvort hann vill 
innheimta hóflegt gjald af 
nemendum sínum með sama hætti 
og aðrir háskólar í landinu gera.

Gjöful fiskimið, ódýr orka, 
gríðarleg vinnuharka og menntun 
lyftu þjóðinni upp úr fátækt. 
Hnattvæðing viðskiptalífsins 
hefur breytt samkeppnisaðstæð-
um þannig að framleiðsla sem 
þarf á miklu vinnuafli að halda 
hefur færst austur á bóginn.
Möguleikar okkar og annarra 
Evrópulanda í þeirri samkeppni 
felast í starfsemi sem byggir á 
háu tæknistigi eða miklu fjár-
magni. Þetta sést glögglega þegar 
hlutdeild álfunnar í heimsviðskipt-
um er skoðað. Við Íslendingar 
erum á réttri leið í þessum efnum. 
Fjármálaviðskipti, líftækni og 
aðrar slíkar greinar sem byggja á 
hátækni og menntun hafa vaxið 
gríðarlega hér á landi. Hver hefði 
til dæmis trúað því að á örfáum 
árum yrði fjármálastarfsemi sem 
hlutfall þjóðarframleiðslu jafn 
mikilvæg og sjávarútvegurinn? 
Þessi þróun grundvallast meðal 
annars á því að háskólar landsins 
séu öflugir. Við eigum því að setja 
okkur það markmið að búa til 
besta grunn- og menntaskóla í 
heimi. Á þeim grunni eigum við að 
byggja háskólaumhverfi sem 
stenst samanburð við það sem best 
þekkist. Þar skiptir mestu að 
Háskóli Íslands sé í fremstu röð á 
alþjóðamælikvarða. Þannig fáum 
við staðist þá samkeppni sem 
hnattvæðingin hefur í för með sér.

Háskólinn árið 2011

S
amstarf núverandi ríkisstjórnarflokka í þrjú kjörtíma-
bil hefur verið farsælt. Það hefur leitt til framfara og 
bættra lífskjara. Með nokkrum sanni má segja að fyrir 
utan átökin um náttúruvernd hafi aðeins stuðningur við 
Íraksstríðið og svo stríð ríkisstjórnarflokkanna sjálfra 

gegn frjálsum fjölmiðlum reynst þeim alvarlega mótdrægt á 
svo löngum tíma. Það er í raun ríkur árangur. 

Náttúruverndarmálin eru dæmi um hefðbundinn pólitísk-
an árekstur andstæðra hagsmuna. Aðferðafræðin viðvíkjandi 
stuðning við Íraksstríðið og hugsunin á bak við stríðið gegn 
frjálsum fjölmiðlum bentu á hinn bóginn til þess að þeir sem 
línur lögðu á sinni tíð hefðu í sterku ljóskasti valdanna orðið 
fyrir augnabliks blindu. 

Frumvarpið um Ríkisútvarpið ohf. eru einu leifarnar sem 
eftir eru af þeim gamla vanda stjórnarflokkanna. Athyglisvert 
er því að þeir hafa ákveðið að færa stjórnarandstöðunni þessar 
leifar sem eins konar forgjöf í komandi kosningabaráttu. 

Í manntafli lýsir forgjöf að sönnu stórmennsku. En stundum 
getur skákin teflst þannig að jafnvel snjöllustu menn hafa ekki 
nægjanlegt vald á stöðunni til þess að hafa efni á forgjöf. Það á 
einfaldlega eftir að koma í ljós hvort báðir stjórnarflokkarnir 
hafa pólitískan styrk til þessarar forgjafar. Kosningarnar skera 
úr því.

Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa ákveðið að ræða mynd-
un ríkisstjórnar fái þeir til þess nægjanlegt afl eftir kosning-
ar. Fram til þessa hafa þeir helst náð samhljómi um eitt mál 
sem fengið hefur almennan hljómgrunn meðal fólksins. Það er 
útvarpsmálið.

Ríkisstjórnin er í eðli sínu það sem kalla má hófsama borgara-
lega stjórn. Pólitíska þverstæðan sem hún býr til í Ríkisútvarps-
málinu felst í því að hafna varðstöðu um menningarlega öflugt 
opinbert útvarp þar sem jafnframt er virtur réttur markaðarins 
til þess að halda uppi almannaþjónustu á því sviði á heiðarlegum 
samkeppnisforsendum.

Höfuðmarkmiðið með nýju Ríkisútvarpslögunum er að nota 
skattpeninga almennings til að koma hælkróki á þá aðila sem 
stunda sams konar almannaþjónustu á markaðsgrundvelli. Það 
minnir á gamaldags og úrelt sjónarmið í pólitík sem flestir 
vinstrimenn hafa kastað fyrir róða. 

Óhætt er að fullyrða að mikill meirihluti landsmanna vill hins 
vegar umhverfi þar sem bæði þessi form á almannaþjónustu í 
útvarpi og sjónvarpi fá að njóta sín. Ríkisstjórnin hefur nú gefið 
vinstriflokkunum tækifæri til þess að ganga til kosninga sem 
einu málsvarar hófsamra skynsemissjónarmiða á þessu sviði. 
Þeir geta nú hagnýtt sér það.

Fylgishrun Framsóknarflokksins er helsta ástæðan fyrir því 
að litlar líkur eru á að stjórnarflokkarnir haldi velli. Formaður 
flokksins reyndi fyrir viku að opna dyr fyrir þá sem horfið hafa 
annað. Nú hefur hann ákveðið að loka þeim dyrum aftur með því 
að standa að Ríkisútvarpsfrumvarpinu efnislega óbreyttu.

Engin önnur þingmál á þessum vetri hafa pólitískt gildi fyrir 
Framsóknarflokkinn í þeim tilgangi að kalla til baka þá sem hafa 
yfirgefið hann. Vegna veikrar stöðu Framsóknarflokksins er 
áræðni hans að nota þetta mál í forgjöf til stjórnarandstöðunnar 
því miklu meiri en Sjálfstæðisflokksins sem staðið hefur vel að 
vígi undangengið ár. 

Forgjöf

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23
s. 590 2000 - www.benni.is

Verð kr. 3.795.000,-

Nýskráður 7.1993
Ekinn 115 þús.
250 hestöfl,  5 gíra beinskiptur,  grá leðurinnrétting,  topplúga,
klassískur gullmoli.

Porsche 911 Carrera www.porsche.is/notadir









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

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

„Auðvitað fannst manni 
afmæli miklu merkilegri og 
skemmtilegri þegar maður 

var barn, svo fölnar þetta 
þegar maður eldist. Að vísu 

var það þannig heima að 
jólastússið byrjaði alltaf 

með afmælinu mínu.“
Þetta sagði Ari Trausti um 

afmælið sitt í Fréttablaðinu 
fyrir 4 árum.

NASA týnir Marsfari

Listvinafélag Hallgrímskirkju heldur upp á 25 ára starfs-
afmæli sitt um þessar mundir. Félagið var stofnað haustið 
1982 með það að markmiði að efla listalíf við Hallgríms-
kirkju. Hefst dagskrá félagsins alltaf á aðventunni.

Að sögn Harðar Áskelssonar, listræns stjórnanda List-
vinafélagsins, eru um 400 manns skráðir félagar og hefur 
þeim farið fjölgandi hægt og rólega í gegnum árin. Hann 
segir að félagið hafi skipt sköpum fyrir starfið í Hall-
grímskirkju. „Það hefur verið samfelldur vöxtur í umfang-
inu. Það hafa verið ótrúlega breytingar því það er alls stað-
ar svo miklu meira framboð af öllu. Þó að framboðið hjá 
okkur hafi aukist hefur það aukist annars staðar líka,“ 
segir Hörður. Bætir hann því við að félagið hafi haft áhrif 
á starfsemi í öðrum kirkjum þar sem svipuð félög hafi 
verið stofnuð, m.a. á Akureyri og á Seltjarnarnesi, auk 
þess sem til standi að stofna listvinafélag í Grafarvogs-
kirkju.

Aðspurður hvað hafi staðið upp úr í starfsemi félagsins 
í gegnum árin nefnir Hörður fyrst fjórar myndlistarsýn-
ingar á ári sem það stendur fyrir. „Framan af þóttu þetta 
ekki merkilegar sýningar enda var engin sérstök aðstaða 
fyrir hendi. En núna keppast menn um að fá að sýna hérna 
og við höfum átt ánægjuleg samskipti við myndlistar-
menn,“ segir hann. 

Félagið stendur einnig að árlegri kirkjulistahátíð, sem 
var fyrst haldin árið 1987, ári eftir að Hallgrímskirkja var 
fullbúin. Að auki hefur félagið haldið alþjóðlega orgeltón-
leika á sumrin frá árinu 1992, sem hafa notið mikilla vin-
sælda. Á þessu ári Listvinafélagsins verða einnig frumflutt-
ar tvær stórar óratoríur. Önnur þeirra er eftir Sigurð 
Sævarsson en hin eftir Áskel Másson.

Dagskráin félagsins hófst í gær með opnun sýningar í 

forkirkju Hallgrímskirkju sem nefnist Mynd mín af Hall-
grími. Þar sýna íslenskir myndlistarmenn útfærslur sínar á 
hinni alkunnu mynd Hjalta Þorsteinssonar af Hallgrími 
Péturssyni.

Í dag hefst svo Jólatónlistarhátíð Hallgrímskirkju með 
árlegum jólatónleikum Mótettukórs Hallgrímskirkju þar 
sem finnska messósópransöngkonan Monica Groop syngur 
með kórnum. Tónleikarnir hefjast klukkan 17 en annað 
kvöld klukkan 20 verða síðari tónleikarnir.  

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Michal Drzymkowski
Nesbú, Vatnsleysuströnd,

andaðist  mánudaginn 27. nóvember á Landspítalanum
í Fossvogi. Minningarathöfn verður haldin í
Fossvogskapellu mánudaginn 4. desember kl. 15.00.
Jarðsett verður í Póllandi. Fyrir hönd aðstandenda,

Jadwiga Drzymkowska
Mariusz Drzymkowski     Harpa Rósa Drzymkowska
Monika Olender                     Robert Kulis
Marcin Drzymkowski Emilia Mieczkowska
Og barnabörn.

Innilegustu þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför eiginmanns míns, föður,
tengdaföður og afa,

Þorsteins L. Péturssonar
vélstjóra, Laufrima 24, Reykjavík.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks á deild 11E á
Landspítalanum, hjúkrunarþjónustunnar Karítasar og
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka
umönnun og ómetanlegan stuðning og hlýhug.

Unnur Guðmundsdóttir
Rut Þorsteinsdóttir         Olgeir Kristjónsson
Hörður Þorsteinsson   Kristín Gunnarsdóttir
Hafdís Þorsteinsdóttir
Afabörn og langafabörn.

Elskulegur maður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ágúst Steindórsson
Hraunbraut 26, Kópavogi,

varð bráðkvaddur á heimili sínu miðvikudaginn
29. nóvember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sigríður Friðsemd Sigurðardóttir
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabarn.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Í tilefni af 95 ára afmæli mínu þann 18. mars sl. langar 
mig að þakka öllum þeim sem af þessu tilefni glöddu mig
með nærveru sinni, g jöfum og hlýhug. Einnig langar mig 
að nota tækifærið til að þakka fjölskyldu minni fyrir að 

minnast 100 ára afmælis mannsins míns heitins, Páls 
Pálssonar, í ágúst sl. sumar. Megi guð vera með ykkur.

Jóhanna Jóhannesdóttir 
Kópavogsbraut 85, Kópavogi.

Ástkær eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir og amma,

Guðríður Þórunn
Jónsdóttir Boatwright
Hulduhlíð 11, Mosfellsbæ, áður búsett á
Akranesi og í Bandaríkjunum,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi fimmtudaginn
30. nóvember. Útförin verður auglýst síðar.

David E. Boatwright
Helen Kuszmaul                          Brad Kuszmaul
Jónína Chamberlain                   Jon Chamberlain
Sigrún H. Boatwright                 Halldór Ingi Haraldsson
David J. Boatwright                    Lenna Boatwright
og barnabörn.

Okkar einlægustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug í veikind-
um og við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Guðrúnar Njálsdóttur
Eyrarholti 3, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir viljum við færa Heimahlynningu
Krabbameinsfélags LSH fyrir einstaka þjónustu.

Jón Vífill Albertsson              Fanney Júlíusdóttir
Anna Kristrún Sigurpálsdóttir Arnar Sigurðsson
Silja Ósk Sigurpálsdóttir        Björn Heiðar Jónsson
Ingigerður Sigurpálsdóttir
Ísar Logi, Styrmir Davíð, Elma Lilja og Ylfa Rún.



Hvít jól25%afsláttur
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VINSÆLUSTU 
Vinsælasta ævisagan

Mest selda bókin 
í flokki ævisagna 

samkvæmt
metsölulistum.

Guðni tekur flugið

Ný Fíasól

Frábær unglingabók

Ný bók eftir Guðrúnu Helgadóttur

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

9.
ÆVISÖGUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

9.
ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

2.
BARNABÆKUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

2.
BARNABÆKUR

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

4.
BARNABÆKUR

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

9.
BARNABÆKUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

5.
BARNABÆKUR

Skoðaðu blogg dramadro t tningar innar á
w w w.myspace .com/dramadro t tning

og taktu þát t í skemmt i legum le ik og 
ge t raun á w w w.dramadro t tning .com.



Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

1.
ALLAR BÆKUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

1.
ALLAR BÆKUR

BÆKURNAR

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

2.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

3.
SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

5.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

29. nóv.

5.
SKÁLDVERK

„Mögnuð og trúverðug“

„Maður getur ekki hætt að lesa

edda.is



enda ætlaði ég alltaf bara að spila á 
munnhörpu og gítar.“ Spurður 
hvort hann hafi alltaf vitað að hann 
gæti sungið segir Kristján kíminn: 
„Nei, og ég er ekkert viss um það 
ennþá en geri það samt og kemst 
upp með það.“ 

Undanfarið ár hefur Kristján spilað 
í kirkjum landsins og útskýrir 
hvernig og hvers vegna það byrj-
aði. „Þegar ég les blöðin þá tek ég 
það svolítið inn á mig að mér finnst 
eins og allir séu að rífast í þjóð-
félaginu,“ segir Kristján og bætir 
því við að hvergi sé betra að slaka á 
en í kirkjum. „Ég ákvað þá að fara 
og halda tónleika í kirkjum lands-
ins. Tónleika sem kostar ekkert inn 
á og fólk getur þá bara komið og 
hlustað og ég get spilað þá tónlist 
sem ég vil,“ segir Kristján sem tal-
aði við presta landsins og gerði tón-
leikaferðalag úr hugmyndinni. „Þá 
spila ég tónlist sem er nokkurs 
konar íhugunartónlist. Afslappandi 
tónlist sem mér finnst gaman að 
spila.“ Tónleikaferðina kallaði 
Kristján Ljós af ljósi. „Það var séra 
Hjálmar í Dómkirkjunni sem kom 
með það nafn. Ég byrjaði á að koma 
að máli við hann en vantaði nafn á 
tónleikana. Hann stakk upp á þessu 
nafni sem mér finnst mjög fallegt 
og ekki ólíklegt að næsta plata muni 
einmitt heita Ljós af ljósi. Það segir 
svo ofboðslega mikið en getur átt 
við svo margt líka,“ segir Kristján 
en hann hélt einmitt fyrstu tónleik-
ana í Dómkirkjunni. „Það er friður í 
kirkjunum og ég var svolítið eigin-
gjarn þarna því ég var líka að sækja 
frið fyrir sjálfan mig og langaði að 
bjóða öðrum að vera með.“

Kristján segist hafa hætt að sukka 
fyrir ellefu árum síðan. „Mig lang-
aði í breytt líferni,“ segir hann og 
heldur áfram: „Ég var orðinn svo-
lítið staðnaður í lífi mínu á öllum 
sviðum; tilfinningasviðinu, á heim-
ilinu, gagnvart ástinni minni, börn-
unum mínum og gagnvart tónlist-
inni minni. Öllu því sem skiptir mig 
máli í lífinu. Það var mjög mikil 
stöðnun og afturför sem átti sér 
stað á öllum þessum sviðum, sem 
leiðir af sér að maður verður mjög 
óánægður með sjálfan sig og lífið. 
Þá verður maður þunglyndur og 

líður illa. Ég vissi alveg hvað ég 
ætti að gera en einhvern veginn þá 
gat ég ekki gert þetta. Ég vaknaði 
hvern dag og hugsaði að nú yrði ég 
að gera þetta til að taka mig á og ég 
vissi nákvæmlega hvað ég þurfti 
að gera til að komast út úr þessu. 
Ég þurfti bara að taka í stýrið og 
beygja til að fara annan veg. Þó ég 
vissi þetta þá einhvern veginn 
gerðist þetta ekki fyrr en ég varð 
fyrir einhverri andlegri vakningu 
sem gerði það að verkum að ég fór 
í meðferð. Það var enginn mann-

legur máttur sem gat hjálpað mér. 
Það var bara Guð almáttugur, sam-
kvæmt mínum skilningi á Guði, 
æðri máttur sem bjargaði mér út 
úr þessu. Vímuefnalöngunin var 
tekin frá mér á þessari stundu fyrir 
ellefu árum og hefur ekkert komið 
aftur. Ég var mjög heppinn þannig 
lagað því það eru ekkert allir sem 
hætta að drekka sem losna við löng-
unina,“ segir Kristján. 

„Eftir þetta hef ég verið að leita að 
Guði. Ekki það að hann sé týndur, 
heldur vildi ég hafa hann í lífi mínu 
til þess að geta haldið áfram á þess-
ari hamingjubraut,“ segir Kristján 
en hann fer með bænir daglega. „Á 
morgnana fer ég á kné og fer með 
bænir. Bænin er mjög einföld sem 
ég fer með en hún er svona: „Ég bið 
um besta mögulega skilning á vilja 
Guðs fyrir mig í dag og mátt til að 
framkvæma það.“ Síðan bið ég Guð 
að taka frá mér skapgerðarbrest-
ina.“ Kristján segist oft geta skil-
greint hvað hann eigi við þá stund-
ina. „Ég á kannski í stríði við 
eigingirnina, letina eða eitthvað 
annað og þá færi ég það í tal. Mér 
finnst þetta gefa mér mjög mikið 
og ég fer með bænir alltaf áður en 
ég fer að spila og ef annað sérstakt 
er í gangi.“ Kristján segir bænir 
sínar oftast ganga út á að hann geti 

orðið að liði fyrir einhvern annan 
en sjálfan sig. „Maður getur ekki 
beðið fyrir sjálfan sig nema það sé 
til góðs fyrir aðra. Þessi bæn virk-
ar og er mjög sterk. Það hef ég 
fundið. Þetta veitir mér vellíðan. 
Ég get ekki skilgreint hvað Guð er 
eða æðri máttur. Það er bara ein-
hver góður kraftur sem tengist 
manni í þessu og hjálpar manni 
áfram í lífinu og það vita þetta 
margir.“

Kristján segir að þeir sem trúi 
ekki á bænir séu þeir sem hafi ekki 

þurft að nota þær. „Maður er ekk-
ert endilega að biðja ef manni líður 
vel. Það er ekki fyrr en maður lend-
ir á hrakhólum eða á botninum að 
maður fer að kalla á hjálp. Flestir 
gera það þegar þeir lenda í ein-
hverjum raunum.“ Kristján segir 
margar spurningar í lífinu sem 
ekki séu til nein svör við, eins og til 
dæmis dauðinn. „Hvers vegna er 
ungt fólk tekið frá okkur? Slíkar 
spurningar eru meðal þess sem er 
óskiljanlegt. Margir verða reiðir út 
í Guð út af því en þetta hefur alltaf 
verið svona. Það verða slys og lífið 
er brothætt og hangir á bláþræði. 
Það er bara þannig en það er samt 
huggun í Guði.“ 

Eftir að Kristján hætti að sukka, 
eins og hann kallar það, þá hætti 
hann að nenna að vera innan um 
sukk. „Ég valdi mér þann lífsstíl að 
spila á tónleikum sem ljúka á mið-
nætti. Þótt ég fari oft inn á staði þar 
sem er drukkið þá nenni ég ekki að 
vera í kringum brjálað fyllirí ef ég 
er ekki fullur sjálfur,“ segir Kristj-
án. „Maður bara vex upp úr 
þessu.“ 

Þrátt fyrir að leiðast sukkið seg-
ist Kristján þó fara með band og 
spila á þessum stöðum ef honum 
sýnist svo. „Það er samt gott að 
geta komið þegar maður vill og 

Þ
að er kuldalegt um að 
litast þegar blaða-
maður gengur inn á 
Kaffivagninn við 
höfnina til fundar við 
Kristján Kristjáns-

son. Skip og bátar rugga á öldunum 
úti fyrir gluggum kaffihússins og 
veita róandi tilfinningu. Kristján 
er rólegur og yfirvegaður þegar 
hann sest á móti blaðamanni með 
kaffibollann sinn. 

„Maður byrjar í tónlist um leið 
og maður fæðist og sennilega áður, 
á meðan maður er í vömbinni,“ 
segir Kristján, aðspurður hvenær 
hann hafi byrjað í tónlist. „Maður 
gutlast þarna um og heyrir hjart-
sláttinn. Það er ákveðinn taktur í 
öllum, til dæmis gengur fólk með 
ákveðnum takti, það er með púls 
sem er stöðugur alla jafna, nema 
þegar eitthvað kemur upp á. Þetta 
er allt tónlist,“ bætir hann við 
spekingslegur á svip.

Kristján fékk fyrsta gítarinn 
sinn þegar hann var tíu eða ellefu 
ára gamall og segist hafa verið að 
æfa sig alla tíð síðan. „Ég hef farið 
í ýmsa skóla og verið hjá ýmsum 
kennurum,“ segir Kristján sem fór 
síðan í lýðháskóla í Svíþjóð og 
þaðan í kennaradeild tónlistar-
háskóla í Malmö. 

„Ég hef ekki unnið við annað en 
tónlist síðan 1985, nema þegar ég 
hef farið til sjós nokkrum sinnum. 
Það var bara af því mig langaði til 
þess að prófa að fara á togara,“ 
segir Kristján en stundum hefur 
hann verið að kenna á gítar. „Ég 
hef mjög gaman af því að kenna. 
Hér áður fyrr tók ég stundum nem-
endur til mín eftir áramót, í janúar, 
febrúar og mars, því þá var lítið að 
gera í tónlistinni. Það var bara 
allur heimurinn í vörutalningu frá 
áramótum og fram að páskum,“ 
segir hann brosandi en bætir því 
við að þetta sé breytt í dag. „Núna 
er tónlist allt árið.“
Kristján segist alla tíð hafa leitað 
eftir því að spila með öðrum 
tónlistarmönnum. „Ég spilaði í 
einhverjum böndum með félögum 
mínum hér heima áður en ég fór til 
Svíþjóðar en fór fyrst að syngja 
þegar ég var búinn með lýðháskól-
ann. Það var samt bara vegna þess 
að ég var sá eini sem kunni ensku 

Bænin veitir vellíðan
Tónlistarmaðurinn Kristján Kristjánsson, eða KK, tók beygju í lífi sínu fyrir ellefu árum síðan þar sem 
hann gaf fyrri lifnaðarhætti upp á bátinn og tók upp nýjan lífsstíl. Nú leitar hann Guðs og trúin er 
orðin stór hluti í lífi þessa öfluga tónlistarmanns. Sigríður Hjálmarsdóttir hitti KK og ræddi við hann 
um tónlistina og breytta sýn á lífið.

farið þegar maður vill. Maður 
saknar þess líka stundum að vera 
ekki með í fjörinu en þá set ég 
saman band og fer niður á kaffi 
Rósenberg og spila til þrjú. Er á 
blasti og kem heim stinkandi af 
reyk en þá er það bara afgreitt og 
ég þarf ekkert að fara á slíka staði 
aftur á næstunni,“ segir Kristján 
með bros á vör. 

Kristján segir ástæðuna fyrir 
því að hann hafi alla tíð leitað mikið 
eftir því að spila með öðrum vera 
þá að þannig læri hann eitthvað 
nýtt. „Ég hef verið að spila með 
mörgu þjóðlagafólki og djassistum 
og í raun bara hinum og þessum, 
eftir því sem gerist bara. Það verð-
ur bara eins og það á að vera, ég 
treysti því og legg það í hendurnar 
á almættinu,“ segir Kristján. 
„Vandræðin byrja þegar maður 
reynir að vera almættið sjálfur. 
Það er þannig hjá okkur öllum. 
Maður er með egó sem stundum 
tekur völdin. Maður heldur að 
maður sé að gera rétt og það lítur 
þannig út en er það kannski ekki. 
Maður veit ekki að maður hafi gert 
mistök fyrr en maður sér afleið-
ingarnar.“

Kristján segist vera trúaður en 
játar að hafa ekki alla tíð ræktað 
trúna. „Ég hef alltaf verið mikill 
egóisti og er enn. Hugsa mest um 
sjálfan mig en er að reyna að kom-
ast út úr því enda liggur hamingjan 
þar, að komast út úr sjálfum sér. 
Maður veit þetta en er samt ekki að 
meika það. Kristján bendir á orð 
móður Theresu þegar hún var 
spurð hvort hún væri í sambandi 
við Guð og svaraði því játandi. „Þá 
var hún spurð að því hvað hún 
segði í bænum sínum en þá sagðist 
hún segja mjög lítið: „Ég hlusta,“ 
sagði hún og þannig finnst mér 
þetta vera. Maður biður um vitn-
eskju. Um vilja Guðs fyrir mig í 
dag og mátt til að framkvæma. 
Maður verður að biðja um það. 
Almættið er Guð og hann gaf mann-
inum frjálsan vilja svo maður 
ræður hvað maður gerir. Þú verður 
að biðja um þessa hluti og Guð 
gerir manni það ekki erfitt ef 
maður leitar hans. Ég held að 
maður þurfi að gera það daglega 
og jafnvel mörgum sinnum á dag 
og það geri ég. Samt finnst mér ég 
aldrei gera nóg en held að ég sé 
samt á rétta veginum. Kannski 
kemst maður að öðru.“ 

Spurður hvort hann sé ánægð-
ur í dag segir Kristján: „Já, ég er 
mjög ánægður í dag en er undir 
svolítið miklu álagi núna því það 
er svo mikið að gera. Yfirleitt vil 
ég ekkert vera undir miklu álagi. 
Ég held ég sé bara latur. Vil njóta 
þess bara að vera latur og hafa 
ekkert allt of mikið að gera,“ 
segir hann og bætir við: Ég vil 
gera mikið en nenni því ekki. Vil 
afkasta miklu og er með mörg 
verkefni í gangi. Ég vildi að ég 
væri mjög agaður og að hver mín-
úta væri nýtt í gegnum daginn en 
það er ekki svoleiðis hjá mér. Ég 
fer voðalega frjálslega með þetta. 
Er ekkert að flýta mér. Hef alltaf 
verið svolítill sveimhugi, sem ég 
held að sé ekkert endilega slæmt. 
Ég er ekkert viss um að ég gæti 
verið að gera það sem ég er að 
gera í dag ef ég væri rosalega 
nýtinn á tímann. Kannski þarf 
maður þessar stundir þar sem 
maður er ekki að gera neitt.“

Um síðustu jól gaf Kristján út jóla-
disk ásamt Ellen, systur sinni. 
Diskurinn varð mjög vinsæll og 
flytja þau systkin efni af honum á 
jólahlaðborðinu á Hótel Nordica 
fyrir jólin. „Ég var síðustu tvær 
helgar að spila í Osló, fyrst með 
hjálpræðishernum og nú síðast 
fyrir íslenska söfnuðinn í borginni. 
Menn vilja hafa tónlist alls staðar 
og á öllum tímum,“ segir tónlistar-
maðurinn og stefnir nú á tónleika í 
Fríkirkjunni á fimmtudaginn, 7. 
desember, og í Hveragerðiskirkju 
fimmtudaginn 14. desember. 

Eftir þetta hef ég verið að leita að 
Guði. Ekki það að hann sé týnd-
ur, heldur vildi ég hafa hann í lífi 
mínu til þess að ég geti haldið 
áfram á þessari hamingjubraut.





É
g var örkumla í heilt 
ár. Stöðugar blóðgjaf-
ir. Átti erfitt með 
gang,“ sagði Nikolai 
Khokhlov, fyrrver-
andi njósnari hjá 

KGB, í viðtali við rússneska dag-
blaðið Novaya Gazeta sumarið 
2004.

Á árum seinni heimsstyrjaldar-
innar var Khokhlov meðlimur í 
leynilegri hermdarverkasveit 
KGB en flúði til Bandaríkjanna 
árið 1953. Fjórum árum síðar, árið 
1957, var eitrað fyrir honum með 
geislavirku þallíni í Frankfurt í 
Þýskalandi þar sem hann sótti ráð-
stefnu á vegum andkommúnista. 
Hann lifði af, en segir að læknarnir 
sem hafi sinnt sér, fyrst í Þýska-
landi og síðar í Bandaríkjunum, 
hafi ekkert botnað í því hvernig á 
því stæði.

„Ég veiktist alvarlega vegna of 
mikillar geislunar með öllum ein-
kennum sem því fylgja. Hárið féll 
af mér og ég logaði allur alls stað-
ar, húðin flagnaði og blóðið vall úr 
henni. Höfuðið bólgnaði upp og 
blóðlituð mynd af mér sat eftir á 
koddanum. Í munninum flagnaði 
ég allur og til þess að geta drukkið 
þurftu læknarnir fyrst að deyfa 
mig.“

Blaðamaðurinn, sem tók viðtalið 
við Khokhlov, sem birtist í Novaya 
Gazeta í júlí árið 2004, var engin 
önnur en Anna Politkovskaja sem 
var harður gagnrýnandi Pútín-
stjórnarinnar í Rússlandi, sakaði 
stjórnvöld hvað eftir annað um 
gróf mannréttindabrot, ofbeldis-
verk og launráð. 

Aðeins tveimur mánuðum eftir 
að viðtalið við Khokhlov birtist, 
eða í september árið 2004, var 
gerð tilraun til þess að ráða hana 
af dögum. Þá var hún á leiðinni frá 
Moskvu áleiðis til Beslan til þess 
að fjalla um gíslatökuna í barna-
skóla þar. Hún veiktist alvarlega 
eftir að hafa drukkið vatnsglas í 
flugvélinni skömmu fyrir lend-
ingu og var um tíma tvísýnt um líf 
hennar. Talið er fullvíst að eitrað 
hafi verið fyrir henni.

Hún náði sér í það skiptið en 
var myrt núna í október síðast-
liðnum, skotin til bana í lyftunni í 
fjölbýlishúsinu þar sem hún bjó í 
Moskvu. Hún var í þann veginn að 
senda frá sér grein um pyntingar 
á föngum í Tsjetsjeníu, föngum 
sem rússnesk stjórnvöld halda þar 
í eins konar fangabúðum fyrir 
grunaða hryðjuverkamenn.

Strax eftir morðið á Önnu Polit-
kovskaju heyrðust raddir um að 
rússnesk stjórnvöld ættu þar hlut 
að máli, og einn þeirra sem hvað 
ákafast hélt því fram var Alexand-
er Litvinenko, sem sjálfur var 
fyrrverandi njósnari hjá KGB, 
síðar FSB, og þekkti því vel til 
mála þar á bæ. 

Hann snerist gegn yfirboður-
um sínum árið 1998, kom fram í 

sjónvarpi í Rússlandi ásamt félaga 
sínum þar sem þeir fullyrtu að 
þeir hefðu fengið skipanir um að 
myrða Boris Berezovsky, einn af 
auðkýfingunum sem voru í háveg-
um hafðir þegar Boris Jeltsín var 
forseti Rússlands en voru ekki 
jafn vel liðnir af Vladimir Pútín. 
Litvinenko hafði reyndar um tíma 
haft það verkefni hjá FSB að vera 
lífvörður Berezovskys.

Berezovsky flúði fljótlega til 
Englands og árið 2000 gerði 
Litvinenko slíkt hið sama og sótti 
þar um hæli. Hann fékk svo bresk-
an ríkisborgararétt núna í október 
sl., en aðeins fáum vikum síðar, 23. 
nóvember síðastliðinn, lést hann á 
sjúkrahúsi í London eftir erfitt 
dauðastríð.

Hann veiktist 1. nóvember og 
hafði þá verið á fullu við að rann-
saka morðið á Önnu Politkovskaju, 
taldi sig jafnvel hafa fengið sann-
anir fyrir því að rússnesk stjórn-
völd stæðu á bak við það.

Í fyrstu var talið að eitrað hefði 
verið fyrir Litvinenko með þung-
málminum þallín, en síðar bentu 
einkenni hans til þess að geisla-
virkt þallín hefði verið notað – 
sama efnið og notað var til að eitra 
fyrir Nikolaí Khokhlov árið 1957. 
Á endanum kom þó í ljós að notast 
hafði verið við pólón-210, geisla-
virkt efni sem nánast eingöngu er 
hægt að nálgast á sérhæfðum 
kjarnorkurannsóknastöðvum þar 

sem það er framleitt í kjarnakljúf-
um eða agnahröðlum.

Vegna þess hve erfitt er að 
útvega pólón-21 og hve mikla sér-
þekkingu þarf til að nota það þykir 
mörgum útilokað annað en að 
valdamiklar stofnanir hafi átt ein-
hvern hlut að máli.

Nú síðast gerðist svo það, dag-
inn eftir að Litvinenko lést, að 
Jegor Gaídar, frjálslyndur stjórn-

málamaður í Rússlandi, veiktist 
heiftarlega á Írlandi og liggur nú 
veikur á sjúkrahúsi í Moskvu. 
Talið er að eitrað hafi verið fyrir 
honum, og grunur leikur á að veik-
indi hans tengist með einhverjum 
hætti morðunum á Litvinenko og 
Politkovskaju – þótt óljóst sé 
hvernig sú tenging gæti litið út.

Fjölmörg dæmi eru hins vegar til 
um morð á erfiðum stjórnar-
andstæðingum frá fyrrum austan-
tjaldslöndum, bæði fyrir og eftir 
fall járntjaldsins, þar sem ýmist er 
vitað með vissu eða sterkur grunur 
leikur á um að þau hafi þar haft 
hönd í bagga. Flest þeirra mála eru 
með einum eða öðrum hætti rakin 
til sovésku leyniþjónustunnar KGB 
eða arftaka hennar FSB.

Frá fyrri tíð er til að mynda 
frægt morðið á búlgarska blaða-
manninum Georgi Markov sem 
opinskátt hafði gagnrýnt komm-
únistastjórnina þar í landi.

Hinn 7. september árið 1978 
beið Markov eftir strætó á 

Eitur í beinum óþægra Rússa
Fyrir skömmu lést Alexander Litvinenko í London eftir þriggja vikna kvalastríð. Eitrað hafði verið fyrir honum. Lögreglan í 
Bretlandi hefur ekki viljað fullyrða neitt um sökudólga í máli Litvinenkos, en löng hefð er fyrir því að eitri sé beitt á óþægilega 
andstæðinga stjórnvalda í Rússlandi. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér söguna.

Kenningarnar um andlátin

Waterloo-brúnni í London þegar 
maður gekk upp að honum rak 
regnhlífarodd í lærið á honum. 
Markov fann fyrir sárum sting, en 
hélt til vinnu sinnar á breska 
útvarpinu BBC. Um kvöldið fékk 
hann háan hita og lést þremur 
dögum síðar á sjúkrahúsi.

Í regnhlífinni hafði verið örlítið 
málmhylki með eiturefninu sarín 
sem skotið var í læri Markovs með 

sérstökum útbúnaði, ættuðum frá 
KGB að því er síðar kom í ljós. 

Sarín er bráðeitrað efni sem 
skemmir taugakerfi líkamans. 
Þýskir nasistar létu á sínum tíma 
framleiða sarín en stilltu sig um 
að nota það í seinni heimsstyrjöld-
inni, hugsanlega af ótta við að 
bandamenn myndu svara í sömu 
mynt. Japanski trúarsöfnuðurinn 
Aum Shinrikyo hikaði hins vegar 
ekki við að dreifa þessu eiturefni í 
neðanjarðarlestum Tókýóborgar 
árið 1995, með þeim afleiðingum 
að tólf manns létu lífið og þúsund-
ir veiktust heiftarlega.

Breska dagblaðið Times hélt 
því fram sumarið 2005, og studdist 
við upplýsingar úr skjölum frá 
leyniþjónustu Búlgaríu, að „regn-
hlífarmorðinginn“ í London hafi 
verið danskur ríkisborgari, Franc-
esco Giullino að nafni, af ítölskum 
uppruna, sem ferðaðist um Evr-
ópu á húsbíl og þóttist vera forn-
gripasali. Í raun og veru hafi hann 
þó starfað hjá búlgörsku leyni-
þjónustunni DS og fengið skipanir 
þaðan um að myrða Markov. 
Nokkrar sérútbúnar regnhlífar 
munu hafa fundist á lager hjá 
leyniþjónustunni DS eftir fall 
kommúnistastjórnarinnar í Búlg-
aríu árið 1989.

Frá síðustu árum má einnig nefna 
rússneska blaðamanninn, rithöf-
undinn og þingmanninn Júrí 
Sjtsjekotsjikín, sem lést 3. júlí árið 
2003 eftir að hafa skyndilega 
veikst af torkennilegum sjúkdómi, 
sem olli bæði hármissi og húð-
bruna.

Vjatsjeslav Izmaílov, blaða-
maður á rússneska dagblaðinu 
Novaya Gazeta, sama blaðinu og 
Anna Politskovskaja starfaði hjá, 
fullyrti fyrir skemmstu í viðtali 
við AP-fréttastofuna að það væri 

þallíneitrun sem hefði orðið Sjtsje-
kotsjikín að bana. Hann sagðist 
hafa fullnægjandi sannanir fyrir 
því frá rússneskum réttarmeina-
fræðingum, þrátt fyrir að ættingj-
ar Sjtsjekotsjikíns hafi aldrei 
fengið neinar opinberar skýringar 
frá læknum á banameini hans.

Izmaílov fullyrti einnig að þall-
ín hefði verið notað á tvo tsje-
tsjenska uppreisnarmenn, Salman 
Radujev og Turpal-Ali Atgerijev, 
sem voru dæmdir í lífstíðarfang-
elsi árið 2001 en létust báðir í fang-
elsinu ári síðar. Sömuleiðis hafi 
þallín verið notað á Lecha Islamov, 
annan uppreisnarmann sem lést í 
fangelsi árið 2004.

Opinbera skýringin var sú að 
Radujev hafi látist af völdum inn-
vortis blæðinga en Atgerijev af 
völdum hvítblæðis. Þá sögðu 
stjórnvöld að bæði hjarta- og 
nýrnabilun hefði orðið Islamov að 
bana.

Sjtsjekotsjikín var þingmaður 
frjálslynda flokksins Yabloko frá 
1995, vann að því að rannsaka 
spillingarmál og skipulagða glæpa-
starfsemi í Rússlandi og var harð-
ur andstæðingur hernaðaraðgerða 
Rússa í Tsjetsjeníu.

Hann sat einnig í þingnefnd sem 
hafði það verkefni að rannsaka 
ásakanir um að gassprengingar í 
íbúðarblokkum í Moskvu árið 1995 
hafi í raun verið skipulagðar af 
leyniþjónustunni FSB í þeim til-
gangi að geta kennt tsjetsjenskum 
uppreisnarmönnum um þær og 
fengið þar með ástæðu til að hefja 
stríð í Tsjetsjeníu.

Bæði Anna Politskovskaja og 
Alexander Litvinenko höfðu rann-
sakað þessar gassprengingar og 
komist að þeirri niðurstöðu að 
ábyrgðin væri ekki hjá Tsjetsjenum, 
eins og stjórnvöld héldu fram, 
heldur hjá leyniþjónustunni og þar 
með mætti rekja ábyrgðina beint 
til Pútíns forseta.

Sumar yfirlýsingar Litvinenk-
os um illsku rússneskra ráða-
manna hafa reyndar þótt frekar 
ótrúverðugar á Vesturlöndum, 
eins og til dæmis að þeir hafi átt 
hlut að árásunum á Bandaríkin 11. 
september 2001.

En hvað svo sem hæft er í öllum 
þessum ásökunum þá er greini-
lega löng hefð fyrir því að menn, 
sem hafa reynst stjórnvöldum í 
Rússlandi og öðrum fyrrverandi 
austantjaldslöndum óþægur ljár í 
þúfu, láti lífið með voveiflegum 
hætti. Þau dæmi sem hér hafa 
verið talin upp eru aðeins brot af 
heildarfjöldanum, en eitur kemur 
þar furðu oft við sögu. 

Hárið féll af mér og ég logaði allur alls staðar, húðin flagnaði og 
blóðið vall úr henni. Höfuðið bólgnaði upp og blóðlituð mynd af mér 
sat eftir á koddanum. 
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Á S A M T  S I N F Ó N Í U H L J Ó M S V E I T  Í S L A N D S
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Einhverjir mest sóttu og
glæsilegustu tónleikar
Íslandssögunnar, með 
ástsælasta söngvara 
þjóðarinnar, í einstaklega 
veglegum pakka sem
inniheldur bæði DVD 
mynddisk og geislaplötu.

Komin í verslanir

BJÖRGVIN ÁRITAR!
Í verslunum Hagkaups

í dag, sunnudag.
Kl. 15:00 í Kringlu 

og kl. 17:00 í Smáralind.

Geislaplata og DVD mynddiskur
saman í veglegum pakka



Óþekk börn fá 
kartöflu í skóinn
Fyrsti sunnudagur í aðventu er á morgun og hefst þá jólaundirbúningurinn 
fyrir alvöru. Börnin eru farin að telja niður dagana til jóla. Vonda Grýla er 
liðin tíð en kartöflur í skóinn eru komnar til að vera. Sigríður Dögg Auðuns-
dóttir heimsótti nokkur börn á leikskólaaldri og spjallaði við þau um jólin.

- Hvað gerir maður á jólunum?
„Skemmtir sér.“
- Hvernig?
„Vel.“
- Hvað gerir þú á jólunum?
„Ég bý til snjókarl og snjóbolta.“
- Er alltaf snjór á jólunum?
„Já.“
- Hvað gerirðu meira um jólin?
„Ég er heima að leika mér. Og 
skreyti líka jólatréð með bláum 
kúlum.“
- Þekkirðu jólasveinana?
„Já.“
- Hver er uppáhaldsjólasveinn-
inn þinn?
„Hurðaskellir. Það eru svo mikil 
læti í honum. Hann skellir oft 
hurðinni heima hjá okkur en við 
heyrum ekki í honum af því að 
við erum steinsofandi.“
- Hvað er hann að gera heima hjá 
þér?

„Ég held hann sé að gefa í skó-
inn.“
- Færð þú í skóinn?
„Já. Ég er alltaf að reyna að vera 
góður strákur.“
- En hvað þig langar í jólagjöf?
„Svona beinagrind sem fer á 
braut og bíla sem fara á braut og 
fara svo upp í loftið.“
- Ætlar þú að gefa einhverjum 
jólagjöf?
„Já, ég ætla að gefa pabba bók. 
Svona einhverja franska bók 
sem pabba finnst skemmtileg. 
Pabbi minn er franskur af því að 
hann fæddist í Frakklandi. Ég 
veit ekki hvað ég ætla að gefa 
mömmu. Kannski varalit. Ég 
ætla að gefa Nönnu [systur] 
barbí.
- En þekkirðu Jesúbarnið?
„Já, mamma mín sagði mér frá 
því. En það er bara til í bók.“

Alltaf að reyna að vera góður
- Hvað ætlarðu að gera um jólin?
„Ég ætla að baka köku og fara út 
og draga snjósleðann minn. Þá hlæ 
ég svona: ha ha ha,“ segir hún og 
leikur með innlifun hvað það er 
gaman á sleða.
„Svo dansa ég í kring um jólatréð 
og syng jólalög,“ segir Þorbjörg.
- Seturðu skóinn út í glugga fyrir 
jólin?
„Já, en ef börn eru óþekk fá þau 
kartöflu í skóinn. Það eru samt 
ekki jólasveinarnir sem gefa kart-
öflur. Það eru vondukallarnir.“
- Veistu hvað jólasveinarnir 
heita?
„Já, þeir heita bara jólasveinar. 
Grýla á heima í fjöllunum.“
- Þekkir hún jólasveinana?
„Nei. Einu sinni sá ég góða Grýlu 
með engan staf og engan poka sem 
stal engum börnum. Hún var að 
sofa hjá mér. Ég sagði henni að 
fara úr skónum og hún gerði það 
og kom inn til mín. Það var góða 
Grýla. Hún á ekki heima uppi í 
fjöllunum. Vonda Grýla á heima í 
fjöllunum og líka fólkið og Grýla 
var að éta það.
- Á Grýla ekki heima hjá jóla-
sveinunum?
„Nei! Einu sinni kom risastór úlfur 
og var að éta vondu Grýlu.“
- Ertu búin að hugsa um hvað þig 
langar í jólagjöf?
„Já, bíl og lest sem er svona til að 
ýta á og segir dúm dúm og dansar 
í kring um allt.“

- En hvað langar þig mest í í jóla-
matinn?
„Ummm. Kuðung... nei, djók! Ég 
ætla að fá kjöt og köku og ís og 
súkkulaði.“

Úlfur át vondu Grýlu

- Hvað gerum við á jólunum?
„Ég veit það ekki. Mamma mín 
sagði að það eru til jólasveinar.“
- Og hvað heita þeir?
„Ég veit það ekki. Þeir eru rauð-
ir.“
- Gefa þeir þér í skóinn?
„Nei.“
- Hvað segirðu, fá ekki allir góðir 
strákar í skóinn?“
„Nei. En það eru bara til tveir jóla-
sveinar. Veistu hvað? Ég á einn 
jólasvein sem kann ekki að tala. 
Hann er bara í bókinni minni. 
Veistu hvað? Ég kann að búa til 
snjókarl. Ég get ekki búið til snjó-
karl ef það kemur ekki snjór.“
- En þekkirðu jesúbarnið?

„Já. Ég kann lag um jesúbarnið. 
Viltu heyra? [Syngur] Jesús er 
besti vinur barnanna, Jesús er 
besti vinur barnanna. Alltaf er 
hann hjá mér, aldrei fer hann frá 
mér. Jesús er besti vinur barn-
anna.“
- Hvað finnst þér gott að fá í jóla-
matinn?
„Graut. Hvítan graut. Og líka heit-
an graut með rúsínum. Veistu 
hvað? Konan mín heitir Lilla [Lilla 
er leikskólakennari Haraldar]. 
Veistu hvað? Ég er Stúfur. Veistu 
hvað? Grýla er góð. Ég var ekkert 
hræddur. Ég var bara aleinn að 
sitja og horfa á Grýlu í leikrit-
inu.“

Ekkert hræddur við Grýlu

- Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera á jólunum?
„Að dansa í kring um jólatréð.“
- Veistu hvað aðventan er?
„Nei.“
- Hvað langar þig að fá í jólamat-
inn?
„Pítsu. Sko, veistu hvað er besti 
jólamaturinn minn? Það er pylsa.“
- Finnst þér gaman að syngja jóla-
lög?
„Já.“
- Hvað er uppáhaldsjólalagið þitt?
„Eitthvað snjólag. Ég man ekki 
hvað það heitir. Ég man ekki alveg 
hvernig það er. Það er um snjó.“
- En hver er uppáhaldsjólasveinn-
in þinn?
„Kertasníkir. Af því hann borðar 
svo mikið af kertum. Ég ætla að 
gefa honum kerti í skóinn. Einu 
sinni var ég í dýragarði og þá 
komu Grýla og jólasveinninn. Ég 
var að borða franskar kartöflur... 
nei, snakk og þá sögðu Grýla og 
jólasveinninn: „Hvað er þetta?“ og 
ég sagði: „Ekki neitt“. Jólasveinn-
inn sagði: „Viltu fá, Grýla?“ og svo 
tóku þau snakkið en þau spýttu því 
út úr sér. Er það ekki fyndið? Ég 
fór að skellihlæja af því að mér 
fannst það svo fyndið.“
- Hvað langar þig að fá í jólagjöf?
„Allt Bratz. Og eitt í viðbót sem er 
ekki Bratz. Einn sætan bangsa. 

Kannski svona Bratz-bangsa.“
- Veistu af hverju við höldum upp 
á jólin?
„Já, af því að Jesús fæddist á jól-
unum.“

Langar í pylsu 
í jólamatinn

- Ætlar þú að setja skóinn þinn út í 
glugga fyrir jólin?
„Nei, það má ekki setja skóinn 
sinn í gluggann. En jólasveinninn 
ætlar að setja kartöflu í skóinn.“

- Finnst þér kartöflur góðar?
„Já.“

- En eru jólin bráðum að koma?
„Já. Þau eru heima hjá sér. Jólin 
eru nebblega bara þar.“
- Hvað ætlar þú að fá í jólagjöf?
„Pakka.“

- Hvað á að vera í pakkanum?
„Stjarna. Nebblega stór stjarna.“
- Hvað ætlarðu að gera við stjörn-
una?
„Athuga hvað er í henni. Opna 
hana og þá finn ég hjarta. Hjarta 
sem er með litlum stjörnum á.“
- Þekkirðu Jesú?
„Jesúbarnið á afmæli á jólunum. 
Mamma ætlar að koma með mér í 
jesúbarnakirkjuna. Hún er gul. Ég 
ætla að sjá jesúbarnið þar sem 
stjarnan er. Jesúbarnið verður 
glaður.“
- Ætlarðu að gefa einhverja jóla-
gjöf?
„Já, ég ætla að gefa pabba mínum 
stjörnu og hjarta og mömmu minni 
nebblega pínulítið hjarta. Svona 
mömmuhjarta. Og pabbi minn 
verður glaður þegar hann sér 
stóra hjartað og sér hvað er í pakk-
anum.“
- Hvað finnst þér gott að borða á 
jólunum?
„Kartöflu.“
- En langar þig ekki líka í eitthvað 
annað gott að borða?
„Pítsu. Þegar jólasveinarnir eru 
farnir þá fær maður ekki lengur 
kartöflu í skóinn.“
- Ertu nokkuð hrædd við Grýlu?
„Nei. Hún er besta mamma jóla-
sveinanna.“

Gott að borða kartöflu





Ó
lafur segist ekki 
hafa hugmynd um 
hversu mikið af tón-
list og textum hann 
hefur samið í gegn-
um tíðina. „Ég ætl-

aði nú reyndar aldrei að gerast 
textahöfundur en það var af ein-
hverri nauðsyn sem það vantaði 
endilega texta,“ segir Ólafur og 
bætir því við að hann muni meira 
að segja hvar og hvenær. „Það kom 
hérna danskur kvartett sem hét 
„Four Jacks“ og við spiluðum undir 
hjá þeim. Þeir tóku meðal annars 
lagið „O, Maria, jeg vil hjem til 
dig“, sem okkur langaði til að flytja 
á íslensku en gátum ekki þýtt það 
almennilega því við kunnum ekk-
ert í dönsku,“ segir Ólafur hlæj-
andi en hann gerði textann í 
einhverjum galsa á hljómsveitar-
æfingu. „Þetta varð til þess að ég 
byrjaði að semja texta.“ 

Ólafur játar því að textarnir 
hans verði gjarnan tregablandnir 
enda sé hann mjög rómantískur og 
textarnir hans því líka. „Ég er 
stundum að reyna að sneiða fram-
hjá því en það gengur ekkert og ég 
veit ekki hvers vegna,“ segir hann 
brosandi.

Ólafur bendir á að þegar hann 
útsetur lög fyrir aðra sé hann að 
vissu leyti að semja tónlist líka. 
„Stundum er maður að snarbreyta 
einhverju og setja við það stór for-
spil og fleira, þá er maður alltaf að 
semja. Létt tónlist er í svo fyrir-
fram ákveðnum formum og lengd-
um en ef það kemur eitthvað skrít-
in lengd þá viljum við ekki hafa 

það svoleiðis því það verður óþægi-
legt,“ segir Ólafur sem er mikið 
fyrir melódíur með fallegum 
hljómum undir. „Það er mitt fag.“

Aðspurður hvenær tónlistaráhug-
inn hafi vaknað segir Ólafur Gauk-
ur: „Ég var bara strákur í mennta-
skóla og ætlaði að verða læknir 
þegar ég byrjaði að spila tónlist. 
Svo fengum við svo mikinn áhuga 
á djassmúsík, nokkrir strákar, og 
fórum að spila. Við vorum síðan 
auglýstir sem Djasstríó Ólafs 
Gauks,“ segir Ólafur en uppátæk-
ið féll ekki í góðan jarðveg hjá 
rektor skólans. „Ég var kallaður 
inn til rektors sem sagði við mig: 
„Ef ég sé eina auglýsingu í viðbót, 
Ólafur Gaukur, þá ert þú rekinn úr 
skólanum.“ Hann þoldi ekki djass 
og sagði að djass og búlluvesen á 
kvöldin væri ekki fyrir hans nem-
endur,“ segir Ólafur og játar að 
foreldrar hans hafi heldur ekkert 
verið hrifnir. „Pabbi var magister 
í rómönskum tungumálum. Ég skil 
ekki enn þann dag í dag af hverju 
hann flutti hingað með gráðu í 
fjórum rómönskum tungumálum 
frá háskólanum í Sorbonne. Hann 
var reyndar mikið úti en bjó hér 
alla tíð.“

Ólafur segir djassinn hafa þótt 
það neðsta sem hægt var að komast 
á þessum tíma. „Núna held ég að 
það sé hægt að taka próf í þessu í 
menntaskóla enda þykir það voða 
fínt í dag að hlusta á djass. Þeir 
sem það gera þykja mjög fínir í 
hausnum og skilja meira en aðrir.“

Það fauk verulega í Ólaf vegna 
viðbragða rektors. „Ég var 
náttúrulega bara lítill strákur og 
gat ekkert gert. Þorði ekkert að 
segja eða gera heldur labbaði bara 
út með skottið á milli lappanna. Ég 
fór beint til félaga míns og bað 
hann að auglýsa mig ennþá meira 
til þess að hefna mín,“ segir Ólaf-
ur og bætir því við að um vorið 
hafi hann síðan fallið í latínu. „Ég 
álít að það hafi verið út af þessu en 
það er alls ekkert víst.“

Ólafur Gaukur gerði þó gott úr öllu 
saman og fór í Menntaskólann á 
Akureyri. „Þar var skólabróðir 
pabba skólameistari þannig að ég 
tók síðasta veturinn þar. Það gekk 
mjög vel en ég ákvað að spila ekki 
mikið þar enda varð ég að lesa rosa-
lega mikið því námsefnið var öðru-
vísi þar en í MR.“ Í MA fékk Ólafur 
mjög góða aðstoð frá skólasystkin-
um sínum svo þar gekk allt upp. 

„Svo innritaði ég mig í læknis-
fræði og var þá kominn með kær-
ustu og eitt barn. Ég hafði nóg að 
gera við að spila og var því bara í 
tvö ár í læknisfræðinni. Endaði á 
því að mæta illa og óreglulega og 
gera ekki neitt.“

Spurður hvort hann hafi þá 
verið að elta hjartað þegar hann 
tók tónlistina fram yfir læknis-
fræðina segir hann: „Í rauninni 
var ég ekkert að elta hjartað held-
ur bara það sem var auðveldara. 
Ég er alveg sáttur við það núna og 
sérstaklega af því að sonur minn 
er skurðlæknir í dag í Bandaríkj-
unum, þannig að hann reddaði 
þessu fyrir mig á síðustu stundu. 
Hann lét tónlistina ekki trufla sig 
en spilar þó reglulega vel á gítar.“

Eftir að hann hætti í læknis-
fræðinni var mikið að gera hjá 
Ólafi við að spila með alls konar 

hljómsveitum úti um allt land við 
góðar viðtökur. „Ég var í plötu-
upptökum í hverri viku á sjötta 
áratugnum og spila á mörgum 
plötum sem enginn veit um,“ segir 
Ólafur Gaukur sem hefur spilað 
með flestum þekktustu tónlistar-
mönnum fyrri tíma og nokkrum af 
þeim yngri líka. 

Þrátt fyrir aldurinn er Ólafur 
Gaukur að spila á sýningu á Broad-
way um þessar mundir ásamt 
þeim Friðriki Ómari og Guðrúnu 
Gunnars. „Við byrjuðum í fyrra 
með metsöluplötu fyrir jólin og 
gáfum út aðra um mitt þetta ár. Nú 
erum við komin með þessa sýn-
ingu út frá efni þessara platna. 
Þannig að á einu ári erum við 
komin með tvöfalda gullplötu sem 
nú er verið að selja saman í einum 
pakka.“

Ólafur Gaukur segir að sjálfum 
finnist honum það skrítnara en 
öllum öðrum að hann skuli vera 
orðinn 76 ára. „Ég bara skil það 
ekki. Ég þori varla að segja þetta 
og segi það ekki í útlöndum. Þar 
segi ég bara sextíu og eitthvað. 
Mig langar ekkert að segja fólki 
að ég sé kominn á grafarbakk-
ann,“ segir Ólafur sem dregur 
ekkert af sér í daglegum störfum 
sínum.

Ólafur hefur mjög ákveðnar 
skoðanir á aðstæðum gamals fólks 
á Íslandi í dag: „Aðstæðurnar á 
Íslandi eru ekkert sérstakar fyrir 
þann sem hefur verið sinn eigin 
herra alla tíð og á ekkert í lífeyris-
sjóði nema einhverja smáaura og 
ætlar svo að hætta að vinna. Ég 
verð annaðhvort að vinna til dauða-
dags eða bara að segja mig á sveit-
ina,“ segir hann. „Við eigum alveg 
nóg fyrir okkur, en svona er þetta 
bara. Ég myndi reyndar samt halda 
áfram þar meðan ég hef orku til 
þess og segi þetta bara vegna þess 
að þetta hefur verið mikið í umræð-
unni og er svo óskaplega ósann-
gjarnt fyrir þetta blessaða fólk. 
Aðbúnaður gamals fólks er svoleið-
is fyrir neðan allar hellur að við 
megum skammast okkar,“ bætir 
Ólafur við og heldur áfram: Þetta 
munar engu. Kannski milljarði eða 
tveimur en það er alltaf verið að 
tala um hundruð milljarða.“ 

Ólafur Gaukur segir þetta skýr-
ast af því að þeir sem séu að vinna 
með þessi mál séu sjálfir búnir að 

koma því þannig fyrir að þeir séu 
vel settir þegar þeir hætti sjálfir 
að vinna. „Þegar maður er í útlönd-
um mikið þá veit maður að margt 
er gott um Ísland að segja en ekki 
þetta. Þetta er búið að vera í 
umræðunni undanfarin ár en 
ekkert gerist þannig að ég býst 
ekki við neinum breytingum. Ég 
trúi ekki á neitt í sambandi við 
gamla fólkið fyrr en ég sé fimm 
milljarða minnst,“ segir Ólafur 
ákveðinn en sjálfur vonast hann 
eftir að geta unnið í mörg ár í við-
bót. „Það getur verið að það sé 
vitleysa en þarf ekkert að vera 
óraunhæft.“

Spurður hvort hann hafi lifað fyrir 
tónlistina segir Ólafur Gaukur. 
„Ég hef að minnsta kosti alltaf 
lifað á tónlist en hvort ég hef lifað 
fyrir tónlist, það veit ég ekki.“ 
Hann segist aðspurður einskis 
sakna frá fyrri dögum og vera 
mjög ánægður með lífið í dag, 
hvað varðar tónlistina.

„Ég á mér ekkert uppáhald af 
því sem ég hef gert í gegnum tíð-
ina og ekkert skemmtilegra tíma-
bil en annað á ferlinum. Það var 
reyndar rosalega skemmtilegt í 
tónlistarskólanum í Los Angeles 
þar sem ég var í átta ár með hléum. 
Skólastjórinn var farinn að segja 
við mig: „Nei, ert þú kominn enn 
einu sinni? Mér datt ekki í hug að 
þú kæmir aftur.“ Alveg þangað til 
ég kláraði allt,“ segir Ólafur Gauk-
ur og hlær.  

„Íslensk tónlist hefur þróast 
mjög mikið frá því ég byrjaði og 
öll þróun er af hinu góða. Það 
verða að gerast gagngerar breyt-
ingar til þess að ekki sé alltaf farið 
í sömu áttina. Það er þannig með 
allt. Það þarf að fara í hinar og 
þessar áttir til þess að eitthvað 
fari að hreyfast og tosast áfram,“ 
segir Ólafur Gaukur og bætir við: 
„Ef ekkert er vikið frá beinu 
brautinni verður allt hundleiðin-
legt. Mér finnst sumt gott og sumt 
ekki gott,“ segir hann um íslenska 
tónlist og bætir því við að hann 
eigi sér ekkert uppáhaldslag. „Ég 
heyri stundum eitthvað rosalega 
fallegt á ljósvakanum, hugsanlega 
bara einn frasa sem ég er með í 
huganum allan daginn. Ég bara 
stirðna upp þegar ég heyri slíkt,“ 
segir hinn eldhressi og erni 
tónlistarmaður Ólafur Gaukur.

Rómantískur og fullur af orku
Ólafur Gaukur hefur verið afkastamikill tónlistarmaður í gegnum tíðina. Hann hefur samið tónlist og texta auk þess að spila á 
gítar og útsetja tónlist fyrir sjálfan sig og aðra. Þar að auki hefur hann rekið Gítarskóla Ólafs Gauks í 31 ár. Sigríður Hjálmarsdóttir
hitti Ólaf, sem er orðinn 76 ára gamall en slær ekki slöku við þrátt fyrir aldurinn.

Ég verð annaðhvort að 
vinna til dauðadags eða 
bara að segja mig á 
sveitina.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
Aðstoðarskólastjóri

• Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í 

Kópavogi er laus til umsóknar.

 Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu. Viðkomandi einstak-
lingur þarf að búa yfir góðum skipulags-
hæfileikum og vera góður í samskiptum. 

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nem-
endur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf
þar sem lögð er áhersla á góða kennslu og
góða samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli
er umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verk-
efninu Skólar á grænni grein. 
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launa-
nefndar sveitarfélaga.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri 
Gunnsteinn Sigurðsson 

í síma  554-3900
eða 861-7100.

Umsóknarfrestur er til 
12. desember 2006

Krókháls 5a  •  110 Reykjavík  •  Sími: 588 7700  •  Fax: 588 8700  •  www.radning.is  •  radning@radning.is

Vinnutími:
8:00 - 18:00 alla virka daga auk þess
sem unninn er einn laugardagur í mánuði.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember nk.

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn inn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um störfin.

Umsjón með störfunum hefur
Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, sigrunedda@radning.is

STARFSFÓLK
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Múrbúðin er ört vaxandi fyrirtæki í innflutningi og sölu á hágæða múrvörum, málningu og byggingavörum, neytendum til hagsbóta.

Í boði er öflugt starfsmannafélag, gott starfsumhverfi, endurmenntun og samkeppnishæf laun.

DEILDARSTJÓRI - GÓLFEFNADEILD

Starfssvið:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina, framsetning vöru
í sýningarsal. Innkaup og vöruframboð.

Hæfniskröfur:
Metnaður til að ná árangri. Þekking á sölu sérvöru.
Nákvæm vinnubrögð. Góðir samskiptahæfileikar.

STARFSMAÐUR Í VERSLUN

Starfssvið:
Afgreiðsla byggingavara, ráðgjöf til viðskiptavina,
áfylling og verðmerkingar.

Hæfniskröfur:
Þekking á byggingavörum æskileg. 
Kurteisi og þægilegt viðmót.
Nákvæm vinnubrögð. Metnaður til framfara.



Egill þjónustuverkstæði BYKO hf auglýsir laust til umsóknar 
starf viðgerðarmanns í heimilistækjum.

Helsta starfssvið:

Viðgerðir á heimilistækjum.

Menntunar og hæfniskröfur:
Þekking/reynsla á heimilistækjaviðgerðum 
Menntun tengd starfinu æskileg
Áhugi á viðgerðum
Iðnnemar koma til greina í starfið
Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Smiðjuvegi 9A (gul gata) • 200 Kópavogur • Sími 554 4445
Fax 554 4476  • Netfang: egill@egill.is • Veffang: www.egill.is

Nánari upplýsingar veitir Elfa í síma 5154161 og með tölvupósti, elfa@byko.is 
Umsóknir berist fyrir 11. des. til Elfu B. Hreinsdóttur, starfsþróunarstjóra BYKO hf, 

Skemmuvegi 2, 200 Kópavogi eða með tölvupósti elfa@byko.is
Einnig er hægt að sækja um starfið á vef BYKO, www.byko.is

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað

MAÐUR VANUR
HEIMILISTÆKJA-

VIÐGERÐUM

GÓÐ
LAUN
Í BOÐI

GÓÐ
LAUN
Í BOÐI

Heilsuhúsið

Skólavörðustíg • Kringlunni • Smáratorgi • Selfossi

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum
leiðtoga í starf umsjónarmanns Heilsuhússins
í Kringlunni.

Starfssvið og helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með starfsmannahaldi, mönnun og vaktaplani.
• Umsjón með pöntunum á vöru, sölu og birgðum.
• Umsjón með skipulagi og útliti verslunar.
• Aðstoðar viðskiptavini við val á vörum í verslun.

Hæfniskröfur:
• Mikill áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum.
• Hæfni til að stýra og vinna með fólki.
• Miklir söluhæfileikar og rík þjónustulund.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

Umsóknarfrestur er til 10. desember.  Farið verður með
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hlutastörf: Einnig getum við bætt við starfsfólki í hlutastörf
á kvöldin og um helgar í verslanir okkar í Kringlunni, Lágmúla, 
Smáratorgi og Skólavörðustíg.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri
Heilsuhúsanna í s. 693-2236. Umsóknum skal skilað á netfang
hennar, johannak@heilsuhusid.is
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum, innlendum sem erlendum
fjármálafyrirtækjum og öðrum stærri aðilum. Bankinn starfar á sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar og fjármögnunar í því
skyni að veita afmörkuðum hópi innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu. Með sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn
upp samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Mótuð hefur verið ný framtíðarsýn fyrir bankann til næstu fimm ára. Sú sýn felur í sér nýjar áherslur, ný gildi, metnaðarfull markmið og breytingu
á eignarhaldi. Nú er leitað að fjórum einstaklingum sem vilja taka þátt í að láta framtíðarsýnina verða að veruleika.

Viðskiptaþjónusta er annað af stoðsviðum bankans. Þar fer fram margs
konar frágangur viðskipta, einkum gjaldeyrisviðskipta og
verðbréfaviðskipta, og lánaumsýsla. Sviðið á fjölbreytt samskipti við
innlenda og erlenda aðila. Á sviðinu starfa um 35 manns. Starfið felst
einkum í almennri stjórnun sviðsins í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra
þess, þróun verkferla, hagnýtingu upplýsingatækni og hvers kyns
úrbótastarfi til að auka afköst, gæði og öryggi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskipta- eða tæknigreinum, meistarapróf er

kostur.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum í viðskiptabanka er skilyrði.
• Reynsla af mannaforráðum.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Aðstoðarframkvæmdastjóri viðskiptaþjónustu

Tölvumiðstöð sparisjóðanna (TS) gegnir hlutverki upplýsingatæknisviðs
bankans. Í sameiningu leita bankinn og TS að einstaklingi til að hafa
yfirumsjón með upplýsingatæknimálum bankans. Viðkomandi verður
starfsmaður TS en mun eingöngu sinna upplýsingatæknimálum bankans
og hafa vinnuaðstöðu á báðum stöðum. Viðkomandi mun vinna náið
með æðstu stjórnendum bankans við að móta framtíðarsýn og stefnu
bankans á þessu sviði og sinna þarfagreiningu. Þá mun viðkomandi
hafa umsjón með daglegum verkefnum í bankanum á sviði
upplýsingatækni og fylgja eftir verkefnum sem unnin eru fyrir bankann
hvort heldur er hjá TS eða öðrum birgjum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í kerfisfræði, tölvunarfræði, tölvuverkfræði eða

hliðstæðum greinum; meistarapróf er kostur.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum er skilyrði, reynsla í

fjármálafyrirtæki er ótvíræður kostur.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Yfirmaður upplýsingatæknimála

Einn liður í því að hrinda breytingum í bankanum í framkvæmd er að
móta nýjan fyrirtækjabrag og mannauðsstefnu, sem fellur að hinni nýju
framtíðarsýn. Til samans munu fyrirtækjabragurinn og mannauðsstefnan
styðja meö öflugum hætti við starfsemi bankans inn á við og út á við
og hafa þannig lykiláhrif á samkeppnisstöðu hans á öllum sviðum.
Mannauðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs og stýrir
starfsmannaþjónustu bankans. Fyrst í stað mun viðkomandi hins vegar
einbeita sér að því að festa nýjan fyrirtækjabrag í sessi í náinni samvinnu
við bankastjóra og framkvæmdastjóra bankans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í mannauðsstjórnun eða hliðstæðri grein.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum er skilyrði.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Mannauðsstjórnun - mótun nýs fyrirtækjabrags

Í tengslum við ofangreindar breytingar hefur verið ákveðið að setja
á laggir greiningardeild í bankanum. Hún verður staðsett innan
fjárstýringar og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.
Meginstarfsemin felst í greiningu á þeim þáttum sem hafa áhrif á
vexti og gengi íslensku krónunnar og helstu gjaldmiðla erlendis.
Þá mun deildin útbúa kynningarefni um íslensk efnahagsmál, um
íslenskan fjármálamarkað og um bankann og sinna samskiptum við
erlenda aðila í samvinnu við ýmsa aðila í bankanum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Sérfræðingur í greiningardeild

Umsjón með störfunum hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir ragnheidur.dagsdottir@capacent.is og Herdís Rán Magnúsdóttir
herdis.magnusdottir@capacent.is hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Gagnaveita Orkuveitu
Reykjavíkur leitar að 
vörustjóra fyrirtækjalausna.

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 
fyrirtæki 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 á 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

Gagnaveita OR er sjálfstætt starfandi svið innan Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
sem verður að sjálfstæðu hlutafélagi í eigu OR frá og með janúar 2007.
Gagnaveitan hefur með höndum uppbyggingu, rekstur og þjónustu á gagna-
flutningskerfi OR. Gagnaveita OR vinnur að því að ljósleiðaravæða heimili á 
veitusvæðum OR undir vörumerkinu SAMBAND OR. Gagnaveitan rekur 
einnig dreifikerfi fyrir Internet-, síma- og sjónvarpsdreifingu, sem byggt er á IP 
samskiptatækni yfir ljósleiðara. Sjálfstæðir þjónustuaðilar á markaði nýta sér 
dreifikerfi OR til miðlunar á efnis- og þjónustuframboði sínu til heimila.

Vörustjóri fyrirtækjalausna starfar á viðskiptadeild. Viðskiptadeild Gagnaveitu 
hefur umsjón með uppbyggingu, sölu og markaðssetningu þjónustuframboðs 
Gagnaveitu. Jafnframt hefur deildin umsjón með samstarfi við þjónustu og 
efnisveitur, þróun þjónustu með sveitarfélögum og leitar nýrra viðskipta-
tækifæra.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Markaðs- og kynningarmál
• Umsjón með samstarfi við fjarskiptafyrirtæki
• Uppbygging vöruframboðs
• Þróun þjónustu með sveitarfélögum
• Undirbúningur söluherferða
• Ábyrgð á innri ferlum, eftirfylgni og framkvæmd frávikagreiningar

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, rekstrarfræði eða sambærilegt
• Gráða í vörustjórnun kostur 
• Starfsreynsla æskileg
• Reynsla af samningagerð og verkefnastjórnun 
• Góð ensku- og dönskukunnátta kostur 
• Samstarfshæfni, metnaður, frumkvæði, agi og sjálfstæði í vinnubrögðum
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Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og 
Herdís Rán Magnúsdóttir 
(herdis.magnusdottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum. Umsóknar-
frestur er til og með 17. desember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga, www.capacent.is og senda 
jafnframt starfsferilskrá.

Pípulagningamaður
eða vélvirki óskast til starfa.

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 

fyrirtæki 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 á 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

Um er að ræða starf í Framkvæmdadeild Orkuveitunnar á Vesturlandi.
Viðkomandi þarf að vera búsettur í Borgarbyggð.

Framkvæmdadeild hefur með höndum viðhaldsverk, viðbrögð við bilunum og 
smærri nýlagnir í kerfum Orkuveitunnar og HAB (Aðveituæðin milli Deildar-
tungu og Akraness).

Um starfið gildir að viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að fást við öll þau 
fjölbreyttu verkefni sem upp geta komið.

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingi með færni í mannlegum 
samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um 
framtíðarráðningu að ræða. Umsækjendur um starfið þurfa að uppfylla 
eftirfarandi kröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í pípulögnum eða vélvirkjun
• Haldgóð almenn tölvukunnátta
• Aukin ökuréttindi æskileg

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir 
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu 
Orkuveitunnar: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Framkvæmdasvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugan starfsmann í framtíðarstarf. Starfsmaðurinn mun 
starfa á athafnasvæði Orkuveitunnar á Vesturlandi.



Lagerstarf
Heildverslun á höfuðborgarsvæðinu leitar að drífandi 

einstaklingi til lagerstarfa sem fyrst. 

Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00 alla virka daga en álagstímar 
sem krefjast yfirvinnu geta koma til. 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is fyrir 8. des 2006,
merkt  “Lager2525”

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

- vi› rá›um

Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða 
rektor til starfa.

Rektor á Bifröst

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.

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.

Háskólinn á Bifröst á sér 88 ára 
sögu sem stjórnendaskóli á breiðum 
grundvelli. Hlutverk hans  er að búa 
nemendur undir ábyrgðar-, forystu- 
og 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 háskóla-
náms 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

Menntun og hæfniskröfur
• Doktorsgráða og/eða meistara-

gráða 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 um-
hverfi háskólastigsins.
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
SalurinnTónlistarhús:

• Húsvörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Aðstoðarskólastjóri

• 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%

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

Fífusalir:  570 4200
• Matráður

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar til lengri eða 

  skemmri tíma

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Hrafnistuheimilin leita að hæfu starfsfólki í fjölbreytileg
störf við umönnun aldraðra. Um er að ræða áhugaverð
og lærdómsrík störf, þar sem starfað er með fólki sem 
veitir þér nýja sýn á lífið og tilveruna. Hjá Hrafnistu býðst
starfsfólki að laga vinnutímann að sínum þörfum.

Hrafnista Hafnarfirði
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Alma Birgisdóttir hjúkrunarforstjóri

í síma 693-9564 eða alma@hrafnista.is

Hrafnista í Reykjavík
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Magnea í síma 585-9529 eða 

magnea@hrafnista.is

bankastjóra,

iðnaðarmann,

kennara,

forstjóra,

fiskvinnslukonu,

framkvæmdastjóra,

verkamann,

verðbréfasala,

skipstjóra,

háskólaprófessor,

húsfreyju,

dansara,

íþróttamann,

ráðuneytisstjóra,

nikkara,

lækni,

ljóðskáld

og lífsglaðan sjóara?

Langar þig að hitta á hverjum degi:

Heimilismenn
á Hrafnistu
www.hrafnista.is

Fjölbreytt atvinnutækifæri og sveigjanlegur vinnutími hjá Hrafnistu

HRAFNISTA

Vífilsstaðir
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Unnið er eftir Time Care vaktaskýrslukerfinu. Starfshlutfall

og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Ingibjörg Tómasdóttir hjúkrunarstjóri

í síma 599-7011 og 664-9560 eða ingat@vifilsstadir.is

Víðines
Sjúkraliðar óskast til starfa, möguleiki á sérverkefni. Starfs-

hlutfall samkomulag. Bifreiðastyrkur er greiddur samkvæmt

reglum þar um.

Nánari upplýsingar veitir Borghildur Ragnarsdóttir

hjúkrunarforstjóri í síma 563 8801 eða 664-9595, 

netfang: vidines.borghildur@simnet.is
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Öryggisstjóri og öryggisfulltrúi
Norðurál óskar eftir að ráða öryggisstjóra og öryggisfulltrúa til framtíðarstarfa.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni.

Öryggisstjóri
Öryggisstjóri ber ábyrgð á þróun og mótun öryggismála 
hjá fyrirtækinu í samráði við aðra stjórnendur og hefur 
yfirsýn og eftirlit með þessum málum.

Við leitum að einstaklingi með eftirfarandi hæfni
og bakgrunn:

Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Sérhæfingu í áhættugreiningu og áhættumati
Hæfni í samskiptum og getu til að örva
samstarfsfólk til dáða
Frumkvæði og skipulagshæfni
Góða almenna tölvukunnáttu
Nokkurra ára reynslu af öryggisstjórnun
Reynslu af vinnu í iðnaði

Öryggisfulltrúi
Öryggisfulltrúi tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum 
tengdum öryggismálum.

Við leitum að einstaklingi með eftirfarandi hæfni
og bakgrunn:

Menntun sem nýtist í starfi
Góða samskipta- og samstarfshæfni

Góða almenna tölvukunnáttu
Reynslu af vinnu í iðnaði
Reynslu af starfi í öryggismálum (æskilegt)

Æskilegt er að viðkomandi starfsmenn geti hafið störf
sem fyrst. 

Jafnrétti
Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna
til starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar persónulegar 
upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 18. desember 
næstkomandi. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: 
Öryggisstjóri eða öryggisfulltrúi.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Rakel Heiðmarsdóttir,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

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

Norðurál
Um þessar mundir er unnið að stækkun Norðuráls sem felur í sér
að framleiðslugeta álversins verður aukin í 260.000 tonn árið 2007.
Hjá okkur starfa nú um 360 manns að margvíslegum verkefnum
og gert er ráð fyrir að starfsfólki fjölgi enn frekar næsta ári. 



Matís ohf auglýsir eftir verkefnastjóra í Vestmannaeyjum.

Hlutverk verkefnistjórans er að stjórna og vinna að 
verkefnum á vegum Matís ohf í Vestmannaeyjum en þau 
fela m.a. sér:

- umsjón með daglegum rekstri, öflun verkefna 
og áætlanagerð

- samstarf við fyrirtæki og einstaklinga um 
verkefni

- vinna við verkefni er tengjast rannsóknum og
þróun á sviði matvæla

- kortlagning á tækifærum 
- kynna verkefni og tækifæri í umhverfinu

Umsækjendur skulu hafa lokið a.m.k.meistaraprófi  í
raunvísindum eða verkfræði.Umsækjendur þurfa að hafa 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, gott vald á 
ensku og íslensku og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu, auk meðmæla sendist til Matís ohf, Skúlagötu 4, 
101 Reykjavík. 

Umsóknafrestur er til 15.desember 2006. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Þorkelsson, gudjont@
rf.is sími 8604748 og Ragnar Jóhannsson, ragnar@rf.is,
sími 8619695

Matís ohf er nýtt hlutafélag í eigu ríkisins sem tekur við 
starfsemi Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Matvælar-
annsókna Keldnaholti (MATRA) og Rannsóknastofu Um-
hverfisstofnunar. Tilgangur félagsins er að sinna rannsók-
num og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins, 
lýðheilsu og matvælaöryggis.

Verkefnastjóri Matís í 
Vestmannaeyjum
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Tæknimaður af lífi og sál

Öflugan starfsmann vantar í rekstur á radíókerfum Vodafone. Um er að 
ræða lifandi starf í öflugum hópi tæknimanna við að reka fjarskipta-
kerfi og -búnað, svo sem GSM radíóbúnað, örbylgjukerfi og 
endurvarpa, sem staðsettur er víða um landið. Unnið er í nánu 
samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetningareiningar félagsins. 

Hæfniskröfur

Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur menntun í rafeindavirkjun 
og/eða rafmagnstæknifræði. Viðkomandi aðili skal hafa reynslu af 
rekstri fjarskiptakerfa og vera reiðubúinn að tileinka sér nýjungar í 
fjarskiptaheiminum. Við leitum að persónu með góða samskipta-
hæfileika og vilja til að leggja sitt af mörkum til að ná metnaðarfullum 
markmiðum Vodafone.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 11. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur, sími 520 4700.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Leitað er að duglegum og áhugasömum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti. 

Viðkomandi þarf að sýna áhuga, frumkvæði og sjálfstæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

Tækifæri þitt?

www.icelandexpress.is

Express Ferðir er ferðaskrifstofa Iceland Express sem stofnuð var í október 2005. Ferðaskrifstofan býður upp á mikið úrval ferða til 

áfangastaða Iceland Express. Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað gjörbreytti það

landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 100 manns hjá félaginu. Við erum stolt af sigrum og vexti Iceland Express

og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin blasa við og framundan eru afar spennandi tímar í starfseminni.

Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa framsækna viðskiptastefnu hjá 

félagi sem er einstakt á Íslandi.

Skipulag og umsjón með:

Fótboltaferðum

Tónleikaferðum

Golfferðum

Öðrum sérferðum

Framhaldsmenntun

Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta

Mikil þekking og reynsla á sviði íþrótta

    Frumkvæði og öguð vinnubrögð

Góð tök á talaðri og ritaðri ensku 

Færni í einhverju norðurlandatungumálanna og/eða

þýsku æskileg (ekki skilyrði)

Viðkomandi þarfi að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar á job@icelandexpress.is fyrir 8. desember 2006.

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

Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 36,9 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

Glæsileg 3ja  herbergja  íbúð á 1 hæð. í  fallegu fjölbýli í  Bryggjuhverfi  Grafarvogs.  Kirsuberja  innrétting í
eldhúsi með dökkum borðum og stáltækjum. Bæði svefnherbergin eru með hvíttuðu eikarplastparketi og
fataskápum úr kirsuberjavið. Baðherbergið er með hornbaðkeri með glerskilrúmi, upphengdu salerni og
flísum í  hólf  og  gólf.  Eldhús  og  stofa í  opnu  rými.  Stæði í  bílskýli  tilheyrir  íbúðinni.
**  FALLEG EIGN Á EFTIRSÓTTU SVÆÐI**

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Barmahlíð 32 
105 Reykjavík 

Verð: 29.7 M 
Stærð: 122 fm 

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1946 

Brunabótamat: 16.650 M 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

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. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 13:30-14:00



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

Eskiholt 13 
210 Garðabæ 

Tilboð
Stærð:  232.1 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: já 

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:30-15:00

Lækjarás 6 
210 Garðabær 

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. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Álfaskeið 14 
220 Hafnarfjörður 

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 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 19:30-20:00

Barónsstígur 49 
101 Reykjavík

Verð: 21,5M
Stærð: 90,9fm

Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1933

Brunabótamat: 11,8M

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

SELD



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

Akurvellir 4
221. Hafnarfirði

Verð: 29,4
Stærð: 157,7fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 24,7

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

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS STRAX

Bláhamrar 23
112. Reykjavík

Verð: 19,9
Stærð: 96,6fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12,4

3ja herbergja endaíbúð á efri hæð í 2hæða fjölbýlishúsi. Nánari lýsing: Anddyri flísalagt m/fatahengi. Hol
og stofa parketlögð. Stofan m/útgengi á suðvestur svalir. Eldhúsið flísalagt m/upprunalegri innréttingu og
borðkrók. Baðherbergi m/baðkar/sturtuhengi og flísum á gólfi og við baðkarið. Tengi f/þvottavél á baði.
Tvö  stór  svefnherb.m/  fataskápum  og  dúk  á  gólfi.  Geymsla.  Sérinngangur  Sameiginleg  hjóla-og
vagnageymsla.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Flott útsýni

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði

Verð: frá 17,9-?
Stærð: 58-148fm

Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: bílskýli.

Glæsilegar  og  vel  hannaðar  2-3-4ra  herb.íbúðir  í  nýju  5hæða  fjölbýlishúsi  í  hjarta  Hafnarfjarðar.  Tvær
lyftur  í  húsinu.  Bílastæði  í  bílageymslu  fylgir  öllum  íbúðum.  Allar  íbúðir  m/þvottahús  innan  íbúðar  og
flestar m/geymslu innan íbúðar.Íbúðirnar á 1.og 2hæð eru tilbúnar til  afhendingar en aðrar hæðir verða
afhentar  í  feb.07  Íbúðirnar  verða  afhentar  tilbúnar  án  gólfefna  utan  baðherb.sem  er  flísalagt.  Allar
innréttingar og hurðar eru úr eik. Efsta hæðin eru penthouse íbúðir m/fallegu  útsýni í allar áttir.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Eign fyrir vandláta

Garðhús 14
112. Reykjavík.

Verð: 17,9
Stærð: 75,4 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 9,9

Rúmgóð og björt 2ja herb. íbúð 75,4fm á 1hæð í fjölbýlishúsi. Nánari lýsing: Komið er inn á hol. þar er
góð  aðstaða  fyrir  t.d.tölvu.  Stofan  með  útgengi  á  hellulagða  verönd.  Hjónaherb.m/stórum skápum og
nýrri  eikarhurð.   Baðherb.er  með  flísum  á  gólfi  og  hjá  baðkari  og  hvítri  innréttingu.Eldhúsið  með  nýrri
eldhúsinnréttingu  úr  Birki,  hvítri  borðplötu  og  nýrri  eldavél.Út  frá  eldhúsi  er  þvottaherb.  íbúðin
nýmáluð.Nýtt eikarparket. Nýir tenglar/rofar  í íbúðinni. Að utan var málað 2005

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánud.kl.19-19:30 



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

Berjarimi 11
112 Reykjavík

Verð: 16.900.000
Stærð: 79,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 12

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

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Lautasmári 5
201 Kópavogur

Verð: 35.800.000
Stærð: 133,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19,4

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út
á svalir,  2 svefnherbergi  með góðum skápum, baðherbergi  með flísum á gólfi  og veggjum, baðkari  og
sturtuklefa,  þvottahús  með  flísum á  gólfi.   Á  efri  hæðinni  er  rúmgóð  sjónvarpsstofa  með  útgengi  út  á
stórar sameiginlegar svalir.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Rauðalækur 31
105 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 87,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11,4

3ja  herb.  íbúð  á  jarðhæð við  Rauðalæk  í  Reykjavík.   Sameiginleg  forstofa  með  hengi  og  flísar  á  gólfi.
Gangur er með parketi. Eldhús með góðu skápaplássi korkflísar á gólfi og tengi fyrir uppþvottavél, innaf
er þvottahús með dúk á gólfi.  Barnaherbergi er með parketi  á gólfi  og tvöföldum skáp. Stofan er með
paketi  á gólfi.  Hjónaherbergi  er rúmgott með góðu skápaplássi  og parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er með
ljósri innréttingu og dökkri borðplötu flísum á gólfi og baðkari.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:00-17:30

Rekagrandi 1
107 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 113,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 13,5

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.  Borðstofa  er  björt  með  parketi  á  gólfi.
Sjónvarpshol  er  með parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  nýlega flísalagt  í  hólf  og gólf.  Komið er  í  gott  rými
sem væri hægt að nota sem tölvu- eða sjónvarpsherbergi. Svefnherbergi er með skápum. Sérgeymsla
er í kjallara.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Tungusel 10
109 Reykjavík

Verð: 19.700.000
Stærð: 114,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14,9

Forstofa  er  rúm  góð  með  flísum  á  gólfi,  fatahengi  og  tvöföldum  skáp.  Í  eldhúsi  er  gott  skápapláss,
uppþvottavél  í  borði,  flísar  á  gólfi  og  tengi  fyrir  þvottavél.  2  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi  og
tvöföldum skápum. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi  og góðum skáp. Baðherbergi er flísalagt með
baðkari.  Stofan  er  rúmgóð  með  parketi  á  gólfi  og  útgengi  á  svalir.  Nýlega  var  skipt  um  teppi,  ljós,
dyrasíma og málað gang í sameign. Sér geymsla er í kjallara og sameignlegt þvottahús.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 694 2324

Víðiteigur 10c
270 Mosfellsbær

Verð: 26.500.000
Stærð: 99,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 16,3

3  herbergja  raðhús  við  Víðiteig  í  Mosfellsbæ.   Forstofa  er  með  hengi  og  flísa-marmari  á  gólfi.
Herbergisgangur er með eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er með flísa-marmara á gólfi, hvítri innréttingu
og  baðkari.  Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi,  hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi  og  dúk  á  gólfi.
Þvottahús er með dúk á gólfi. Eldhús er með eikarparketi á gólfi og hvítri innréttingu og fínum borðkrók,
uppþvottavél og ísskápur geta fylgt. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi og útgengi á góðan pall.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30



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

Álfheimar 26
104, Reykjavík

Verð: 18.900.000
Stærð: 79.3 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.800.000

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  í  barnvænu  hverfi.   Forstofan  er  með  fatahengi.   Eldhúsið  er  rúmgott,  með
nýlegri kirsuberja innréttingu, borðkrók og flísum á gólfi.  Tvö rúmgóð herbergi með skápum og nýlegu
parketi.  Stofa og parket með beyki parketi, falleg glerhurð úr holi í stofu, suðursvalir.  Baðherbergið er
með flísum á gólfi, sturtuklefa og innréttingu um vask.  Sérlega vel staðsett eign, rétt hjá útivistarsvæðinu
í Laugardal.

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag frá 17.30-18.00

Bólstaðarhlíð 44
105, Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 93.5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.650.000

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

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag frá kl 19.30-20.00

Dynsalir 16
201, Kópavogur

Verð: 19.900.000
Stærð: 78.8 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.110.000

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

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag frá 19.30-20.00

Grænakinn 22
200, Hafnarfjörður

Verð: 32.900.000
Stærð: 196

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 22.090.000
Bílskúr: já 

Falleg íbúð á tveimur hæðum, ásamt bískúr.  Á aðal  hæðinni  eru flísalögð forstofa og hol,  samliggjandi
stofa  og  borðstofa,  eldhús  með borðkrók,  lítið  salerni,  rúmgott  herbergi  og  þvottahús.  Á  efri  hæð eru
fjögur herbergi, baðherbergi með kari og geymsla. Eitt herbergið er sérstaklega stórt. Bílskúrinn er með
rafmagni  og tengt  er  fyrir  h+k vatn.  Húsið er  í  góðu standi  og garðurinn er  gróinn.  Stutt  er  í  leikskóla,
skóla og alla þjónustu.

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag frá 18.30-19.00

Lækjamót 10
245 Sandgerði

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 og eru þar stór og góð baðkör. Öll svefnherbergi
eru með stórum og góðum skápum. 130 fm verönd er aftan við húsið með heitum potti.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Sunnudag 3.des kl.16:00-16:30

Miðtún 17 
245 Sandgerði

Verð: 25.800.000
Stærð: 136,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.810.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir  nýlegt  fullbúið  og vel  hannað rúmlega 136 fm parhús með innbyggðum 35.2 fm
bílskúr  fullbúnum og flísalagður.  Hiti  er  í  öllum gólfum, eikarparket  er  á gólfum í   stofu,  herbergjum og
holi.  Flísar  eru  í  eldhúskrók  og  forstofu.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  3  eru
rúmgóð og með góðum skápum. Lóðin er tyrft og innkeyrslan steypt með snjóbræðslu. Stutt er í skóla
og alla íþróttaiðkun. Eignin er í rólegu hverfi svo og endagötu,svo ekki sé minnst á sjávarloftið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl.16:30 til 17:00

Barðavogur 34
104 Reykjavík

Verð: 59.000.000
Stærð: 209,6 fm

Fjöldi herbergja: 6 + íbúð
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 26.830.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt  einbýlishús  með  bílskúr,  kjallaraíbúð  og  stórum garði  í  gömlu  og  grónu  hverfi  í  Reykjavík.  Á
miðhæð er forstofa, stigahol, eldhús og búr, tvær stofur, svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Í risi
eru þrjú góð herbergi hol með útgengi á svalir og baðherbergi. Í kjallara er þvottahús kyndiklefi, geymsla
og  tveggja  herbergja  íbúð  með  sér  inngangi.   Húsið  er  að  miklu  leiti  endurnýjað.  Afhending  við
kaupsamning.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag kl 18-18.30

Brynjólfsbúð 1
Þorlákshöfn

Verð: 21.900.000
Stærð: 160

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

LAUST VIÐ KAUPSAMNING. Vandað endaraðhús, tæplega tilbúið til innréttinga. Húsið afhendist fullbúið
að  utan.  Maghony  gluggar  og  útihurðir.   Búið  er  að  einangra  og  setja  upp  milliveggi  og  verður  þeim
lokað fyrir afhendingu og þeir málaðir. Eftir er að klæða upp í loftið. Búið að draga í rafmagn að hluta og
setja  upp  rafmagnstöflu.  Gólfhiti  í  húsinu.  Lýsing  eignar:  Forstofa.  þvottahús,  sjónvarpshol,  eldhús  og
stofa í opnu rými, baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Gott innra skipulag í áhugaverðri eign.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30
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Birkiholt
Álftanes

TILBOÐ
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 14,3 mill

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

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Opið hús Í DAG FRÁ 15:00 TIL 15:30

Þorláksgeisli 17
Grafarholt

Verð: 31.5 m
Stærð: 132

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.6 m
Bílskúr: Já, stæði

Sérinngangur  af  svölum,  lyftuhús,  stæði í  bílageymslu,  útsýni,  útivistarperla.  Flísalagt  anddyri  með
skápum, að v.hönd er baðherbergi flíslagt í hólf og gólf, baðkar, sturta, falleg viðarinnrétting. Eldhús er
einkar glæsilegt, viðarinnrétting, flísar á gólfi, gaseldavél ofn og háfur frá AEG, tvöf. SAMSUNG ísskápur.
Í  stofu  er  arin  frá  WALL,  hvíttuð  eik á  gólfi,  útgengt  út á  svalir.  Þrjú  svefnherbergi  með  hvíttuðu
eikarparketi; þ.m.t eitt mjög stórt herbergi(áður tvö herb). Íbúðin er laus.

FASTEIGNIR

Opið hús Í DAG frá kl 16 til 16:30

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is



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

Verð: Tilboð
Stærð: 540,8

Byggingarár: 1897
Brunabótamat: 73.400.000

Austurstræti 3
Reykjavík

RE/MAX  Búi  kynnir  eignina  að  Austurstræti 3 í  Reykjavík.  Eignin  er  öll  í
útleigu.  Samþykki  er  fyrir  veitingahúsarekstur í  kjallar  og á  1.hæð. Á  annari
hæð og í risi er leyfi fyrir íbúðum.

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Heil húseign á besta stað 

Hverfisgata 100b
101 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 90,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 11.3

Í hjarta borgarinnar, sjarmerandi  90,8 fm 4 herb. íbúð á 2 hæð.  Eldhús með upprunalegri  innréttingu
flísar á milli skápa, borðkrókur. 2 herbergi.  Stofa og borðstofa eru samliggjandi og því lítið mál að útbúa
3ja herbergið. Baðherbergi með sturtuklefa. Flísar eru á öllum gólfum íbúðar. Sérgeymsla í risi. Þvottahús
í  sameign á  jarðhæð.  Garður  er  fallegur  og  afgirtur,  hellulagður  með  fallegum  gróðri.  Geymsluskúr  á
baklóð. Húsið og þakið er í góðu ástandi að sögn seljanda. Raflagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar.

Guðrún
Sölufulltrúi

821 9209
runa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús kl 15.30-16.00

Hólmatún 39
225 Álftanes

Verð: 46.900.000
Stærð: 208

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 32.870.000
Bílskúr: 52.4

Fallegt  hús  á  frábærum  stað  á  Álftanesi.  156  m2  hús  með  52.4  m2  innbyggðum  bílskúr  á  1100m2
eignarlóð í enda botnalanga við óbyggt svæði.  Eldhús og stofa er flísalagt, kirsuberjainnrétting í eldhúsi.
Opið  úr  eldhúsi  út  í  garð.  Stofan  er  með  góðum  gluggum  og  fallegu  útsýni  yfir  byggðina  og  til  fjalla.
Fjögur  herbergi  auk  sjónvarpshols  (má  gera  að  herbergi).  Stór  bílskúr  með  geymslulofti.  Húsið  er
hraunað að utan og málað. Húsinu fylgja lóðateikningar af frábærum garði eftir Stanislas Bohic.

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG KL 16:00 - 16:30

Fálkagata 12
107 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 73

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 9.680.000
Bílskúr: nei

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

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús sunnud. 3. des. kl. 17-17.30

Jakasel 7 
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 252,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 30,8
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 18:30-19:00
Laus við kaupsamning !!
Afar  fallegt  einbýlishús á  tveimur  hæðum  ásamt  stórum  bílskúr  og  sólstofu. Neðri  hæð:  Eldhús  með
borðkrók.  Þvottahús  með  útgengi á  pall.  Herbergi.  Rúmgóð  stofa  með  arin, útgengi í  sólskála  sem
ekki  er  inn í  fermetratölu.  Efri  hæð:  fjögur  svefnherbergi.  Baðherbergi,  bað  og sturta. Sjónhvarpshol. lítil 
geymsla. Eign sem vert er að skoða.

Reynimelur 60
Vesturbær

Verð: 63.000.000
Stærð: 248,2

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 30.540.000
Bílskúr: Já

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

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringdu og bókaðu skoðun

Miðtún 15
105 Reykjavík 

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 1941

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30
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Verð: 25,9
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: já

Dverghamrar 2
Grafarvogur

Remax  Búi  kynnir:Falleg  97,1  m2  sérhæð í  vinsælu  hverfi,  Hamrahverfinu
Grafavogi Nánari  lýsing:Falleg 3ja herbergja sérhæð í tvíbýli,  ásamt 23,6 m2
bílskúr.Sér inngangur.Komið inn í forstofu.Þaðan er gengið inn í rúmgott hol.
Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  borðkrók.Stofa  með  útgengi  út í  sólstofu
með  heitum  potti.Svefnherbergisgangur.   Baðherbergi  með  innréttingu,
baðkari  og sturtu. Fínt barnaherbergi  með skáp. Hjónaherbergi  með góðum
skápum. Þvotthús er við anddyri.Bílskúr með rafmagn og hita.Góður garður
er  fyrir  framan  íbúð  ásamt  verönd  sem  snúa í  suður.  Góður  og  skjólsæll
garður  tilheyrir  íbúðinni,  með verönd í  suður.  Stutt í  leikskóla  og  skóla.  Afar
rólegt  og gott  hverfi  Áhugasamir  hafi  samband við  Pálma Þór  s:  895-5643,
palmi@remax.is

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús kl. 13.00-13.30

Verð: Tilboð 
Stærð: 142,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 21,1

Frostafold 2
Grafarvogi

Nýmáluð og laus,inn fyrir jól Remax Búi kynnir:Góð 5ja herb.142,7 fm íbúð á
þriðju  hæð.  Nánari  lýsing:Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með
fataskáp.Sjónvarpshol,stofa og borðstofa mynda alrími, parket á gólfi.Útgengi
er  út  á  svalir  bæði  úr  stofu  og  borðstofu,snýr  í  suður.  Eldhús,flísalagt  gólf,
innrétting hvít  sprautulökkuð,flísar  á  milli.  Inn af  eldhúsi  er  þvottahús og búr
með  glugga.  Svefnherbergisgangur  er  parketlagður,  tvö  stór  barnaherbergi
bæði með skápum, parket á gólfi.  Hjónaherbergið er mjög rúmgott og með
stórum  skápum,  útgengi  út  á  svalir.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og
gólf,sturta,ljós  innrétting.  Í  sameign  sem  er  mjög  snyrtileg  er  sérgeymsla,
hjólageymsla og þurrkherbergi Frábært útsýni.  Upplýsingar gefur Pálmi Þór í
síma 895-5643 eða 520-9416palmi@remax.is.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Opið hús í dag 14-14,30

Hraunbær 140
Reykjavík

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs  Hvít eldri innrétting
í eldhúsi. Svefnherbergi,dúkkur á gólfi og góðir skápar. Baðherbergi, með nýlegum vask og skáp undir
(2005)  sturta,dúkur á gólfi  tengi  fyrir  þvottavél.  Í  sameign sem er hin snyrtilegasta nýlega máluð bæði
veggir og gólf  er sérgeymsla og hjólageym

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús opið hús í dag 15-15,30

Meðalholt 19
105 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 84,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Góðar leigutekjur. Nánari lýsing:Sameiginlegur inngangur,teppalagður stigi upp á efrihæð. Komið er inn
á  dúklagðan  gang,fataskápur.Bað  flísalagt,sturta.  Svefnherbergi  með  góðum  skápum  og  dúk  á
gólfi.Tvær  samliggjandi  stofur  dúkur á  gólfi.  Gömul  innrétting  er í  eldhúsi,dúkur á  gólfi  og  tengi  fyrir
þvottavél og þurrkara er í eldhúsi. Í kjallara er herbergi með eldhúsi og baðherbergi sem er leigt út. Skipt
var um rafleiðslur og sett ný rafmagnstafla fyrir 2árum.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Í dag kl. 16.00-16.30

Tröllateigur
Mosfellsbær

Verð: Tilboð
Stærð: 151,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Bílskýli

Remax  Búi  kynnir:  Stórglæsileg  4herb  íbúð  á  1.hæð  með  sér  inngangi  af  svölum.  Rúmgott  og  bjart
bílskýli fylgir eigninni,tvær rúmgóðar geymslur fylgja íbúðinni,önnur inn af stæði í bílageymslu,10,9fm og
hin er 9,1fm er á gangi í sameign.  Komið inn í flísalagt anddyri með góðum fataskáp, þaðan inn í alrými
sem  saman  stendur  af  eldhúsi  og  stofu.  Útgengt  er  á  svalir  sem  snúa  í  suður  úr  stofu  og  úr
hjónaherbergi.Hjónaherbergi er með góðum skápum,inn af því er baðherb,með hornbaðka

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Góður Leigusamningur
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Austurhóp 14 og 18
240 Grindavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 209 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 35,9 fm

Ný eibýlishús í byggingu 209 fm. Húsið er sem hér segir: Húsið er byggt úr timbri með timburálgluggum,
opin fög og hurðar úr mahogni, full glerjað með Termo K gleri, stór bílskúrshurð úr stáli. Þakið er klætt
með lituðu báruáli, þakrennur og niðurföll úr plasti. Utan á húsið kemur lárétt báruál í bland við slétt ál.
Húsið skilast fullbúið að utan. Húsið verður full einangrað og búið að setja rakasperru og lagnagrind í loft
og á útveggi. Gólfplata með ísteyptum gólfhita , neysluvatnslagnir verða út plasti.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Grindavík hátt þjónustustig

Guðnýjarbraut 11
260 Reykjanesbæ

Verð: 27.500.000
Stærð: 225,1 fm

Byggingarár: 2006
Bílskúr: 42,2 fm

Nýtt  einbýlishús  í  Innri  Njarðvík  á  hornlóð.  Húsið  er  byggt  úr  timbri,  steinuðu  að  utan.  Húsið  skilast  til
kaupanda tilbúið  að  utan.   Lóð  er  tyrfð  við  húsið,  framan við  húsið  verður  sléttað  með möl.  Að  innan
verður  húsið  einangrað  með  rakavörn.  Öll  intök  verða  komin  í  húsið  og  rafmagnstafla.  Útihurðir  og
gluggar  eru  komin  í  húsið.  Stutt  er  í  skóla.  Góð  staðsetning  í  bæjarfélagi  í  örum  vexti.  Tilbúið  til
afhendingar.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hringið og pantið skoðun

Lyngdalur 12
190 Vogar

Verð: 25.900.000
Stærð: 209 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 35,9 fm

Nýtt í byggingu 173,1 fm einbýlishús, ásamt 35,9 fm innbygðum bílskúr, samtals 209 fm á mjög góðum
stað  í  Vogum.    Húsið  er  sem hér  segir:  Húsið  er  byggt  úr  timbri  með  timburálgluggum,  opin  fög  og
hurðar úr  mahogni,  full  glerjað með Termo K gleri,  stór  bílskúrshurð úr  stáli.  Þakið er  klætt  með lituðu
báruáli,  þakrennur  og niðurföll  úr  plasti.  Utan á  húsið  kemur  lárétt  báruál  í  bland slétt  ál.  Húsið  skilast
fullbúið að utan, það verður full einangrað og búið að setja rakasperru og lagnagrind.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Örstutt í allar áttir

Ósbraut 2 og 4
250 Garður

Verð: 20.900.000
Stærð: 198,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 24,7 fm

Húsið  er  einingahús  byggt  úr  timbri  með  hvítum plastgluggum,  full  glerjað  með  Termo  k  gleri,  hvítum
plasthurðum  og  bílskúrhurð  úr  stáli.  Þakið  skilast  með  bárujárni,  þakrennum  og  niðurföllum  úr  plasti.
Húsið  skilast  fullbúið  að  utan.  Að  innan  verður  húsið  fulleinangrað  og  búið  að  setja  rakasperrur  og
lagnagrindur  í  loft  og  á  útveggi.  Gólfplata  með  ísteyptum  gólfhita,  neysluvatnslagnir  verða  úr  álplexi.
Hitav. og rafmagnsinntök verða komin. Brunahurð úr stáli. Gifsplötur fylgja og blikkstoðir í milliveggi.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hringið og pantið skoðun

Skólavellir 8
800 Selfoss

Verð: 20.900.000
Stærð: 145,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 19.030.000
Bílskúr: 33,8 fm

Nýlega standsett neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist sem hér segir: Forstofa og hol með nýjum flísum
á  gólfum. Eldhús nýtekið í  gegn, neysluvatnslagnir og skólp í  eldhúsi,  einnig er eldhúsinnrétting ný og
eldhústæki  og  flísar  á  gólfi.  Stofa  með  parketi.   Baðherbergi   með  ljósum  flísum  í  hólf  og  gólf  og
sturtuklefa.  Þrjú  svefnherbergi  eru  innan  íbúðar  með  plastparketi  á  gólfum.  Eitt  herbergi  er  í  kjallara  .
Þvottahús er sameiginlegt. Geymsla er í kjallara. Forhitari og dæla eru ný. Allt rafmag nýtt.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Hringið og pantið skoðun

Vesturhóp 29
240 Grindavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 26,4 fm

Nýtt  einbýlishús í  byggingu í  Grindavík  205  fm.  Húsið  er  einingahús  byggt  úr  timbri  með  hvítum
plastgluggum, full glerjað með Termo K gleri, hvítum plasthurðum og bílskúrshurð úr stáli. Þakið er með
aluzinki,  þakrennum  og  niðurföllum  úr  plasti.  Utan á  húsið  kemur  lárétt  báruál  með  harðvið  kringum
útihurð.  Þakkantur  einnig  komin,  hvítur,  Húsið  skilast  fullbúið  að  utan.  Húsið  verður  full  einangrað  og
búið að setja rakasperru og lagnir í loft og á útveggi. Gólfplata með ísteyptum gólfhita.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Grindavík hátt þjónustustig

Borgarbraut 16
Borg Grímsnesi

Verð: 16.900.000
Stærð: 141.5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

141,5 m2 parhús á góðum stað í Grímsnesi. Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan.
Búið  er  að  einangra  loft  og  útveggi  og  lóð  þökulögð.  Húsið  skiptist í 3  svefnherbergi,  stofu,  eldhús,
forstofu, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Gólfhiti í öllu og lagt fyrir ofnum. Stór þökulögð lóð og fallegt
útsýni til allra átta. Verið er að undirbúa 18 holu hágæða golfvöll á svæðinu. Mikil þjónusta er til staðar,
verslun, skóli, sundlaug og íþróttahús í uppbyggingu.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

PARHÚS Á SPENNANDI STAÐ

Gagnheiði 69-71
Selfoss

Verð: Frá 9.9 m
Stærð: Frá 90m2

Byggingarár: 2006

RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynnir,  Iðnaðarhúsnæði.   Til  sölu  eru  bil í  stálgrindarhúsum  (framleiddum  í
Póllandi)  teiknuð  af  Teiknistofu  Árborgar  ehf.  Stálvirkið  er  galvaniserað  og  sýnilegt  að  innan.  Útveggir
gerðir úr 100 m/m samlokueiningum með dökkgráu lituðu stáli að utan en ljósgráu lituðu stáli að innan.
Frábært iðnaðar- eða geymsluhúsnæði á góðu verði í 40mín fjarlægð frá Reykjavík. Gert er ráð fyrir að
hægt sé að setja 30m2 milliloft í hvert bil.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Iðnaðarhúsnæði í 40mín frá Rvk
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Krummahólar 10
Reykjavík

Verð: 31,9M
Stærð: 174 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 22,9 M
Bílskúr: já

PENTHOUSE íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi með útsýni yfir Höfuðborgina. Stórar svalir allan hringinn. Þetta er
íbúðin sem gerir góðviðrisdaga betri  og áramótin glæsileg. Núna eru 4 svefnh. en auðvelt að bæta við
einu. Endurnýjuð baðherbergi á hvorri hæð með fallegum flísum og innréttingu við vask. Stór stofa með
samliggjandi  borðstofu  og  þaðan  gengið  út á  suðursvalirnar.  Bílskúrinn á  besta  stað  við  enda
bílskúralengjunnar.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús MÁNUD KL 18:00 TIL 18:30

Marteinslaug 16
Reykjavík

Verð: 29,2 M
Stærð: 109 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20,2 M
Bílskúr: já

Gullfalleg íbúð með bílskýli á friðsælum stað með útsýni upp í dalinn þannig að það er eins og maður sé
staddur upp í sveit. Í göngufæri er Reynisvatn sem hægt er að veiða í.  Íbúðin er innréttuð með mahony
innréttingum, öll í stíl. Á gólfum er fallegt planka parket frá Harðviðarvali. Suðurhlið íbúðar er á jarðhæð
og  hægt  að  gera  sólpall  sem  gengið  er á  út  úr  stofu.  Baðið  er  rúmgott  með  fallegum  flísum  og
innréttingu við vaskinn.  FRÁBÆR LEIKSVÆÐI FYRIR BÖRNIN, ÓSPILLT NÁTTÚRAN.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

SELD
Skútahraun
Hafnafjörður

Verð: 137 M
Stærð: 1058 fm

Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 101 M

Iðnaðarhúsnæði  við  Skútahraun í  Hafnafirði.  Eignin  skiptist í  165fm  skrifstofurými  og  893  fm
vinnusal.Skrifstofurýmið  er  allt  nýlega  tekið í  gegn,settar  voru  nýjar  hurðar,  steinteppi á  gólfin,nýtt
rafmagn  og  nýjar  innréttingar í  kaffistofu.Vinnusalurinn  er  með  8metra  lofthæð  og  er  nánast  eitt  rými,
gólfin í  salnum  eru  sér  styrkt(upphaflega  hannað  fyrir  jarðvinnutæki.Þrjár  stórar  innkeyrsludyr.Góð
bílastæði.Verið er að vinna að stækkun bílaplans og malbika það.Eignin getur verið laus fljótlega.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Stórt iðnaðarhúsnæði

Þrastarás 4
Hafnarfjörður

Verð: 24,9 M
Stærð: 109 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,4 M

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

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús ánudag kl 19:00 - 19:30.

Laugarnesvegur 76
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 101,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 13.850.000

FLOTT  ÚTSÝNI.  3ja  herbergja  íbúð  á  4  hæð,  ásamt  7  fm  geymslu  í  sameign,  sameiginleg
hjóla/vagnageymsla og þvottahús. Nánari skipting: á stigapalli er stór fataskápur, Hol / opið rými, þar er
Borðstofa  samlyggjandi  Stofu,  sv  Svalir,  tvö  Svefnherbergi,*annað með mjög stórum fataskáp,  Eldhús
með borðkrók *ný innrétting*, Baðherbergi. Öll gólfefni ný,*parket/flísar*. Flott íbúð á góðum útsýnisstað
og í göngufæri við Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Mánud. kl. 17:30 - 18:00

Sigluvogur 7
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 105,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 13.170.000
Bílskúr: Já

Efri hæð með sérinngangi, sér garði og bílskúr. Íbúðin er skráð 81,2 fm og bílskúrinn 24,4 fm. Skipting:
Hol,  eldhús  með  rúmgóðum  borðkrók,  Stofa,  Borðstofa  *getur  verið  3ja  svefnherbergið*,  tvö
Svefnherbergi, Baðherbergi. Geymslur undir súð og á stigapalli. Sameiginlegt þvottahús með neðrihæð.
Úr bílskúr er gengið í sérgarð. Þar sem íbúðin er að hluta undir súð þá er gólfflötur henn mun stærri en
skráð er.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Mánud. kl. 18:30 - 19:00

Langholtsvegur 22 
104 Reykjavík 

Verð: 52.000.000 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

MJÓDD

Opið hús kl. 14:00 -15:00

Furulundur 1
210 Garðabæ

Verð: 62.800.000
Stærð: 259 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

Glæsilegt  einbýlishús  á  hornlóð.  Forstofa,  gestasalerni  og  hol  eru  með  náttúrusteini  á  gólfi.
Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa eru með gegnheilu parketi á gólfi. Hjóna- og barnaherbergi eru
með parketi.  Eldhúsinnréttingar  úr  gegnheillri  hnotu.  Í  stofunni  er  arin  og útgengi  á  suð-vestur  verönd.
Sólstofa er með náttúrustein á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með sturtuklefa og baði. Garðurinn er vel
ræktaður með gróðurhúsi. Hiti er í helllulagðri innkeyslu fyrir framan húsið.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl.15:30-16:00
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Engihjalli 21
200 Kópavogur

Verð: 17,9
Stærð: 86,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 12,9

Komið  er  inní  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Úr  forstofu  er  komið  inn  í  opna  og  rúmgóða  stofu.  Úr
stofunni er útgengt á suður svalir. Eldri innrétting er í eldhúsinu, endurnýjað að hluta til. Inn af eldhúsinu
er pláss fyrir borðkrók. Við hlið eldhússins er lítil geymsla sem nýtt er sem búr. Baðherbergið er flísalagt,
bæði  gólf  og  veggir.  Þar  er  sturta,  tengi  fyrir  þvottavél.  Hvít  innrétting  er  á  baðinu.  Hjónaherbergið  er
rúmgott, með skápum. Íbúðin er á 3ju hæð en þó er gengið upp tvær hæðir.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Herjólfsgata 36
Hafnarfjörður

Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílageymsl

60  ára  og  eldri.  Afar  vönduð  og  glæsileg  íbúð  á  4.hæð  í  lyftuhúsi  í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  96  fm  með
geymslu.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu,
flísar  á  milli  skápa  og  vönduð  tæki  úr  stáli.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  mikilli  lofthæð.  Gegnheilt
eikarparket er á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft sem ekki er skráð í fermetratölu íbúðar. Baðherbergið
er flísalagt, falleg innrétting og sturta. Svefnherbergið er parketlagt. Geymsla í sameign. Bílageymsla.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Verð: 15,7
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 8

Tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð á góðum stað. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfum, skápar
í  forstofunni.  Fallegur  hlaðinn  veggur  er  á  ganginum.  Ljós  frá  LUMEX,  segldúkur  í  forstofunni  og  í
herberginu.  Herbergið  er  með  lausum skápum og  dúk  á  gólfi.  Stofan  er  parketlögð.  Eldhúsið  er  með
eldri  hvítri  innréttingu,  rúmgott.  Baðherbergið  er  með  léttri  innréttingu  og  sturtuklefa.  Seljandi  getur
mögulega lánað 15@ af kaupverði til 15 ára, með 5,9@. Frábær fyrstu kaup!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Þrastarhöfði 41
270 Mosfellsbær

Verð: 49,9
Stærð: 226,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt einbýlishús í Blikastaðalandi í Mosfellsbæ. Húsið afhendist tilbúið til innréttinga. Allir milliveggir
verða reistir, útveggir, loft og steyptir veggir verða með sléttri áferð. Léttir innveggir verða úr blikkstoðum
og klæddir með 2x13mm gipsplötum. Allir veggir verða grunnaðir og málaðir í ljósum lit. Gólf tilbúin undir
gólfefni.  Húsið  er  forsteypt  einingahús og er  það steinað að utan.  Allar  raf-,  síma og loftnetslagnir  eru
lagðar og dregið í allar dósir. Gólfhiti er í húsinu, fullfrágengið.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið núna og bókið skoðun

Verð: 29,8-37,2 m
Stærð: 120-153 fm

Fjöldi herbergja: 2ja og 3ja
Byggingarár: 2000

Naustabryggja 54
110 Reykjavík

Höfum  fengið í  sölu 2  nýjar  íbúðir í  Bryggjuhverfinu í  Grafarvogi.  Arkitekt
íbúðarinnar  er  Guðmundur  Gunnlaugsson.  Húsið  sjálft  er  hannað  af  Birni
Ólafs  arkitekt  og  er  gott  útsýni  yfir  fjörðinn  og  torgið.  Íbúðirnar  eru  mjög
rúmgóðar  og  bjartar.  Geymsla  og  þvottahús  innan  íbúðar.   Baðherbergi
flísalagt  með Mustang flísum á gólfi  og  hvítar  flísar á  veggjum,  Hitalögn er  í
gólfum.  Að  öðru  leiti  afhendast  íbúðirnar  óinnréttaðar.  Einnig  er  hægt  að  fá
íbúðirnar lengra komnar eftir nánara samkomulagi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:00

Árskógar
109 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13,4

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

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Góð eign á góðum stað

Auðbrekka
200 Kópavogur

Verð: 17,5
Stærð: 78

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 10,6

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.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

HRINGDU NÚNA OG PANTAÐU SKOÐUN
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Engihjalli 21
200 Kópavogur

Verð: 17,9
Stærð: 86,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 12,9

Komið  er  inní  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Úr  forstofu  er  komið  inn  í  opna  og  rúmgóða  stofu.  Úr
stofunni er útgengt á suður svalir. Eldri innrétting er í eldhúsinu, endurnýjað að hluta til. Inn af eldhúsinu
er pláss fyrir borðkrók. Við hlið eldhússins er lítil geymsla sem nýtt er sem búr. Baðherbergið er flísalagt,
bæði  gólf  og  veggir.  Þar  er  sturta,  tengi  fyrir  þvottavél.  Hvít  innrétting  er  á  baðinu.  Hjónaherbergið  er
rúmgott, með skápum. Íbúðin er á 3ju hæð en þó er gengið upp tvær hæðir.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Herjólfsgata 36
Hafnarfjörður

Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílageymsl

60  ára  og  eldri.  Afar  vönduð  og  glæsileg  íbúð  á  4.hæð  í  lyftuhúsi  í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  96  fm  með
geymslu.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu,
flísar  á  milli  skápa  og  vönduð  tæki  úr  stáli.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  mikilli  lofthæð.  Gegnheilt
eikarparket er á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft sem ekki er skráð í fermetratölu íbúðar. Baðherbergið
er flísalagt, falleg innrétting og sturta. Svefnherbergið er parketlagt. Geymsla í sameign. Bílageymsla.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Verð: 15,7
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 8

Tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð á góðum stað. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfum, skápar
í  forstofunni.  Fallegur  hlaðinn  veggur  er  á  ganginum.  Ljós  frá  LUMEX,  segldúkur  í  forstofunni  og  í
herberginu.  Herbergið  er  með  lausum skápum og  dúk  á  gólfi.  Stofan  er  parketlögð.  Eldhúsið  er  með
eldri  hvítri  innréttingu,  rúmgott.  Baðherbergið  er  með  léttri  innréttingu  og  sturtuklefa.  Seljandi  getur
mögulega lánað 15@ af kaupverði til 15 ára, með 5,9@. Frábær fyrstu kaup!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Þrastarhöfði 41
270 Mosfellsbær

Verð: 49,9
Stærð: 226,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt einbýlishús í Blikastaðalandi í Mosfellsbæ. Húsið afhendist tilbúið til innréttinga. Allir milliveggir
verða reistir, útveggir, loft og steyptir veggir verða með sléttri áferð. Léttir innveggir verða úr blikkstoðum
og klæddir með 2x13mm gipsplötum. Allir veggir verða grunnaðir og málaðir í ljósum lit. Gólf tilbúin undir
gólfefni.  Húsið  er  forsteypt  einingahús og er  það steinað að utan.  Allar  raf-,  síma og loftnetslagnir  eru
lagðar og dregið í allar dósir. Gólfhiti er í húsinu, fullfrágengið.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið núna og bókið skoðun

Verð: 29,8-37,2 m
Stærð: 120-153 fm

Fjöldi herbergja: 2ja og 3ja
Byggingarár: 2000

Naustabryggja 54
110 Reykjavík

Höfum  fengið í  sölu 2  nýjar  íbúðir í  Bryggjuhverfinu í  Grafarvogi.  Arkitekt
íbúðarinnar  er  Guðmundur  Gunnlaugsson.  Húsið  sjálft  er  hannað  af  Birni
Ólafs  arkitekt  og  er  gott  útsýni  yfir  fjörðinn  og  torgið.  Íbúðirnar  eru  mjög
rúmgóðar  og  bjartar.  Geymsla  og  þvottahús  innan  íbúðar.   Baðherbergi
flísalagt  með Mustang flísum á gólfi  og  hvítar  flísar á  veggjum,  Hitalögn er  í
gólfum.  Að  öðru  leiti  afhendast  íbúðirnar  óinnréttaðar.  Einnig  er  hægt  að  fá
íbúðirnar lengra komnar eftir nánara samkomulagi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:00

Árskógar
109 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13,4

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

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Góð eign á góðum stað

Auðbrekka
200 Kópavogur

Verð: 17,5
Stærð: 78

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 10,6

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.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

HRINGDU NÚNA OG PANTAÐU SKOÐUN



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

Verð: 26,4
Stærð: 88,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16,6
Bílskúr: Bilag.

Álfkonuhvarf 49
Kópavogur

REMAX  BORG  kynnir  vandaða  88,2  fm,3ja  herbergja  íbúð  með  frábæru
útsýni  yfir  Elliðavatn  og  til  fjalla  Íbúðin  er  mjög  glæsileg  í  alla
staði.Sérinngangur.Lyftuhús. Nánari lýsing:Í forstofu er náttúrusteinn á gólfum
og  góður  skápur.Baðherbergi  til  fyrirmyndar.Barna  og  hjónaherb  eru  með
stórum  eikarskápum,stórir  gluggar  með  fallegu  útsýni  í  hjónaherb..Eldh  er
einstaklega  glæsil  með  fallegri  eikarinnréttingu  og  granítborðplötu  (bar
borð).Uppþv.vél  er  innbyggð  í  innréttingu.  Næturlýsing  er  á  gangi.Öll
ljósahönnun í íbúðinni var í höndum Lumex og eru dimmerar á öllum ljósum.
Íbúðin  er  með  fljótandi  eikar  parketi  sem  er  fasað  og  olíuborið.Einstaklega
stórar suðursvalir (12,4fm) með frábæru útsýni.Eign fyrir vandláta. Sigurpáll

Sölufulltrúi
897 7744

sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17:00 - 17:30

Melalind 10
Kópavogur

Verð: 16,8
Stærð: 63,0

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 10,4
Bílskúr: nei

RE/MAX BORG kynnir: Glæsileg 63 fm 2ja herb íbúð á jarðh (með útsýni) í Lindarhverfi,Kópavogi.Komið
er inn í  parketlagða flísalagða forstofu.Gangur er parket lagður sem og stofan og eldh (opið),en þar er
falleg innrétting með flísum á milli  skápa.Svefnherb er með parketi á gólfi.Baðh er flísalagt á gólfi  og er
mósaík  í  kringum baðkarið,falleg  viðarinnrétting  og  tengi  fyrir  þvottavél.Geymsla  er  inni  í  íbúðinni  með
flísum á gólfi.Út af stofu er gengið út á stóra suður verönd. Mjög mikið útsýni!

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16:00 - 16.30

Brautarholt 18
105 Reykjavík

Stærð: 200,1 fm.
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 20.000.000

Til leigu gott atvinnuhúsnæði í miðbæ Reykjavíkur. Eignin getur passað fyrir margs konar atvinnurekstur,
og  er  laus  strax.  Um  er  að  ræða  að  mestu  einn  sal  með  innkeyrsluhurð,  auk  salernis  og
starfsmannaaðstöðu.  Góð  lofthæð,  um 3,4  metrar.  Þriggja  fasa  rafmagn  er í  eigninni.  Gluggar  eru  að
götu og út í garð. Hægt er að ganga út í garðinn úr rýminu. HAGSTÆÐ LEIGA. Allar nánari upplýsingar
gefur Bjarni í síma 821-0654 eða í bjarni@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

TIL LEIGU
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Verð: 26.3-33.6
Stærð: 110-140

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

Þorláksgeisli 5
113 Grafarholt

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasaliSTJARNAN
Opið hús í dag kl: 14:00-16:00
Aðeins 7 íbúðir  eftir í  þessu nýja og góða fjölbýlishúsi.
  
*****REMAX STJARNAN KYNNIR  Þorláksgeisli  5, Grafarholti*****
*****SÖLUSÝNING Í DAG SUNNUDAG*****
*****KL: 14:00-16:00*****  

3ja og 4ra herbergja íbúðir á  besta  stað í  Grafarholtinu.  Stutt í  útvist.  Íbúðir  skilast  fullbúnar  að  innan  án
gólfefna  nema baðherbergi  og þvottahúsgólf,  sem skilast  flísalögð.  Fataskápar ná uppí  loft.   Laus nú þegar og
hægt að flytja  inn  við  kaupsamning.  Þetta  eru  góðar  íbúðir,  byggðar  af  traustum  verktaka,  JB  byggingarfélag  ehf. 
Lyfta í  húsinu.  Öll  tæki  frá  AEG  og  innréttingar  frá  HTH.    Sölufulltrúar  REMAX  STJÖRUNNAR  verða  á staðnum 
og hlakka til að sjá ykkur og sýna þessa glæsilegu eign

Svalbarð 11
220 Hafnarfjörður

Verð: 29.900.000
Stærð: 144

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Bílskúr: Já.

REMAX STJARNAN KYNNIR OPIÐ HÚS.   Fallegt einbýli á góðum stað í Hafnarfirði. Hvern langar ekki til
að búa í einbýli útaf fyrir sig. Hérna er tækifærið til að láta þann draum rætast.   Björn sölufulltrúi tekur á
ykkur og hlakkar til að fá ykkur í heimsókn.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl 17-17:30.

Garðastræti 17
Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 60

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 7.130.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:  Vorum  að  fá í  sölu  fallega  2-3ja  herbergja  íbúð á  2.  hæð í  góðu  snyrtilegu
fjölbýli við Garðastræti. Íbúðin er smekkleg og björt. Hátt er til lofts.  Laus í desember. Tvær samliggjandi
stofur  með  góðum  útsýnis-svölum,  herbergi,  eldhús,  baðhergi  með  sturtu  og  tengi  f.þvottavél,
geymsluskápur og hol. Stórir og bjartir gluggar eru í íbúðinni. Komið er inn í gang íbúðar. Stofurnar eru
tvær, samliggjandi (önnur nýtt sem svefnherbergi í dag). Svalir til suðausturs eru útaf stofu.

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

SELD

Ártún 3
Garður

Verð: 12,500,000
Stærð: 90,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fallegt parhús í Garðinum. Eignin er vel staðsett í fjölskylduvænu hverfi.   Eignin er fullfrágengin að utan
en  tilbúin  undir  spartsl  og  málningu  að  innan.  Hiti  er  í  gólfum,  lóðin  tyrfð  og  bílaplan  steypt.    Eignin
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Frá stofu er útgengt út í garð.  Sjón er
sögu ríkari.    Mögulegt er að fá húsið lengra komið.    heitt verður á könnunni

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Sunnudaginn 3 des kl 13

Lækjarvað
Norðlingaholt

Verð: 27-35 mill
Stærð: 124-174 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: m.e. hæð

Glæsilegar  sérhæðir í  Lækjarvaði  Reykjavík.  Húsin  eru  staðsteypt á  hefðbundinn  hátt  og  innveggir
hlaðnir. Húsin eru á tveimur hæðum með einni íbúð á hvorri hæð. Bílskúr og stórar svalir á bílskúrsþaki
fylgja með efri sérhæðinni.   Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan. Lóðin
verður  tyrfð  bakatil,  bílaplan  og  aðkoma  frágengin.  Snjóbræðsla  er  fyrir  framan  bílskúr  og í  aðkomu.
Reykrör fyrir arin fylgir hverri íbúð. Efri hæð m.bílskúr 174 fm. 35mill. og neðri hæð 124 fm. 27mill.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

844 8611
hrafnhildurs@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Glæsilegar íbúðir



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

Daggarvellir 4a
221 Hafnarfirði

Verð: 22.900.000
Stærð: 106,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  íbúð í  nýju  hverfi í  Hafnarfirði.   Stæði í  bílageymslu  og  sérgeymsla í  sameign.  Flísalögð  forstofa
með skáp.  Eldhús með fallegri  hvítri/mahogny innréttingu og stáltækjum. Björt  stofa með útgengi  út  á
suðursvalir. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, góð innrétting, upphengt salerni og baðkar. Herbergin eru
þrjú og stórir skápar í hjónaherbergi. Þvottarhús er inni í íbúð með hillum. Geymsla í kjallara.  Innréttingar
og gólfefni eru úr mahóní. Flísar eru á anddyri og baðherbergi.

Hörður
Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Hjallabraut 33
220 Hafnarfirði

Verð: 18.900.000
Stærð: 69,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

ÍBÚÐ  FYRIR  ELDRI  BORGARA  MIÐSVÆÐIS Í  HAFNARFIRÐI   Húsnæðið  er  vel  staðsett  við
hraunjaðarinn og er aðgengi  að húsinu mjög gott.  Íbúðinni  fylgir  góð sameign með veislusal/mötuneyti
og tómstundaaðstöðu. Húsvörður er á staðnum. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús og stofu. Frá stofu er útgengi á svalir.  Innréttingar og hurðir eru úr beyki . Gólfefni:
Parket og dúkur.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Staðarsel 8
109 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 323 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 39.070.000
Bílskúr: 46 fm

Mjög falleg og vönduð eign að Staðarseli í Breiðholti.  Eignin er samtals 323 fm á tveimur hæðum og þar
af 46 fm bílskúr.  Fallega ræktaður garður með sólverönd, palli  og heitum potti. Á neðri  hæð eru tvær
íbúðir.  Auk  þessa  er  ónýtt  rými  undir  bílskúr  35,5  fm  og  óskráð  25  fm  geymsla.  Efri  hæðin  skiptist  í
anddyri,  gestasalerni,  sjónvarpsstofu,  stofu  með  arni,  borðstofu,  eldhús, 3  svefnherb,  baðherbergi  og
þvottahús. Gólfefni: Parket og flísar.

Hörður
Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

GLÆSILEG EIGN



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

- vi› rá›um

Lagerstarf

GV heildverslun óskar eftir a› rá›a
starfsmann til starfa á lager.

Um er a› ræ›a almennt lagerstarf flar sem verkefnin
felast í vörutiltekt, móttöku og frágangi á vörum ofl.

Vi› leitum a› reyklausum, traustum einstaklingi,
snyrtilegum og samviskusömum.

GV heildverslun er öflugt fyrirtæki sem sérhæfir sig í
„gourmet“ vörum fyrir veitingamarka›inn. Fyrirtæki›
er í Mi›hrauni 16, Gar›abæ.

Vi›komandi ver›ur a› geta hafi› störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til a› sækja um starfi›.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
14. desember nk.

Uppl‡singar veitir Elísabet Sverrisdóttir.
Netfang: elisabet@hagvangur.is

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is



Stjórn Félags íslenskra útfararstjóra
Minnum félagsmenn á aðalfundinn sem verður haldin 
í safnaðarheimili Fríkirkjunar í Reykjavík miðvikudaginn

06.12. kl. 17.00

Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórnin

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Vararafstöð

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði
vegna útvegunar og uppsetningar á vararafstöð í nýrri 
dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
vararafstöð í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Vararafstöðin tengist háspennubúnaði
sem settur verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Vararafstöð 400V, 2250 kVA
2. Samfösunarbúnaður og lágspennudreifing
3. Olíutankar, niðurgrafinn 20.000L (50h) tankur 

og 3.500L (8h) dagtankur.

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

Kennarasamband
Íslands / Orlofssjóður

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Háspennubúnaður

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði
vegna útvegunar og uppsetningar á háspennubúnaði
í nýrri dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
háspennubúnaði í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Háspennubúnaðurinn tengist vararafstöð 
sem sett verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Spennir 11/0.4kV, 2500kVA
2. Rofabúnaður 11kV, 6 stk með skápum, mæla- 

og varnarbúnaði

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.



Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

–  Hesthús  –
HESTHÚS VÍÐIDALUR

Til sölu sérlega gott 180 fm. 22 hesta hús við D-Tröð, endabil.
milligerði úr riðfríu efni. Rúmgóð kaffistofa, hlaða o.fl. Sérgerði,
góð eign. Verð tilboð. Myndir á mbl.is.

SÖRLASKEIÐ - HF
Nýkomið nýl. glæsilegt, vandað 10 hesta hús á þessum vinsæla
stað. Sérgerði, allt sér, eign í sérflokki. Verð 17,9 millj.

SÖRLASKEIÐ - HF

Höfum fengið í sölu glæsilegt 12 hesta hús sem eru í byggingu.
Húsin eru steypt og klædd að utan. Húsin afhendast fullbúin að
utan sem innan. Allt sér, góður frágangur. Frábær staðsetning
og reiðleiðir. Teikningar á skrifstofu.

KAPLASKEIÐ - HF
Nýkomið nýtt 8-10 hesthús. Afhendist fullbúið að utan, fokhelt.
að innan, allt sér, endabil. Verð tilboð.

KALDÁRSELSVEGUR - HF

Gott 8-10 hesta hús, sem skiptist þannig: Sex rúmgóðar einhes-
ta stíur, ein tveggja hesta stía og ein graðhestastía. Rúmgóð
hnakkageymsla og hlaða, ágæt kaffistofa. Nýr fokheldur stór
kvistur, en þar er gert ráð fyrir kaffistofu ofl. Góð staðsetning og
frábærar reiðleiðir. V. 9,2 millj.

Upplýsingar veitir Helgi Jón í síma 893 2233

Fr
um

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

Sýnum í dag þrjú einbýlishús á besta
stað á Álftanesi. Húsin eru tilbúin til af-

hendingar, fullbúin að utan og tilbúin til inn-
rétting að innan. Mjög vönduð 224,2 fm
hús á einni á hæð. Mjög gott skipulag, mik-
il lofthæð. Hiti er kominn. Fullbúið að utan.
Verð aðeins 45 millj.

Sölumaður Þórhallur sími 896-8232.

OPIN HÚS Í DAG, SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16

LYNGHOLT 2 og 4 OG Muruholt 4 - ÁLFTANESI

Fr
u

m

Þórhallur Guðjónsson, löggiltur fasteignasali 

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

Opið virka daga kl. 9–18

FURUVELLIR 30 - HAFNARFIRÐI

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fallegt 177,1 fm einbýli ásamt 57,1 fm bílskúr, samt. 234,2
fm. Að innan er húsið nánast fullbúið með fallegum innrétt-
ingum, vantar þó gólfefni og flísar á baðherbergi og snyrt-
ingu. Glæsileg eign á rólegum stað. Verð 49,9 millj.

Opið hús kl. 16-18
Erna og Sigurgeir

taka á móti gestum sími 565 0093

GARÐAFLÖT 5 – GARÐABÆ

Gott 107,4 fm einbýli á einni hæð ásamt 25,4 fm bílskúr,
samt. 132,8 fm. á góðum stað í Garðabæ. 3 svefnherbergi.
Möguleiki að stækka húsið. Skemmtileg og vel skipulögð
eign á góðum stað. Verð 33,9 millj.

Opið hús kl. 14-16
Anna og Þorsteinn

taka á móti gestum s: 862-7159

SVÖLUÁS 1B, 0102 - HAFNARFIRÐI

SUÐURVANGUR 10, 0201 - HAFNARFIRÐI

Vel skipulögð 100 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í Norðurbæn-
um. Suðursvalir. Sameign í góðu ástandi, búið að klæða
áveðursgafla. Verð 18,5 millj.

Opið hús kl. 16-18
Guðrún

tekur á móti gestum sími 892 5655

Björt og falleg 86,9 fm nýleg, 86,9 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nánast viðhaldsfríu fjölbýli. Sérinngangur. Gegn-
heilt parket og flísar á gólfum. Verð 20,8 millj.

Opið hús kl. 16-18
Katla og Ómar

taka á móti gestum sími 699 5155

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Ármúli 1 - Kynningarfundur
í Álftamýrarskóla

um tillögu að breytingu á deiliskipu-
lagi og umferðarmál á svæðinu

Í samvinnu við hverfisráð Háaleitis og
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

verður haldinn kynningarfundur
mánudaginn 4. desember 2006
kl. 17.30 í sal Álftamýrarskóla.

Á fundinum verður tillaga kynnt og umferðar-
sérfræðingar frá Framkvæmdasviði Reykjavíkur-
borgar munu fjalla um umferðarmál í hverfinu.

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Framkvæmdasvið Reykjavíkur

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
Reykjavík, 30. nóvember 2006

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

FELLSMÚLI 9 – 108 RVÍK
– OPIÐ HÚS –

Í dag sunnudag bjóðum við áhuga-
sömum að skoða algjörlega endurnýj-

aða, bjarta og mjög vandaða 4ra herb. 108 fm endaíbúð á 1. hæð í
mjög góðu fjölbýli. Tvennar svalir. Íbúðin er til afhendingar við
kaupsamning og þarf ekkert að gera nema flytja inn!

Margrét mun taka á móti gestum milli 15:00-16:00.

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Falleg 4ra herbergja
100,2 fm íbúð ásamt
23,5 fm geymslu og 30
fm stæði í bílageymslu.
Innangengt er úr bíla-
geymslu inn í húsið. Frá-
bært sjávarútsýni. Íbúðin
hefur verið tekin mikið í
gegn, skipt um alla
skápa í svefnherbergjum
og settur linoleum dúkur
frá Kjaran á gólfin. Ha-
logen lýsing frá Lumex.
Skipt hefur verið um öll

upprunaleg gólfefni í íbúðinni og er gegnheilt eikarparket á borðstofu
og stofu, Mustang náttúrusteinn á holi, gangi og eldhúsi og er bað-
herbergið flísalagt. V. 25,3 m. 4022

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL.16-18. Bjalla 0301

OPIÐ HÚS SEILUGRANDI 2 3.H.V.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Kjóahraun 16 Hafnarfirði
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15-16.

Fr
um

Yndislegt og einstaklega vinsælt hverfi í Hafnarfirði. Einbýlishúsið
er á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr ( í dag notuðum sem sjón-
varpsherbergi og geymsla. Franskir gluggar. Afgirt hellulögð ver-
önd bæði fyrir framan hús og aftan. Heitur rafmagnspottur af
stærstu gerð baka til. Eignin skiptist í : Forstofu, hol, wc, eldhús,
stofu,/borðstofu, sjónvarpsherbergi. Efri hæðin skiptist í : Hol,
4 herbergi og baðherbergi. Mjög glæsileg eign. V-44millj. (4264)

Vorum að fá í sölu 5 mjög skemmtilegar studioíbúðir (skráðar sem
vinnustofur) í bakhúsi við Trönuhraun í Hafnarfirði. Eignirnar eru frá
40,7 fm - 52,1 fm og skilast tilbúnar til innréttinga. Verð 10,4 - 10,9 m.
Möguleiki á 80% fjármögnun.

Eignirnar verða til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-16
Ellert sölumaður verður á staðnum s. 661-1121.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

TRÖNUHRAUN 7
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

32.000.000   LAUS STRAX
6 herbergja 159,1 fm íbúð á 3 og efstu hæð í 
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni.
Stefanía sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum s. 690 6057

Fr
um

Eyrarholt 14, 3.hæð - 220 Hfj

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Fr
um

Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandaðar innréttingar og tæki.
Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild.
Frábært tækifæri.

Allar nánari upplýsingar
veitir Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

Fr
um Tvílyft parhús með inn-

byggðum bílskúr samtals
185 fm. Vandaðar innrétt-
ingar, parket, flísar, glæsileg
aðkoma, stór verönd með
skjólgirðingu. Frábær stað-
setning og útsýni.
Verð 46,5 millj.

Ólöf býður ykkur 
velkomin.

KLUKKUBERG 1A - HF. PARHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 17.00

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

Fr
um

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Opið hús kl. 14 - 16
Laufengi 166

Happafengur!

Sérlega fallegt og vel skipulagt
endaraðhús á þessum barnvæna
stað. 4 svefnherbergi.
Eignin er laus strax.
Fyrstur kemur fyrstur fær.

Verð aðeins 29,9 millj.

Sölumaður Höfða
verður á staðnum.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 16-18.
Blöndubakki 13.

2 hæð til hægri. (Merkt 2HH á bjöllu)

Fr
um

Eignin skiptist í: Forstofu með skáp, rúmgott eldhús, stofu
og borðstofu með útgangi út á flísalagðar svalir, gang með
parketi, 3 góð herbergi, baðherbergi með sturtuklefa og
fallegri innréttingu. Í kjallara er rúmgott herbergi og sér-
geymsla. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Mjög
fallegt hús.

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

S. 510 3500 | Hlíðasmári 15 | 201 Kópavogur | Fax 510 3501 | www.eignatorg.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl. og lögg. fast.sali

í dag milli kl. 16 og 17
Furugrund 42
2. hæð h.

Góð 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli, parket og
flísar á gólfum. Þetta er falleg og björt íbúð sem getur verið laus
við kaupsamning. Áhvílandi 15,7 millj með 4,15% vöxtum
hjá Landsbankanum.

Verð 21,6 millj.

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fm. íbúð á 6. hæð í
lyftuhúsi. Fullbúin og vel um gengin
3ja herbergja íbúð með fallegum
mahogny viðarinnréttingum, frábæru
útsýni og svölum til suð-vesturs.
Emil og Elín taka á móti gestum (bjalla 604)
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Lautasmári 5, 6.hæð - 201 Kóp 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm
einbýli með fimm svefnherbergjum, tveimur
snyrtingum og sólstofu. Veglegur garður með sólpalli

og skjólveggjum af bestu gerð. Lækur og
tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.

Verð 45 m.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 og 16:00

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali



VARNARLIÐSSALA
GEYMSLUSVÆÐISINS

Útboð
á bifreiðum
frá Varnaliðinu

Ökutækin eru til sýnis að Sigtúni 40 
dagana 2. des. til og með 4. des.

Áhugasamir geta boðið í bifreiðirnar á heimasíðu 
Geymslusvæðisins: www.geymslusvaedid.is

þar sem einnig er einnig hægt að skoða myndir.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Hótelrekstur til sölu — 25-75 herbergi

Fr
u

m

EE
in glæsilegasta gistiaðstaða borgarinnar í nálægð nýja tónlistarhússins. Reksturinn er
rekin í fallegu húsi í miðborginni á sérlega skemmtilegum og rólegum stað, þó aðeins
5 mínútu göngufæri við miðbæinn. Um er að ræða 25 fullbúnar glæsilegar innréttað-
ar hótelherbergi og stúdíóíbúðir. Stækkunarmöguleikar í allt að 75 herbergi.

Í ÖLLUM HERBERGJUM ER:
Tvöfalt rúm (hótelrúm í hæsta gæðaflokki) / Sjónvarp
Gæða húsgögn: Borðstofusett, nægt seturými, stóla/svefnsófa
Kaffikanna o.fl.
Vel útbúið baðherbergi.
Harðviðargólf.
Háhraða internet tenging.

Mjög gott tækifæri. Krefst lágmarks mannafla. Gæti hentað hjónum.
Allar frekari upplýsingar veitir María Haraldsdóttir á skrifstofu. 

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 0 0  -  1 7 :0 0  — www.h u s i d . i s
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Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

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

Höfum ávallt
mikið úrval eigna á skrá

www.husid.is

Hjá Húsinu eru alls 15

starfskraftar með mikla reynslu

og innsýn í fasteignamarkaðinn.

Láttu okkur selja þína eign

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsil. 2ja, 3ja, 4ra og 5
herb.
• Stæði í bílageymslu 
• Þv.hús innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í íbúðum

• Fullbúnar án gólfefna
• 90% veðsetning - 40 ára lán
• Auðveld kaup
• Til afhendingar strax
• Skipti á ódýrari eign
möguleg

Þórðarsveigur 17 – 21 – 113 Rvík
Opið hús í dag kl. 14:00 -15:00

Falleg 4ra herbergja
122,2 fm íbúð á efstu
hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla býlskýli
með þvottaaðstöðu og
2 geymslum í sameign.
Verð 28,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur
í s.894-3800 (bjalla 302)

Andrésbrunnur 13 - 113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 -15:30











Verst að fara frá fjölskyldunni
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Í DAG SUNNUDAG KL. 15:00 - 16:00
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

— SÖLUSÝNING —

Sölumaður Draumahúsa
tekur á móti gestum

Eigum eftir 5 glæsilegar 125,8 - 128,7 fm 4ra her-
bergja íbúðir í lyftuhúsi við Akurhvarf í Kópa-
vogi. Íbúðirnar eru fullfrágengnar án gólfefna
með vönduðum innréttingum og flísalögðu bað-
herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Verðdæmi 127 fm 4ra herb.
KAUPVERÐ KR. 30.900.000
LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI KR. 17.000.000
LÁN FRÁ SPARISJÓÐUM (UPP AÐ 75%) KR. 6.175.000
LÁN FRÁ SELJANDA (20 ÁRA LÁN Á 6,9 % VÖXTUM) KR. 4.635.000
EIGIÐ FÉ (10%) KR. 3.090.000
SAMTALS: KR. 30.900.000

AAll ll tt aaðð 9900%% lláánn!!

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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Húsin eru tilbúin til afhendingar fljótlega, fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. Lóð verður fullfrágengin með  hellulögðu bílaplani og glæsilegri verönd í garði.
Sérlega glæsileg og vel hönnuð hús á frábærum stað þar sem áhersla hefur verið lögð á bjartar íbúðir og hámarksnýtingu. Stutt í alla þjónustu og óspillta náttúru. 

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

OPIN HÚS 
Í DAG

kl. 14-16

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

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

Rauðamýri 4-10 Mosfellsbæ
Raðhús á tveimur hæðum

Rauðamýri 5-17 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð







Í Fréttablaðinu 28. nóv. segir: 
„Leggja ætti áherslu á kynfrelsi 
við skilgreiningu á nauðgun því 
innan hugtaksins sameinast virð-
ing fyrir persónu þolanda, athafna-
frelsi og síðast en ekki síst sjálfs-
ákvörðunarrétti einstaklingsins.“ 
Nú vill svo til að Borgar Þorsteins-
son sendi mér nýlega eftirfarandi 
klausu:

„Það er eitt orð/hugtak sem er 
frekar nýtt af nálinni og pirrar mig 
þegar ég rekst á það og það er orðið 
kynfrelsi. Ég man ekki hvort það 
var stjórnmálaflokkur eða samtök 
sem voru með herferð um að konur 
hefðu rétt á sínu kynfrelsi og þá í 
sambandi við nauðganir. Mér finnst 
þetta einstaklega illa tilfundið orð 
og ég næ ekki einu sinni botni í 
hugtakið sjálft. KYN hluti orðsins 
gefur til kynna að þetta sé eitthvað 
tengt kynlífi (þolandans) sem það 
er auðvitað alls ekki og FRELSI 
gefur til kynna einhvers konar val  
þ.e.a.s. frelsi til að velja og hafna 
nauðgun?! Ég næ ekki dýpri merk-
ingu í þetta.“

Ég verð að taka undir með Borg-
ari, orðið ekki rökrétt (en að vísu 
er auðvitað svo um ýmis hugtök 
sem við notum umhugsunarlaust). 
Einhver myndi e.t.v. álykta að kyn-
frelsi snerist um frelsi til að ráða 
kyni sínu. Þetta orð er því engan 
veginn gagnsætt. Hugtakið lýtur 
að því að kona (og karlmaður) hafi 
frelsi til að ráða kynlífi sínu. Þröng-
vun til samræðis eða nauðgun er að 
sjálfsögðu svipting þess frelsis og 
svívirðileg árás á sjálft frelsi konu 
/ karlmanns, án þess að skilgreina 
þurfi frelsið í einhverjum þrengri 
skilningi. En kannski geta orðhagir 
menn fundið betra orð?

„Verði maðurinn ákærður og fund-
inn sekur varðar brot hans allt að 
fjórum árum,“ – segir í grein í 
Blaðinu 21. nóv. Væntanlega er átt 
við fangelsisvist, en síðan hvenær 
táknar orðið ár fangelsi? Síðar 
segir: „Ekki er vitað hvort öll 
atvikin hafi (sic!) átt sér stað innan 
veggja sundlaugarinnar eða yfir 
lengri tíma“! Innan veggja sund-
laugar hlýtur að vera ofan í henni, 
eða hvað? Og hver eru tengsl 
veggjanna við tímann? Getur ekk-
ert gerst oft í sundlaug? Ég bið 
blaðamenn að hugsa áður en þeir 
skrifa.

sagði fréttamaður í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 og kann greinilega ekki 
mun so. kveða og kveðja. Menn 
kveða rímur en kveðja sér hljóðs. 
Og þátíð af kveðja er kvaddi.

„Mannfall nær nýjum hæðum“, 
segir í fyrirsögn í Fréttablaðinu 
22. nóv., og er erfitt að sjá sam-
hengi með mannfalli og hæðum. 
Skyldi mannfallið hafa verið í fjall-
göngu? Er þetta kannski hráþýðing 
á „reaches new heights“? Íslenska 
er það ekki. Það er ekki hægt að 
þýða orð fyrir orð, því að hugsun 
að baki orða er mismunandi eftir 
tungumálum.

Kári Arnórsson sendi mér þessa 
braghendu um málfar:

Við skulum rétta upp hægri hönd 
en ekki hendi.

Á þetta ég ykkur bendi
enginn svo í vanda lendi.

„Ég á það til að fá málverk dálítið á heilann – ég var til 
dæmis að springa úr spenningi þar sem ég stóð í röðinni 
fyrir utan Uffizi-safnið í Flórens, í snjókomu milli jóla og 
nýárs árið 2000. Það átti ekki að hleypa okkur inn því 
safninu var að loka, en ég plataði vörðinn til þess að leyfa 
okkur að hlaupa inn að sjá Vor Botticellis með eigin 
augum. (Blá augu, ljóst hár og hreimur getur oft bjargað 
manni á örlagastundu í þessu landi),“ segir Þóra Arnórs-
dóttir fréttamaður.

Þóra velur málverk vikunnar að þessu sinni. Sem er 
reyndar ekki Vor Botticellis. Og Þóra svindlar auðvitað:

„Það var því ekki auðvelt verkefni að velja eitt mál-
verk, svo þau eru tvö – Mayur Goya.  Ástæðan er bók 
Norðmannsins Josteins Gaarder, Kapalgátan. Í henni 
eru Mayurnar gegnumgangandi þema, og svo sterkt að 
ég var orðin viðþolslaus að sjá þær. Fannst ég þekkja 
konurnar persónulega. Eftir sögulegt gamlárskvöld í 
Madrid var ég ein á rölti skammt frá heimili vina minna 
þar sem ég gisti (það hafði aðeins soðið upp úr á milli 

þeirra téð gamlárskvöld og andrúmsloftið í þyngra lagi 
…). Þeir búa skammt frá Prado-safninu fræga og ég datt 
eiginlega þangað inn fyrir rælni. Fór sal úr sal í róleg-
heitunum, skoðaði El Greco, Velázquez, Rembrandt og 
hvað þeir heita allir. Og stóð svo allt í einu augliti til aug-
litis við Mayu og Mayu. Aðra nakta, 
hina klædda. Mögnuð málverka-
upplifun. Sat þarna lengi dags og 
var næstum svekkt yfir því að 
þær töluðu ekki við mig. Fór því 
næst heim og sætti vinina og þeir 
eru enn í hamingjusamri sambúð, 
fjórum árum síðar.“

Fór á Prado-safnið þegar upp 
úr sauð milli vina hennar

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 

á númerið !

Dæmi hvernig SMS gæti
litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið .

Dregið úr réttum svörum n.k.
. - 99 kr. smsið

Leystu krossgátuna og þú 
gætir unnið geislaplötuna 

Jól og blíða með
Baggalúti!

Viltu eintak?
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Tuddi, þú átt 
skilið gult kort 

fyrir þetta!

Því get ég 
ómögulega

verið
sammála!

Þetta minn kæri 
vinur, er gult kort!

Dómari! Hann var 
að klípa mig!

Palli?

Hvað ertu að 
gera þarna?

Bara aðeins 
að hugsa.

Notalegur staður til þess.
Ég fer oft 
hérna út.

Þetta er frábær staður 
bara til þess að liggja og 
gleyma stað og stund.

Fjjjúúúmmmm

Rósarunnar

Pabbi!?

Því get ég ómögulega 
verið sammála!

Það að vera herramað-
ur er varla til í orða-
bókum nútímans enda 
orðið karlmaður mikið 
meira notað í nútíma-
málfari. Að mínu mati 
er herramannsleg hegð-
un að verða útdauð. Ég 

fór að velta þessu fyrir mér um 
daginn þar sem var stödd í nætur-
lífi Reykjavíkurborgar og karl-
menn gerðu ekki annað en að ryðj-
ast fyrir framan mig á barnum og 
hikuðu ekki við að ýta við mér í 
leiðinni. Þeir misnotuðu þar með 
aðstöðu sína að vera stærri og 
sterkari, auðvitað varð ég því 
undir í þessari baráttu um fljót-
andi í skjóli nætur.

Það er eins og að það að vera 

herramaður sé ekki karlmannlegt 
lengur. Nútíma karlmenn opna ekki 
dyrnar fyrir konur og að bjóða 
stúlku upp á drykk er mjög sjald-
gæft. Nútímakarlmaðurinn er alltaf 
að reyna að halda uppi töffaranum 
innra með sér með dónaskap og 
lélegum bröndurum á kostnað 
kvenna. Því miður þykir það bara 
ekki lengur töff að vera kurteis. 

Auðvitað er ég fullfær um að 
opna mínar dyr sjálf og að kaupa 
mína eigin drykki en mér finnst 
mjög dónalegt þegar fullvaxta karl-
maður ryðst fyrir framan unga 
dömu á bar til að vera örugglega á 
undan. Þá kýs ég frekar hina fornu 
herramannslegu takta þar sem 
karlmaður tók ofan hattinn ef kven-
maður gekk framhjá. Ætli það sé 

okkur kvenfólkinu að kenna að 
karlmenn eru orðnir svona í dag? 
Erum við að leyfa þeim að komast 
upp með alltof mikinn dónaskap á 
okkar kostnað?

Sem betur fer hefur mér tekist 
að næla mér í einn af þessum örfáu 
herramönnum sem enn þá fyrir-
finnast í þjóðfélaginu. Hann ryðst 
aldrei fram fyrir mig og hann býður 
mér upp á drykk þegar ég vil. Þótt 
ég opni nú alveg dyr sjálf þá finnst 
mér samt alltaf gaman þegar það 
er gert fyrir mig við og við. Fær 
mig til að líða eins og fínni frú í 
nokkrar sekúndur. Kannski er ég 
bara orðin of góðu vön? Ef svo er 
verð ég að byrja að æfa box svo ég 
hafi einhvern séns á að komast á 
barinn í nánustu framtíð. 



Fasteignasalinn Andrés Pétur 
Rúnarsson hefur opnað veitinga-
staðinn Bistro á Laugavegi, sem 
hann á ásamt Jóhönnu S. Ólafs-
dóttur. „Áður var þetta Blús-bar-
inn en við hreinsuðum allt út og 
endurhönnuðum allt og innrétt-
uðum upp á nýtt í nútímastíl með 
speglum, plasmatækjum, svört-
um og rauðum stólum en öll borð-
in eru úr eik,“ segir Andrés Pétur 
ánægður með útkomuna. „Mat-
seðillinn er stór og ekkert ósvip-
aður því sem gerist á Vegamót-
um, Sólon og slíkum stöðum. Við 
erum með smárétti frá 490 krón-
um en svo erum við með heilsu-
rétti, pastarétti og núðlurétti, 
hamborgara og samlokur,“ segir 
Andrés en súpa dagsins fylgir 

öllum réttum í hádeginu. „Við 
erum með kökur og kaffi á dag-
inn en bjór og áfengi á kvöldin. 
Um helgar verðum við með stór-
an „brunch-matseðil“ og boltinn 
verður í beinni allan daginn á 
stórum skjám.“ 

Andrés og Jóhanna stefna að 
því að vera með trúbadora á föstu-
dags- og laugardagskvöldum frá 
hálfellefu til hálftvö eða tvö. „Við 
byrjum líklega á því um næstu 
helgi en við höfum ekki enn opnað 
formlega heldur opnuðum við 
dyrnar á fimmtudaginn og byrj-
uðum að keyra matseðilinn. Þetta 
hefur gengið mjög vel og fólk er 
að detta hér inn í kaffi enda erum 
við á mjög góðum stað,“ segir 
Andrés Pétur.

Fasteignasali opnar bístróbar
Hjartaknúsarinn George Clooney 
hefur tekið að sér hlutverk í tveim-
ur glæpamyndum sem verða 
frumsýndar árið 2008.

Fyrri myndin, sem nefnist 
White Jazz, er byggð á skáldsögu 
James Ellroy sem m.a. samdi L.A. 
Confidential. Þar leikur Clooney 
spilltan lögreglumann sem þarf að 
glíma við erfitt mál á sama tíma 
og verið er að rannsaka deild hans 
vegna spillingar. 

Hin myndin nefnist Belmont 
Boys. Fjallar hún um sjö þjófa 
sem reyna að fremja stórt rán sem 
þeir tókst ekki að klára 30 árum 
áður.

Clooney hefur í nógu að snúast 
þangað til þessar myndir verða 
frumsýndar. Hann fer með aðal-

hlutverkið í næstu mynd 
bræðranna Joel og Ethan Cohen, 
Burn After Reading, auk þess 
sem hann fer með aðalhlutverkið 
og leikstýrir fótboltamyndinni 
Leatherheads.

Clooney í glæpum

Leikarinn Denzel Washington 
segist þreyttur á því að leika fól 
og hörkutól. Hann segist vera 
kominn með nóg af því að þurfa 
að halda sér í formi og að hans 
síðustu hlutverk hafi þreytt hann 
mikið. „Ég vil helst fá að leika 
gæja núna sem er hálfslappur, 
þybbinn og er að reyna halda í 
konuna sína, sem er orðin þreytt 
á honum. Þetta er kannski léleg 
ástæða fyrir því að nenna ekki í 
ræktina, en þetta er það sem ég 
vil,“ segir Washington. Síðustu 
kvikmyndir kappans eru Man on 
Fire, Inside Man og The Manchur-
ian Candidate.

Vill hætta 
sem hörkutól

Þrátt fyrir að hafa verið mikið í 
fréttum undanfarið af miður 
góðum ástæðum er leikstjórinn 
Mel Gibson bjartsýnn á vel-
gengni nýjustu myndar sinnar, 
Apocalypto, sem verður frum-
sýnd innan skamms. 

Fjölmiðlar hafa gert mikið úr 
því þegar Gibson var handtekinn 
fyrir ölvunarakstur, þar sem hann 
notaði tækifærið til að úthúða 
gyðingum. Kvikmyndaspekingar 
vestanhafs spá myndinni hins 
vegar lélegu gengi þar sem bíó-
gestir hafi ekki fyrirgefið Gibson 
uppátækið. Leikstjórinn hefur 
beðist afsökunar á athæfi sínu og 
býst við að margir muni koma og 
sjá myndina, sem fjallar um síð-
ustu daga Maya-veldisins. „Mynd-
in stendur á eigin forsendum og 
fólk á eftir að kunna að meta það, 
hvað sem þessu leiðinlega atviki 
líður.“

Gibson 
bjartsýnn

534 4450
Faxafeni 10

Faxafeni 10

Signature

Levi’s
buxur

4.990 kr.

Jakkafötfrá 4.990 kr.

Vörur í miklu úrvali.

Levi’s
barnabuxur
3.990 kr.

Full búð
af nýjum Levi’s vörum.
Dömu, herra og barna.



Nýjasta skáldsaga Auðar 
Jónsdóttur, Tryggðarpant-
ur hefur hlotið lofsamlega 
dóma en bókin er öflugt 
innlegg í umræðu um mál-
efni innflytjenda sem nú 
brenna á margra vörum.

Lesendur biðu spenntir eftir nýrri 
bók frá Auði en saga hennar Fólk-
ið í kjallaranum hlaut Íslensku 
bókmenntaverðlaunin árið 2004. 
Tryggðarpantur er fjórða skáld-
saga Auðar sem auk þess hefur 
gefið út þrjár barnabækur.

Auður rekur hugmyndina að 
nýju bókinni til veru sinnar í mála-
skóla fyrir innflytjendur í Dan-
mörku en þangað fluttist hún fyrir 
nokkrum árum. Dvölin þar kom 
henni töluvert á óvart en þar upp-
lifði hún margvíslega fordóma 
gagnvart útlendingum á eigin 
skinni. „Það er svolítið skrítið að 
setjast aftur á skólabekk og sú 
reynsla var fljót að skila sér á 
pappír. Það er alveg sama þótt 
maður sé Íslendingur að læra 
dönsku, það er eins og allt sem 
maður á eða telur sig standa fyrir 
sé að engu haft,“ útskýrir Auður. 
„Ég sagði fólki að ég væri rithöf-
undur en enginn trúði mér,“ segir 
hún hlæjandi og rifjar upp vand-
ræðalega glímu höfundarins við 
dönsku stílana en bætir svo við; 
„maður getur síðan ímyndað sér 
hvernig það er að vera flóttamað-

ur og eiga ekki afturkvæmt til 
heimalandsins. Þegar öll tilvera 
manns er horfin í augum fólksins í 
kring.“

Reynslu sinni af Danmerkurdvöl-
inni blandaði Auður við eigin hug-
myndir um fjölmenningarsam-
félagið, landamæralausan heim og 
kynjapælingar og úr varð sagan af 
Gísellu Dal, kæruleysislegri borg-
aralegri konu sem tekur þrjá leigj-
endur inn á heimili sitt í góðri trú 
um að hagsmunir hennar og 
húsnæðislausra útlendinga fari 
saman. Auður útskýrir að aðal-
persónan hafi fengið að ákvarða 
sitt eigið kyn á ritunartímanum og 
það hafi verið spennandi ferli 
fyrir sig auk þess sem hún vísar 
þvers og kruss í svokallaðan 
skvísu-skáldskap („chick-lit“) sem 
meðal annars áréttar yfirborðs-
mennsku Gísellu og vina hennar. 

Gísella er góðu vön og það er 
út úr neyð að hún velur þrjár 
konur til að „deila“ með sér íbúð-
inni. Hún setur þeim umgengnis-
reglur sem höfundur segir að hafi 
sterka vísun í regluverk dýranna 
í bók George Orwell, Animal 
Farm, enda vinda kvaðir Gísellu 
upp á sig þegar sambúðin gengur 
ekki þrautalaust fyrir sig. „Hún 
gefur þeim aldrei færi á að lifa í 
trausti – það er glæpurinn,“ segir 
Auður. Titill bókarinnar vísar 
þannig til  traustsyfirlýsingarinn-
ar sem Gísella gefur aldrei sam-

býliskonum sínum, valdabaráttan 
á heimilinu er hluti fyrir heild – 
nasasjón af þekktri togstreitu 
innan stærri samfélaga þar sem 
fordómar leiða af sér undirokun 
og þöggun.

Auður kveðst hafa viljað að 
sagan hefði sem víðasta skírskot-
un og því gerist hún í óskilgreindri 
stórborg. Aðstæðurnar eru kunn-
uglegar og átökin líka en segjast 
verður að sagan kemur út á mjög 
góðum tíma, nú þegar innflytj-
endamál eru mikið til umræðu hér 
á landi.

Hún segir að Tryggðarpantur 
sé á vissan hátt pólitísk bók. „Þessi 
bók er mögulega skrifuð af meiri 
pólitískri ástríðu en aðrar sem 
gerir mann kannski óhræddari við 
viðtökurnar. Þess vegna vill maður 
náttúrlega að sem flestir lesi hana 
og tali um hana ekki aðeins í bók-
menntalegu tilliti,“ segir hún og 
áréttar að bókmenntir séu í raun 
stórt samtal og hún fagni því ef 
Tryggðarpantur verði til þess að 
vekja frekari umræðu um málefni 
innflytjenda. Hún segist þó lítt 
hrifin af pólitískum flokkadrátt-
um, þótt hún hafi í gegnum tíðina 
verið bendluð við flokka, stutt fólk 
í prófkjörum og slíkt þá eigi það 
ekki við sig. „Það er mikilvægt 
fyrir rithöfunda að skorða sig ekki 
niður, að minnsta kosti ekki til 
lengri tíma. Það er fínt að vera 
pólitískur í hugsun en ekki að vera 
pólitíkus – það er allt annað mál.“

„Við fluttum út ári áður en farið 
var að tala um þessa íslensku inn-
rás viðskiptamanna til Danmerk-
ur og þá þótti nú ekkert par fínt að 
koma frá Íslandi. Árinu eftir 
breyttist þessi afstaða og fólk fór 
að spyrja mann að fyrra bragði 
hvort maður væri milljarðamær-
ingur. Áður höfðu spurningarnar 
tengst því hvort við værum enn 
hjálenda Dana og hvort við rækj-
um eigin háskóla – svo átti maður 
allt í einu að svara fyrir Jón 
Ásgeir,“ segir hún og hlær. Hún 
áréttar að það sé undarlegt sam-
band milli landanna tveggja og að 
hún hafi verið fegin að vera að 
flytja frá Danmörku þegar Ekstra 
Bladet tók til við umfjöllun sína 

um íslensku viðskiptamennina. 
„Maðurinn minn sagði á þeim tíma 
að hvorki Ísland né íslam gengi 
upp í Danmörku.“

Fordómar spretta af fáfræði og 
Auður bendir á að alltaf sé auðvelt 
að búa til grýlur, hverju sem þær 
tengjast. „Óttinn framkallar sjálf-
an sig og með fordómum er verið 
að svipta fólk mennskunni. Það að 
vera múslími jafnast nú næstum á 
við að vera geimvera því það er 
stöðugt verið að auka á fjarlægð-
ina milli fólks. Öll erum við fólk, 
útlendingahatur er ekkert annað 
en mannhatur. Á þessum tíma 
þegar það er svo mikil spenna og 
gagnkvæmir fordómar í heimin-
um eru öll verk sem veita mýkri 
innsýn í aðrar manneskjur gulls 
ígildi,“ segir hún og tekur dæmi af 
bók Jóhönnu Kristjónsdóttur, 
Arabíukonur.

Hún segir að erfitt sé að bera saman 
umræðuna um innflytjendur hér á 
landi og í Danmörku. „Hér á landi 
er þessi umræða enn á byrjunar-
stigi en í Danmörku er hún óvægin 
og hörð.“ Hún segir það ekki öfunds-
vert hlutskipti að vera múslími í 
Danmörku, sérstaklega ekki eftir 
fjaðrafokið sem varð vegna 
Múhameðsteikninganna svonefndu. 

„Þar var verið að misnota heilagt 
hugtak eins og tjáningarfrelsi til 
þess að klekkja á minnihlutahópun-
um í þjóðfélaginu. Frelsi fylgir 
ábyrgð og fjölmiðlafólk í Danmörku 
var alls ekki á eitt sátt um það mál 
heldur. Fólk er í alvörunni hrætt um 
eigið líf. Landið virðist skiptast upp 
í fylkingar, annars vegar í fólk sem 
óttast innflytjendur og trúir því að 
allt sé þeim að kenna og svo í hina 
Danina sem una mjög vel við fjöl-
menningu og líta á hana sem auð-
lind. Það eru mikil átök í landinu og 
þannig séð gott fyrir rithöfund að 
vera þar sem margt kraumar.“

Auður bendir á að við Íslending-
ar hefðum fengið ávæning af 
þessum hættulega klofningi þegar 
flokksmenn Frjálslynda flokksins 
gagnrýndu streymi erlends vinnu-
afls inn í landið. „Þetta er mikið til-
finningamál og það er auðvelt að 
misstíga sig þótt maður sé velmein-
andi og réttsýnn. Líkt og með Múh-
ameðsteikningarnar telja sig allir 
vera í heilögum rétti. Flokksmenn 
Frjálslynda flokksins tala ábyggi-
lega af góðum ásetningi og þannig 
breytir Gísella í bókinni – hún  held-
ur að hún sé að gera gott en það 
snýst upp í andhverfu sína. Illskan 
getur leynst í hinu smáa og það er 
svo auðvelt að gera illt án þess að 
ætla sér það.“ 

Danskvæði

Upplestur á Gljúfrasteini
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Á hverju ári koma út á Íslandi nýjar þýðingar á klassískum bókmenntum 
og hér skulu þrjár nefndar:

var nafnið á fyrri íslensku þýðingunni á Wuthering Heights eftir Emily 
Brontë, sem nú er komin út undir sínu upprunalega heiti í búningi Silju 
Aðalsteinsdóttur. Brontë var 29 ára þegar þessi bók um kraumandi kviku 
ástríðunnar undir storknuðu siðahrauni Viktoríutímans birtist. Hún gaf 
bókina út undir dulnefninu Ellis Bell, því hún átti ekki von á því að mark 
yrði tekið á skáldsögu eftir konu sem viki jafn mikið frá viðurkenndum 
„kvenlegum“ rithætti og hún. Bókin vakti ekki mikla athygli og höfundur-
inn lést ári síðar, 1848, og varð því ekki aðnjótandi sívaxandi frægðar 
verksins eftir því sem leið á nítjándu öldina. Sagan átti umtalið bæði að 
þakka umfjöllunarefni sínu, lýsingunni á heitri ást og heiftúðugri 
hefnigirni – bara nafn aðalpersónunnar, Heathcliff, vekur sterk hugrenn-
ingatengsl – og frásagnartækni sinni sem þótti óvenju nútímaleg. 
Tilfinningarnar brjótast fram einsog náttúruöfl á hinu afskekkta sögu-
sviði í Yorkshire en frásagnarhátturinn heldur verkinu saman og gefur 
því blæ af trúverðugleika. Sagan hefur verið ótal listamönnum innblástur 
síðan, frá skáldkonunni Sylviu Plath til söngkonunnar Kate Bush. 

Þótt ótrúlegt sé kemur nú í fyrsta sinn ein frægasta saga nítjándu aldar, 
Frankenstein, út á íslensku í þýðingu Böðvars Guðmundssonar. Franken-
stein er ein af þessum persónum sem hefur fyrir löngu vaxið sögunni þar 
sem hún birtist fyrst yfir höfuð, er orðin goðsögn og nafnið haft um 
ólíkustu skepnur. Bókin kom upphaflega út árið 1808, undir lokin á 
hryllingssagnatímabili rómantísku stefnunnar, sagna sem Englendingar 
kölluðu „gothic novels“. Höfundurinn var nítján ára gömul stúlka, Mary 
Shelley, og hafði reyndar lagt drög að sögunni tveim árum fyrr. Hún var 
vel að sér í rómantísku stefnunni, eiginkona skáldsins PB Shelley, góð 
vinkona Byrons lávarðar, og Frankenstein fjallar ekkert síður um 
snillingshugmyndir rómantísku stefnunnar en hefðbundin hryllingsminni. 
Gáfa Shelleys fólst í að sameina snilling og hrylling, taka upp hina fornu 
gyðinglegu sögn um golem, leirmanninn, og gera hana að tákni lista-
mannsímyndar rómantísku stefnunnar. Hér er líka hafin sígild umræða 
um vanda vísindanna: Vísindamaðurinn býr til skepnu sem smám saman 
vex honum yfir höfuð. En þetta er heilmikil saga og býður upp á ýmiss 
konar túlkanir, og má minna á að gervimaðurinn fyllist þá fyrst illsku 
þegar skapari hans neitar að búa til handa honum lífsförunaut. Innst inni 
þráði þetta skelfilega monster bara ástina, en tilfinningakuldinn fer með 
það og það á því einkar vel við að leikurinn skuli berast alla leið á 
frostkaldar ísbreiður norðurpólsins.

Atli Magnússon hefur verið að þýða sígildar heimsbókmenntir og nú 
kemur frá honum þýðing á stórbrotnustu sögu pólsk-enska höfundarins 
Joseph Conrad, Nostromo, sem fyrst kom út 1904. Frásagnartækni 
skáldsögunnar náði nýjum hæðum hjá Conrad en hann var líka þjóðfélags-
legur höfundur og gerkunnugur heimsvalda- og nýlendustefnunni á síðari 
hluta nítjándu aldar. Sögusviðið er ímyndað þjóðfélag í Suður-Ameríku og 
aðalpersónan, sem nýtur vinsælda og virðingar með þjóðinni, er kallaður 
Nostromo, styttingu úr ítölsku: nostr’uomo, okkar maður. En digur 
silfurmána í hrjóstrugu fjalli setur öll góð áform úr skorðum og Conrad 
lætur lesandann glíma við sígildar spurningar um hvað mönnunum gangi 
til; sagan er útsmogin stúdía í græðgi. 

Það er sameiginlegt þessum gerólíku bókum að í þeim takast á 
náttúruöfl og siðmenning, með frumstæðum hætti í Frankenstein, 
hástemmdari í Wuthering Heights en í flókinni pólitískri samfélagsum-
gjörð í Nostromo, í samræmi við þróun borgaralegs samfélags á þessum 
tæpu eitt hundrað árum sem skilja verkin að, og að persónurnar skortir 
hæfileikann til að elska aðra mannveru, það eru myrkari öfl en ástin sem 
reka þær áfram. Það þarf því ekki að undra að þær hafa allar verið 
kvikmyndagerðarmönnum innblástur, allt frá því Boris Karloff lék 
Frankenstein fyrst í mynd frá árinu 1931, Laurence Olivier Heathcliff 
átta árum síðar og þar til Claudio Amendola lék Nostromo í kvikmynd 
sem gerð var fyrir áratug eða svo.

Útgáfa þessara þýðinga er bókmenntafólki mikið gleðiefni.

Sígildar þýðingar
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SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.ISFyrsti konsert er frír
í boði FL Group og Sinfóníuhljómsveitarinnar

21. aldarinnar

FIMMTUDAGINN 7. DESEMBER KL. 19.30 – UPPSELT
LAUGARDAGINN 9. DESEMBER KL. 17.00 – LAUS SÆTI
Hljómsveitarstjóri ::: Jonas Alber 
Einsöngvari ::: Denyce Graves

hátíðartónleikar í háskólabíói

Denyce Graves, mezzosópran, er ein mest spennandi
söngstjarna heims um þessar mundir og því mikið 
fagnaðarefni að hún skuli koma fram á tvennum tón- 
leikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Efnisskrá 
tónleikanna í Háskólabíói er víðfeðm og spennandi,
enda Graves fjölhæfur og frábær flytjandi.

Söngstjarna

„Já, það er frábært úrval núna,“ 
segir Tryggvi Páll í Galleríi Fold 
sem mun stjórna glæsilegu list-
munauppboði í kvöld í Súlnasaln-
um.

Meðal verka sem boðin verða 
upp eru margar perlur: Níu verk 
eftir Kjarval,  fjögur eftir Gunn-
laug Scheving, tvö eftir Kristínu 
Jónsdóttur, þrjú eftir Nínu 
Tryggvadóttur, svo og verk eftir 
Ásgrím Jónsson, Jón Engilberts, 
Júlíönu Sveinsdóttur, Þorvald 

Skúlason, Gunnlaug 
Blöndal, Snorra 
Arinbjarnar, Svav-
ar Guðnason, Karl 
Kvaran og Mugg. 
Þá verður boðið 
upp verk eftir 

Picasso. Alls 
verða boðin 

upp um 
140 

verk.

Tryggvi segist aðspurður ekki 
vita hvernig standi á því að svo 
mikið framboð sé núna en verkin 
komi úr ýmsum áttum. Eitthvað 
sé um að verkin komi úr dánar-
búum sem gæti stutt þá kenn-
ingu að kynslóðin sem keypti 
meistarana í fyrstu sé að falla 
frá. Og markaðurinn muni sjá 
meiri dýrgripi en verið hefur. 
„Þetta gengur í sveiflum. En 
áhuginn hefur verið að aukast,“ 
segir Tryggvi í Fold sem heldur 
nú sitt fimmta málverkauppboð 
þetta árið.

Spurður um Picasso-verkið sér-
staklega segir Tryggvi Páll það 
vera þrykk. „Já, þetta er grafík. 
Nei, ekki er það nú algengt að verk 
eftir Picasso séu á uppboði hér-
lendis.“

Tryggvi Páll segir reyndar 
nokkuð um að grafíkverk eftir 
Picasso hafi verið á uppboðum í 
Danmörku. Og hann megi kaupa 
fyrir ekki óyfirstíganlegt verð í 
galleríum bæði í Frakklandi og 
Spáni.

„En vissulega er gaman að eiga 
verk eftir meistarann. Sjálfur á ég 
reyndar tvö þrykk eftir Picasso án 
þess að það komi þessu við. Þetta 
verk er nú bara í eigu einstaklings 

og hann hefur líklega eignast þetta 
þannig.

Uppboðshaldarinn snjalli segir 
erfitt að segja til um hvaða verk 
sem hann hefur boðið upp í gegn-
um tíðina sé dýrast. Verðlag sé 
hér svo breytilegt. En nefnir þó 
að nýverið seldi hann vatnslita-
mynd eftir Ásgrím á yfir fimm 
milljónir.

„Trúlega það dýrasta. Og, nei, 
Picasso-myndin fer örugglega 
ekki á það.“

.



Yfirlitssýningunni Málverkið 
eftir 1980 lýkur í Listasafni 
Íslands í dag. Dr. Halldór Björn 
Runólfsson, listfræðingur og 
aðstoðarsýningarstjóri sýning-
arinnar, verður með leiðsögn 
um sýninguna kl. 14 og mun 
hann fjalla um þróunina í mynd-
list tímabilsins út frá verkum 
listamannanna sem eiga þar 
verk. 

Með sýningunni er í fyrsta 
sinn gerð heildarúttekt á þróun 
málverksins á tímabilinu frá 
1980 til dagsins í dag. Frá opnun 
sýningarinnar 7. október hafa 
listamenn og fræðimenn fjallað 
um sýninguna og fjölmargir 
tekið þátt í fræðsludagskránni 
á sunnudögum, til dæmis með 

leiðsögn og listamannaspjalli. 
Rúmlega 11.000 manns hafa 
gert sér ferð á sýninguna.

Sýningarsalir Listasafns 
Íslands verða því lokaðir frá 4.-
14. desember vegna uppsetn-
ingar á næstu sýningu, Frelsun 
litarins / Regard Fauve, sem 
verður opnuð 15. desember.

Málverkið uppgert

Lau. örfá sæti 2. des.
Sun. 3. des.
Fim. 7. des.
Fös. 8. des.
Lau. 9. des.

Síðustu sýningar!

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar. 
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

“Fólk ætlaði

hreint vitlaust að

verða úr hlátri.”

S.A. TMM

               

                    

                      

                 

          

              

Félagið Mír, menningartengsl 
Íslands og Rússlands stendur 
fyrir reglulegum kvikmyndasýn-
ingum í húsakynnum sínum við 
Hverfisgötu 105 og í dag er komið 
að stórvirki leikstjórans Grígoríj 
Kozintsév, Lér konungur.

Myndin er frá árinu 1970 en 
hún byggir á samnefndu leikriti 
Shakespeares sem rithöfundurinn 
Boris Pasternak þýddi á sínum 
tíma en þykir leikstjóra hafa tekist 
vel að höndla margslungið efni. 
Tónlistina samdi Dmitrí Shosta-
kovitsj en eistlenski leikarinn Júríj 
Jarvet fer með titilhlutverkið.

Sýningin hefst kl. 15 í dag og 
tekur myndin rúma tvo tíma í 
flutningi.

Lér hjá Mír



Heimasíðan Youtube.com er 
ein sú vinsælasta á netinu. 
Fjöldinn allur af fólki hefur 
hlaðið inn myndböndum 
á síðuna og reyna margir 
að vekja á sér eftirtekt og 
vona að þannig verði þeir 
uppgötvaðir með hjálp 
síðunnar.

Milljónir manna heimsækja 
heimasíðuna Youtube.com dag 
hvern. Síðan er botnlaus gleði-
gjafi og inniheldur hátt í milljón 
myndskeið, fólki til gagns og 
gamans. Myndskeiðin eru jafn 
mismunandi og þau eru mörg, en 
notendur síðunnar geta hlaðið inn 

eigin efni, hvort sem 
það er viðurkennt 
skemmtiefni eða 
ómerkilegar
heimaupptökur. 

Grínistinn Jud-
son Laipply á 

Youtube 
alla

sína velgengni að þakka en yfir 36 
milljónir manna hafa skoðað sex 
mínútna myndband af uppistandi 
með honum, langvinsælasta mynd-
skeið Youtube frá upphafi. Síðan 
að myndbandið sló í gegn á síð-
unni hefur ferill hans sem grínisti 
blómstrað, en áður leit hann á 
uppistandið sem áhugamál en ekki 
tekjulind og feril. Leikstjórinn 

Kevin Smith sem leikstýrði meðal 
annars Clerks, Dogma, Mallrats 
og nú síðast Clerks 2 heldur því 
fram að youtube sé kjörinn stökk-
pallur til þess að koma hæfileika-
fólki framtíðarinnar á framfæri. 

„Ef kvikmyndagerðarmenn 
eiga erfitt með að fá fólk til að sjá 
myndina sína, geta þeir skipt henni 
upp í sex kafla og sett hana á 
Youtube,“ segir leikstjórinn, en í 
dag er mjög algengt að sjálfstæðir 
kvikmyndagerðarmenn veki 
athygli á verkum sínum þannig. 

„Þegar svo yfirmenn kvikmynda-
veranna sjá myndina og hvort ein-
hverjir hæfileikar búi að baki geta 
tilboðin hrannast inn,“ segir Smith 
enn fremur, en hann segir að netið 
sé eina leiðin til að koma sér áfram 
í dag, eins og Myspace-síðan hefur 
sýnt og sannað. En á Youtube skipt-
ir ekki máli hvort maður sé tónlist-
armaður, grínisti, leikstjóri eða 
leikari, lögmálið er einfalt, ef það 
er skemmtilegt og á ensku þá slær 
það í gegn. Pottþétt.

Stökkpallur fyrir hæfileikafólk
Ef Íslandi er flett upp á síðunni 
Youtube.com þá finnast yfir 
3.000 myndskeið. Mörg hver 
eru ómerkileg en inn á milli má 
finna gullmola. 

Íslenskt á 
Youtube

„Er hann svangur? Ég er nefnilega að sjóða pylsur ef hann vill,“ segir 
Steinþór Hróar Steinþórsson þegar blaðamaður segir honum að ljós-
myndari sé á leiðinni til hans. Steinþór hefur slegið í gegn meðal net-
verja með gamansemi sinni undanfarin misseri, en með aðstoð Myspace 
og Youtube hefur hann dreift grínlögum og sketsum við góðar undir-
tektir. 

„Vinir mínir voru flestir í tónlist, en á því sviði hef ég takmarkaða 
hæfileika og áhuga. Svo á meðan þeir vinna að list sinni og reyna að 
koma henni á framfæri, geri ég það sama með grínið mitt,“ segir Stein-
þór um hvernig gamanið hafi þróast og æxlast. Steinþór er 22 ára gam-
all, búsettur í Mosfellsbæ og hefur starfað við fjölmiðla síðastliðin ár. 
Í sumar ritstýrði hann tímaritinu Flass og var einnig með útvarpsþátt 
á samnefndri stöð. Í haust sagði hann skilið við útvarpsstöðina til þess 

að starfa í kvikmynd Guð-
nýjar Halldórsdóttur, 
Veðramót. „Kvikmynda-
gerðin heillar mig mikið og 
er það sem ég vil læra. 
Núna er ég að skrifa hand-
rit að stuttmynd samhliða 
því að skrifa í bæjarblaðið 
hér í Mosó,“ segir Steinþór 
en um hríð gaf hann út sitt 
eigið blað í Mosó. 

Af íslensku gríni eru það 
þeir Tvíhöfða-frændur sem 
standa upp úr að mati 
Steinda, en annars hlær 
hann mest að vitleysunni í 
félögum sínum.  „Mér finnst 
vanta meira af íslensku 
gríni, við eigum alveg nóg 
af skemmtilegu fólki,“ segir 
hann alvarlegri en áður. 
„Hei, ég verð að hætta, 
pylsurnar eru farnar að 
sjóða upp úr, illa séð sko,“ 
og þannig lýkur viðtalinu. 
Þeim sem hafa áhuga er 
bent á að fara á myspace.
com/steindijr eða fletta 
nafninu upp á Youtube. 

Grasrótargrínistinn

„Það var alveg rosalega skemmtilegt. Erfitt en 
skemmtilegt,“ segir Sævar Guðmundsson leik-
stjóri en nýverið lauk tökum á nýrri þáttaröð af 
gamanþáttunum Stelpurnar sem Sagafilm fram-
leiðir fyrir Stöð 2.

Þetta er í fyrsta skipti sem Sævar leikstýrir 
Stelpunum en á liðnum árum hefur hann starfað 
sem auglýsingaleikstjóri, auk þess að leikstýra 
stuttmyndum og þáttunum um Venna Páer sem 
er verið að sýna á Skjá einum. „Það er fyrst og 
fremst frábær kjarni sem stendur á bak við 
þessa þætti. Hópur sem gerir erfitt og annasamt 
verk létt og skemmtilegt, eða léttara í það 
minnsta,“ segir Sævar og er sáttur við afrakst-
urinn.

Eitthvað er þó um ný andlit í Stelpunum í 
þessari nýju seríu þar sem Brynhildur Guðjóns-
dóttir, Bergur Þór Ingólfsson, Nína Dögg Filipp-
usdóttir og Steinn Ármann Magnússon eru ekki 

lengur með. Í þeirra stað eru komin Helga Braga 
Jónsdóttir, Elma Lísa Gunnarsdóttir og strák-
arnir Sveppi, Auddi og Pétur svo það er engin 
vöntun á grínurum frekar en fyrr. Sævar tekur 
fram að með viðbættum fyrri kjarna hafi þessi 
hópur unnið einstaklega vel saman. „Í raun er 
alveg sama hvaða vitleysingur er að leikstýra 
þessum snillingum,“ segir Sævar í léttum tón. „Í 
nýju seríunni er samt ekki mikið um að fyrri 
karakterar snúi aftur, enda er alltaf lagt upp 
með að gera nýja og ferska hluti. Engu að síður 
vorum við að vinna með týpur og atriði í sama 
anda, með sama húmor og hefur þegar fallið 
svona vel í kramið hjá Íslendingum.“ Sævar er 
nú sestur við að klippa þættina og hefur gaman 
af. Stelpurnar fara í sýningu eftir áramót. 

Nýtt fólk og nýir karakterar í Stelpunum
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HVERVINNUR!

KEMUR Í

VERSLANIR

4. DES!

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
SENDU SMS BTC MDF

Á NÚMERIÐ 1900

Vinningar eru Metallica the best of videos • Aðrir DVD með Metallica

Geislplötur með Metallica • Aðrar geislaplötur • DVD myndir og margt fleira



VINSÆLASTA
TÓNLISTIN Í DAG!

Á blússandi uppleið!

100 íslensk jólalög

Sálin og Gospel - Lifandi í Laugardalshöll

Bubbi - 060606Baggalútur - Jól & bliða

Óskar Pétursson - Ástarsól The Beatles - Love

Björgvin og Sinfó Ampop - Sail to the moonU2 - 18 Singles

Stóra Stundin ykkar Lay Low - Please don´t hate me

Friðrik K. ásamt Þórunni Lár. - Álfar og fjöll

1

2

3
46

8
9

10 11

Góða skemmtun um jólin

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK AF VINSÆLUSTU TÓNLIST LANDSINS Í NÆSTU VERSLUN!



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3, 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
PULSE        kl. 10.15 B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 3, 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN      kl. 3, 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 3

HÁTÍÐ Í BÆ kl. 2, 3.40, 5.50, 8 og 10.10
PULSE  kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 2, 5, 8 og 11
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 2 og 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 2 og 3.50
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

HÁTÍÐ Í BÆ kl. 2, 4 og 6
SAW III   kl. 8 og 10* B.I. 16 ÁRA
CASINO ROYALE kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA

MÝRIN   kl. 4 B.I. 12 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 2
* KRAFTSÝNING !óíbí.rk054

Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

76þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

besta mynd
besti leikar
besti leikstjórinn, 
besti aukaleikarinn 
og besta tónlistin 
(Mugison)

5 edduverðlaun

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

BLAÐIÐ

M.M.J. kvikmyndir.com

 V.J.V. TOPP5.IS

Þ.Þ. FBL

STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í 
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

Jólamyndin 2006
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Leikkonan unga Lindsay Lohan 
hefur nú sést mæta á AA-fundi. 
Lohan fannst á hótelherbergi 
sínu fyrir skömmu þar sem hún 
var meðvitundarlaus eftir of-
neyslu áfengis og vímuefna. 

Fjölskylda stúlkunnar hefur 
lýst yfir áhyggjum sínum á villtu 
líferni stúlkunnar og hefur móðir 
hennar nú flutt til Los Angeles til 
að hjálpa Lohan.

Nú hefur Lohan tekið sig á og 
mætt á fundi í viku og vonast til 
að það hjálpi sér til að hætta að 
neyta vímuefna. 

Ferill leikkonunnar er í hættu 
þar sem hún er komin með svart-
an blett á orðspor sitt vegna part-
ílífernis og fékk áminningu fyrir 
að vera alltaf of sein í tökur á síð-
ustu mynd sinni í sumar. 

Komin í AA



Á veggjum kaffihússins Babalú á Skólavörðustígnum gefur nú að 
líta teikningar eftir Steindór Walter Þorgeirsson. Þetta er fyrsta 
sýning hans hér á landi, en hann hefur áður sýnt í Amsterdam og 
Danmörku. „Ég er fæddur á Íslandi, ólst upp í Róm, var í námi í 
Bretlandi og hef eiginlega verið á flakki frá fæðingu,“ sagði Stein-
dór. Hann hefur þó alltaf snúið aftur til Íslands inn á milli.

Blekteikningar Steindórs bera vitni um mikla nákvæmni, enda 
segist hann taka sérstaklega eftir smáatriðum. „Ég nota líka 
minnstu gerð af penna sem ég hef fundið. Hann fæst ekki hér á 
landi svo ég fæ hann sendan til mín,“ sagði Steindór. „Þetta er eig-
inlega hugleiðsla með öllum þessum smáatriðum,“ sagði hann. Þó 
að teikningarnar hafi alltaf verið áhugamál getur Steindór þó 
sagst hafa haft lifibrauð af þeim. „Ég gekk í gegnum Evrópu fyrir 
tveimur árum og þá gerði ég það stundum að rölta inn á einhvern 
stað og biðja um mat eða kaffi í skiptum fyrir mynd. Það virkaði 
ágætlega,“ sagði Steindór. 

Sýningin á Babalú varir til 4. desember, en Steindór áformar að 
halda einhvern veginn upp á lokunina þar sem ekki fór mikið fyrir 
opnunarpartíi.

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

- Ítölsk kvikmyndahátíð -  
23. nóv - 3. des.

HAGATORGI • S. 530 1919

Sýningartímar

JÓLASVEININN 3

ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(flugstrákar)

Martin ShortTim Allen
BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU 
MERKINGU JÓLANNA

Leiðin til Betlehem

Sýnd með Íslensku og ensku tali

Frá framleiðendum og

Munið afsláttinnMunið afsláttinnMunið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
SAW 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

SAW 3  VIP kl. 8 - 10:30
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:30-3:40-5:50-8-10:10 Leyfð

CASINO ROYALE kl. 6 - 9 B.i.14

THE GRUDGE 2 kl. 10:30 B.i. 16

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 3:40 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED VIP kl. 2 - 5
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 1:45 - 4 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl. 1:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl.1:40 - 3:50 - 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 6 - 8:10 - 10:20 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl.1:40-3:50-6-8:10 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 8 - 10:20 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl. 2 - 4 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl.  6 Leyfð

CASINO ROYALE kl.  8 B.i. 14

SANTA CLAUSE 3 kl.  2  - 4 - 6 Leyfð

THE LAST KISS kl.  8 Leyfð

ADRIFT kl.  10:15 B.i. 16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl kl.  2 - 4 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk kl. 6 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10 B.i. 16

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 - 6 Leyfð

NATIVITY STORY kl. 4 - 8 - 10 B.i. 6

NATIVITY STORY kl. 3:40-5:50-8-10:10 B.i.6

MÝRIN kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

BÖRN kl. 4 - 6 B.i.12

SCANNER DARKLY kl. 10:40 B.i.16

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

Posto dell’anima, Il 
(staður sálarinnar) kl. 3:40

Zeder  (hefnd hinna 
dauðu) kl. 5:50

Posto dell’anima, Il
(staður sálarinnar) kl. 8

Uomo in più, L’ (honum er 
ofaukið) kl. 10:10

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

Þorir þú aftur ?

Skemmtikrafturinn Laddi gefur á 
næstunni út tvöföldu safnplötuna 
Hver er sinnar kæfu smiður. Plat-
an hefur að geyma öll vinsælustu 
lög hans, auk hinna ýmsu grínat-
riða sem hann hefur gefið út. Alls 
er að finna fimmtíu mismunandi 
upptökur á plötunum tveimur, þar 
á  meðal lög með HLH-flokknum 
og efni frá Halla og 
Ladda.

„Ég fór að spekúlera 
því ég á stórafmæli í 
janúar og þá datt mér 
þetta í hug,“ segir 
Laddi, sem verður sex-
tugur á næsta ári. „Mér 
fannst allt í lagi að nota 
þetta tækifæri enda kom-
inn tími á þetta.“

Laddi hefur verið 
mjög afkastamikill 

á ferli sínum. Hann hefur gefið út 
um þrjátíu plötur og hefur hann 22 
sinnum náð gullsölu og tvisvar 
platínusölu.

Laddi leikur um þessar mundir 
í Viltu finna milljón? og Ronju 
ræningjadóttur í Borgarleikhús-
inu auk þess sem æfingar eru 
nýhafnar á leikritinu Ó fagra ver-

öld eftir Anthony Neilson í leik-
stjórn Benedikts Erlingssonar. 
Verður það frumsýnt milli 
jóla og nýárs. Þess á milli 
hefur Laddi verið með uppi-
stand sem hefur vakið mikla 
lukku.

Safnplata frá Ladda

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

JÓLASVEINNINN 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

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

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

SKOLAÐ Í BURTU 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK



 Ísland tapaði sínum 
öðrum leik í undankeppni HM í 
handbolta kvenna þegar liðið tap-
aði fyrir feiknasterku liði Rúm-
ena, 28-39. Íslenska liðið lék vel í 
fyrri hálfleik og stóð vel í þeim 
rúmensku en það dugði þó ekki til 
og vonir liðsins um að komast á 
heimsmeistaramótið sem fram fer 
í Frakklandi á næsta ári því úr 
sögunni.

Það var allt annað að sjá til 
íslenska liðsins í fyrri hálfleikn-
um í gær heldur en gegn Portúgal 
og greinilegt að íslensku stelpurn-
ar voru staðráðnar í að gera betur 
gegn Rúmenum. Rúmenska liðið 
fékk góðan stuðning frá heima-
mönnum og sú stemning sem var á 
vellinum virtist fara vel í okkar 
stelpur.

Ísland byrjaði leikinn betur og 
náði þriggja marka forskoti strax 
í upphafi, 7-4. Þá vöknuðu rúm-
ensku stelpurnar til lífsins og náðu 
að jafna leikinn. 

Rúmenar náðu smátt og smátt 

forystu í leiknum en íslenska liðið 
var aldrei langt undan. Staðan í 
hálfleik var 16-19, heimamönnum 
í vil og íslenska liðið búið að eiga 
skínandi góðan fyrri leik. 

Síðari hálfleikur byrjaði eins 
og sá fyrri endaði, Rúmenar höfðu 
yfirhöndina en íslenska liðið var 
aldrei langt undan. 

Það var engu líkara en að allur 

móður væri úr heimamönnum á 
áhorfendapöllunum eftir mótlæti 
íslenska liðsins því það var nánast 
grafarþögn í húsinu fyrstu fimmt-
án mínútur síðari hálfleiks.

Um miðjan síðari hálfleik vökn-
uðu þó bæði rúmensku leikmenn-
irnir og stuðningsmenn þeirra á 
pöllunum til lífsins á meðan lítið 
gekk í sóknarleik íslenska liðsins. 
Markvörður Rúmenanna fór að 
verja vel og auk þess fóru margar 
sendingar íslenska liðsins í súginn 
og við það fengu Rúmenar ófá 
hraðaupphlaup sem erfitt var að 
ráða við. Rúmenía fór að lokum 
með öruggan sigur af hólmi, 28-
39.

Íris Björk Símonardóttir átti 
ágætan síðari hálfleik en af úti-
leikmönnunum átti Ágústa Edda 
Björnsdóttir fínan leik.

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tapaði fyrir Rúmenum með ellefu mörkum í gær, 28-39. Rúmenar 
eru með eitt sterkasta landslið heims og liðið sýndi af hverju í síðari hálfleik.

 „Við vissum að þetta 
yrði erfitt. Spilamennskan var 
góð á köflum. Við vorum samt 
stundum að klikka á einföldum 
atriðum varnarlega en það var 
mikil barátta og vilji. Við 
töpuðum og maður er aldrei 
ánægður með að tapa,“ sagði 
Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari. 
„Við vitum að Rúmenía er eitt af 
3-4 bestu liðum í heimi og auk 
þess vorum við á útivelli í þessum 
leik. Við sýndum samt að við 
getum alveg keppt við svona lið 
en við megum ekki gleyma okkur 
eina einustu mínútu því þá verður 
okkur refsað.“ 

Getum keppt 
við svona lið



jól



Ítalir kalla hann Canna. Í senn 
stytting á nafni hans og tilvísun í 
tvennt. Annars vegar sykurreyrs-
stafinn sem bognar en brotnar 
ekki. Þykir lýsa ódrepandi bar-
áttugleði hans. 

Hins vegar orðatiltækið „pov-
ero in canna“ sem merkir bláfá-
tækur og er vísun í uppruna hans í 
hinni snauðu borg Napólí. Þegar 
Fabio Cannavaro tók á móti verð-
launum sínum sem besti knatt-
spyrnumaður Evrópu í vikunni til-
einkaði hann þau fátækum börnum 
Napólí með von um að aðstæður 
þeirra bötnuðu. 

Þótti lýsa hjartalagi landsliðs-
fyrirliðans sem alltaf hefur fyrst 
og fremst litið á sig sem Napólí-
mann og margsinnis sagt að ekk-
ert annað komi til greina en að 
ljúka ferlinum með Napólí. Helst 
með bróður sinn Paolo sér við hlið 
í vörninni og að sjálfsögðu verði 
Napólí þá komið á sinn réttmæta 
stað í deild hinna bestu, Serie A.

Fabios Cannavaro bíða sennilega 
önnur verðlaun innan skamms, 
verðlaunin sem FIFA veitir besta 
leikmanni ársins. Þar etur hann 
kappi við Zidane og Ronaldinho en 
er laus við samkeppni landa síns 
Buffons sem varð í öðru sæti á 
eftir honum í vali France Foot-
ball.

Öll Ítalía því að baki hans en 
menn skiptust í tvö nokkuð jöfn 
horn í stuðningi sínum við Buffon 
og Cannavaro þegar misvísandi 
fréttir birtust um hvor þeirra 
hefði verið valinn. Báðir enda 
þjóðhetjur og að auki fannst mönn-
um tími til kominn að varnarmað-
ur eða markvörður yrði heiðrað-
ur. 

Ítalir fárast mikið yfir því að 
hvorki Paolo Maldini, Franco Bar-
esi né Dino Zoff hafi hlotið verð-
launin á glæstum ferli. En sóknar-
menn hafa alltaf dómínerað þetta 
val. Lev Yashin eini markvörður-

inn og Josef Masopust, Franz 
Beckenbauer og Mattias Sammer 
einu varnarmennirnir sem valdir 
hafa verið. Val Sammers þykir 
Ítölum alltaf jafn kjánalegt enda 
átti hann fá góð ár þótt hann hafi 
grísað á flotta leiki með Evrópu-
meistaraliði Þjóðverja 1996.

Það kann að hafa veitt Cannavaro 
forskot umfram Buffon að hann er 
farinn frá hinu synduga liði 
Juventus. Því eftir mútuhneykslið 
mikla vill enginn  kannast við stór-
kostlegan leik félaganna í meist-
araliði síðasta vors. Vilja einblína 
á HM. 

Þar var  Buffon  frábær en 
Cannavaro ef eitthvað er enn betri 
auk þess að vera fyrirliðinn sem 
tók á móti styttunni og fékk mynd-
irnar af sér á forsíður blaðanna 
um allan heim. Jafnframt  held ég 
að það hafi hjálpað Cannavaro að 
menn hafi hreinlega ekki gert sér 

grein fyrir því almennilega á 
alþjóðavetvangi fyrr en á HM 
hversu stórkostlegur leikmaður 
hann er á góðum degi. 

Á meðan Buffon var undrabarn 
sem var kominn í landsliðið 19 ára 
og verið í sviðsljósinu síðan þurfti 
Cannavaro að bíða síns tíma og 
var orðinn 25 ára þegar hann lék 
sinn fyrsta landsleik. Hann lék á 
þeim árum með Parma 
sem var ágætt lið en 
ekki í miðpunkti fót-
boltaheimsins.

Þaðan fór hann til 
Inter þar sem hann átti 
tvö heldur slæm ár. 
Svo léleg reyndar að 
Inter lét hann 
fara á 
frjálsri
sölu til 
Juventus
eftir að hafa greitt 
Parma 32 milljónir 
evra fyrir hann á sínum 
tíma. Það var ein af 
alspaugilegustu pæl-
ingunum sem komu 
upp í calciopoli 
hneykslinu að Canna-
varo hefði „leikið sig 

lélegan“ undir sitt síðasta hjá Inter 
til þess að losna úr prísundinni og 
ná að auka möguleika sína á betri 
samningi annars staðar með því að 

fá frjálsa sölu. 
Heilaköst á mörk-

um fáránleikans auð-
vitað en víst er að Inter-

vistin dró úr 
trúverðugleika Canna-
varos sem leikmanns og 

mörgum þótti þáverandi 
áskrift hans að landsliðs-

sæti óverðskulduð. Leiktíð-
irnar tvær hjá Juventus voru 

hins vegar svo glimrandi sem 
og framganga hans á HM að 

hann hefur tryggt sess sinn sem 
einn besti varnarmaður Ítalíu-
sögunnar. 

Cannavaro þykir drengur 
góður, alþýðlegur og trúr upp-
runa sínum. Jafnframt einstakt 
glæsimenni sem kynþokkinn 
drýpur af. Hló ég mikið þegar ég 
var að vinna þessa grein og sló 
inn leitarorðið „Fabio Canna-
varo biography“ að efst kom 
upp síðan www.mostbeautiful-
man.com með glæsilegum 
graðhestamyndum af kappan-
um fáklæddum.

Glæsimennið sem lék sig lélegan

R
akel Dögg Bragadótt-
ir ætti að vera flest-
um handboltaunn-
endum að góðu kunn. 
Hún leikur handbolta 
með Stjörnunni í 

Garðabæ og er lykilmaður í liði 
þeirra. Rakel Dögg er tvítug og 
mjög áberandi á velli, en þessi 
hávaxna og myndarlega stúlka ber 
sig einkar tignarlega á vellinum 
og vekur auk þess athygli hvar 
sem hún kemur fyrir vinalega og 
hlýlega framkomu.

Stjarnan hefur alltaf verið 
félagið hennar Rakelar og hún hóf 
ung að æfa handbolta með félag-
inu. „Ég var sjö ára þegar ég fór á 
fyrstu æfinguna en ég byrjaði að 
æfa þegar ég var níu ára. Við flutt-
um til Danmerkur þegar ég var 
átta ára en þegar ég kom aftur 
tæpu ári síðar voru allar stelpurn-
ar í bekknum byrjaðar að æfa og 
þá byrjaði ég líka,“ sagði Rakel en 
hún reyndi fyrir sér í mörgum 
íþróttagreinum á sínum yngri 
árum.

„Ég var lengi í fótbolta og svo hef 
ég prófað fimleika, badminton og 
skák. Ég veit reyndar ekki hvort 
það telst íþrótt en ég var samt 
efnileg í skák,“ sagði Rakel og hló. 
„Svo hef ég prófað körfubolta og 
sund líka en ekkert af neinu viti 
þó.“

Rakel sagði að handboltinn hafi 
einfaldlega átt best við sig. „Mér 
fannst þetta bara svo skemmtilegt 
og ég fann það eiginlega bara 
strax. Frá því að ég byrjaði að æfa 
með öllum stelpunum í bekknum 
mínum þá hefur þetta legið svo 
vel fyrir mér og fann það strax að 
þetta var rétta íþróttin fyrir mig. 
Þó að ég hafi alltaf verið í fótbolta 
þá vissi ég alltaf að ég myndi velja 
handbolta. Mér finnst þetta bara 
svo skemmtileg og spennandi 
íþrótt.“

Herdís Sigurbergsdóttir var 
fyrsti þjálfari Rakelar og hún var 
einnig helsta fyrirmynd Rakelar 
þegar hún var að byrja í hand-
bolta. Rakel sagði einnig að hún 
hafi alltaf litið upp til Hrafnhildar 
Skúladóttur sem nú er samherji 
hennar í landsliðinu.

Að leika með landsliðinu er 
gamall draumur. „Ég hef alltaf 
stefnt að þessu frá því ég byrjaði 
og mig langaði alltaf að fara í A-
landsliðið. Ég var líka ótrúlega 
ánægð þegar kallið kom. Mér 
finnst þetta líka mikill heiður, að 
spila fyrir hönd þjóðarinnar. 
Maður lærir líka svo margt í þess-
um ferðum og sér svo marga ólíka 
hluti. Maður lærir líka að meta 
Ísland betur.

Það er líka gaman að kynnast 
svona mörgum stelpum í kring-
um þetta allt saman. Eins og 
þegar ég byrjaði í unglingalands-
liðinu á sínum tíma, þá var maður 
allt í einu liðsfélagi stelpnanna 
sem maður spilaði alltaf á móti. 
Maður þoldi eiginlega ekki að 
spila á móti þeim en svo voru 
þetta bara skemmtilegar stelpur. 
Ég hlakka líka alltaf rosalega til 
að fara í þessar ferðir og það 
heldur manni oft gangandi ef það 
kemur einhver smá niðursveifla 
hjá manni,“ sagði Rakel sem á 
u.þ.b. 30 A-landsleiki að baki 
fyrir Íslands hönd en hún var 
ekki nema 17 ára gömul þegar 
hún var fyrst valin í A-landslið 
Íslands.

Rakel bætti einnig við að hún hafi 
eignast margar af sínum bestu 
vinkonum í gegnum handboltann. 
„Allar þær stelpur sem fóru með 
mér í gegnum alla yngri flokkana 
eru góðar vinkonur mínar,“ sagði 
Rakel og eftir að hafa fylgst með 
landsliðinu í Rúmeníu undanfarna 
daga finnst undirrituðum augljóst 
að Rakel og Eva Margrét Kristins-
dóttir, leikmaður Gróttu, nái mjög 
vel saman utan vallar.

„Ég og Eva vorum saman í 
yngri landsliðunum og náðum 
strax vel saman. Við erum svipað-
ar persónur og erum kannski jafn 
mikil fífl. Við erum alltaf að fíflast 
eitthvað saman.“

Rakel sagðist eiga margar 
góðar minningar frá landsliðs-
ferðum í gegnum árin. „Ferðin til 
Makedóníu síðasta vor er t.d. mjög 
eftirminnileg. Við spiluðum í stóru 
íþróttahúsi og það voru eitthvað 
um fjögur þúsund áhorfendur á 
leiknum. Það voru þvílík læti á 
leiknum, við þurftum lögreglu-
fylgd, það var verið að hrækja inn 

á völlinn og maður var eiginlega 
hálf hræddur.

Ferðin til Tékklands var líka 
frábær upplifun, þegar við kom-
umst loksins á stórmót. Að sjá 
úrslitaleikinn á milli Rússlands 
og Noregs var ótrúlega mikil 
upplifun. Þær eru svo góðar 
þessar stelpur. Við vorum þarna 
í tvær vikur og þarna var spilað-
ur heimsklassa handbolti.“

Rakel stundar nám í hagfræði 
við Háskóla Íslands og er á öðru 
ári í því námi, en auk þess að 
vera í skóla þjálfar hún 4. flokk í 
handbolta hjá Stjörnunni. „Hag-
fræði er svo sem ekkert sem ég 
hef stefnt að lengi. Ég datt eigin-
lega bara inn á þetta af því að 
fjölskyldan mín er svo mikið í 
þessu. Bróðir minn, pabbi minn 
og frænka mín eru öll í þessu. Ég 
var alltaf ákveðin í að fara beint 
í háskóla eftir stúdentsprófið og 
þegar bróðir minn fór í þetta og 

fór að tala um þetta þá fékk ég 
áhuga á þessu. 

Ég ætlaði alltaf að verða 
læknir eða flugmaður eða eitt-
hvað því um líkt þegar ég var 
lítil en ég valdi hagfræði. Ég er 
líka mjög ánægð með það, þetta 
á vel við mig og ég er mjög 
ánægð í þessu námi,“ sagði Rakel 
sem kláraði stúdentspróf frá 
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ 
á þremur árum.

„Mig langar mikið að fara út 
til Danmerkur eftir háskólann 
og taka framhaldsnám þar. Mig 
langar líka að spila handbolta 
þar. Ég bjó þar um tíma og kann-
ast vel við mig. Svo fær maður 
sér bara góða vinnu þegar þar að 
kemur. Ég er ekkert að flýta mér 
í þeim efnum,“ sagði Rakel en 
hún er staðráðin í að klára námið 
hér heima áður en hún fer til 
Danmerkur að spila handbolta 
eins og stefnan er hjá henni.

Rakel Dögg er yngst þriggja syst-
kina en hún á tvo eldri bræður. 
„Yngsta prinsessan fékk mikla 
vernd og mikla stríðni líka. Ég 
fékk alveg að finna fyrir því og 
það er kannski þess vegna sem ég 
er svona hörð í dag,“ sagði Rakel 
glöð í bragði og bætti við að hún 
hafi fengið gott uppeldi.

„Ég er mjög ánægð með það. 
Ég fékk ekki mjög strangt upp-
eldi. Foreldrar mínir treystu mér 
alveg til þess að koma heim á rétt-
um tíma og ég held að það hafi í 
rauninni gert mig miklu sam-
viskusamari og ábyrgðarfyllri. Ef 
þau sýna mér mikið traust þá sýni 
ég þeim að ég get staðið undir því 
trausti. Bræður mínir áttu líka 
alveg þátt í uppeldinu. Ég lít mikið 
upp til foreldra minna og þau er 
miklar fyrirmyndir í mínu lífi,“ 
sagði þessi einkar geðgóða stelpa 
að lokum.

Rakel Dögg Bragadóttir er tvímælalaust ein efnilegasta handboltakona landsins en þessi tvítuga stelpa var fyrst valin í A-landslið 
Íslands þegar hún var 17 ára gömul. Dagur Sveinn Dagbjartsson settist niður með Rakel Dögg í Rúmeníu þar sem íslenska landsliðið 
leikur í undankeppni HM þessa dagana og ræddi við hana um handboltann, æskuárin, námið og fleira.



32” U línu BRAVIA LCD sjónvarp
HDMI tengi fyrir stafræn myndgæði
Innbyggður stafrænn móttakari
PIP - myndfrystimöguleiki
Innbyggður stafrænn móttakari
HD Ready
3D Comb Filter
PC tengi fyrir tölvu
BBE ViVa HD3D hljóðtækni

149.988
Staðgreitt

12.499
*Vaxtalaust 12 mán.

Sony BRAVIA flatsjónvörpin eru að slá í gegn um allan heim. 
Frábært LCD sjónvarp frá Sony á betra BT verði.

Nú færðu allar Bond myndirnar í stórglæsilegri
skjalatösku merktri ofurnjósnaranum sjálfum

007!
Allar myndirnar hafa verið endurbættar

fyrir stafræn gæði, bæði hljóð og mynd. 33.588
Staðgreitt

2.799
*Vaxtalaust 12 mán.

Verð í Virgin megastore

megastore

39. 999

Canon EOS 400D
10 megapixlar
CMOS myndflaga APS stærð
Lokuhraði 1/4000 sek til bulb
ISO 100-1600
Notar Compact flash minniskort
Þyngd 556g

17-85 mm IS USM linsa með
hristivörn. Linsa fyrir allar 
aðstæður.

Nýtt í 400D:

Meiri upplausn

Ný rykvörn á myndflögu

9 punkta autofókus

Stærri skjár 2,5”

Hraðari vinnsla

Vélin slekkur á skjánum þegar
hún er borin við auga

Betra notendaviðmót

Fleiri upplýsingar í leitara

Frábær vél fyrir byrjendur jafnt sem 
lengra komna sem vilja topp myndgæði

14.999
179.988

Staðgreitt

14.999
*Vaxtalaust 12 mán.

12.499

2.799



 Valur komst á topp 
DHL-deildar karla á nýjan leik í 
gær þegar liðið vann frekar 
áreynslulausan sigur á Fylki, 28-
23. Valur tók forystuna snemma í 
leiknum og gekk liðið hreinlega 
frá leiknum í fyrri hálfleik.

Fylkir reyndi að klóra í 
bakkann í síðari hálfleik en komst 
aldrei mjög nálægt heimamönn-
um og sigurinn því ekki í hættu.

Pálmar átti stórbrotinn leik í 
markinu, Markús var fínn í 
sókninni og Ingvar mjög drjúgur. 
Fátt var um fína drætti hjá Fylki 
þar sem Eymar Kruger var allt í 
öllu en hinir gátu sama sem ekki 
neitt fyrir utan Hlyn Morthens 
sem varði ágætlega á köflum.

Valur á toppinn

 Manchester United bætti 
við forskot sitt í ensku úrvals-
deildinni í gær með því að næla í 
þrjú stig á Riverside í fjörugum 
leik. Louis Saha kom United yfir 
með marki úr umdeildri víta-
spyrnu. James Morrisson jafnaði 
um miðjan síðari hálfleik en Darr-
en Fletcher kom United aftur yfir 
tveim mínútum síðar og það 
reyndist vera sigurmark leiksins.

Gærdagurinn í enska boltanum 
byrjaði fjörlega þegar Lundúna-
liðin Arsenal og Tottenham mætt-
ust á Emirates-vellinum. Sá leikur 
varð aldrei eins spennandi og 
vonir stóðu til því Arsenal vann 

öruggan 3-0 sigur á erkifjendun-
um.

„Þessi sigur skipti gríðarlega 
miklu máli fyrir okkur því við 
máttum ekki við því að tapa fleiri 
stigum,“ sagði Brasilíumaðurinn 
sem skoraði tvö mörk úr vítum og 
bar einnig fyrirliðabandið í fjar-
veru Thierry Henry sem er meidd-
ur. 

Adebayor fagnaði marki sínu í 
leiknum með því að hlaupa til 
Henry en hann hafði lofað honum 
að skora mark í leiknum.

Eyðimerkurgöngu Liverpool á 
útivelli lauk loksins í gær þegar 
liðið lagði Wigan, 0-4, en öll mörk-

in komu í fyrri hálfleik. Þetta var 
fyrsti sigur Liverpool á útivelli í 
vetur. Craig Bellamy skoraði tvö 
mörk, hefði getað nælt í þrennuna 
en sýndi mikla óeigingirni er hann 
gaf boltann á Dirk Kuyt sem skor-
aði þess í stað.

„Craig þurfti að sýna mörgu 
fólki að hann væri enn góður leik-
maður. Við gætum hreinlega verið 
að fá nýjan leikmann með hann í 
slíku formi,“ sagði Rafa Benitez, 
stjóri Liverpool, en Bellamy var 
sýknaður af ákæru um árás fyrr í 
vikunni og virtist vera mikið létt í 
leiknum í gær.

Man. Utd vann enn einn leikinn í ensku deildinni í gær. Að þessu sinni á útivelli 
gegn Boro, 1-2. Liverpool á útivelli og Spurs átti aldrei möguleika gegn Arsenal.

Enska úrvalsdeildin



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

Sölusýning
í dag

Hótel Loftleiðum 
þingsal 1 kl.: 13–17

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

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com
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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi



Hver er þessi Hemmi Gunn? 



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

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

Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign,  alls
68,1 fm. Góð staðsetning í nálægð við Garðatorg. Gegnheilt parket á öll-
um gólfum nema eldhúsi og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Baðher-
bergi nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HRÍSMÓAR -210 GBÆR

Verð 16,5 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 14.00 og 14:30

Falleg 4ra herb. 119,4 fm sérhæð ásamt 28,4 fm bílsk. á 2. hæð. Rúmgott
eldhús með borðkrók, gott sjónvarpshol, nýl. eikarskápar í forst. og hjónah.
Parket á gólfum. Tvennar svalir. Tvær geymslur í sameign og sameignl. þv.hús.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

SAFAMÝRI 57 - 108 RVÍK

Verð 35,0 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15.00 og 15:30

Glæsileg 135,8 fm 4ra til 5 herb. hæð í keðjuhúsi á fyrstu hæð. Sérinn-
gangur er inn í íbúðina. Óhindrað útsýni er úr íbúðinni yfir Elliðavatnið og
til fjalla. Pallur í garði. Mjög rúmgóð stofa og borðstofa. Granítborðplata í
eldhúsi, AEG eldhústæki. Þvottahús inn af eldhúsi með glugga. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

FELLAHVARF - 203 KÓP

Verð 38,7 M.

Frábært útsýni

Íbúðin er alls 151,4 fm. og skiptist í 4 svefnh., sjónvarpsrými, vinnurými,
stofu, borðst., eldhús, forst., baðh. og geymslu. Eldh. er opið inn í stofu
með vandaðri innrétt. og rúmg. borðkrók með góðu útsýni. Stofan er björt
með útgengi út á suðursvalir. Fráb. útivistarsvæði og stutt í alla þjónustu. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

LINDASMÁRI - 200 KÓP.

Verð 34,5 M.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 4ra herbergja127,5 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt rúm-
góðum bílskúr birt stærð 153 fm. Húsið er með góðu útsýni og skilast full-
búið að utan sem innan, þó án sólpalls. Eignin skiptist í anddyri, eldhús,
stofu ,borðst., 3 rúmg. svefnh., baðh., geymslu og þv.hús. 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

KÓLGUVAÐ - 110 REYKJAVÍK

Verð 42,0 M.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign.  Stutt í alla almenna þjónustu 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGI

Verð 22,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189,0 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

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 44,9 M.

Laus fljótlega 

Glæsilegt 200,6 fm 4ra til 5 herb. raðhús á tveimur hæðum þar af 25,7 fm.
bílskúr m/geymslulofti í Salahverfi. Björt og falleg stofa með miklu útsýni.
Náttúrusteinn á forstofu, stofu, borðstofu og eldhúsi. Rúmgóð svefnherb.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HLYNSALIR 16 - 201 KÓP

Verð 48,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15.30 og 16:30

Mjög góð 96,6fm 4ra herb á 1. hæð í nágrenni við miðbæinn og Háskóla
Íslands. Húsið hefur allt verið tekið í gegn að utan árið 2004-2005. Nýuppgert
gufubað fylgir sameign. Tilvalið að skoða þessa eign.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

SKAFTAHLÍÐ 10 - RVÍK

Verð 23,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 3ja herb. 108,9 fm. íbúð þar af 7,7 fm. geymsla og bíla-
geymsla. Eikarparket á gólfi nema baðherbergi og þvottahúsi en þar er
dúkur á gólfi. Þvottahús er innan íbúðar með góðum hillum. Stofan er
björt og falleg með útgengi út á suðvestur svalir með fallegu útsýni. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

FLÉTTURIMI - 112 RVK.

Verð 20,7 M.

Bókaðu skoðun

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

Fr
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Óttaðist óheppni í ástum á yngri árum

„Við erum búnir að grafa upp heil-
mörg netföng og reynum að koma 
boðum til sem flestra,“ segir skop-
myndateiknarinn Halldór Bald-
ursson sem stefnir að því að bjóða 
öllum sem koma við sögu í skop-
myndabókinni 2006 í grófum 
dráttum í útgáfuteiti í vikunni.

Halldór hefur vakið mikla 
athygli fyrir snarpa samfélags-
rýni sem hann birtir í teikningum 
sínum í blaðinu Blaðinu. Teikn-
ingunum hefur hann nú safnað 
saman í bókinni sem kom út fyrir 
skömmu.

Flestir sem eitthvað hefur 
kveðið að í þjóðmálaumræðunni 
síðustu mánuði skjóta upp kollin-
um í bókinni þannig að gestalisti 
Halldórs verður ekki af verri end-
anum og sem örfá dæmi má nefna 
Davíð Oddsson, Halldór Ásgríms-

son, Steinunni Valdísi Óskarsdótt-
ur, Ólaf Ragnar Grímsson, Þor-
gerði Katrínu Gunnarsdóttur  og  
Silvíu Nótt.

Halldór vonast til þess að sjá 
sem flesta og leggur áherslu á að 

hann sé ekki að gera grín að fólki 
með boðinu. „Ég verð að sjálf-
sögðu fyrir miklum vonbrigðum 
ef þetta fólk mætir ekki.“

Halldór efast þó ekki um að 
margir séu ósáttir við meðferð 
hans á þeim en segir það þó alls 
ekki illa meint þó stundum svíði 
undan teikningum hans. „Ég hef 
nú ekki fundið neitt fyrir því en 
það hljóta einhverjir að vera sárir, 
fjandinn hafi það. Það er hlutverk 
skopteiknarans að vera gagnrýn-
inn á samfélagið og þá hljóta 
stundum einhverjir að móðgast. 
En þetta er betrunarbók.“

Halldór segist þó ekki síður 
vilja hitta þau fórnarlömb sín sem 
hafi móðgast. „Ég er alveg til í það 
og ef einhverjir vilja koma og leið-
rétta mig og rökræða þá er það 
velkomið.“

Skopteiknari býður 
fórnarlömbum til veislu

…fær Kristján M. Atlason, sem 
liðsinnti ABC við hjálparstarf í 
Afríku í sumarfríinu sínu frek-
ar en að eyða því í dekurdvöl 
á sólríkri baðströnd.

Loðfeldir, mokkakápur og sel-
skinnsjakkar eru dýrustu flíkur 
sem hægt er að fá á Íslandi í dag. 
Vinsældir þeirra hafa farið vax-
andi með árunum og eru kaup-
menn sem selja slíka vöru sam-
mála um það að batnandi efnahagur 
í landinu spili þar inn í. 

„Ég panta loðfeldina mína frá 
París og sel alltaf hvert eitt og ein-
asta stykki fyrir jólin enda er fal-
legur loðfeldur á óskalista hverrar 
einustu konu fyrir jólin,“ segir 
stórkaupmaðurinn Sævar Karl, en 
loðfeldirnir í hans búð eru á verð-
bilinu 200.000-600.000 krónur og 
því dýrustu flíkurnar í búðinni. 
„Loðfeldir eru fyrir karlmenn til 
að gefa konunum sem þeir elska í 
jólagjöf, þeir segja meira en þús-
und orð,“ segir Sævar Karl glaður 
í bragði.

Loðfeldir eru ekki lengur mun-
aðarvara heldur hafa þeir rutt sér 
til rúms innan tískuheimsins og 
búðir með notaðan fatnað selja 
einnig loðfeldi fyrir minni pening 
fyrir almúgann.

Þessa stundina eru loðfeldir 
ekki bara fyrir kvenmenn því karl-
peningurinn hefur kveikt á þess-
ari tískubólu og segir Eggert 
Jóhannsson feldskeri að þeir 
séu nú að bætast í hóp við-
skiptavina sinna í vaxandi 
mæli. Helstu ráðamenn og 
viðskiptajöfrar þjóðar-
innar hafa verið að láta 
sjá sig í loðfeldum og sel-
skinnsjökkum upp á síð-
kastið. „Rétt í þessu var ég 
að selja hjónum frá Hol-
landi hvoru sinn loð-
feldinn,“ segir Egg-
ert en að karlarnir 
séu hrifnari af 
selskinnsjökkun-

um og mokkakápunum. Útlending-
ar eru stór hluti af viðskiptavinum 
Eggerts en þá eru feldirnir fyrir-
fram pantaðir. 

Verðbilið á loðfeldum er allt frá 
200.000 kr. og upp úr öllu valdi. 
Samkvæmt heimildum blaðsins er 
dýr-

asti loðfeldurinn í einni búð bæjar-
ins á 1.200.000 krónur en ef verið 
er að sérpanta eða sérsauma getur 
verðið farið upp úr öllu valdi. Egg-
ert gengur svo langt að segja að 
það verð sé ekki prenthæft.

Það er meira að segja þannig að 
búðir með svona dýran fatnað 
eru undanskildar almennum 

reglum um verðmerkingar í 
búðargluggum því verðið 
þykir það hátt að ekki er 
ráðlagt að flagga því.

Íslenskt 
pelsafólk





Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

Bæklingur
fylgir með
inni í blaðinu
í dag.
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VINSÆLASTA
JÓLAGJÖFIN

Í ÁR!

OPIÐ ALLA HELGINA

Fréttir í upphafi nýliðinnar viku 
vöktu athygli mína. Svo virðist 

sem hópur íbúa í Grafarvogi hafi 
sett sig upp á móti því að lík-
brennsla yrði reist í hverfinu, af 
ótta við að gamla fólkið mætti ekki 
sjá reyk framar án þess að vera 
óþyrmilega minnt á forgengileik-
ann. Ekki fylgdi sögunni hvort 
Grafarvogsbúar hyggist skipta um 
nafn á hverfinu eða leggja blátt 
bann við skurðgröfum og öðrum 
menjum hins endanlega ástands. Í 
kjölfarið fór ég aftur á móti að 
hugsa um hvernig ég vil láta búa 
um mig þegar þar að kemur. Ætli 
ég láti ekki brenna mig.

svo að skilja að ég sé á graf-
arbakkanum, vonandi á ég langa 
ævi framundan og dey saddur líf-
daga seint og síðar meir (sjö-níu-
þrettán). Ég hef ekki velt því 
mikið fyrir mér hvernig dauða 
minn mun bera að og hef svo sem 
engar séróskir, nema ég vona að 
það verði ekki eitthvað vandræða-
legt atvik fyrir opnum tjöldum, til 
dæmis að hrasa fullur í neðsta 
tröppuþrepi á þéttsetnu veitinga-
húsi og liggja örendur eftir. Ekki 
mikil reisn í því. 

þótt maður sé ekki með annan 
fótinn í gröfinni er betra að hafa 
vaðið fyrir neðan sig í þessum 
efnum. Það er bæði hagnýtt og 
eitthvað skáldlegt við það að láta 
brenna sig og ekki alltaf sem það 
fer saman. Reyndar er ég hissa á 
hvað athafnamenn hafa vanrækt 
hina hagnýtu möguleika dauðans, 
það er að segja hvernig er hægt að 
breyta kveðjustundinni sem eng-
inn sleppur við í peninga. 

sinni íhugaði ég að opna 
útfararstofu. Ég sá fyrir mér neon-
skilti: Bergsteinn legsteinn: leggst 
einn inn – leggst einn út. Mér skilst 
hins vegar að það séu margir um 
hituna í þessum bransa og erfitt 
fyrir nýliða að gera sig gildandi; 
þeir sem fyrir eru jarði líka sam-
keppni, ef svo má að orði komast. 
Þá fékk ég aðra hugmynd og betri: 
Jarðarfaraþátturinn Bless. 

jarðarfaraþættinum Bless væri 
hægt að fylgjast með undirbún-
ingi útfarar (kannski hægt að taka 
upp síðustu orðin ef maður er for-
sjáll), bent á heppilegar lausnir, 
persónulegar útfarir þar sem fólk 
er jarðað í túninu heima og þar 
fram eftir götunum. Brúðkaup eru 
ekkert sérstök, margir ganga í 
hjónabönd í tvígang eða oftar en 
fæstir eru bornir til moldu oftar 
en einu sinni (þau tilfelli eru 
kannski efni í sérþátt). Og þó, 
kannski er þessi hugmynd and-
vana fædd. 

Dauðinn í 
Grafarvogi




