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Reyðarfjarðarmafían
breiðir úr sér
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Kostnaður vegna ótryggðra
sjúklinga um 188 milljónir
Vandamál vegna ósjúkratryggðra erlendra launamanna fara vaxandi innan Landspítalans. Spítalanum er
skylt að veita neyðarþjónustu. Um 2.200 ósjúkratryggðir einstaklingar leituðu til spítalans í fyrra.

3TYTTIST Å STËRMYNDIR
*ËLAMYNDIRNAR Å ÅSLENSK
UM KVIK MYNDAHÒSUM
VERÈA &LAGS OF /UR
&ATHERS OG %RAGON
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!È SKYNJA ERINDIÈ
b&YRIR ÖINGMENN 3AMFYLKINGARINN
AR HLÕTUR AÈ VERA ERFITT AÈ KYNGJA
ÖVÅ AÈ FORMAÈURINN SKULI VARPA
¹BYRGÈINNI YFIR ¹ ÖINGMANNAHËP
INN MEÈ ÖEIM H¾TTI SEM HÒN
GERIR m SEGIR )LLUGI 'UNNARSSON

(%),"2)'¨)3-, Brotalöm er á því

að
tryggingaskyldu
erlendra
starfsmanna sem koma hingað til
lands sé fullnægt og að þetta fólk
hafi sjúkratryggingar í lagi. Landspítala-háskólasjúkrahúsi, LSH,
er skylt að tryggja öllum sem
hingað koma neyðaraðstoð en ekki
er ljóst hvað nákvæmlega felst í
því.
Kostnaður LSH vegna rúmlega
tvö þúsund og tvö hundruð
ósjúkratryggðra einstaklinga nam
tæpum 188 milljónum króna í
fyrra, að sögn Sigrúnar Guðjónsdóttur deildarstjóra. Þetta gerir
rúmlega 84 þúsund krónur að með-

altali á hvern einstakling. Koma á
slysadeild er ódýrust og kostar 23
þúsund krónur. Dýrasta þjónustan
nemur þrjátíu milljónum króna.
Inni í þeirri upphæð er löng lega á
gjörgæsludeild og jafnvel endurhæfing. Sigrún segir að reikningar séu alltaf gefnir út og innheimta
gangi sæmilega.
Jóhannes Pálmason, yfirlögfræðingur hjá LSH, segir þörf á
því að ræða stöðu ósjúkratryggðra
á Íslandi því að þetta sé vaxandi
vandamál,
sérstaklega
þegar
ósjúkratryggðir útlendingar frá
nýju aðildarríkjum ESB komi til
starfa hér, því tryggingakerfið í

löndum þeirra sé stundum lítt
þroskað. Ríkið hafi gríðarlega
mikil útgjöld af ákveðnum einstaklingum, jafnvel upp á tugi
milljóna króna, og ekki sé sjálfgefið að þessar upphæðir fáist
greiddar.
Jóhannes segir að Íslendingum
sé skylt að veita neyðarþjónustu,
jafnvel þó að einstaklingurinn sé
ekki tryggður og ekki borgunarmaður fyrir reikningnum. Ekki sé
sjálfgefið að kostnaðurinn fáist
greiddur og þá lendi kostnaðurinn
á LSH eða íslenskum skattgreiðendum.
Jóhannes segir að margir

&RIÈARVERÈLAUNAHAFI .ËBELS
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Fátækt er ógn
við heimsfrið
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

vinnuveitendur standi sig vel í að
ganga eftir því að sjúkratryggingar erlendra launamanna séu í lagi,
sérstaklega stóru verktakafyrirtækin, en nokkur brotalöm sé hjá
smærri
verktakafyrirtækjum.
Nokkur dæmi þess hafa komið
upp.
Jóhannes telur að Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun
þurfi að sjá til þess að vinnuveitendur gangi úr skugga um að
erlendir launamenn hafi tryggingaskírteini í lagi. Hann telur líka
æskilegt að skilgreina hvaða þjónustu íslenska ríkinu sé skylt að
veita.
GHS

*«,!¶/20)¨ ¥ (!&.!2&)2¨) 'LEÈI OG EFTIRV¾NTING SKEIN ÒR LITLUM ANDLITUM Å FJÎRINU ¹ 4HORSPLANI Å (AFNARFIRÈI Å G¾R 'RÕLA OG
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hagfræðingur frá Bangladesh,
þiggur Friðarverðlaun Nóbels í
dag við hátíðlega athöfn í
Ósló. Yunus er
stofnandi Grameen-bankans
sem hjálpar
fólki úr fátækt
með lánveitingum.
Bankinn
-5(!--%$
veitir lán á
95.53
betri kjörum en
hefðbundnir bankar og krefst
ekki ábyrgðarmanna eða veðs.
Fólki er jafnframt treyst til
endurgreiðslu og skilar peningurinn sér til baka í 98 prósentum
tilvika. Fátækt fólk getur
fjármagnað atvinnustarfsemi á
þennan hátt.
„Fátækt er ógn við friðinn,“
sagði Yunus á blaðamannafundi í
gær. „Það eru skilaboð fyrir allan
heiminn.“
SGJ

,OKAUPPGJÎR RÅKISINS OG ÖJËÈKIRKJUNNAR UM PRESTSSETURSJARÈIR LAGT FYRIR !LÖINGI

+IRKJAN GEFUR RÅKINU EFTIR ¶INGVELLI
34*«2.-, Samkomulag um loka-

uppgjör ríkis og kirkju vegna
prestssetra og kirkjujarða gerir
ráð fyrir að ríkið verði eigandi
Þingvallajarðarinnar.
Samkomulagið verður rætt á
Alþingi eftir áramót. Frumvarp
þess efnis er lagt fram af Birni
Bjarnasyni dóms- og kirkjumálaráðherra.
Að sögn Höskuldar Sveinssonar, framkvæmdastjóra prestssetrasjóðs, fær kirkjan nú til eignar 85 prestssetur, þar af eru 42 á
kirkjujörðum en hin eru í byggð.
Þjóðkirkjunni verður nú frjálst að
selja þessi prestssetur eftir þörfum.
Ríkið fær hins vegar ýmiss
konar hjáleigur sem voru hluti
prestssetranna þegar samningur

 ¶).'6®,,5- RALANGUR ¹GREININGUR
UM EIGNARHALD ¹ ¶INGVÎLLUM ER ÒR SÎG
UNNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

um launagreiðslur til presta var
gerður árið 1907 en eru það ekki
lengur.
Athygli vekur að gömul deila
um eignarhald á Þingvallajörðinni
er til lykta leidd.

„Það var ágreiningur um Þingvelli en með þessu samkomulagi
fær ríkið viðurkenndan eignarrétt
sinn,“ segir Höskuldur og útskýrir
að árið 1994 þegar prestssetursjóður hafi tekið til starfa hafi
Þingvellir verið prestssetur. Fram
til þessa hefur þjóðkirkjan haldið
fram eignarrétti sínum á staðnum
en hefur nú gefið hann eftir að
kröfu ríkisins. Ríkið eignast einnig Þingvallakirkju. „Á móti mun
ríkið annast búnað og viðhald
kirkjunnar og sjá presti fyrir
aðstöðu á staðnum í tengslum við
kirkjulegar
athafnir,”
segir
Höskuldur.
Árlegt viðbótarframlag ríkissjóðs til þjóðkirkjunnar vegna
samkomulagsins er áætlað 35
milljónir króna.
GAR

12.12.
Síðasti öruggi skiladagur

á jólapökkum
til Evrópu!
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"ÎRN SEM BÒA HJ¹ EINST¾ÈU FORELDRI ERU LÅKLEGRI TIL AÈ FALLA UNDIR F¹T¾KTARMÎRKIN

"RESKA RÅKISSTJËRNIN

&IMM ÖÒSUND BÎRN BÒA VIÈ F¹T¾KT

Vildi ekki leysa
upp her Íraka

&¡,!'3-, Tæplega fimm þúsund

Hannes, ertu stefnulaus?
b.EI ÖAÈ HEFUR RIGNT YFIR MIG STEFN
UM B¾ÈI ÖEIM SEM ÁG HEF SMÅÈAÈ
SJ¹LFUR Å PËLITÅK OG FR¹ ÎÈRUM FYRIR
DËMSTËLUM ¡G TEK ÖESSU ÎLLU VELm
9FIRRÁTTUR ¹ %NGLANDI ËGILTI Å FYRRADAG DËM
UNDIRRÁTTAR Å MEIÈYRÈAM¹LI *ËNS «LAFSSON
AR KAUPSÕSLUMANNS GEGN (ANNESI (ËLM
STEINI 'ISSURARSYNI 3TEFNAN GEGN (ANNESI
VAR EKKI BIRT Å SAMR¾MI VIÈ ÅSLENSK LÎG

6ALTÕR 'UÈMUNDSSON

Lést í bílslysi
Maðurinn sem lést í bílslysi á
Stykkishólmsvegi aðfaranótt
föstudags hét
Valtýr
Guðmundsson. Valtýr
var til
heimilis að
Árnatúni 5 í
Stykkishólmi.
Hann var 22
6!,4µ2
ára, fæddur
'5¨-5.$33/.
21. júlí árið
1984. Valtýr var ókvæntur og
barnlaus.

!,$!2!&-,) &JÎLDI GESTA SËTTI ATHÎFN

INA Å G¾R

 ¹RA VIRKJUN ENDURBYGGÈ

Vatni hleypt á
pípurnar á ný
6)2+*5. Verið er að endurbyggja
virkjun sem athafnamaðurinn
Jóhannes Reykdal gangsetti í
Hamarskotslæknum í Hafnarfirði
fyrir hundrað árum.
Unnið hefur verið að lagningu
aðrennslisstokks og aðrennslispípu virkjunarinnar, auk þess
sem bygging stöðvarhúss hennar
sem staðsett verður í undirgöngunum undir Lækjargötu er hafin.
Reiknað er með að virkjunin
verði formlega gangsett í mars
eða apríl.
Í tilefni aldarafmælisins var
haldin lítil athöfn við virkjunina í
gær og vatni hleypt á nýju pípurnar.
EÎ

börn búa við fátækt á Íslandi.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu
sem forsætisráðherra lét gera að
beiðni Samfylkingarinnar. Þetta
eru 6,6 prósent allra íslenskra
barna.
Forsaga skýrslunnar er sú að
Samfylkingin óskaði eftir því fyrir
rúmu ári að úttekt á fátækt barna
á Íslandi og hag þeirra yrði framkvæmd. Forsætisráðherra skilaði
síðan skýrslunni af sér á föstudagskvöld.
Í henni kemur fram að 4.634
börn á landinu búi í fátækt. Til að
ákvarða fátæktina var notast við
reikniaðferð OECD sem miðast

2. prentun
komin í
verslanir
edda.is

EFTIRB¹TA HINNA .ORÈURLANDANNA SEM
V¾RU AÈ NÕTA SKATT OG BËTAKERFI SÅN TIL
AÈ F¾KKA F¹T¾KUM BÎRNUM

við svokallaðar miðtekjur. Það eru
þær tekjur þar sem jafnmargir
eru með hærri og lægri tekjur en
miðtekjufólk. Þegar fólk er síðan

"2%4,!.$ !0 Breska ríkisstjórnin

reyndi án árangurs að sannfæra
Bandaríkin um að leysa ekki upp
íraska herinn eftir að Husseinstjórnin hafði verið felld í
Íraksstríðinu. Þetta sagði Geoff
Hoon, fyrrverandi varnarmálaráðherra Breta, í gær.
„Við töldum á lokastigum átakanna að íraski herinn hjálpaði til
við að halda stöðugleika í Írak, og
við hefðum viljað að honum yrði
leyft að starfa,“ sagði Hoon.
Hoon taldi einnig að ákvörðunin um að fjarlægja félaga Baathflokksins úr stjórnunarstöðum
hafi stuðlað að aukinni starfsemi
uppreisnarmanna.
SGJ

Loksins komin í hóp
siðmenntaðra þjóða
Frumvap um fjármál og upplýsingaskyldu í stjórnmálastarfsemi var samþykkt
í gær. Lögin ná ekki til forsetaembættisins. Þótt Jóhanna Sigurðardóttir geri
athugasemdir við nokkur atriði laganna fagnar hún þeim engu að síður.
34*«2.-, Einstaklingar og fyrirtæki mega ekki veita hærri fjárhæðum en 300 þúsund krónum á
ári til stjórnmálastarfsemi og
opinberað verður hvaða fyrirtæki
styrkja stjórnmálaflokka og frambjóðendur í prófkjörum.
Alþingi samþykkti í gær lög
þessa efnis, sem taka gildi 1. janúar, og byggja þau á frumvarpi
nefndar sem allir flokkar áttu
aðild að.
Jóhanna Sigurðardóttir, Samfylkingunni, hóf baráttu fyrir
setningu laga um fjármál stjórnmálaflokka fyrir ellefu árum og
segir daginn gleðilegan. „Ég fagna
því að við séum loksins komin í
hóp siðmenntaðra þjóða en við
hefðum átt að vera búin að þessu
fyrir löngu,“ segir Jóhanna.
Breytingar voru gerðar á upphaflegu frumvarpi í meðförum
allsherjarnefndar en nefndin fjallað um málið á fundum í fyrrakvöld
og í gærmorgun. Veigamesta
breytingin lýtur að ákvæðum um
framboð til embættis forseta
Íslands. Áður var gert ráð fyrir að
frambjóðendur til embættisins
gætu fengið framlög úr ríkissjóði
til kosningabaráttu sinnar, fengju
þeir minnst tíu prósent atkvæða.
Allsherjarnefndin vill að betur
verði íhugað hvernig standa beri
að slíkum framlögum og beinir
því til forsætisráðherra að hafa
forgöngu um frekari tillögugerð
þar um.
Guðjón Ólafur Jónsson, Framsóknarflokki, sem stýrði vinnu
allsherjarnefndar í málinu, segir
nýju lögin málamiðlun ólíkra sjónarmiða. Sátt hafi verið um þau í
nefnd forsætisráðherra og for-

Metsölubók í 60 ár
Í tilefni af því að 60 ár
eru síðan Vísnabókin
kom fyrst út kemur hún
nú út í sinni
upprunalegu mynd.
Skemmtileg kvæði og
glæsilegar myndir sem
glatt hafa margar
kynslóðir íslenskra
barna.

(%,') (*®26!2 3EGIR ¥SLENDINGA VERA

með aðeins helminginn af miðtekjum er það komið undir fátækramörk að mati OECD. Ýmsir þættir
hafa áhrif á efnahag barnafjölskyldna.Til dæmis eru yngri foreldrar með bágbornari efnahag en
eldri og börn sem búa hjá einstæðum foreldrum eru líklegri til að
falla undir fátæktarmörkin.
Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að þessi staða
væri óviðunandi. Íslendingar
væru eftirbátar hinna Norðurlandanna sem væru augljóslega að
ná umtalsvert betri árangri í að
nota skatt- og bótakerfið til að
fækka fátækum börnum.
ÖSJ

¥3"*®2. &JËRIR 'R¾NLENDINGAR VORU
D¾MDIR FYRIR AÈ VEIÈA BANGSA MEÈ
SNÎRU
&2¡44!",!¨)¨!0

'R¾NLENDINGAR D¾MDIR

Veiddu ísbjörn
með snöru

¶).') 6!2 &2%34!¨ ¥ '2 -IKLAR ANNIR VORU ¹ ÖINGINU Å G¾R OG FYRRADAG OG VORU RÒM

ÖRJ¹TÅU FRUMVÎRP SAMÖYKKT ¶ING KEMUR AFTUR SAMAN UM MIÈJAN N¾STA M¹NUÈINN

menn flokkanna komið að vinnunni. „Ég held að þetta verði til að
styrkja lýðræðið því ríkisframlögin gera fleirum mögulegt að bjóða
sig fram til þings eða sveitarstjórna,“ segir Guðjón Ólafur.
Jóhanna Sigurðardóttir hefði
viljað sjá ákvæði í lögunum um
þak á auglýsingakostnað í kosningabaráttu og að framlög einstaklinga yfir eitt hundrað þúsund
krónum verði gerði opinber. „Ég
er mjög ánægð með að þessu sé

komið á lögbókina og svo verðum
við bara að lagfæra agnúana þegar
þeir koma í ljós.“
Þingi var frestað í gær og
kemur aftur saman 15. janúar. Á
fjórða tug frumvarpa voru samþykkt í gær og fyrradag, meðal
annars um flutning verkefna frá
dómsmálaráðuneytinu til sýslumanna, um ólögmæti skráningar
lögheimilis í sumarbústöðum og
um lækkun matarskatts.
BJORN FRETTABLADIDIS

'2.,!.$ Fjórir ungir Grænlendingar voru á föstudag dæmdir
fyrir að þykjast vera kúrekar í
villta vestrinu og veiða ísbjörn
með snöru í ágúst árið 2004. Svo
þurftu þeir að kalla til löggildan
veiðimann sem skaut bangsann,
segir í frétt Jótlandspóstsins
danska.
Ungu mennirnir fjórir voru
dæmdir fyrir að fanga villt dýr,
sem er bannað með lögum á
Grænlandi. Veiðimaðurinn sem
skaut dýrið fyrir þá hlaut einnig
dóm fyrir að skjóta dýrið með 22
kalíbera riffli, en ekki löggiltum
veiðiriffli. Verða fimmmenningarnir nú að greiða sektir upp á
allt að 62.000 íslenskar krónur
hver.
SMK

,®'2%',5&2¡44)2
4EKIN MEÈ FÅKNIEFNI
&ERNT VAR HANDTEKIÈ ¹ ,¾KJARTORGI Å
FYRRINËTT VEGNA GRUNS UM AÈ EIGA
FÅKNIEFNI &JËRMENNINGARNIR ERU ¹
ALDRINUM  TIL  ¹RS

¶AKPLÎTUR FUKU AF HÒSI
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,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK KALLAÈI ÒT
BJÎRGUNARSVEITIR VEGNA ËVEÈURSINS
Å G¾RKVÎLDI "JÎRGUNARSVEITARMENN
VORU SENDIR ÒT TIL AÈ AÈSTOÈA ÖEGAR
ÖAKPLÎTUR FUKU AF HÒSI ¹ &¹LKAGÎTUNNI
%NGIN SLYS URÈU ¹ FËLKI VEGNA ÖESSA

2ANNSËKN ¹ MORÈINU ¹ RÒSSNESKA NJËSNARANUM FYRRVERANDI HELDUR ¹FRAM

Rússar senda menn til Lundúna
-/3+6! !0 Rússnesk stjórnvöld
hyggjast senda rannsóknarlögreglumenn til Bretlands til að
grennslast fyrir um lát njósnarans
fyrrverandi, Alexanders Litvinenko, að því er rússneski saksóknarinn greindi frá í gær.
Breska rannsóknarlögreglan
fylgist nú með yfirheyrslum í
Rússlandi á aðilum tengdum láti
Litvinenkos, en Rússar tilkynntu á
fimmtudaginn að rússneskri rannsókn á málinu yrði hleypt af stokkunum.
Þýska lögreglan hefur fundið
leifar af geislavirkni í íbúð fyrrverandi eiginkonu Dmitris Kovtun, mannsins sem hitti Litvinenko á hóteli daginn sem hann
veiktist. Hann dvelur nú á sjúkrahúsi í Moskvu og hlýtur meðferð
vegna eitrunar. Annar Rússi sem
hitti Litvinenko á hótelinu, Andrei

²4&®2 ,)46).%.+/3 %IGINKONA NJËSNARANS L¹TNA SEM ER HÁR FYRIR MIÈJU SYRGIR MANN
INN SINN VIÈ JARÈARFÎRINA SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG
&2¡44!",!¨)¨!0

Lugovoi, hefur ekki sýnt einkenni
eitrunar.
Litvinenko lést 23. nóvember
síðastliðinn úr eitrun af völdum
geislavirka efnisins pólon-210.

Stuttu fyrir andlát sitt sakaði hann
Vladimír Pútín Rússlandsforseta
um að eiga þátt í málinu. Því hafa
rússnesk yfirvöld staðfastlega
neitað.
SGJ
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Birtíngur truflar Birting eldri

Grunaður um
hnífstungu

6®25-%2+) Forsvarsmenn Birtings
ehf. íhuga nú að fara í mál við
Birtíng tímaritaútgáfu ehf., sem
gefur meðal annars út Bleikt og
blátt, Mannlíf og Vikuna. Útgáfufélagið var stofnað á þessu ári, en
Birtingur ehf. er fjárfestinga- og
verktakafyrirtæki, stofnað 1997.
Starfsmenn Birtings ehf. segjast hafa orðið fyrir talsverðum
óþægindum vegna ruglings við
útgáfufélagið og nefna sem dæmi
að þeir hafi svarað allt að fimmtán
símtölum á degi hverjum, þar sem
fólk taldi sig hringja í útgáfuna.
Einnig hafi starfsmenn Birtíngs
keypt vörur út í reikning og hann
síðan sendur Birtingi. Að auki hafi

(6!¨ (%)4! ®,, ¶%33) 4¥-!2)4 !&452

3TARFSMENN "IRTINGS EHF SEGJAST HAFA
FENGIÈ bSTAFLAm AF ENDURSENDUM BLAÈA
K¹PUM TÅMARITA "IRTÅNGS FR¹ BËKSÎLUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Birtingi ehf. borist samningar um
lífeyrissparnað starfsmanna Birtíngs, með kennitölu Birtings.

Eva Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Birtings, segir
þetta orðið fullgróft. „Ef starfsmenn fyrirtækisins fara til útlanda
vita þeir aldrei nema gjaldfallnir
reikningar bíði þeirra þegar þeir
snúa heim. Það koma enn reikningar inn á heimabankann okkar,
frá fyrirtækjum sem ég var búin
að biðja útgáfufélagið um að láta
vita að ættu ekki að koma hingað.
Þetta er allt á okkar kennitölu.“
Ásmundur Helgason, markaðsstjóri Birtíngs tímaritaútgáfu, tjáði
Fréttablaðinu í gær að það væri
„ekki okkar áhugamál að valda
þeim óþægindum. Það verður farið
í það að leysa þetta mál“.
KËÖ

Samfylkingin sökuð
um ótrúlega lágkúru
Borgarstjórnarmeirihlutinn segir fullyrðingar Samfylkingarmanna um eignarnám á landi Kjartans Gunnarssonar vera algjör ósannindi. Hart var tekist á í
borgarráði um túlkun á minnisblaði skrifstofustjóra lögfræðisviðs um málið.
"/2'!2-, Meirihlutinn í borgar-

BRUNI Å BORGINNI Å ÖRJÒ ¹R

&2¡44!",!¨)¨!0

-ANNSK¾ÈUR BRUNI Å -OSKVU

Eina leiðin út
reyndist læst
2²33,!.$ 45 konur létust í spítala-

bruna í Moskvu í fyrrinótt. Allar
konurnar létust úr reykeitrun þar
sem eina færa útgönguleiðin var
við læst hlið spítalans.
Þegar slökkvilið borgarinnar
kom á staðinn voru 42 konur látnar en 160 voru fluttir á brott og tíu
lagðir inn á sjúkrahús með reykeitrun. Tveir starfsmenn spítalans
eru sagðir látnir.
Verið er að rannsaka brunann
sem er sá mannskæðasti í Moskvu
í þrjú ár en yfirvarðstjóri slökkviliðsins telur að kveikt hafi verið í
spítalanum.
EÎ

-%..4!-,
6EFUR (¹SKËLANS F¾R VOTTUN
6EFUR (¹SKËLA ¥SLANDS HIIS HEFUR
HLOTIÈ VOTTUN UM AÈ HANN STANDIST
L¹GMARKSKRÎFUR UM AÈGENGI FYRIR
FATLAÈA NOTENDUR FYRSTUR ÅSLENSKRA
MENNTASTOFNANA

,®'2%',5&2¡44)2
«K ÒT AF Å H¹LKU
"ÅLL RANN ÒT AF LFTANESVEGI Å KRAPPRI
BEYGJU OG LENTI ¹ HLIÈINNI Å G¾RNËTT
®KUMAÈUR VAR EINN Å BÅLNUM OG SLAPP
MEÈ SKR¹MUR ,ÎGREGLAN TELUR AÈ
LAUNH¹LT HAFI VERIÈ ¹ VEGINUM

stjórn segir málflutning fulltrúa
Samfylkingarinnar varðandi eignarnám á landi Kjartans Gunnarssonar vera ótrúlega lágkúrulegan.
Borgarstjóri afréð í sumar að
una úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta og greiða Kjartani
Gunnarssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins, 208 milljónir króna fyrir tæpa
fjóra hektara lands í Norðlingaholti. Ákvörðunin var ekki borin
undir borgarráð.
Skiptust fylkingar í borgarráði
á harðorðum bókunum um málið á
fundi á fimmtudag. Komu fram
mismunandi túlkanir á minnisblaði skrifstofustjóra lögfræðisviðs, Kristbjargar Stephensen,
sem jafnframt gegnir stöðu borgarritara.
„Ekki verður annað af minnisblaðinu ráðið en að það sé skrifað
til að afla stuðnings borgarstjóra
við að fara með málið fyrir dómstóla þótt „ekki væri á vísan að
róa“ um niðurstöðu dómstóla og
þannig geti fjárhagsleg áhætta
falist í því,“ segir í bókun Samfylkingar.
Borgarráðsfulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks
sögðu þetta vera grófan útúrsnúning. Í minnisblaðinu væru færð
fyrir því rök að miklu öruggara
væri fyrir hagsmuni borgarsjóðs
að una niðurstöðu matsnefndarinnar: „Í bókun borgarráðsfulltrúa
Samfylkingar er með afar ómerkilegum hætti reynt að gefa annað
til kynna.“
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingar sögðu meirihlutann fara
rangt með ummæli Kristbjargar á

executive edition

Kaffivél, brauðrist
og hraðsuðukanna
í sama stíl. Nútíma tækni
og ný glæsileg hönnun.

Brauðrist
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.
Hraðsuðukanna
Jólaverð: 7.900 kr. stgr.
Kaffikanna
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.
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$«-3-, Hæstiréttur felldi í gær
úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir manni sem er grunaður um
að hafa stungið annan í kviðinn á
veitingastað í Kópavogi um
síðustu helgi. Hæstiréttur taldi að
sóknaraðili málsins, sýslumaðurinn í Kópavogi, hefði ekki látið
sér í té þau gögn sem hann hafði
þegar verið búinn að afla sér í
málinu. Því hafi ekki verið
upplýst um stöðu rannsóknarinnar og þar af leiðandi ekki unnt að
staðfesta gæsluvarðhaldið.
Maðurinn er grunaður um að hafa
veitt fórnarlambi sínu lífshættulegan áverka með því að stinga
hann í lifrina.
ÖSJ

®KUÖËR ¹ 3ELFOSSI

Reykspólaði
fyrir 70 þúsund
$«-3-, Piltur á Selfossi hefur
verið sektaður um 70 þúsund krónur fyrir að reykspóla í bænum.
Lögregla segir hættu hafa skapast
þegar pilturinn reykspólaði með
tilheryandi dekkjavæli eftir
Austurvegi þar til hann missti
stjórn á bílnum sem snerist þá í
heilan hring á veginum.
Aksturinn, sem fór fram laust
undir miðnætti 29. júlí í sumar
sem leið, var tekinn upp á
myndband sem leikið var í
réttarsal við flutning málsins í
Héraðsdómi Suðurlands. Dómarinn sagði að þótt aksturinn hafi
verið „verulega óábyrgur“ þá hafi
hann ekki verið vítaverður og því
ekki rétt að svipta piltinn ökuréttindum eins og sýslumaður
krafðist.
GAR

-AHMOUD !BBAS

Hótar að flýta
kosningum
0!,%34¥.! !0 Forseti Palestínu,

6),(*,-52 ¶ 6)(*,-33/. b$¾MALAUSAR RANGF¾RSLUR m SEGJA BORGARSTJËRINN OG

SAMHERJAR HANS Å BORGARR¹ÈI UM M¹LFLUTNING FULLTRÒA 3AMFYLKINGARINNAR

Það er mjög alvarlegt
að borgarráðsfulltrúar
Samfylkingarinnar skuli reyna að
sverta mannorð embættismanns
borgarinnar sér til pólitísks framdráttar
"/2'!22¨3&5,,42²!2 3*,&34¨)3
&,/++3 /' &2!-3«+.!2&,/++3

næsta borgarráðsfundi þar á
undan. „Væri borgarstjóra miklu
nær að biðjast afsökunar á þeim
mistökum sem viðurkennd hafa
verið í málsmeðferðinni og gera
hreint fyrir sínum dyrum í þeim
atriðum sem hann er tvísaga,“
bókuðu fulltrúar Samfylkingar

&2¡44!",!¨)¨'6!

áður en fulltrúar meirihlutans
sögðu að lokum að fulltrúar Samfylkingar færu með algjör ósannindi:
„Er hreint ótrúlegt að borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar
skuli ástunda svo lágkúrulegan
málflutning. Það er mjög alvarlegt að borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar skuli reyna að
sverta mannorð embættismanns
borgarinnar sér til pólitísks framdráttar.“
Í Fréttablaðinu 30. nóvember
var haft eftir Kristbjörgu Stephensen að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri hefði farið að tillögu hennar um að una úrskurði
matsnefndar eignarnámsbóta.
GAR FRETTABLADIDIS

Mahmoud Abbas, hótaði í gær að
boða til kosninga snemma til að
ljúka stjórnarkreppu í landinu.
Hann sagðist þó vera opinn fyrir
sáttum við
Hamassamtökin um
stjórnarmyndun
og nefndi enga
dagsetningu
fyrir kosningar.
Leiðtogar
ríkisstjórnar
Hamas segja
-!(-/5$ !""!3
Abbas ekki hafa
rétt til að boða til kosninga, enda
hafi samtökin fengið umboð til að
sitja í ríkisstjórn í fjögur ár.
Margra mánaða viðræðum um
myndun þjóðstjórnar Hamas og
Fatah hreyfingarinnar lauk í
seinustu viku án niðurstöðu. Með
þjóðstjórn var vonast til þess að
margra mánaða efnahagsþvingunum gegn Palestínu lyki.
SGJ
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Leyfa sjónvarpsdisk á húsvegg

Kosta Hannes
átta milljónir

.'2!..!2 Húsfundur í Boðagranda 7

Greiðir þú afnotagjöld?
*¹
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Ferðu í jólahlaðborð?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ 6ÅSIRIS

$AUÈI $ÅÎNU RANNSAKAÈUR

hefur veitt Sokol Hoda leyfi fyrir
gervihnattadiski utan á húsinu. Diskurinn hefur verið sumum íbúum fjölbýlishússins þyrnir í augum frá því að
hann var settur upp í fyrra.
Sokol Hoda er íslenskur ríkisborgari ættaður frá Kosovo. Í samtali við
Fréttablaðið fyrir mánuði sagðist
Sokol nota diskinn til að ná sjónvarpsútsendingum á móðurmálinu, ekki
síst barna sinna vegna.
Leyfi byggingarfulltrúa fyrir uppsetningu disksins var afturkallað í
haust eftir að tveir íbúar bentu á að
diskurinn hefði ekki fengið löglegt
samþykki húsfélagsins.
Diskamálið var rætt á húsfundi í

þvottahúsinu á Boðagranda fyrir
tveimur vikum. Í fundargerð Jóns
Viðars Jónssonar leikhúsfræðings
segir að Sokol hafi mætt með umboð
frá 27 öðrum íbúum hússins. Samþykkt hafi verið í leynilegri atkvæðagreiðslu að diskurinn fengi að vera
áfram á húsvegggnum. Ekki var
hljómgrunnur fyrir málamiðlunartillögu um að koma diskinum upp á þak
hússins á kostnað húsfélagsins.
Lögmæti niðurstöðu húsfundarins
hefur nú verið dregið í efa þar sem
sum umboðanna sem Sokol kom með á
húsfundinn hafi verið óvottuð. Kæra
sé væntanleg til ógildingar á niðurstöðu húsfundarins.
GAR
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3+)05,!'3-, „Ég og fjölskylda
mín erum í sjokki,“ segir Sokol
Hoda, íbúi á Boðagranda 7.
Í lok september fékk Sokol bréf
frá byggingafulltrúanum í Reykjavík. Þar sagði að leyfi sem Sokol
fékk í júní í fyrra fyrir gervihnattadiski utan á blokkinni á
Boðagranda yrði afturkallað. Tveir
íbúðareigendur í blokkinni hefðu
kært diskinn og þeir hefðu réttinn
sín megin þar sem byggingafulltrúinn hafði heimilað diskinn án
þess að nægjanleg mæting hefði
verið á aðalfund félagsins. Á aðalfundinum í þvottahúsinu á Boðagranda í maí í fyrra samþykktu
fimmtán diskinn en tveir voru á
móti. Alls er sextíu íbúðir í húsinu.
Sokol er frá Kosovo en flutti til
Íslands fyrir meira en áratug og er
íslenskur ríkisborgari.
„Þetta er bara útlendingahatur
hjá heimsku fólki. Diskurinn er
bak við hús og ekki fyrir neinum.
Ég setti hann upp til að börnin mín
gætu séð sjónvarp frá föðurlandi
mínu og lært móðurmálið,“ segir
Sokol.
Gunnar H. Sigurgeirsson á tvær
af þremur íbúðum á 10. hæð hússins og Kristín Hinriksdóttir þá
þriðju. Gunnar og Kristín vilja
diskinn burtu þar sem hann spilli
útliti hússins. Þau hafi hins vegar
ekkert á móti því að diskinum yrði
komið fyrir upp á þaki.
Sokol segir að diskur hans sé
einfaldlega of lítill og veikbyggður til að standast þá vinda sem
leiki um þak hússins á Boðagranda 7.
Að sögn Sokols hefur hann

3/+/, (/$! 'ERVIHNATTADISKUR 3OKOLS ¹ "OÈAGRANDA  TRUFLAR MEÈEIGENDUR HANS ¹
 H¾È (ANN SETTI DISKINN UPP SVO BÎRN HANS G¾TU L¾RT MËÈURM¹LIÈ FR¹ +OSOVO

þegar fengið undirskriftir allra í
blokkinni nema Gunnars og Kristínar en til þess að fá aftur leyfið
fyrir diskinum þarf að kalla saman
húsfund þar sem tveir þriðju hlutar íbúðareigendanna mæta og
meirihluti þeirra þarf að samþykkja diskinn. En Sokol gengur
illa að fá fund í húsfélaginu. Nýlega
tók annar andstæðinga hans í diskamálinu, Kristín Hinriksdóttir, við
formennsku í félaginu.

„Lögfræðingur minn sendi formanni húsfélagsins bréf fyrir
nokkrum vikum og óskaði eftir
því að boðað yrði til húsfundar
eins og ég á rétt á. Hún hefur einfaldlega ekki svarað bréfinu,“
segir Sokol.
„Ég vil ekki svara þessu,“ svarar Kristín formaður, aðspurð
hvort það væri rétt að hún hefði
ekki svarað beiðni Sokols um húsGAR FRETTABLADIDIS
félagsfund.

&2¡44!",!¨)¨  .«6%"%2 ,ESIÈ VAR UPP ÒR &RÁTTA

BLAÈINU ¹ HÒSFÁLAGSFUNDI Å
ÖVOTTAHÒSINU ¹ "OÈAGRANDA

$«-3-, Hannes Hólmsteinn
Gissurarson segir að málaferlin
gegn sér í Bretlandi hafi kostað
hann um 8 milljónir króna.
Samkvæmt kvöldfréttum Stöðvar
2 í gær á hann á ekki von á því að
fá þá upphæð endurgreidda að
fullu og líklega muni beinn
kostnaður hans vegna málsins
verða um 4 milljónir.
Hannes fagnaði þó því að
dómur yfir honum hefði verið
ógiltur og vonaði að málinu væri
nú endanlega lokið. Jón Ólafsson
höfðaði málið á hendur Hannesi
vegna meiðyrða sem hann lét
falla um Jón og voru birt á ensku
á heimasíðu Hannesar.
ÖSJV

Réðu upplýsingaflæðinu

Ökumaðurinn
var ölvaður
2!..3«+. Samkvæmt nýrri DNA-

rannsókn var Henri Paul,
ökumaður Díönu prinsessu,
ölvaður nóttina
sem hann ók
með hana á
steinstólpa í
París með
þeim afleiðingum að hún lést.
BBC-sjónvarpsstöðin
sýnir heimildarmynd í dag
$¥!.! 02).3%33!
þar sem þetta
kemur fram.
Niðurstaða tveggja ára
rannsóknar franskra yfirvalda
var sú að Paul hefði verið undir
áhrifum áfengis og þunglyndislyfja og ekið of hratt. Ættingjar
Pauls töldu hann hins vegar hafa
verið allsgáðan og fengu því
framgengt að ný rannsókn yrði
gerð en niðurstaðan reyndist vera
sú sama.
EÎ

!UKINN ÖJËFNAÈUR UM JËL

Bíræfinn þjófur
stal hangikjöti
,®'2%',5-, Fimm hangikjöts-

lærum var stolið úr matvöruverslun í Reykjavík á fimmtudag.
Á vef lögreglunnar segir að engu
líkara hafi verið en að sjálfur
Kjötkrókur hafi komið snemma
til byggða þótt hann sé ekki
væntanlegur samkvæmt hefðinni
fyrr en á Þorláksmessu.
Þá var tösku stolið í verslunarmiðstöð í borginni. Hún fannst
skömmu síðar en þjófarnir voru
þá búnir að hirða peninga sem
voru í seðlaveski.
Lögreglan segir fulla ástæðu
fyrir fólk að vera á varðbergi gegn
þjófum þessa dagana því þjófnaður aukist í kringum hátíðarnar.

Stjórnendur Íslenskra aðalverktaka stjórnuðu upplýsingaflæði til annarra bjóðenda í útboði á hlut ríkisins
í félaginu. Kynningargögnin drógu upp fremur dökka mynd af rekstri félagsins. Sömu stjórnendur keyptu
síðan hlut ríkisins í félaginu og að lokum það allt. Upplýsingagjöf var háð samþykki forstjóra ÍAV.
$«-3-, Að undirbúningi sölu á

hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum (ÍAV) komu, auk einkavæðingarnefndar og Landsbankans,
Stefán Friðfinnsson, þáverandi
forstjóri ÍAV, aðrir helstu stjórnendur félagsins og endurskoðandi
þess, Benoný T. Eggertsson. Þessir aðilar undirbjuggu meðal annars öll þau kynningargögn sem
aðrir bjóðendur í félagið fengu
afhent og stjórnuðu upplýsingaflæði til þeirra. Með öðrum orðum
réðu þeir hvaða upplýsingar lágu
fyrir um ÍAV. Aðrir bjóðendur
ákvörðuðu síðan tilboð sín út frá
þeim upplýsingum.
Samkvæmt
fundargerðum
einkavæðingarnefndar frá fundi
hennar 6. mars 2003 voru kynningargögn fyrir útboðið unnin í
samráði við og eftir upplýsingum
stjórnenda ÍAV. Á sama fundi tilkynntu stjórnendurnir, með Stefán Friðfinnsson, þáverandi forstjóra í forsvari, að þeir ætluðu
sér að bjóða í hlut ríkisins í félaginu. Þar var einnig fært til bókar í
fundargerð að skýrt væri í kynningargögnum að allar upplýsingar
sem veittar væru um fyrirtækið
til annarra bjóðenda myndu takmarkast við þær upplýsingar sem
kynntar hefðu verið í Kauphöll
Íslands. Þar eru ekki birtar tæmandi upplýsingar um félagið. Því
höfðu stjórnendurnir aðgang að
miklum upplýsingum um innviði
*«. 36%).33/.

&ORMAÈUR EINKA
V¾ÈINGARNEFNDAR
OG FYRRUM STJËRN
ARFORMAÈUR ¥!6
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¥3,%.3+)2 !¨!,6%2+4!+!2 3TEFNENDURNIR SEGJA AÈ STJËRNENDUR ¥!6 HAFI HAFT MIKLU

BETRA AÈGENGI AÈ UPPLÕSINGUM UM INNVIÈI OG FJ¹RHAGSSTÎÈU FÁLAGSINS EN AÈRIR BJËÈ
ENDUR
&2¡44!",!¨)¨  34%&.

ÍAV og eignir sem aðrir bjóðendur höfðu ekki.
Í reglum ÍAV um meðferð trúnaðarupplýsinga segir að „trúnaðarupplýsingar séu aldrei birtar án
þess að forstjóri eða sá sem hann
tilnefnir hafi samþykkt það“. Því
var upplýsingagjöf til annarra
bjóðenda, keppinauta Stefáns
Friðfinnssonar og hinna stjórnendanna, háð samþykki forstjóra
ÍAV, Stefáns Friðfinnssonar.
Í samningi einkavæðingarnefndar við Landsbankann um
umsjón með sölunni var hlutverk
bankans meðal annars það að annast samskipti við stjórnendur ÍAV
34%&. &2)¨
&)..33/.

&YRRUM FORSTJËRI
¥!6 OG NÒVERANDI
STJËRNARFORMAÈUR

ÖSJ

og eftirfylgni gagnvart tilboðsgjöfum og stjórnendum ÍAV vegna
upplýsingagjafar. Þegar um þetta
var samið var þegar vitað að þessir stjórnendur, sem samkvæmt
samningnum áttu að veita bjóðendum upplýsingar um félagið,
voru sjálfir keppinautar þeirra
um hlutinn. Stefnendur í málinu á
hendur íslenska ríkinu vilja meina
að þetta hafi gert stöðu bjóðenda
mjög ójafna, enda stjórnuðu
keppinautar þeirra því hvernig
félagið var kynnt fyrir þeim.
Líkt og sagt var frá í Fréttablaðinu í gær annaðist síðan Jón
Sveinsson, fulltrúi Framsóknarflokksins í einkavæðingarnefnd,
formaður hennar og þáverandi
stjórnarformaður ÍAV, kynninguna fyrir öðrum bjóðendum vegna
forfalla stjórnendanna. Þeir voru
þá komnir hinum megin við borðið sem mögulegir kaupendur. Sú
kynning dró upp fremur dökka
mynd af rekstri félagsins að sögn
stefnenda.

3TEFNENDUR GERA ATHUGASEMDIR
VIÈ AÈKOMU "ENËNÕS 4 %GGERTS
SONAR AÈ SÎLUFERLI ¥!6 VEGNA
TENGSLA HANS VIÈ STJËRNENDUR
FÁLAGSINS
"ENËNÕ VAR ENDURR¹ÈINN SEM
ENDURSKOÈANDI FÁLAGSINS EFTIR AÈ
NÕJIR EIGENDUR TËKU VIÈ OG SEGJ
AST STEFNENDUR HAFA RÎKSTUDDAR
¹ST¾ÈUR TIL AÈ ¾TLA AÈ "ENËNÕ
SEM ÖEKKTI FJ¹RHAGSLEGA STÎÈU
¥!6 BETUR EN NOKKUR ANNAR HAFI
VEITT %!6 EHF R¹ÈGJÎF UM FJ¹R
MÎGNUN KAUPANNA AUK ANNARRAR
AÈSTOÈAR ¹ ÒTBOÈSTÅMANUM ¶EIR
VILJA ÖVÅ MEINA AÈ "ENËNY HAFI
VERIÈ VANH¾FUR TIL AÈ KOMA AÈ
SÎLUFERLINU VEGNA LANGVARANDI
VIÈSKIPTATENGSLA VIÈ EIGENDUR
%!6 EHF OG VEGNA FRAMTÅÈAR
VIÈSKIPTAHAGSMUNA SINNA
¥ GREINARGERÈ LÎGMANNS
ÅSLENSKA RÅKISINS ER SAGT AÈ ÖESSI
TENGSL "ENËNÕS F¹IST EKKI STAÈIST
VEGNA ÖESS AÈ HANN HAFI EKKI
SJ¹LFUR VERIÈ ENDURSKOÈANDI ¥!6
HELDUR FYRIRT¾KIÈ SEM HANN
STARFI HJ¹ ¶VÅ SÁ EKKERT ËEÈLILEGT
VIÈ AÈ VIÈSKIPTI HAFI HALDIÈ ¹FRAM
EFTIR SÎLUNA ¹ EIGNARHLUT RÅKISINS
Å ¥!6
¶ESS BER SÅÈAN AÈ GETA
AÈ %!6 EHF BAUÈ EKKI H¾STA
VERÈIÈ ¹ HLUT Å ÒTBOÈINU HELDUR
*OCO EHF 4ILBOÈ %!6 EHF OG
*ARÈBORANNA HF ÖAU FYRIRT¾KI
SEM TENGDUST UMSJËNARAÈILUM
ÒTBOÈSINS HVAÈ MEST VORU HINS
VEGAR METIN SEM BESTU TILBOÈIN

THORDUR FRETTABLADIDIS

Opið til 22:00 Margir veiddu ekkert í haust
fram að jólum
!LDREI HEFUR VERIÈ MINNI RJÒPNAVEIÈI EN Å ¹R EÈA INNAN VIÈ  FUGLAR

6%)¨) Rjúpnaveiðin haustið 2006

1.590,GLÄNSA
ljósakrans Ø40 cm

www.IKEA.is

er mun minni en í fyrra, samkvæmt skoðanakönnun sem Skotveiðifélag Íslands gerði á meðal
félagsmanna sinna. Líklegt er
talið að veiðin í ár sé á milli þrjátíu þúsund og 37 þúsund fuglar.
Helstu ástæður fyrir lítilli veiði
eru óhagstætt veður, fáir veiðidagar og lítill veiðistofn, að mati
Skotvís.
Náttúrufræðistofnun
mat veiðiþol stofnsins fyrir
umhverfisráðuneytið og byggðist
matið á þeirri stefnu stjórnvalda
að rjúpnaveiðar væru sjálfbærar.
Stofnunin mat stærð stofnsins
2006 um 500 þúsund fugla og viðunandi veiði um 45 þúsund fugla.
Sigmar B. Hauksson, formaður
Skotvís, telur að aðeins hafi sextán dagar af 25 nýst til veiða
vegna veðurs og tekur fram að

rjúpan hafi verið dreifð vegna
umhleypinga. Líklega hafi kuldahret í maímánuði haft alvarlegar
afleiðingar fyrir stofninn, enda
hafi rjúpnaveiði verið léleg í
öllum landshlutum nema helst á
Austfjörðum.
Könnunin leiddi í ljós að meirihluti félagsmanna er ánægður
með skipulag veiðanna. Nánast
allir virtu veiðibann frá mánudegi til miðvikudags og stunduðu
hófsama veiði eins og mælst var
til. Einnig kom í ljós að margir
áttu rjúpu frá fyrra veiðitímabili
eða 2,3 rjúpur að meðaltali.
SH¹

¥ +*!2.!3+«') 3AMKV¾MT SKOÈ

ANAKÎNNUN 3KOTVÅS HAFA VEIÈST
INNAN VIÈ  ÖÒSUND RJÒPUR Å ¹R
!LDREI HEFUR VEIÈST MINNA
&2¡44!",!¨)¨++
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(ver er aðstoðarmaður dómsmálaráðherra?
 Hversu gamall varð Hemmi
Gunn í gær?
 Hvað heitir önnur sólóplata
Gwen Stefani?
36®2  ",3 
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'ÅSLI (RAFN !TLASON ER ,JËSBERI ¹RSINS FYRIR STARF SITT Å MANNÒÈARM¹LUM

!TVINNULEYSISB¾TUR

Heiðraður fyrir baráttuanda

Hækka um 2,9
prósent 2007

&¡,!'3-, Samstarfshópurinn um
Ljósberann valdi Gísla Hrafn
Atlason, mannfræðing og ráðskonu í karlahópi Femínistafélags
Íslands, Ljósberann árið 2006 við
athöfn í Hinu húsinu á föstudaginn. Þetta er fimmta sinn sem
Ljósberinn er veittur.
Gísli fær verðlaunin fyrir
frumkvæði, djörfung, hugrekki og
baráttuanda í umræðum og fyrir
að vera í forsvari í að virkja karlmenn til ábyrgðar gegn kynbundnu ofbeldi í samfélaginu.
Gísli er mjög ánægður með viðurkenninguna og segir hann að
annars vegar sé verið að veita
honum hana fyrir starf hans í

'¥3,) (2!&. !4,!3/. (LAUT NAFNBËTINA

,JËSBERI ¹RSINS  VIÈ ATHÎFN HINU
HÒSINU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨2«3!

karlahópi Femínistafélagi Íslands
og eins fyrir að hvetja til breyt-

inga á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna. „Ég tel að þær
breytingar á kaflanum sem hafa
verið kynntar gangi ekki nógu
langt,“ segir Gísli.
Gísli segir einnig að hann fái
viðurkenninguna fyrir starf sitt í
málefnum sem lúta að ábyrgð
feðra innan fjölskyldunnar en
hann telur að karlmenn þurfi að
taka meiri þátt í störfum innan
heimilanna því konur séu í auknum mæli farnar að starfa utan
heimilis. Hann segist ekki taka
viðurkenninguna alfarið til sín
heldur eigi allir í karlahópi Femínistafélagsins hlut í henni með
honum.
- IFV

6)..5-!2+!¨52 Atvinnuleysis-

bætur hækka um 2,9 prósent um
næstu mánaðamót. Þetta er í
samræmi við yfirlýsingar
ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Í forsendum fjárlaga
fyrir árið 2007 er gert ráð fyrir
að launa- og verðlagsbætur á
fjárlagalið Atvinnuleysistryggingasjóðs nemi 2,9 prósentum.
Jafnframt er ljóst að almennir
kjarasamningar ríkisins við félög
opinberra starfsmanna, félög ASÍ
og fleiri hækka um 2,9 prósent 1.
janúar. Sömu hækkanir koma
fram í niðurstöðu forsendunefndar SA og ASÍ frá því í fyrra.
GHS

6)¨2¨52 ¥ (445 &¹NAR %3" OG 4YRKLANDS BLAKTA VIÈ MOSKU Å )STANBÒL N M¹LA
MIÈLUNAR Å DEILUNNI UM +ÕPUR OG TOLLABANDALAGSSAMNINGA 4YRKJA VERÈUR AÈILDARVIÈ
R¾ÈUM H¾TT VIÈ Ö¹ Å BILI
&2¡44!",!¨)¨!0

Tillaga Tyrkja
ófullnægjandi
Erindrekar Evrópusambandsins sátu á rökstólum í
Brussel á föstudag um það hvernig bregðast skyldi við
útspili Tyrkja í deilunni um tollabandalag og Kýpur.
"2533%, !0 Háttsettir erindrekar

Evrópusambandsins funduðu í
gær um það hvernig bregðast
skyldi við tilraun Tyrkja til að fá
því afstýrt að hlé yrði gert á aðildarviðræðum þeirra að sambandinu með tilboði um að opna eina
höfn fyrir viðskiptum frá gríska
hluta Kýpur.
Mehmet Ali Talat, leiðtogi
Kýpur-Tyrkja, var einnig mættur
til Brussel til að eiga viðræður við
Olli Rehn, sem fer með stækkunarmál ESB í framkvæmdastjórninni. Tyrkir lögðu fram tilboð sitt
á fimmtudag, en Erkki Tuomioja,
utanríkisráðherra Finna sem nú
fara með formennskuna í ESB,
sagði það ófullnægjandi. „Þetta er
engin lausn,“ sagði hann. Samkvæmt tilboðinu kváðust Tyrkir
tilbúnir til að opna eina höfn fyrir
viðskiptum frá gríska hluta Kýpur
gegn því að ESB opnaði fyrir viðskipti við hinn einangraða tyrkneska hluta eyjunnar.
Tyrkir hafa fram til þessa ekki
viljað fallast á að tollabandalagssamningur Tyrkja við ESB næði
einnig til ríkjanna tíu sem gengu í
sambandið árið 2004, þar sem þeir
álíta að með því væru þeir óbeint
að viðurkenna lýðveldi KýpurGrikkja. Síðan Tyrkir gerðu innrás á Kýpur árið 1974, undir því
yfirskini að vilja afstýra meintri
yfirvofandi sameiningu eyjunnar

2®+244 6)¨ 2%(. -EHMET !LI 4ALAT
FORSETI +ÕPUR 4YRKJA ¹SAMT /LLI 2EHN
SEM FER MEÈ ST¾KKUNARM¹L %3" Å
FRAMKV¾MDASTJËRNINNI Å "RUSSEL Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

við Grikkland, hafa Kýpur-Tyrkir
haldið úti eigin aðskilnaðarlýðveldi, sem Tyrkir einir viðurkenna. Eina alþjóðlega viðurkennda ríkið á Kýpur er lýðveldi
Kýpur-Grikkja, sem Tyrklandsstjórn á ekki í neinum tengslum
við og bannar eigin þegnum að
eiga viðskipti við.
Fastafulltrúar aðildarríkja ESB
sátu fram á kvöld í gær á rökstólum bak við luktar dyr um þetta og
önnur mál sem verða á dagskrá
leiðtogafundar sambandsins í lok
næstu viku. Finnska ESB-formennskan hafði gefið tyrkneskum
stjórnvöldum frest sem rann út nú
í vikunni til að fullgilda fjölgun
aðildarríkja að tollabandalagssamningnum. Yrðu þau ekki við
þessu myndu aðildarviðræðurnar
við Tyrki „frystar“ í bili.
AA

-IKILL ¹HUGI VÅÈA ¹ NÕRRI ÒTVARPSSTÎÈ

6ILJA ST¾KKA ÒTSENDING
ARSV¾ÈI NÕBÒAÒTVARPS
&*®,-)¨,5. Viðtökur við nýbúa-

útvarpinu hafa verið svo góðar
að stjórnendur stöðvarinnar leita
nú allra leiða til að stækka
útsendingarsvæðið. Stefnt er að
því að vera með sama útsendingarstyrk og aðrar útvarpsstöðvar
og að útsendingin nái yfir allt

Faxaflóasvæðið. Þá er mikill
áhugi úti á landi að tengjast
útvarpsstöðinni og skýrist eftir
áramótin hvernig það þróast.
Nýbúaútvarpið er samvinnuverkefni
Hafnarfjarðarbæjar,
fjölmiðladeildarinnar í Flensborg og Alþjóðahúss.
GHS

10-11 Barónsstíg, Reykjavík

10-11 Engihjalla, Kópavogi

10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík

10-11 Lyngási, Garðabæ

10-11 Langarima, Reykjavík

10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

10-11 Lágmúla, Reykjavík

10-11 Kaupangi, Akureyri

10-11 Dalvegi, Kópavogi

10-11 Hafnargötu, Keflavík
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!LÖJËÈLEGA STAÈLAÈIR SMOKKAR

Krafa um að einfalda kerfið

Of stórir fyrir
Indverja

4¥-!-«4 Sjötíu ára afmæli Trygg-

%.').. 3.*«2 3KÅÈAFËLK Å SUNNAN

VERÈU ¶ÕSKALANDI ER FARIÈ AÈ HAFA
¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ ENGINN SNJËR ÖAR
VERÈI Å VETUR  MYNDINNI M¹ SJ¹
SNJËKARL ÒR PLASTI ¹ VINS¾LUM SKÅÈASTAÈ
Å 2UHPOLDING
&2¡44!",!¨)¨!0

!FRÅKURÅKIÈ +ONGË

Kabíla tekinn
við sem forseti
+).3(!3! !0 Joseph Kabila tók

við forsetaembættinu í EystraKongó á miðvikudag við hátíðlega
athöfn fyrir utan forsetahöllina í
Kinshasa, höfuðborg landsins.
Kabila, sem er 35 ára, hefur
verið forseti landsins frá því
faðir hans var myrtur árið 2001,
en hlaut meirihluta fyrir skömmu
í forsetakosningum, þeim fyrstu
sem haldnar hafa verið í landinu
frá 1960. Mótframbjóðandinn,
Jean-Pierre Bemba, hefur þó ekki
fallist á úrsitin.
GB

3+)05,!'3-,
3AMKOMULAG UM VATNSVEITU
3AMKOMULAG HEFUT N¹ÈST MILLI
+ËPAVOGSB¾JAR OG 2EYKJAVÅKURBORGAR
Å ¹GREININGSM¹LI UM GERÈ VATNSVEITU
OG LÎGSÎGUMÎRK VIÈ 6ATNSENDAKRIKA Å
(EIÈMÎRK

ingastofnunar ríkisins var fagnað
með pomp og prakt á föstudag.
Afmælisgjöf stofnunarinnar er
nýr upplýsinga- og þjónustuvefur
á slóðinni www.tr.is. Lögð hefur
verið áhersla á að gera vefinn lifandi og greinargóðan með tilliti til
mismunandi þarfa notenda.
Á afmælisfagnaðinn mættu
fulltrúar félagasamtaka og stofnana sem TR hefur samskipti við
ásamt starfsfólki stofnunarinnar.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra, hélt ávarp á afmælishátíðinni og gerði þá að umtalsefni
þá háværu gagnrýni á almannatryggingakerfið að það sé bæði

(,µ44  6®20 (EILBRIGÈISR¹ÈHERRA

GERÈI AÈ UMTALSEFNI Ö¹ GAGNRÕNI ¹ TRYGG
INGAKERFIÈ AÈ ÖAÈ SÁ OF FLËKIÈ

flókið, torskiljanlegt og þunglamalegt. En sú krafa hefur komið

fram, meðal annars frá Öryrkjabandalaginu og eldri borgurum,
að kerfið verði einfaldað.
Ráðherrann
varpaði
fram
þeirri spurningu hvernig hægt
væri að einfalda kerfið. Hún velti
því fyrir sér hvort Íslendingar
ættu að fara að dæmi Dana og
stofna óháða nefnd sérfræðinga
sem fengju það verkefni að skoða
hvers konar velferðarþjónustu við
viljum veita til framtíðar. Slík
nefnd hefði það hlutverk að horfa
inn í framtíðina á grundvelli
nútímans, og leggja fram hugmyndir og jafnvel tillögur um velferðar- og almannatryggingakerfi
á 21. öld.
HS

).$,!.$ Smokkar sem framleidd-

ir eru í alþjóðlega staðlaðri stærð
eru of stórir fyrir indverska
menn. Þetta kemur fram í
rannsókn sem gerð var á Indlandi
meðal tólf hundruð karlmanna.
Limir sextíu prósenta mannanna
voru þremur til fimm sentimetrum of stuttir fyrir smokkana.
Indverjar hafa farið fram á að
auðveldara verði að nálgast minni
verjur, því sé smokkurinn of stór
aukist líkur á því að hann rifni.
Sjálfboðaliðarnir sem voru
mældir komu úr öllum stigum
samfélagsins, úr öllum trúarhópum og væru bæði borgar- og
sveitabúar.
SMK

$ËMUR (¾STARÁTTAR Å FAÈERNISM¹LI ,ÒÈVÅKS 'IZURARSONAR GEGN BÎRNUM (ERMANNS *ËNASSONAR

Bróður heimilt að bera vitni
$«-3-, Nýr dómur Hæstaréttar í

faðernismáli Lúðvíks Gizurarsonar
hæstaréttarlögmanns gegn tveimur börnum Hermanns Jónassonar
fyrrverandi forsætisráðherra veldur vonandi vatnaskilum í langvarandi málaferlum, að sögn Daggar
Pálsdóttur, lögmanns Lúðvíks.
Hæstiréttur hefur staðfest dóm
Héraðsdóms Reykjavíkur þess
efnis að bróður Lúðvíks sé heimilt
að bera vitni í málinu. Lúðvík krefst
þess að gerð verði mannerfðafræðileg rannsókn á lífsýnum úr móður
hans og Hermanni til viðurkenningar á því að Hermann sé faðir
hans.
Börn Hermanns höfnuðu því og
hefur málið verið rekið fyrir dómstólum síðan 2004. Það hófst raunar
með því að Lúðvík höfðaði véfengingarmál árið 2003 fyrir dómstólum til staðfestingar á því að Gizur,

²2 $«-33!, (34!2¡44!2

(¾STIRÁTTUR HEFUR KVEÈIÈ UPP
DËM ÖESS EFNIS AÈ ,ÒÈVÅK
'IZURARSYNI SÁ HEIMILT AÈ
LEIÈA BRËÈUR SINN SEM VITNI
FYRIR (ÁRAÈSDËM Å FAÈERNIS
M¹LI

eiginmaður móður hans væri ekki
faðir hans. Dómur gekk í því máli í
byrjun árs 2004. Sannað hafði verið
með mannerfðafræðilegum rannsóknum að Gizur gæti ekki verið
faðir Lúðvíks. Lúðvík er því föðurlaus í dag. Faðernismálið var síðan
þingfest haustið 2004 og hefur
verið rekið ýmist fyrir héraðsdómi
eða Hæstarétti síðan.
Hæstiréttur hefur í tvígang talið
að Lúðvík hafi ekki tekist að sanna
nægilega að milli Hermanns og

móður sinnar hafi verið það samband sem leitt gat til getnaðar á
getnaðartíma hans. Í fyrra sinn
taldi Hæstiréttur að þar sem þetta
væri ekki skýrt orðað í stefnunni
og þar sem engin gögn frá móður
Lúðvíks hefðu verið lögð fram, sem
leiða mætti til hennar sjálfrar, væri
Lúðvík ekki búinn að færa þær
sönnur, sem lögin krefðust, á að
umrætt fólk hefði haft samfarir á
getnaðartíma hans.
Héraðsdómur hefur tvívegis

heimilað
mannerfðafræðilega
rannsókn, en börn Hermanns jafnharðan kært til Hæstaréttar, sem
hnekkti báðum dómunum.
Héraðsdómur hafði heimilað að
systkin Lúðvíks yrðu leidd til vitnis. Systir hans lést óvænt og ótímabært í millitíðinni, en bróðir hans
mun bera vitni, að gengnum dómi
Hæstaréttar. Jafnframt liggur fyrir
dómnum yfirlýsing frá báðum systkinunum um að aldrei hafi verið
talað öðruvísi á bernskuheimili
Lúðvíks en svo að Gizur væri ekki
faðir hans heldur Hermann. Í kjölfar vitnisburðar bróður Lúðvíks
munu Lúðvík og lögmaður hans
krefjast þess í þriðja sinn að fram
fari erfðafræðileg rannsókn.
Hæstiréttur dæmdi nú börn
Hermanns til að greiða 150 þúsund
krónur í kærumálskostnað.
JSS FRETTABLADIDIS
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,ÅKUR ERU ¹ ÖVÅ AÈ JËLAFJÎFIN Å ¹R VERÈI FIMMTÅU
PUNKTA STÕRIVAXTAH¾KKUN 3EÈLABANKANS

Kosningavetur á
yfirdrætti
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2
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ýjustu viðskiptahallatölur benda til þess að enn
meti landsmenn stöðu mála sem svo að krónan sé
of veik og neyti meðan á nefinu standi.
Aðhald ríkisins hefur minnkað með samþykkt
fjáraukalaga og ljóst að stjórnvöld reyna að stilla
sér þannig upp að samdráttar gæti ekki fyrr en að loknum
kosningum. Lausatök í stjórn efnahagsmála og mikill viðskiptahalli auka verulega líkur á því að Seðlabankinn hækki
vexti á aukavaxtaákvörðunardegi 21. desember. Stýrivextir
verða því orðnir 14,5 prósent og framundan er ár sem felur
í sér talsverða hættu á harðri lendingu. Með slælegri stjórn
efnahagsmála hefur verið tekin óþarfa áhætta á dýpri samdrætti í efnahagslífinu í nauðsynlegri aðlögun þess næstu
mánuði.
Stýrivextir Seðlabankans mala hægt en örugglega. Eins og
útlitið er nú er ljóst að sá mikli fjármagnskostnaður sem fylgir núverandi og fyrirsjáanlegu vaxtastigi mun leiða til þess
að einverjir einstaklingar og fyrirtæki komast í þrot. Tekjur
þeirra munu einfaldlega ekki standa undir svo miklum vaxtakostnaði. Í hve miklum mæli slíkt verður er ómögulegt að sjá
fyrir, en ljóst að full ástæða er til þess að fara varlega á næstunni og reyna eftir megni að draga úr skuldsetningu.
Vaxtamunur við útlönd hefur haldið krónunni sterkri.
Erlendir fjárfestar hafa nýtt sér vaxtamuninn með útgáfu
skuldabréfa í íslenskum krónum og líkur eru á því að nægur
vilji verði áfram til slíkrar útgáfu. Gengi krónunnar er ekki
mjög langt frá því sem gæti samræmst langtímajafnvægi og
því vaxtamunurinn freistandi fyrir fjárfesta. Sá galli er þó á
gjöf Njarðar að slík útgáfa krónubréfa er háð því að á móti
útgáfunni sé einhver sem tilbúinn er að skulda samsvarandi
fjárhæð á þessum háu vöxtum. Því lengur sem hávaxtatímabilið varir því erfiðara verður að finna slíka skuldara.
Frestun á því að takast á við aðlögun í hagkerfinu er því
næsta vafasamur leikur og nauðsynlegt að stjórnvöld séu
minnt á ábyrgð sína í stjórn efnahagsmála. Við þær aðstæður
er nauðsynlegt að stjórnarandstaða haldi mönnum við efnið
og hvetji til skynsamlegs aðhalds í stjórn ríkisfjármála. Við
afgreiðslu fjáraukalaga bar því miður lítið á slíkri aðhaldskröfu frá stjórnarandstöðunni. Það kann að þýða að í komandi
kosningabaráttu verði auðvelt fyrir ríkisstjórnina að vísa
gagnrýni á bug með skírskotun til þess að stjórnarandstaðan
hafi verið tilbúin að eyða enn meiru.
Enda þótt nú stefni í að samdráttareinkenni í hagkerfinu
verði ekki veruleg fyrr en að loknum kosningum, þá skyldu
menn hafa það í huga að það er ekki óalgengt þegar kemur að
aðlögun í hagkerfi að aðlögun hefjist fyrr en flestir eru búnir
að spá. Það gæti því orðið kalt vor í efnahagslífinu.
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6IÈSKIPTABLAÈIÈ OG NÕTT SÅÈDEGISBLAÈ
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SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Að skynja erindið
E

inn af kostunum við það að
alast upp á Siglufirði var sá
að á veturna var nægur snjór.
Göturnar urðu til dæmis að
fyrirtaks sparkvöllum sem við
strákarnir notuðum til linnulausrar fótboltaiðkunar. Við
vorum svo sem ekki neinir
snillingar í þessari íþrótt en það
vantaði hvorki áhuga né keppnisskapið. Sérstaklega er mér
minnisstæður frá þessum árum
einn kunningi minn sem lét sig
aldrei vanta í boltaatið. Honum
voru mislagðir fætur, hann
þvældi sjálfan sig fram og aftur
um allan völl, allt í miklum
æsingi og flumbrugangi, keppnisskapið stóð í öfugum hlutföllum
við getuna. Ef illa gekk, og það
var oft, þá átti hann það til að
hrópa „ég er kominn í stuð“.
Þetta slagorði átti að hvetja bæði
hann og aðra sem voru með
honum í liði. Og öðru hverju
gerði vart við sig hjá samherjunum veik von um að nú væri
komið að því, að knattspyrnuhæfileikar kunningjans brytust
út og hann myndi breytast á
ögurstundu í einhvers konar
siglfirskan Maradona. En það
varð aldrei og „stuðið“ þýddi
bara marklaus ólæti, hlaup, bölv
og ragn og oftar en ekki dundu
skammirnar á þeim sem voru
með honum í liði. Það var enginn
að gera sér neina sérstaka rellu
út af þessu, hann var bara svona
og þetta var hluti af okkar
fótbolta.
Í sjálfu sér kemur mér ekki
við vandræðagangurinn hjá
Samfylkingunni, hann er auðvitað
innanhúsmál þeirra sem þar
starfa. En mér varð mjög hugsað
til þessa kunningja míns að
norðan þegar ég las grein eftir
Mörð Árnason hér í Fréttablaðinu
þar sem hann segir „Ég tek líka
eftir því að formaðurinn er að
finna fjölina sína fyrir átökin
framundan og það er mjög

),,5') '5..!233/.

¥ $!' \ ¥MYNDARVANDINN
mikilvægt að einmitt formaðurinn sé í stuði“. Mörður var að
reyna að útskýra fyrir lesendum
blaðsins þá kenningu Ingibjargar
að þingflokkurinn hafi á undanförnum árum hagað sér þannig að
þjóðin þyrði alls ekki að treysta
því fólki sem þar sæti. Og líkt og
hjá kunningja mínum fyrir
norðan þá skiptir engu máli
getuleysi liðinna ára, öllu skiptir
að vera kominn í stuð, og svo er
hlaupið og snúist og snúist og
hlaupið.
Fyrir þingmenn Samfylkingarinnar hlýtur að vera erfitt að
kyngja því að formaðurinn skuli
varpa ábyrgðinni yfir á þingmannahópinn með þeim hætti
sem hún gerir. Össur Skarphéðinsson, formaður og verkstjóri
þessa traustrúna þingmannahóps,
hlýtur að vera hugsi yfir þessu
útspili formannsins. Ætli sú
hugsun hafi læðst að honum og
öðrum í þingflokknum að kannski
felist vandi Samfylkingarinnar í
því að formaður flokksins hafi
ekki fundið fjölina sína, að hún
hafi ekki verið í stuði hingað til.
Hvernig á til dæmis að túlka
þessi ummæli Ingibjargar í
Fréttablaðinu í gær þar sem hún
talar um erindi sitt í pólitík:
„Fyrir ári síðan var þetta ekki
runnið mér eins í merg og bein
og ég skynjaði þetta ekki jafn
sterkt af því að erindið var ekki
eins nálægt. Nú skynja ég
erindið.“ Ingibjörg hefur verið í
pólitík í 25 ár, hún var forsætis-

ráðherraefni Samfylkingarinnar
árið 2003 og formaður frá 2004.
En nú stuttu fyrir kosningar er
formaður Samfylkingarinnar
sem sagt komin í stuð, nú fyrst
skynjar hún erindið. Samfylkingin sagðist hafa verið tilbúin fyrir
kosningarnar 1999, hún þóttist
reiðubúin fyrir kosningarnar
2003 og nú fyrir kosningarnar
2007 skynjar formaðurinn
erindið sem var ekki runnið
henni í merg og bein fyrir ári
síðan. Það má reikna með að
þetta viðbúnaðarstig Samfylkingarinnar fari vaxandi á næstu
mánuðum, að minnsta kosti í orði
Vandinn er sá að Samfylkingin
virðist hafa sama ofnæmið fyrir
stefnufestu og ég hef fyrir
köttum. Viðbrögðin eru eins hjá
okkur báðum, best að halda sig
sem lengst frá ofnæmisvaldinum.
Í staðinn fyrir stefnu klastrar
Samfylkingin saman nokkrum
málum sem talin eru til vinsælda
fallin. Síðan fylgja upphrópanir
um að nú sé ríkisstjórnin einungis
að framfylgja stefnu Samfylkingarinnar, ásamt hefðbundnum
yfirboðum við gerð fjárlaga og
ábyrgðarleysi þegar kemur að
erfiðum úrlausnarefnum sem
ríkisvaldið stendur frammi fyrir.
En nú eru að koma kosningar
og þá fara ímyndarsérfræðingar
Samfylkingarinnar á kreik.
Eftirfarandi ummæli Ingibjargar
í Silfri Egils síðustu helgi eru
áhugaverð: „Við þurfum að sýna á
næstu mánuðum, mjög sterkt, að
ekki aðeins höfum við erindi
heldur líka að við vitum hvernig
við ætlum að takast á við það
verkefni sem framundan er, við
ætlum að vera trúverðug, starfa
af heilindum, við ætlum að vera
ábyrg – þessa mynd þurfum við
að sýna, þetta er svona ímyndarvandi.“ Ímyndarfræðingar
Samfylkingarinnar standa nú
frammi fyrir þessu tröllvaxna
verkefni.

Leiðin til jafnvægis
umfram það sem gerst hefði ef verðbólgan hefði verið í samræmi við markmið Seðlabankans. Sú hækkun veldur því
að hjónin munu greiða vexti af þessari
viðbótar milljón næstu 16 árin.
kkert er eins mikilvægt fyrir íslenskHvað er til ráða? Við þurfum að stuðla
an almenning og að koma á jafnvægi
að nýju jafnvægi í efnahagsmálum, draga
í íslensku samfélagi og hagkerfi. Loforð
úr stóriðjuframkvæmdum sem valda
stjórnarflokkanna til almennings um
krampakenndri þenslu en þess í stað
betri kjör í formi skattalækkana og hærri
skapa atvinnulífinu heilbrigt starfsumhúsnæðislána hafa því miður reynst
hverfi. Við getum dregið til okkar þekkbjarnargreiði. Nýir útreikningar sýna að
ingarfyrirtæki m.a. í fjármálastarfsemi
verðbólga undanfarinna ára, sem rekja ).')"*®2' 3«,2².
en jafnvægi er alger forsenda þess að þau
má til efnahagsstefnu ríkisstjórnarinn- '¥3,!$«44)2
leiti hingað til lands. Við þurfum að styrkja
ar, hefur étið upp allan ávinninginn af
þann grundvöll sem getur staðið undir öflugu þekklægra skatthlutfalli hjá venjulegum fjölskyldum og
ingarhagkerfi í landinu – menntastofnanir, öflugar
það sem verra er, skuldabyrði þessara heimila hefur
samgöngur og háhraðanettengingu um land allt. Og
aukist verulega.
við verðum að skoða af fullri alvöru aðild að EvrTökum dæmi af hjónum með 500.000 krónur í
ópusambandinu, því upptaka evru myndi – þegar
heildartekjur á mánuði sem tóku 12,5 milljóna króna
fram líða stundir – stuðla að auknu jafnvægi í okkar
húsnæðislán til 20 ára árið 2003. Þessi hjón hefðu að
efnahagsmálum, styrkja rekstrarskilyrði fyriröðru jöfnu fengið 110 þúsund krónur vegna lægri
tækja og bæta verulega kjör heimilanna í landinu.
skatta á kjörtímabilinu. Verðbólgan hefur hins
Öflug fyrirtæki og fjársterkir einstaklingar flýja
vegar hækkað afborgunina af húsnæðisláni þeirra
nú krónuna unnvörpum en íslenskur almenningur
um jafnháa upphæð, m.ö.o. skattalækkunin er öll
situr fastur í rússíbananum.
farin í hærri afborganir af húsnæðisláninu. En það
segir ekki alla söguna – uppreiknaður höfuðstóll
Höfundur er formaður Samfylkingarinnar.
húsnæðislánsins hefur hækkað um 1 milljón króna
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Gefðu milljónir í jólagjöf
Jólapakki sem inniheldur auðugt líf.

Gjafakort fyrir 2 á námskeiðið Úr mínus í plús
og metsölubókin “Þú átt nóg af peningum – þú þarft bara að ﬁnna þá”
Verð aðeins 13.900,- krónur. Pantaðu núna á www.spara.is og við sendum um hæl.

Umsagnir:
“Það er mér sönn ánægja að mæla með þessari
bók. Ég keypti hana vegna þess að ég trúði
ekki hinni ögrandi fullyrðingu höfundar:
“Þú átt nóg af peningum ...” Nú veit ég að þessi
fullyrðing er sönn”
- Þráinn Bertelsson, rithöfundur
“Ég get svo sannarlega mælt með bók Ingólfs.
Félagsmenn sem sótt hafa námskeið hans eru
sammála um að Ingólfur haﬁ opnað þeim leiðir
til að endurskoða fjármál sín og ná betri tökum
á þeim”
-Þórunn Sveinbjörnsdóttir,
varaformaður Eﬂingar

Ingólfur H. Ingólfsson
kennir fólki að spara
milljónatugi á námskeiðinu
Úr mínus í plús.
Ingólfur heldur námskeið um land allt í byrjun næsta árs.
Selfoss • Vestmannaeyjar • Egilsstaðir • Húsavík • Akureyri • Blönduós • Isafjörður • Stykkishólmur • Keflavík • Reykjavík

Fjárhagslegt frelsi
Gefðu vinum og vandamönnum fjárhagslegt frelsi.
Með gjafabréﬁ spara.is á námskeiðið Úr mínus í plús
færir þú þeim, sem þér þykir vænt um, möguleikann
á auðugu líﬁ. Á námskeiðinu er kennt hvernig gera
má meira úr þeim peningum sem við fáum um hver
mánaðamót, hvernig við eigum að njóta þess að eyða
peningunum og hvernig allir geta byggt upp sparnað og
eignir.
Nokkur þúsund Íslendingar hafa nú þegar komið á námskeiðið og fær það einróma lof.

Ummæli frá nemendum
„Þetta er eins og happdrættisvinningur.“
Guðrún Jóhannsdóttir
„Opnar augun og trú á að hægt sé að komast út úr
skuldasúpunni (sbr. veltukerﬁ).“
Hildur Tryggvadóttir
„Lærir ný viðhorf til peninga/skulda/sparnaðar. Vekur von
um betri tíð - og tilhlökkun að takast á við hlutina.“
Halldór Einarsson
„Eintóm ný fræðsla - jákvæð framtíð.
Hef upplýsingar til að deila með börnum mínum. TAKK.“
Arnar Jóhannsson
„... Vildi að ég hefði fengið svona námskeið 20 ára.“
Kjartan Sigurðsson

Nánari upplýsingar í síma 587 2580 og á www.spara.is
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Afnemum
verðtrygginguna
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F

kvæmdastjóri
Samtaka
atvinnulífsins,
tekur í nýju fréttabréfi
samtakanna
undir
sjónarmið
Frjálslynda flokksins
um að hagstjórnartæki
Seðlabankans
virki ekki sem skyldi.

5-2¨!.
4RYGGINGAFÁLÎG

V

átryggingafélag
Íslands
greiddi viðskiptavinum sínum
alls um 6,5 milljarða króna í tryggingabætur á árinu 2005 og ætla
má að bótaupphæðin verði að
minnsta kosti 7,4 milljarðar króna
á árinu sem er að líða. Ljóst er því
að margir urðu því miður fyrir
tjóni en fá sem betur fer tjón sín
bætt, að svo miklu leyti sem unnt
er að bæta skaða með fjármunum.
Starfsfólk VÍS fær ófáar tölvupóstsendingar og upphringingar
frá viðskiptavinum sem þakka
fyrir þjónustu félagsins þegar á
hana reynir. Þær raddir berast
hins vegar ekki jafn víða og eru
ekki eins háværar og raddir
þeirra sem af einhverjum ástæðum eru óánægðir með uppgjör
vegna tjóna.
Margir líta á tryggingar sem
kvöð fremur en nauðsynlega
vernd og öryggi gegn hvers konar
vá. Fólk greiðir iðgjald fyrir tiltekna vátryggingu og kaupir sér
þannig vernd gagnvart tjóni sem
það kann hugsanlega að verða
fyrir en vonar auðvitað að aldrei
reyni á slíkt. Eðli vátrygginga er
að tryggingatakinn fái bættan
skaða sem hann verður fyrir,
hvorki meira né minna. Sumir
telja sig bera skarðan hlut frá
borði við tjónauppgjöf og spyrja
sem svo: „Fyrir hvað hef ég eiginlega borgað öll þessi ár ef ég fæ
svo ekkert út úr tryggingunum
þegar á þarf að halda?“ Þarna
gætir misskilnings varðandi eðli
trygginga. Menn líta alltof oft á
tryggingariðgjald sem einhvers
konar innistæðu í tryggingafélaginu sem þeir „eigi rétt á að fá til
baka“ í formi tjónsuppgjörs. Það
er auðvitað ekki svo heldur borgar tryggingartaki tryggingafélag-

inu fyrir að
taka á sig
áhættu og
skuldbinda
sig til að
greiða
bætur
ef
viðkomandi verður
fyrir tjóni
sem tryggingin nær
3'%)2 "!,$523
yfir. Tjónsuppgjör eru mjög mismunandi,
allt frá kostnaði sem nemur
nokkrum þúsundum króna upp í
tugi milljóna króna. Fæstir gera
sér til dæmis grein fyrir því að
greiðslur vegna ökutækjanna
sjálfra eru aðeins brot af heildarupphæð bóta þegar bílar lenda í
árekstri og fólk slasast það mikið
að leiði til varanlegrar örorku.
Slysabætur geta skipt milljónum
króna, jafnvel tugum milljóna
króna í alvarlegustu tilvikunum.
Slysabætur er ekki staðlaðar
greiðslur heldur miðast þær við
flókna útreikninga þar sem tekið
er tillit til aldurs og tekna viðkomandi. Fyrir nokkrum árum, áður
en ég réðst til starfa hjá Vátryggingafélagi Íslands, heyrði ég um
harðan árekstur tveggja bíla á
Suðurlandsvegi. Þar slösuðust
fjórir ungir menn lífshættulega
og þrír þeirra hlutu varanlega
örorku. Ekki datt mér í hug að
áreksturinn kæmi verulega við
fjárhag tryggingafélagsins, sem
reyndar var VÍS. Annað kom á
daginn. Heildartjónabætur vegna
þessa eina umferðarslyss voru
áætlaðar um 60 milljónir króna!
Það gefur því auga leið að þurft
hefur mörg tryggingariðgjöld og
sterkan sjóð til þess að standa
undir þeim kostnaði.
„Tryggingafélagið vísaði í smáa
letrið og kom sér undan að borga,“
segja gjarnan þeir sem lýsa

óánægju sinni. Hvað VÍS varðar
er staðreyndin sú að í tryggingaskilmálunum er alls ekkert „smátt
letur“ að finna. Skilmálar einstakra trygginga á okkar vegum
eru vel skilgreindir og útskýrðir á
sérstökum blöðum og í bæklingum sem viðskiptavinir fá afhenta
þegar þeir kaupa tryggingar. Sé
skilmálum síðan breytt er viðskiptavinum undantekningarlaust
sent bréf þar að lútandi til kynningar og útskýringar. Við teljum
hreint ekki eftir okkur að upplýsa
viðskiptavini okkar enda sýnir
reynslan að fæstir kynna sér
tryggingaskilmála nægilega vel
og halda oft að vátryggingaverndin sé víðtækari en þar er kveðið á
um. Algengt er til dæmis að fólk
rugli saman skilmálum innbústryggingar annars vegar og húseigendastryggingar hins vegar og
telji að innbústrygging nái til tjóns
á teppi eða parketi. Staðreyndin er
hins vegar sú að engin innbústrygging bætir tjón á gólfefnum
heldur kemur þar til kasta húseigendatryggingar.
Tryggingastarfsemi er í eðli
sínu áhættusöm atvinnugrein og
aldrei að vita hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Langan tíma
getur tekið að gera upp tjón af
ýmsu tagi, til dæmis geta liðið
nokkur ár frá slysi þar til endanlega er kveðið upp úr með örorku
þeirra sem slösuðust. Þá fyrst
kemst á hreint hve miklar bætur
falla á tryggingafélagið. Þess
vegna eru það sjálfsögð og augljós búhyggindi að áætla strax, og
leggja til hliðar, fjárupphæð fyrir
slíkum útgjöldum. Viðskiptavinir
verða að geta treyst því að
vátryggingafélag þeirra standi
undir þeim skuldbindingum sem á
það falla ef eitthvað bjátar á.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Vátryggingafélags Íslands.
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rjálslyndi flokkurinn hefur lagt fram
þingsályktunartillögu
um að fela stjórnvöldum að hefja undirbúning þess að afnumin
(AGUR L¹NASTOFNANA OG
verði
verðtrygging
LÅFEYRISSJËÈA
húsnæðislána.
3)'52*«. ¶«2¨!23/.
Helstu rök fyrir
Íslenskt fjármálakerfi
afnámi verðtryggingar lána eru
er orðið hluti af alþjóðlegu
þau að hún kemur í veg fyrir að
umhverfi og þess vegna þarf að
vaxtahækkanir sem Seðlabankaðlaga reglur þess og kjör því
inn beitir til að slá á þenslu virki
sem almennt gerist í vestrænum
sem skyldi.
ríkjum. Lánskjör íbúðalána til
Fylgjendur
verðtryggingar
almennings eru einn þeirra þátta
hafa talið að með verðtryggingu
sem þarf að aðlaga en í Evrópu
heyra verðtryggingar til algerra
lána á Íslandi sköpuðust forsendundantekninga.
ur fyrir lægri vöxtum og stöðugÞað er mjög mikilvægt að hafa
leika en sú hefur alls ekki orðið
í huga að afnám verðtryggingar
raunin. Íslendingar búa við hæstu
vexti í Evrópu og frá því að gríðmun ekki skerða hag lánveitenda
eins og lífeyrissjóðanna til lengri
arleg hækkunarhrina stýrivaxta
tíma litið. Afnám verðtryggingar
hófst í maí 2004 hafa stýrivextir
yki á stöðugleika í efnahagslífinu
hækkað um 264% en verðbólga
þar sem lánastofnanir þyrftu í
hefur fjórfaldast á sama tíma.
auknum mæli að taka tillit til
Þetta sýnir að hækkun stýristýrivaxta Seðlabankans í öllum
vaxta hefur alls ekki tilætluð
ákvörðunum sínum.
áhrif, enda bera langtímalán
Við afnám verðtryggingar
jafnan fasta verðtryggða vexti.
gæti lánveitandi ekki varpað allri
Breyting stýrivaxta hefur lítil
ábyrgð á verðbólguáhættu á lánsem engin áhrif á verðtryggðu
takandann og það mundi ýta
lánin og þar með hefur umrædd
undir ábyrga efnahagsþróun. Við
hækkun stýrivaxta lítil áhrif til
breytinguna mundi einnig skapað minnka þenslu. Einu merkjanast þrýstingur til lækkunar
legu áhrif stýrivaxtahækkana
vaxtastigs í landinu þar sem lánvarða minni fyrirtæki og einveitendur og lántakendur yrðu að
staklinga sem tekið hafa skammtaka mið af raunhæfum vaxtatímalán. Búast má við að stýrikröfum.
vaxtahækkunin snerti einkum þá
sem standa hvað lakast að vígi
við öflun lánsfjár.
Höfundur er þingmaður FrjálsVilhjálmur Egilsson, framlynda flokksins.

Smátt letur og tryggingabætur

Styttu söluferlið
og auktu söluna
Microsoft Dynamics CRM gerir sölu- og markaðsfólki kleift
að beina sérsniðnum skilaboðum til núverandi og væntanlegra viðskiptavina, stytta söluferlið og auka söluna.
• Styrktu tengslin við viðskiptavinina
• Framkvæmdu snjallara markaðsátak
• Haltu betur utan um verkefnin
• Breyttu ábendingum um sölu í tækifæri
• Breyttu upplýsingum í mikilvæg markaðsgögn
TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum
og um 450 starfsmenn. Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í rúmlega
20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software hefur ítrekað verið heiðrað
sem eitt af framsæknustu fyrirtækjum Evrópu á „Europe´s 500” listanum.
Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við söludeild
í síma 545 3200 eða á netfangið sala@maritech.is

www.tm-software.com

Maritech

Sett kynnir vönduð húsgögn
á sannkölluðu jólaverði

kr. 261.700.CALIAITALIA SÓFASETT 3+2
Vandað og afar glæsilegt sófasett alklædd hágæða ítölsku leðri.
Einnig er hægt að fá stóla í þessu sama módeli. Fáanlegur í
dökkbrúnu og beige.

Ný sending
af svefnsófum.
Komdu við og
skoðaðu úrvalið.

kr. 89.900.-

kr. 99.900.JANE TUNGUSÓFI

Vandaður svefnsófi með heilsudýnu og Microfiber áklæði.
Hlífðardýna fylgir með. Veldu aðeins það besta fyrir þína gesti.
Stærð dýnu: 140 x 200 sm

Notalegur tungusófi sem hentar fyrir framan sjónvarpið.
Fáanlegur í dökku og ljósu.

kaldaljós 2006

PREMIUM SVEFNSÓFI

Rafmagnsnudd

kr. 49.900.-

TORKELSON

MEGAN HÆGINDASTÓLL

TORKELSON BORÐSTOFUSETT

Þægilegur hægindastóll klæddur vönduðu ítölsku leðri.
Rafmagnsnuddstóll með mörgum stillingum. Er einnig fáanlegur
með Microfiber áklæði (kr. 43.900.-).

Stílhrein og falleg sænsk borðstofuhúsgögn úr eik og hnotu.
Þetta eru gegnheil gæði á góðu verði.

VISCOLEX
VISCOLEX YFIRDÝNA Á ÓTRÚLEGU VERÐI
Hágæða yfirdýna sem hefur vakið verðskuldaða athygli.
Með því að nota Viscolex yfirdýnuna verður gamla dýnan
eins og ný - jafnvel betri.
Bjóðum einnig Viscolex heilsukodda
á aðeins kr. 4.900.- en þeir hafa slegið
rækilega í gegn hjá okkur.

VISA OG EURO
RAÐGREIÐSLUR

OPNUNARTÍMI: MÁNUD - FÖSTUD 11:00 - 18:00 LAUGARDAGA 11:00 - 16:00 SUNNUDAGA 13:00 - 16:00
SETT HÚSGAGNAVERSLUN • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 534 1400 • WWW.SETT.IS
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„Í meðförum góðra skálda eru áhrif
orða slík að við skiljum þau ekki til
hlítar.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Nóbelsverðlaunin afhent í fyrsta sinn

 &YRSTA ÅSLENSKA AUGLÕSINGIN

.ËBELSVERÈLAUNIN VORU AFHENT Å FYRSTA SINN Å
3TOKKHËLMI ¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  6EITT VORU
VERÈLAUN Å FLOKKI EÈLISFR¾ÈI EFNAFR¾ÈI L¾KNIS
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HEFÈU SKARAÈ FRAM ÒR ¹ SÅNU SVIÈI
¶ËTT .OBEL HAFI ALDREI SAGT ÖAÈ BERUM ORÈUM
TELJA MARGIR AÈ HANN HAFI EFNT TIL VERÈLAUNANNA
TIL AÈ B¾TA FYRIR ÖAÈ AÈ UPPFINNINGAR HANS VORU
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VERÈLAUNIN HUGSANLEGA VIRTUSTU VERÈLAUN HEIMS
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UM TANNL¾KNINGAR BIRTIST Å
¶JËÈËLFI
 3P¹NN OG "ANDARÅKIN

UNDIRRITA 0ARÅSARS¹TTM¹LA
OG BINDA ENDA ¹ SKAMM
VINNT STRÅÈ
 "IFREIÈ ER EKIÈ Å FYRSTA SINN

NORÈANLANDS FR¹ !KUREYRI
AÈ 'RUND Å %YJAFIRÈI
 !LÖJËÈA 2AUÈI +ROSSINN

HLÕTUR FRIÈARVERÈLAUN
.ËBELS
 2AUÈI +ROSS ¥SLANDS ER

STOFNAÈUR Å 2EYKJAVÅK

!,&2%$ ./"%,

+ING (ALLDËR ,AXNESS $ALAI ,AMA OG .ELSON
-ANDELA

 ¥SLENDINGAR SKRIFA UNDIR

HAFRÁTTARS¹TTM¹LA 3AMEIN
UÈU ¶JËÈANNA

3)'52¨52 3+²,!3/. 3%845'52 ¥ $!'

Kærar þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur samúð
og vinarhug vegna andláts eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Ólafs Þorlákssonar
bónda á Hrauni í Ölfusi.
Helga Sigríður Eysteinsdóttir
Þórdís Ólafsdóttir
Ólafur Þór Ólafsson
Guðrún Ólafsdóttir
Helgi Ólafsson
Hjördís Ólafsdóttir
Marc Origer
Ásdís Ólafsdóttir
Sverrir J. Matthíasson
Þórhildur Ólafsdóttir
Hannes Sigurðsson
Herdís Ólafsdóttir
Þórhallur B. Jósepsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður og afa,

Árna Sigurðssonar
Þrastargötu 8, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa Eiríki Jónssyni lækni
og starfsfólki Landspítalans við Hringbraut.
Guð blessi ykkur öll.

&ORVITNIN REKUR MIG ¹FRAM
„Þetta er nú bara eitt af því
sem gerist í lífi allra sem fá
að lifa meðalævi,“ segir
Sigurður Skúlason leikari,
skáld og þýðandi, um það að
ná sextugsaldrinum í dag.
Sigurður virðist líka hafa of
mörgu skemmtilegu að
sinna til þess að afmælið
eigi hug hans allan. „Já það
er nóg að gera en ég verð
samt að játa að það er eitt
og annað sem hangir á spýtunni við afmælið. Ég er nú
til að mynda að hætta sem
fastráðinn leikari við Þjóðleikhúsið en er samt fjarri
því að hætta að leika.“
Á ferli sínum við Þjóðleikhúsið hefur Sigurður
leikið á annað hundrað hlutverka og það allt síðan hann
kom fyrst fram á sviðið í
leikritinu
Ferðinni
til
tunglsins, sem frumsýnt
var 5. janúar 1957. En Sigurður hefur ekki látið sköpunarkraftinn nema staðar
við leiklistina heldur einnig
tekist á við að yrkja, þýða

og sitthvað fleira. „Það er
satt, ég hef alltaf verið haldinn forvitni um tilveruna og
manneskjuna og því fylgir
ákaflega rík tjáningarþörf.
Þörf til þess að tjá umhverfi
sitt, upplifanir og tilfinningar. Þessi sköpunarþörf
er tengd sextugsafmælinu
því um þessar mundir
kemur út hljóðbók sem heitir „og líf vort aðeins leit“ en
þar les ég ýmis ljóð og texta
sem eru mér hugleiknir og
hafa raunar verið margir
hverjir um langa hríð.“
Á hljóðbókinni er að
finna fjölbreytta flóru texta
og meðal þess sem vekur
athygli er „Fyrir Júlíu, fyrir
Lennon“ en fyrir skömmu
var Sigurður kynnir á stórtónleikum sem haldnir voru
til þess að heiðra minningu
og list Lennons. „Það kom
mér ánægjulega á óvart að
lagið Julia var upphafslag
tónleikanna svo mér gafst
færi á að hefja kynninguna
á lestri tengdan þessu fal-

lega lagi. Ég hef haft sterkar taugar til Lennons, listar
hans og lífssýnar allt frá
því snemma á sjöunda áratugnum svo þetta var sérstaklega ánægjulegt.“
Það er greinilega í nógu
að snúast hjá Sigurði um
þessar mundir og orkan er
mikil. „Já, starfsorkuna
sæki ég meðal annars í
reglulega hreyfingu, svo
einfalt er það nú. Ég hreyfi

mig alltaf eitthvað á hverjum degi hvort sem það er
badminton, sund, ganga eða
annað og það er það sem
heldur mér gangandi.“ Eins
og Sigurðar er von og vísa
er sköpunargleðin í aðalhlutverki á afmælisdaginn
en í dag kl. 15 verður efnt
til kynningar á hljóðbók
Sigurðar á Súfistanum og
þangað eru allir velkomnir.
MAGNUSG FRETTABLADIDIS

Ingigerður R. Árnadóttir
Árni Ragnar Árnason
Elmar Freyr Árnason

Elsku dísin, litla dóttir okkar,
systir og barnabarn,

Svandís Þula Ásgeirsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Baldur Guðnason
Hraunbæ 116, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík,
mánudaginn 11. desember kl. 15.00.
Sigrún Gunnarsdóttir
Hrafn Norðdahl
Hjörtur Elvar Hjartarson
og barnabörn.

Reinhold Richter
Herdís Hübner

sem lést af slysförum laugardaginn 2. desember síðastliðinn, verður jarðsungin frá Langholtskirkju miðvikudaginn 13. desember kl. 11.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlega bent á Barnaspítala Hringsins, í von um bata
Nóna Sæs. S. 543 3724.
Hrefna Björk Sigurðardóttir
Ásgeir Ingvi Jónsson
Pálmi Freyr Steingrímsson
Nóni Sær Ásgeirsson
Sigurður J. Pálmason
Auður Eysteinsdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Hjalti Svanberg Hafsteinsson
Þóra Kristjánsdóttir
Jón Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Áskær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán V. Þorsteinsson
fyrrv. rafiðnfræðingur og kennari,
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði,

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

sem andaðist á gjörgæsludeild LSH Fossvogi
mánudaginn 4. desember, verður jarðsunginn frá
Víðistaðakirkju þriðjudaginn 12. desember kl. 14.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð
Fríkirkjunnar í Hafnarfirði eða líknarstofnanir.
Erla Guðmundsdóttir
Inga Þóra Stefánsdóttir
Helga Björg Stefánsdóttir
Rögnvaldur Guðmundsson
Elfa Stefánsdóttir
Haraldur J. Baldursson
Víðir Stefánsson
Elín R. Sigurðardóttir
Magnús Hjörleifsson
barnabörn og barnabarnabörn
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát ástkærrar
systur okkar, mágkonu og frænku,

Sigríðar Gizurardóttur
lífeindafræðings, Kvisthaga 29, Reykjavík.
Lúðvík Gizurarson
Valgerður Guðrún Einarsdóttir
Bergsteinn Gizurarson
Marta Bergman
Sigurður Gizurarson
Guðrún Þóra Magnúsdóttir
Dagmar Sigríður Lúðvíksdóttir Trausti Pétursson
Dóra Lúðvíksdóttir
Einar Gunnarsson
Einar Lúðvíksson
Georgina Anne Christie
Gizur Bergsteinsson
Bylgja Kærnested
Dagmar Sigurðardóttir
Baldur Snæland
Magnús Sigurðsson
Júlía Sigurðardóttir
Gizur Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson
Ingibjörg Sigurðardóttir
Arnar Loftsson
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Veit ekki hvað ég er
búin að koma mér í
Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur þekkja kannski ekki margir en flestir kannast við listamannsnafnið Lay Low, söngkonunnar sem hefur verið á vörum svo
margra undanfarnar vikur. Í samtali við Bergstein Sigurðsson ræðir Lovísa um
frægð á ofurhraða og hvernig það er að vera leitandi sál á krossgötum.

Þ

egar
blaðamaður
hitti Lovísu á kaffihúsi í miðborginni
voru tvær til þrjár
stundir liðnar frá því
hún var vakin með
þeim fréttum að hún hefði hlotið
fjórar tilnefningar til Íslensku
tónlistarverðlaunanna fyrir nýútkominn frumburð sinn – Please
don’t hate me. „Ég er ennþá hálf
rugluð yfir þessu,“ segir hún. „Ég
var alveg steinhissa þegar ég fékk
fréttirnar í morgun. Miðað við viðtökurnar leyfði ég mér að vona að
ég yrði kannski tilnefnd sem
bjartasta vonin [sem hún er hins
vegar ekki, merkilegt nokk] en
þetta kom mér algjörlega á
óvart.“

"LÒS FYRIR TILVILJUN
Stjarna Lovísu hefur risið hratt að
undanförnu. Fyrir örfáum mánuðum samdi hún nokkrar blússkotnar laglínur á gítar, tók upp og setti
á MySpace-síðuna sína undir
nafninu Lay Low. Í kjölfarið kom
útgáfufyrirtækið Cod Music að
máli við hana og bauðst til að gefa
út plötu. Fyrir nokkrum vikum leit
frumraunin dagsins ljós og í dag
er Lay Low á hvers manns vörum;
hún lék fyrir troðfullri Fríkirkju á
útgáfutónleikum á dögunum og
platan rýkur úr plötubúðum. Ekki
ónýtt ársverk hjá 24 ára gamalli
stúlku.
„Það var nánast tilviljun að ég
fór að syngja blús; ég byrjaði
vegna þess að þetta er þægileg
tónlist til að syngja við, ég get ekki
sungið hvað sem er, og setti það á
netið. Ég fékk ágæt viðbrögð sem
gaf mér meira sjálfstraust og ég
bætti nokkrum lögum við. Áður en
ég vissi af höfðu Cod Music samband og buðu mér að gefa út plötu.
Eftir það varð ekki aftur snúið.“
Hún kveðst vitaskuld himinlifandi yfir að sér gangi vel en í sömu

andrá sé það líka skrýtið. „Það
stóð aldrei til að þetta færi svona.
Ég var bara eitthvað að læðast
með tónlistina mína á netinu. Nú
er ég búin að gefa út plötu og fullt
af fólki veit hver ég er og það
hefur verið dálítið sérstakt að
meðtaka það.“

&RÅKIRKJAN H¹PUNKTURINN
Eðli málsins samkvæmt hefur
árið líka verið annasamt; Lovísa
hætti í Listaháskóla Íslands til að
geta tekið upp plötuna, en er nú í
fullri vinnu í Skífunni á Laugavegi. Nánast hver einasta frístund
er frátekin fyrir tónleika og kynningarstarf og hún játar að síðustu
vikur og mánuðir hafi verið
strembnir. „Ég var dálítið sein að
klára plötuna út af flensu sem
hefur dregist endalaust á langinn.
Ég var ekki orðin nógu góð þegar
ég tók upp plötuna en ákvað að
láta slag standa. Eftir vinnu fer ég
yfirleitt að spila einhvers staðar
og svo kannski á æfingu strax á
eftir, þannig það er ansi mikið að
gera þessa stundina. Mér finnst
þetta mjög gaman en það er ekki
möguleiki á að vera í skóla á sama
tíma.“
Hún segir að útgáfutónleikarnir í Fríkirkjunni hafi verið hápunkturinn hingað til. „Ég vissi ekkert
við hverju átti að búast. Í fyrstu
fannst mér Fríkirkjan vera alltof
stór en svo seldust miðarnir upp í
forsölu. Veikindin voru enn að há
mér og ég dældi í mig penisilíni og
sterum fyrir tónleikana. Þegar ég
mætti var ég í stresskasti og viss
um að ég myndi fá hóstakast og
ekki getað sungið, ég er bara ekki
nógu vön söngkona ennþá. Og það
skánaði ekki þegar ég kom inn í
kirkjuna. Ég er vön að spila á
börum og stöðum þar sem er reykt
og skvaldur í salnum. Þarna var
hins vegar grafarþögn, sem var
nánast vandræðalegt til að byrja

með. En svo byrjaði ég að spila og
stressið minnkaði og eftir á var ég
mjög ánægð með þessa tónleika og
ótrúlega sátt með hvað margir
mættu.“

6EIT EKKI HVAÈ HÒN VILL VERÈA
Hún viðurkennir að vera stressuð
og gagnrýnin á sjálfa sig en þó
innan heilbrigðra marka. „Þetta
heldur mér frekar á tánum en
aftur af mér; ég passa mig á því að
vera alltaf vel undirbúin og þótt ég
sé stundum óánægð með einhverja
tónleika er ég líka ánægð þegar ég
veit að ég hef staðið mig vel.“
Lovísa kveðst vissulega vera
þakklát fyrir viðtökurnar sem hún
hefur hlotið en segir líka að í kjölfar hinnar óvæntu velgengni finnist henni hún standa frammi fyrir
ákvörðunum sem hún var ekki viðbúinn að þurfa að taka. „Þetta
hefur gerst svo hratt að ég er enn
að reyna að átta mig á hvað ég er
búin að koma mér í og hvert ég vil
fara. Ég veit ekki ennþá hvað ég
vil verða þegar ég verð stór en
líður dálítið eins og ég þurfi að
ákveða það núna. Ég á ábyggilega
alltaf eftir að hlusta á tónlist en ég
veit ekkert hvort ég eigi eftir að
spila það sem eftir er.“
6ENJULEGUR UNGLINGUR
Lovísa Elísabet fæddist í London.
Hún er íslensk í móðurættina en
faðir hennar er Breti af srílönksku
bergi brotinn. Tveggja ára gömul
flutti hún heim til Íslands með
móður sinni, bjó í Kópavogi til átta
ára aldurs en þaðan í frá í Laugardalnum. Þótt hún hafi byrjað að
læra á píanó ung að aldri segist
hún ekki hafa verið sérstaklega
listhneigð sem barn og unglingur.
„Ég var bara ósköp venjuleg þegar
ég var yngri, dálítill strákur í mér
og alltaf að gaurast í körfubolta,
en hlustaði á Take That og Blur og
var með plakat af Whitney Houston

Þetta hefur gerst svo hratt að ég
er enn að reyna að átta
mig á hvað ég er búin
að koma mér í og hvert
ég vil fara.
uppi á vegg. Mamma sendi mig
hins vegar í píanónám og þegar ég
var tólf eða þrettán ára byrjaði á
að spila á bassa og gítar og var í
nokkrum hljómsveitum.“
Lovísa gekk í Menntaskólann
við Hamrahlíð og tónlistaráhuginn óx með árunum. Fyrir þremur
árum byrjaði hún í hljómsveitinni
Benny Crespo’s Band, en það var
ekki fyrr en tiltölulega nýlega sem
hún fann hjá sér þörf til að semja
og spila eigið efni. „Ég hef lengi
hlustað á blústónlist, gospel-tónlist
og gamal kántrí, menn á borð við
Hank Williams, og þetta hefur
sjálfsagt bara þróast með mér í
gegnum árin.“

4EKUR LÅFINU EKKI SEM SJ¹LFSÎGÈU
Veikindi hafa sett strik í reikninginn hjá Lovísu. Upp úr tvítugu
fékk hún heilaæxli sem hrjáði
hana í tvö ár og segir hún að það
hafi haft áhrif á sig til frambúðar.
„Þetta var frekar ömurlegur tími.
Ég var orðin hálfgerður öryrki;
gat ekki unnið eða verið í skóla
eða keyrt bíl. En þegar mér batnaði áttaði ég mig á hvað það er
mikils virði að vera heilbrigður.
Það hljómar kannski eins og klisja
en maður lærir að meta lífið upp á
nýtt, taka því ekki sem sjálfsögðu,

og ég reyni að gleyma því ekki. Og
þetta á kannski líka sinn þátt í því
að ég fór að gera eigin tónlist.“
Veikindin urðu meðal annars til
þess að hún fór að læra geislafræði í Háskóla Íslands. „Ég vissi
ekki einu sinni að stétt geislafræðinga væri til fyrr en ég veiktist. Þá
kynntist ég faginu og fannst það
áhugavert og skráði mig í háskólann. Ég hætti hins vegar eftir
rúmt ár því ég fann að verklegi
þátturinn átti ekki við mig. En
þetta var gagnlegt og áhugavert
nám, ég veit til dæmis miklu meira
um líkamann en ég gerði.“

¶AKKL¹T FYRIR AÈ VERA ¹ GËÈUM
STAÈ
Það er orðið algengara en ekki að
íslenskir tónlistarmenn reyni fyrir
sér utan landsteinanna eftir að
hafa getið sér góðan orðstír heima
fyrir. Lovísa er engin undantekning og heldur utan strax eftir áramót í lítið tónleikaferðalag. „Ég
hef aldrei spilað úti áður svo það
verður mjög spennandi. Ég hef
líka mikinn áhuga á ferðalögum
en hef ekki ferðast jafn mikið og
ég vildi.“
Faðir Lovísu og föðurfjölskylda
búa í London og hún hefur haft
annan fótinn þar í gegnum tíðina.
Hún segist þó ekki getað hugsað
sér að flytja frá Íslandi. „Ekki
ennþá að minnsta kosti. Margir
vinir mínir eru að flytja út um
þessar mundir en mér líður vel
hérna heima og er ekki tilbúin að
flytja út strax.“
Fyrir utan tónleika erlendis í
janúar og febrúar er næsta ár
óskrifað blað í huga Lovísu. „Það
er ekkert ákveðið. Ætli ég verði
ekki bara að spila og vinna í Skífunni. Fyrir þann sem hefur ástríðu
fyrir tónlist er eiginlega ekki hægt
að hugsa sér betri stöðu en þá sem
ég er í einmitt núna. Og ég er virkilega þakklát fyrir það.“
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1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.
Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar
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afsláttur

r/kg
Þú sparar 681 k

Humarveisla

267 kr/kg.
kr/kg.
1.264
kr/kg.áður
áður534
1.945
kr/kg.

999 kr/kg.

Goða súpukjöt
Borgarnes lambalæri
hvítlauksmarinerað

Humar 1 kg.

25%

afsláttur

r/kg

Þú sparar 437 k

461 kr/pk. áður 614 kr/pk.

1.311 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.

Goða grillborgarar

Goða lambahamborgarhryggur

r/pk

2.399 kr/stk.
Jólasveinar syngja og dansa - DVD

Þú sparar 600 k

1.399 kr/pk. áður 1.999 kr/pk.
Nóa konfektkassi

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Enginn verður óbarinn Börsungur
Fyrstu mánuðirnir í Barcelona hafa verið þrautaganga fyrir Eið Smára Guðjohnsen eða Guddy eins og hann er jafnan kallaður
í spænskum fjölmiðlum. Hann var ekki tekinn neinum vettlingatökum af áhangendum, fjölmiðlamönnum og sparkspekingum
þegar hann fyrst klæddist Barcelona-búningnum. En blaðamenn íþróttablaðanna Sport, Marca og Mundo Deportivo sem Jón
Sigurður Eyjólfsson ræddi við virðast sammála um að hann hafi nú staðist eldraunina.
„Þegar ég sat á áhorfendapöllunum á
Nou Camp var ég sífellt að heyra
blaðamenn og félagsmenn Barcelona
fárast yfir Eiði Smára,“ segir Javier
Rodríguez Marzo, ritstjóri Sport í
Barcelona. „Þeir sögðu að hann væri
seinn, klaufskur og þar fram eftir götunum. Sömuleiðis kom mér á óvart
hversu sumir blaðamenn gátu verið
óvægnir gagnvart honum þó tölfræðin sýndi að hann væri í raun og veru
að standa sína plikt nokkuð vel. En
stundum hefur Eiður Smári gert axarsköft sem voru vatn á myllu þeirra
sem gagnrýndu hans harðast. Mest
mótlætið sem hann hefur mátt þola
tel ég að hafi verið eftir leikinn gegn
Real Madrid á Bernabeu,“ segir
Marzo. „Börsungar vita vel að það
getur komið fyrir hvaða leikmann
sem er að brenna af í góðu færi. En að
brenna af í dauðafæri á Bernabeu
eins og Eiður Smári gerði í síðustu
viðureign liðanna er dauðasynd hér í
Barcelona,“ segir hann og hlær við.
„En hann lét þetta ekki brjóta sig
niður svo hann virðist hafa þann andlega styrk sem góður leikmaður verður að hafa. Og nú síðustu daga hef ég
heyrt þessa menn sem voru að bölsótast út í hann hæla honum á hvert reipi,
sérstaklega eftir leikinn gegn Werder
Bremen síðasta þriðjudag en þar var
nú aldeilis ekki klaufaskap eða seinagangi fyrir að fara hjá kappanum,“
segir hann.
En hvaða sess skipar Eiður Smári í
spænsku knattspyrnunni? „Það er
nokkuð ósanngjarnt að fara að gera
það upp strax. Leiktíðin er ekki hálfnuð. En hins vegar get ég sagt það að ef
ég væri þjálfari spænska landsliðsins
og Eiður Smári væri landi minn þá
myndi ég velja hann í hópinn. Þetta er
kannski ekki gott dæmi þar sem
spænska landsliðið er með allt niðrum
sig um þessar mundir og ef til vill
lítill sómi að tilheyra því eins og sakir
standa,“ segir Marzo og hlær.

%IÈUR 3M¹RI OG "RASSARNIR N¹ VEL SAMAN
Joan Josep Pallas, blaðamaður hjá
íþróttablaðinu Mundo Deportivo,
þekkir vel til í herbúðum Barcelona
og ber okkar manni vel söguna þaðan.
„Hann er sérlega vel liðinn meðal ann-
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arra leikmanna. Hann er opinn, viðkunnanlegur og reynir hvað hann
getur að aðlagast og það verður ekki
annað sagt en hann hafi náð að gera
það nokkuð fljótt. Það fer sérstaklega
vel á með honum og Brasilíumönnunum í liðinu. Hann situr yfirleitt til
borðs með þeim á fundum og í matartímum. Þá á ég við Ronaldinho, Deco
sem reyndar leikur með portúgalska
landsliðinu en er frá Brasilíu,
Edmilson, Silvinho og Motta.“
Carlos Manuel Sanchez, blaðamaður hjá Marca, segir að þeir sem fylgist
með leikjum Barcelona hafi ekki farið
varhluta af því hversu vel Eiður Smári
og Ronaldinho nái saman á leikvellinum. „Þetta sást vel í leiknum gegn
Werder Bremen,“ segir Sanchez. „Þá
gat Ronaldinho sent boltann blindandi

á Eið Smára því hann vissi nákvæmlega hvar hann væri að finna.“
Spænsku blöðin hafa mörg hver
gefið Eiði Smára viðurnefnin „slátrarinn“ og „morðinginn hljóðláti“. Á
Íslandi þykir Eiður Smári einstaklega
viðkunnanlegur og prúður leikmaður
og því kann Íslendingum að finnast
sem þessi viðurnefni séu ekki réttnefni. Sanchez er aftur á móti með
útskýringar á þessu. „Þetta eru alls
ekki niðrandi viðurnefni í fótboltanum
hér á Spáni,“ segir hann. „Við höfum
þá staðalímynd af norrænu fólki að
það sé yfirvegaðra, kaldlyndara og láti
höfuðið ráða frekar en hjartað. Þessi
staðalímynd og svo sú staðreynd að
Eiður Smári getur gert út af við andstæðingana án þess að fara fram með
miklu offorsi hefur orðið til þess að
hann hefur stundum fengið þetta viðurnefni í blöðunum.“

3NILLINGUR EN EKKI KLAUFI
Blaðamennirnir þrír eru sammála um
það hverjir séu helstu styrkleikar
Eiðs Smára. „Hann les leikinn vel og
dregur varnarmenn andstæðinganna
með sér,“ segir Sanchez. „Þannig
skapar hann svigrúm fyrir Ronaldinho og með sama hætti hefur hann
skapað svigrúm fyrir Iniesta sem er
alla jafna ekki sókndjarfur og skoraði
sárasjaldan en eftir að Eiður Smári
kom inn í liðið hefur hann farið á kostum og skorað tvö mörk. Annað markið
skoraði hann við markteig en hann
gat sjaldan leyft sér að fara svo framarlega áður.“
Og Sanchez heldur áfram að telja
upp kosti okkar manns. „Hann er
markaskorari, vinnusamur og fórnfús. Ég hef lengi fylgst með enska
boltanum svo ég vissi alltaf að hann
væri leikinn en þessa eiginleika hans
uppgötvuðu spænskir áhorfendur
ekki fyrr en Eiður Smári kom með
sýnikennslu sína í leiknum gegn Werder Bremen. Fram að því höfðu margir talið hann klaufalegan.“ Þarna á
Sanchez við einstaklingsframtak Eiðs
Smára þegar hann lék á fjóra varnarmenn Werder Bremen, kom sér
þannig í færi en skot hans hafnaði í
stönginni. Þaðan barst knötturinn til
Guily, samherja hans, sem skaut
framhjá fyrir opnu marki. „Hefði
Eiður Smári skorað hefði það orðið
mark Meistaradeildarinnar til þessa,“
segir Pallas „Og hvað sem síðar verður hefði þetta verið mark sem enginn
myndi gleyma.“
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¶YRNUM STR¹È LEIÈ AÈ HJÎRTUM "ÎRSUNGA
„Vandinn sem beið Eiðs Smára þegar
hann kom til Barcelona var að hann
er eftirmaður hins sænska Henriks
Larsons sem var sérlega vinsæll

Spænsku blöðin hafa mörg
hver gefið Eiði Smára viðurnefnin „slátrarinn“ og „morðinginn hljóðláti“.
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meðal aðdáenda Barcelona,“ segir
Pallas. „Og til að byrja með virtist
alveg sama hvað Eiður gerði; ekkert
var nógu gott að þeirra mati. Samt
er Eiður að standa sig betur en
Larson gerði í raun og veru. Hann
skorar meira sé miðað við leiknar
mínútur, hann er strax farinn að tala
spænsku sem Larson gerði aldrei og
hann er farinn að vera á blaðamannafundum og kominn í samband
við blaðamenn hér meðan við þurftum yfirleitt að hafa samband við
kollega okkar í Svíþjóð til að fá
komment frá Larson svo þetta
dálæti á þeim sænska sem skyggði á
Eið Smára var mér alveg óskiljanlegt. Kannski voru það persónutöfrar hans sem höfðu þessi áhrif og
sú staðreynd að hann brást sjaldnast þegar á reyndi. En ég held að
leikurinn gegn Werder Bremen hafi
verið tímamótaleikur hjá Eiði Smára
og af viðtökum áhangenda að dæma
eftir leikinn tel ég að nú hafi hann
virkilega náð til hjarta Börsunga.“
Sanchez segir að margir hafi verið
undrandi á Frank Rijkaard þjálfara
Barcelona fyrir að festa kaup á leikmanni sem þá átti ekki fast sæti í
Chelsea. „Svo meiddist Eto‘o snemma
á tímabilinu og þá var Eiður Smári
allt í einu kominn í byrjunarliðið og
sú ábyrgð á hans herðar lögð að enginn myndi sakna Níunnar eins og
Eto‘o er oft kallaður. Þetta eru gífurlegar kröfur og það var hart sótt að
Eiði Smára að hann myndi standast
þær og það hefur hann gert.“

%RFIÈASTA ÖRAUTIN AÈ BAKI
En hvað tekur við hjá Eiði Smára í
febrúar þegar Samúel Eto‘o verður
búinn að jafna sig? „Vissulega fer
Eto‘o strax í byrjunarliðið,“ segir
Pallas. „En Rijkaard kann virkilega
að nota mannskapinn og hann er
sanngjarn þjálfari svo Eiður Smári
fer ekki út í horn. Í raun tel ég að
erfiðasta þraut Eiðs Smára sé að
baki en það var að sýna það og sanna
að hann á erindi í stjörnuprýtt Barcelona-liðið. Svo er það alveg ljóst að
leikmaður sem skýtur argentínska
landsliðsmanninum Javier Saviola
aftur fyrir sig hefur sitt hlutverk í
liðinu.“

Þetta kalla ég sko
FLÖT jól!

32” LCD veggsjónvarp

4.520

32”

MD30082
32” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

4.520
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

14. 297

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

Denver DVU-1008 DVD spilari, Superman Returns &
Da Vinci Code á DVD fylgja!

37” LCD veggsjónvarp
37”

6.271

MD30094
37” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

6.271
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

14. 297

Denver DVU-1008 DVD spilari, Superman Returns &
Da Vinci Code á DVD fylgja!

13.999 167.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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Á vegamótunum í Berlín
Freyja Gunnlaugsdóttir
klarinettuleikari býr við
líflega götu í miðborg
Berlínar. Kristrún Heiða
Hauksdóttir tók hús á
henni og fræddist um
borgarlífið, bransann og
músíkina.

„Ég á auðvelt með
að gleyma mér
í góðri frásögn
og það að segja
sögur hefur alltaf
verið stór hluti af
mínu lífi. Það er
mikið sagnafólk í
kringum mig og
ég býst við að það
sé smitandi.“

B

erlínarborg
er
þekkt sem miðpunktur menningarlífs Evrópu og
þar er sannkallað
gósenland fyrir listþyrst fólk. Þar blómstra myndlist, leiklist og tónlist úr ýmsum
áttum í heimsborg með langa
sögu og ríkar hefðir sem opnar þó
arma sína fyrir nýjum straumum,
fólki og tækifærum.
Freyja hefur búið í Berlín í á
áttunda ár, hún fluttist ung út til
þess að halda þar áfram tónlistarnámi sínu en hún lauk meistaragráðu í klarinettuleik frá tónlistarháskóla Hanns Eisler árið 2005.
Hún segir að borgin hafi breyst
töluvert á þessum stutta tíma.
„Fyrst þegar ég kom var borgin
eitt vinnusvæði, kranar og vinnuvélar úti um allt. Síðan hafa risið
skýjakljúfar og ótal byggingar en
landslagið í listunum hefur líka
breyst mikið.“

3ETTLEGRI STEMNING
Andrúmsloftið var líka hlaðið orku
endar var mikil gróska í listalífi
borgarinnar á þessum tíma. „Það
var allt hægt – mikið af listafólki
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fluttist til borgarinnar á þeim tíma
og ódýrt var að leigja íbúðir og
vinnustofur. Það er einn helsti
munurinn á Berlín og öðrum stórborgum eins og til dæmis New
York, þar sem lífsgæðakapphlaupið er svo mikið og dýrt að búa.“ Nú
segir hún að ástandið hafi róast
töluvert með árunum, þó eymi enn
af orkunni. „Það er komið jafnvægi á hlutina og stemningin er
aðeins settlegri en um leið hefur
listalífið kannski markaðsvæðst
meira. Orkan er enn til staðar en
borgin er ekki jafn mikið að
springa út eins og áður.“
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Það voru talsverð viðbrigði
fyrir unga stúlku af Nesinu að
upplifa Berlín í fyrsta sinn. „Það
var allt svo spennandi og stórt til
að byrja með, það að heyra Berlínar Fílharmoníuna spila í fyrsta
sinn var ógleymanlegt, ég hafði
aldrei heyrt nokkru þessu líkt.“
Hún viðurkennir að það hafi tekið
töluvert á að venjast þessum nýju
aðstæðum og komast inn í gamalgróinn tónlistarheim borgarinnar.
„Ég efaðist samt ekki um þetta val
mitt að verða tónlistarmaður eftir
að ég flutti og nú hef ég fundið
minn stað í þessu stóra samhengi.“
Með árunum hefur aðkomustúlkan kortlagt sín horn í borginni og Freyja kveðst vera farin að
skjóta rótum. „Berlín eru vegamót. Fólk kemur hingað til að læra
og finna sig en heldur síðan áfram.
Svo eru sumir sem ílengjast, eins
og ég.“

&JÎLBREYTNIN MIKILV¾G
Freyja hefur leikið með hljómsveitum og kammerhópum í Berlín
auk þess sem hún kemur reglulega fram sem einleikari. Hún
kveðst síður vilja takmarka sig
við eina tegund tónlistar og segist
læra mest á því að spila sem fjölbreyttasta tónlist. Þá stundina var
hún til dæmis á kafi í hárómantík,
á leið að leika í ljóðadagskrá og
hugðist svo leggjast yfir nokkrar
þungar sónötur.
„Á síðasta ári spilaði ég mikið
af nýrri músík og hljóðritaði
geisladisk með einleiksverkum
fyrir klarinett frá 20. öldinni,“
segir hún. Freyja valdi þá efnisskrá sem innihélt bæði „klassísk“
verk innan nútímatónlistarinnar
og verk sem sérstaklega voru
skrifuð fyrir hana. Hún hefur auk
þess tekið upp hljómdisk með
ítalska
cembalomleikaranum
Luigi Gaggero.
En starf tónlistarmannsins hlýtur að á köflum að vera dálítið einmanalegt? „Maður eyðir auðvitað
óhemju miklum tíma einn inn í herbergi að æfa sig,“ segir
Freyja hlæjandi. „En það
er allt í lagi þegar
maður hefur takmark, mér líður voða
vel einni inni í
herbergi.“ Freyja
áréttar að það sé
líka alltaf eitthvað
að gerast í menningarlífinu í Berlín
og hún sé jafnan
dugleg að sækja tónleika. „Það eru svo
margar tónlistarstefnur sem hafa gert Berlín
að sinni höfuðborg, til
dæmis er hér lífleg
djassmúsíksena,
og líka electro
og techno þó
það sé ekki
alveg
minn
tebolli.“
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.Ò SÅÈAST LÁK &REYJA 'UNNLAUGSDËTTIR ¹ KAMM
ERMÒSÅKH¹TÅÈ Å 0ËLLANDI EN HIN ¹RLEGA !GRICOLA
H¹TÅÈ VAR AÈ ÖESSU SINNI HELGUÈ AFM¾LI
-OZARTS ¶AR LÁK &REYJA KLARINETTUKONSERT HANS
¹SAMT 0ËLSKU KAMMERSVEITINNI OG STJËRNAÈI
SVEITINNI SJ¹LF b+LARÅNETTUKONSERT -OZARTS ER
GULLFALLEGT VERK HANN ER SÅÈASTA VERKIÈ SEM
-OZART SKRIFAÈI FYRIR HLJËMSVEIT OG EF MIG MIS
MINNIR EKKI SÅÈASTA VERKIÈ SEM HANN KL¹RAÈI
¹ÈUR EN HANN DË -ÁR ÖYKIR MJÎG V¾NT UM
ÖENNAN KONSERT EN ÁG SPILAÈI HANN ¹ LOKAPRËF
INU MÅNU FR¹ TËNLISTARH¹SKËLANUM HÁR Å "ERLÅN
OG ÖAÈ ER GOTT AÈ KOMA TIL BAKA AÈ VERKINU %NGU AÈ SÅÈUR FINNST MÁR ALLTAF
ERFITT AÈ SPILA -OZART 4ËNLISTIN ER SVO N¹TTÒRULEG OG EINFÎLD OG AÈ SAMA
SKAPI GEGNS¾ ÖAÈ ER AUÈVELT AÈ GERA OF MIKIÈ MAÈUR VERÈUR AÈ TREYSTA
TËNLISTINNI ¶AÈ ERU TIL GËÈAR HEIMILDIR UM HVERNIG ÖESSI TËNLIST VAR SPILUÈ
ÖAÈ ER MIKILV¾GT AÈ ÖEKKJA STÅLINN OG SÎGUNA 6IÈ ERUM ¹BYRG FYRIR AÈ KOMA
ÖVÅ ¹LEIÈIS SEM TËNSK¹LDIÈ HAFÈI AÈ SEGJA TIL ÖESS AÈ GETA ÖAÈ VERÈUR MAÈUR
AÈ GERA TËNVERKIÈ AÈ SÅNU MANNLEGAR TILFINNINGAR BREYTAST EKKI OG TËNLISTIN ER
LEIÈ TIL AÈ TÒLKA TILFINNINGARm

'AMALL DRAUMUR
„Þegar ég var lítil ætlaði ég að
læra á saxófón. Það var alveg
draumurinn! Ég mætti í tónlistarskólann á Seltjarnarnesi og ætlaði
nú aldeilis að byrjað að læra. Þá
tilkynnti Björn Th. Árnason
fagottleikari mér að ég væri með
of litla fingur til að spila á
saxófóninn. Hann sannfærði mig
með miklum fortölum að ég ætti
að prófa klarinettuna og síðan
gæti ég fengið að skipta eftir eitt
til tvö ár. Ég samþykkti það með
miklum semingi.“
Freyja ílengdist í klarinettunáminu en dreymir þó stöku sinnum um saxófóninn. „Ég er reyndar að byrja að fara í saxófóntíma
mér til gamans. Ég vélaði nefnilega saxófón út úr gömlum vini
mínum,“ segir hún sposk. Það er
því aldrei að vita nema hressilegir
fönktónar berist út um gluggann í
Rosa Luxemburgstrasse.
Freyja segist reyna að koma
reglulega heim til Íslands og
kveðst gjarnan vilja spila meira
þar. „Það er alltaf pínu öðruvísi að
spila heima, það skiptir máli þegar
maður spilar fyrir fólkið sitt – það
er persónulegra og oft gaman að
hafa alla vini sína í salnum.“
!F SÎGUFËLKI
„Það var ýmislegt sem
hefði legið beinna við en
tónlistin,“ segir Freyja
um framavalið. „Ég
kem til dæmis ekki úr
mikilli
tónlistarfjölskyldu, fyrir utan afa
minn sem var skáld og
trúbador.“ Bækur hafa
til dæmis fylgt Freyju
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&REYJA SEGIR AÈ
ÕMISLEGT HAFI
LEGIÈ BEINNA
VIÈ EN
TËNLISTIN

alla tíð og ber heimili hennar þess
skýrt vitni. „Ég var og er alveg
ægilegur bókaormur,“ segir hún
og hlær. Hún kveðst vera hrifnæm
á bækurnar eins og annað en að
sama skapi gagnrýnin. „Ég á auðvelt með að gleyma mér í góðri
frásögn og það að segja sögur
hefur alltaf verið stór hluti af
mínu lífi. Það er mikið sagnafólk í
kringum mig og ég býst við að það
sé smitandi. Ég bjó lengi hjá afa
mínum sem var gamall sjóari og
hann sagði mér sögur alla mína
barnæsku. Þá lærðist mér að hver
steinn hefur sína sögu.“
Það bakland hefur reynst
Freyju vel, ekki aðeins í túlkun
tónlistarinnar heldur líka í óvæntum íhlaupaverkefnum en hún
hefur tekið að sér að lóðsa forvitna íslenska ferðamenn um
borgina. „Þar fæ ég útrás í að
segja sögur sem kom mér
skemmtilega á óvart. Ég á auðvelt
með að romsa upp úr mér sukksögunum um Weimarlýðveldið og
hirð Friðriks mikla. Leiðsögumannastarfið er fyrirtaks tilbreyting frá hinni vinnunni en ég hef
reyndar ekki unnið ærlegt handtak síðan ég var átján ára og vann
í kjötborðinu í Hagkaup,“ segir
Freyja og skellihlær minnug þess
að þar fann klarinettukennarinn
hana einn daginn við að skera
kótelettur og spurði hvað hún væri
eiginlega að gera við hendurnar á
sér!
Freyja unir glöð við sitt í Berlín
en þó blundar í henni flakkari.
Starfið hefur líka fært hana til
fjarlægari staða en hún hefur
haldið tónleika víða um Evrópu og
í Bandaríkjunum og aukinheldur
kennt á klarinett í Kóreu. „Mér
finnst ósköp gaman að koma á
nýja staði og fæ enn fiðrildi í magann af tilhugsuninni en mér finnst
hræðilegt að ferðast, ég verð agalega flugveik og sjóveik,“ segir
hún og kímir. „Það er eitt af því
besta við tónlistina að það eru
engin takmörk fyrir því hvert hún
þeytir manni.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

www.ormsson.is
SMÁRALIND · SÍMI 530 2900

Gallery Kynnisferðir, Nordica hotel

2006

4+.)6)4 /' 3+!0!.$)
(5'35.
'UÈNÕ +¹RADËTTIR ER FRAMKV¾MDASTJËRI
'AGARÅN LEIÈANDI FYRIRT¾KIS Å HEIMI
MARGMIÈLUNAR ¹ ¥SLANDI
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3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR
,AUSAR STÎÈUR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
+RÅU¹SI 
-YNDMENNTAKENNARITEXTILKENNARI VBARNSBURÈARLEYÙS
%NGIDALSSKËLI
   AUDUR ENGIDALSSKOLIIS
V"REIÈVANG
+ENNSLA YNGRI NEMENDA VEGNA FORFALLA
(RAUNVALLASKËLI
  HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS
$REKAVÎLLUM 
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR
SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
(VALEYRARSKËLI   HELGI HVALEYRARSKOLIIS
!KURHOLTI 
5MSJËNARKENNARI Å  BEKK FR¹ ¹RAMËTUM
ÅSL ENSKA ST¾RÈFR¾ÈI
%NSKUKENNSLA E ¹RAMËT
3KËLALIÈI 
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI 
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
V(LÅÈARBERG
3KËLALIÈI
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
V(RAUNTUNGU
+ENNSLA Å SÁRDEILD
3KËLALIÈI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
V®LDUTÒN
+ENNARIEÈA ÖROSKAÖJ¹LÙ Å SÁRDEILD F UNGLINGA
¥ÖRËTTAKENNARI HLUTASTARF
3KËLALIÈI

3VIÈSSTJËRI -ENNTASVIÈS
"ORGARSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK AUGLÕSIR LAUSA TIL
UMSËKNAR STÎÈU SVIÈSSTJËRA -ENNTASVIÈS
(LUTVERK OG ¹BYRGÈARSVIÈ
o "ER ¹BYRGÈ ¹ STJËRNUN REKSTRI DAGLEGRI YÙRSTJËRN OG SAM
H¾ÙNGU STARFSKRAFTA -ENNTASVIÈS Å UMBOÈI MENNTAR¹ÈS
o (EFUR FRUMKV¾ÈI OG STÕRIR STEFNUMËTUNARVINNU Å
M¹LAÚOKKNUM
o &ORYSTA Å ÖRËUN NÕRRA HUGMYNDA OG INNLEIÈINGA NÕRRA
HUGMYNDA Å M¹LAÚOKKNUM
o 5NDIRBÕR M¹L FYRIR MENNTAR¹È OG BER ¹BYRGÈ ¹ EFTIRFYLGNI
MEÈ ¹KVÎRÈUNUM R¹ÈSINS
o "ER ¹BYRGÈ ¹ STARFS OG FJ¹RHAGS¹¾TLUN -ENNTASVIÈS
o 4EKUR Ö¹TT Å SAMSTARÙ YÙRSTJËRNAR BORGARINNAR
o ,EIÈIR SAMSTARF VIÈ AÈRA OPINBERA AÈILA Å M¹LEFNUM SVIÈSINS
INNANLANDS OG UTAN
(¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ &RAMHALDSMENNTUN
SEM NÕTIST Å STARÙ ¾SKILEG
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STJËRNUN REKSTRI OG MANNAFORR¹ÈUM
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STJËRNUN MENNTASTOFNANA ¾SKILEG
o ,EIÈTOGAH¾ÙLEIKAR SKIPULAGSH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STEFNUMËTUNARVINNU
o ¶EKKING OG REYNSLA AF OPINBERRI STJËRNSÕSLU EINKUM
SVEITARFÁLAGA ¾SKILEG

!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
(AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK

o ,IPURÈ OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o (¾FNI Å AÈ KOMA FRAM OG TJ¹ SIG B¾ÈI Å TALI OG
Å SKRIFUÈU M¹LI
o (¾FNI TIL AÈ TJ¹ SIG ¹ ENSKU OG EINU NORR¾NU TUNGUM¹LI
"ORGARR¹È R¾ÈUR Å STARÙÈ AÈ FENGINNI TILLÎGU BORGARSTJËRA "ORG
ARSTJËRI ER YÙRMAÈUR SVIÈSSTJËRA -ENNTASVIÈS 5M LAUN OG ÎNNUR
STARFSKJÎR FER SAMKV¾MT REGLUM UM RÁTTINDI OG SKYLDUR STJËRN
ENDA HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG OG ¹KVÎRÈUN KJARANEFNDAR 2EYKJA
VÅKURBORGAR 5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL SKRIFSTOFU BORGARSTJËRA Å
SÅÈASTA LAGI  JANÒAR NK MERKT m3VIÈSSTJËRI -ENNTASVIÈSn
5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR -AGNÒS ¶ËR 'YLFASON SKRIFSTOFU
STJËRI BORGARSTJËRA OG +RISTBJÎRG 3TEPHENSEN STARFANDI BORG
ARRITARI
(LUTVERK -ENNTASVIÈS ER AÈ VEITA BÎRNUM OG UNGLINGUM
Å BORGINNI BESTU MÎGULEGU MENNTUN ¹ HVERJUM TÅMA OG AÈ
VERA FAGLEGT FORYSTUAÚ Å MENNTAM¹LUM ¹ VEGUM 2EYKJAVÅK
URBORGAR ¥ ÖVÅ FELST UNDIRBÒNINGUR STEFNUMËTUNAR Å MENNTAR
M¹LUM ¹¾TLANAGERÈ SAMH¾ÙNG OG SAMÖ¾TTING ¹ SVIÈINU
EFTIRLIT OG MAT ¹ ¹RANGRI OG ÖRËUN SKËLASTARFS -ENNTASVIÈ BER
EINNIG ¹BYRGÈ ¹ FULLORÈINSFR¾ÈSLU ¹ VEGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
SAMNINGUM VIÈ EINKAREKNA SKËLA OG SAMSKIPTUM VIÈ ÎNNUR
SKËLASTIG

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

LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
LFASKEIÈI 
,EIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
,EIKSKËLAKENNARI
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
(¹HOLTI 
-YNDLISTAKENNSLA
,EIKSKËLAKENNARI MEÈ ¹HERSLU ¹ ELSTU BÎRNIN
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
(LÅÈARBERGI 
,EIKSKËLAKENNARI

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52

(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS
3TAÈARHVAMMI 
,EIKSKËLAKENNARAR
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS
4JARNARBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARI
3M¹RALUNDUR   SMARALUNDUR HAFNARFJORDURIS
3M¹RABARÈI 
,EIKSKËLAKENNARARUPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
4JARNAR¹S   TJARNARAS HAFNARFJORDURIS
+RÅU¹SI 
,EIKSKËLAKENNARI FR¹ ¹RAMËTUM
SJ¹ HEIMASÅÈU LEIKSKOLINNISTJARNARAS
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
-IKLAHOLTI 
,EIKSKËLAKENNARAR
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
-IÈVANGI 
,EIKSKËLAKENNARAR
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR
VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI

STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM
LAUS STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWMENNTASVIDIS

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM

 SBORG $YNGJUVEGUR  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI















"REKKUBORG (LÅÈARHÒSUM  SÅMI  
'ARÈABORG "ÒSTAÈAVEGI  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(LÅÈABORG %SKIHLÅÈ  SÅMI  
*ÎRFI V(¾ÈARGARÈ SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
,AUF¹SBORG ,AUF¹SVEGI  SÅMI  
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3ELJAKOT 2ANG¹RSELI  SÅMI  
3KËGARBORG %FSTALANDI  SÅMI  
6ESTURBORG (AGAMEL  SÅMI  
6ÎLVUBORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
 ,AUF¹SBORG ,AUF¹SVEGI  SÅMI  

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI  
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
-ENNTASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI

!USTURB¾JARSKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAFI
)NGUNNARSKËLI SÅMI  
 ¥ÖRËTTAKENNARI VEGNA F¾ÈINGARORLOFS
 &ORFALLAKENNARI
 3KËLALIÈAR
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
 2¾STINGAR SÅÈDEGIS
,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARA Å  BEKK OG N¹TTÒRUFR¾ÈI ¹ UNGLINGASTIGI FR¹
¹RAMËTUM
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
 3KËLALIÈAR
2ÁTTARHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å N¹TTÒRUFR¾ÈI Å  STÎÈU
6OGASKËLI SÅMI  
 5MSJËNARKENNARI Å  BEKK VEGNA FORFALLA
®SKJUHLÅÈARSKËLI SÅMI  
 +ENNARI
 ¶ROSKAÖJ¹LFI
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVID
IS 5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËR
AR Å VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

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

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å
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,EIKSKËLINN 3TEKKJAR¹S

,EIKSKËLINN 3TEKKJAR¹S SBRAUT  Å (AFNARÙRÈI ER TVEGGJA ¹RA GAMALL
LEIKSKËLI OG Å SKËLANUM ER HORFT TIL HUGMYNDAFR¾ÈI 2EGGIO %MILÅA
,EIKSKËLINN ER ¹TTA DEILDA OG STARFR¾KTUR Å GL¾SILEGU HÒSN¾ÈI
!ÈSTAÈA ER EINSTAKLEGA GËÈ OG STARÙÈ Å MIKILLI ÖRËUN

¥ 3TEKKJAR¹S VANTAR ¹HUGASAMT STARFSFËLK SEM TILBÒIÈ
ER AÈ TAKA Ö¹TT Å SKEMMTILEGU UPPELDISSTARÙ Å ANDA
2EGGIO %MILIA
%FTIRTALDAR STÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
$EILDARSTJËRI
,EIKSKËLAKENNARAR
,EIKSKËLASÁRKENNARIÖROSKAÖJ¹LÙ
EÈA STARFSMAÈUR MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUN
VEGNA SÁRSTUÈNINGS VIÈ BARN

5M ER AÈ R¾ÈA HEILSDAGS OG HLUTASTÎÈUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLASTJËRI !LDA !GNES
3VEINSDËTTIR Å SÅMA    OG EINNIG
ER H¾GT AÈ S¾KJA UM STÎRÙN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
LEIKSKOLINNISSTEKKJARAS
¥ SAMR¾MI VIÈ JAFNRÁTTISSTEFNU (AFNARFJARÈARB¾JAR ERU
KARLAR JAFNT SEM KONUR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
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3KËLASTJËRI 6OGASKËLA
,AUS ER STAÈA SKËLASTJËRA VIÈ
6OGASKËLA Å 2EYKJAVÅK
¥ SKËLANUM ERU  NEMENDUR Å   BEKK OG VIÈ HANN
STARFA T¾PLEGA  STARFSMENN 6OGASKËLI HËF STARFSEMI SÅNA
 6ERIÈ ER AÈ BYGGJA VIÈ SKËLANN OG STEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ TAKA
NÕBYGGINGU HANS Å NOTKUN Å LOK ÖESSA SKËLA¹RS .ÕBYGGINGIN
ER HÎNNUÈ ÒT FR¹ HUGMYNDUM UM EINSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M ÖAR
SEM OPIN RÕMI SAMVINNA SAMKENNSLA OG ÎÚUGT SAMSTARF VERÈ
UR KJARNI SKËLASTARFSINS

Góðir
hönnuðir,
Pipar auglýsingastofa óskar eftir að ráða
grafíska hönnuði til starfa sem fyrst.
Ef þú vilt slást í hóp framsækinna
og ólíkra einstaklinga sem takast á við
fjölbreytt, alþjóðleg og krefjandi verkefni þá höfum við áhuga á að hitta þig
yfir kaffibolla.
Umsóknir skulu sendar á umsokn@pipar.is
eða með pósti merktar „Halla Guðrún Mixa“
fyrir 15. desember næstkomandi. Fyllsta
trúnaðar verður gætt í meðferð umsókna.

2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL EIN
STAKLINGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA STERKA SJ¹LFSMYND
ÖEIRRA OG SKËLA ¹N AÈGREININGAR !UK ÖESS ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ
STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ GRENNDARSAMFÁLAGIÈ OG SJ¹LFST¾ÈI SKËLA
¥ 6OGASKËLA ER SÁRSTÎK ¹HERSLA LÎGÈ ¹ VELLÅÈAN NEMENDA GËÈAN
N¹MS¹RANGUR OG LÕÈR¾ÈISLEGA Ö¹TTTÎKU STARFSMANNA NEMENDA
OG FORELDRA Å SKËLASTARÙNU 6OGASKËLI ER MËÈURSKËLI Å NEMENDA
LÕÈR¾ÈI LÅFSLEIKNI OG MANNRÁTTINDAFR¾ÈSLU ¥ HAUST HËFST ÖAR
VINNA VIÈ INNLEIÈINGU /LWEUSAR¹¾TLUNARINNAR GEGN EINELTI
-EGINHLUTVERK SKËLASTJËRA ER AÈ
o 6ERA LEIÈTOGI SKËLANS OG VEITA FAGLEGA FORYSTU ¹ SVIÈI
KENNSLU OG ÖRËUNAR Å SKËLASTARÙ
o 3TÕRA OG BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGRI STARFSEMI OG REKSTRI
SKËLANS
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o +ENNARAMENNTUN
o &RAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR UPPELDIS EÈA

KENNSLUFR¾ÈI
o 3TJËRNUNARH¾ÙLEIKAR OG REYNSLA AF STJËRNUN
o &JÎLBREYTT REYNSLA AF KENNSLU OG VINNU MEÈ BÎRNUM
OG UNGLINGUM
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  MARS 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF OG GÎGN ER VARÈA FRUM
KV¾ÈI ¹ SVIÈI SKËLAM¹LA GREINARGERÈ UM HUGMYNDIR UMS¾KJ
ENDA UM FRAMKV¾MD SKËLASTARFSINS AUK ANNARRA GAGNA ER
M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR 
5MSËKNIR SENDIST -ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI 
 2EYKJAVÅK EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
STARFSUMSOKNIRMENNTASVID REYKJAVIKIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA )NGUNN 'ÅSLADËTTIR STARFSMANNASTJËRI
INGUNNGISLADOTTIR REYKJAVIKIS OG !NNA +RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR
SKRIFSTOFUSTJËRI GRUNNSKËLASKRIFSTOFU ANNAKRISTINSIGURDARDOTT
IR REYKJAVIKIS Å SÅMA  
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI +¥ OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
&REKARI UPPLÕSINGAR UM SKËLANN OG SKËLASTARÙÈ ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMASÅÈU 6OGASKËLA ¹ HTTPWWWVOGASKOLIIS

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

STAR FSLÝSING

Hönnun og umsjón með auglýsingum
• Gerð auglýsingaefnis, bæklinga og markpósts
• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsingaog markaðsherferðum
• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd
• Hönnun fyrir vef og grafíkvinna fyrir sjónvarp
•

HÆFNISKRÖFUR

Háskólapróf í grafískri hönnun eða
sambærilega menntun
• Starfsreynsla er æskileg
• Frumkvæði, metnaður, fjölhæfni og lipurð
í mannlegum samskiptum
• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis
•

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar
á sviði sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, almannatengsla, prenthönnunar, vefhönnunar,
markaðsráðgjafar, viðburðastjórnunar ásamt
birtingaþjónustu í samvinnu við Auglýsingamiðlun. Stofan tekur jafnt að sér heildræna
sem afmarkaða þjónustu, allt eftir eðli viðskiptavina og verkefna. Stofan starfar mikið að
alþjóðlegum verkefnum og hefur innanborðs
starfsfólk frá mörgum þjóðlöndum. Breidd þeirrar
þjónustu sem stofan veitir er þess vegna með
því besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

Pipar auglýsingastofa
Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík
sími 552 9900 / www.pipar.is

Vaktstjóri - verkstjóri
Um er að ræða umfangsmikið, fullt starf og sóst er eftir einstaklingi
sem getur hafið störf sem fyrst. Unnið er á vöktum. Eiginleikar sem
umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa tileinkað sér eru m.a.:
•
•
•
•
•
•

Miklir skipulagshæfileikar og útsjónarsemi
Jákvæð samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Jákvætt lífsviðhorf og vilji til góðra verka

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvör 6, 200 Kópavogi
fyrir kl. 17:00, 15. desember 2006, merktar „Vaktstjóri 2006”. Einnig
er hægt að senda umsóknir á netfangið sigridur@re.is. Umsækjendur
fá senda starfslýsingu og staðfestingu á að umsókn hafi borist. Haft
verður samband aftur við alla sem sækja um, eftir að umsóknarfrestur
er runninn út.
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6ÁLSTJËRI Å LANDI
(AMRAFELL EHF ËSKAR EFTIR ÖVÅ AÈ R¹ÈA VÁLSTJËRA TIL
ÖESS AÈ SINNA VIÈHALDI OG VIÈGERÈUM *AFNFRAMT
MUN STARÙÈ FELAST Å AÈ SJ¹ UM VIÈHALD SKIPS
FYRIRT¾KISINS Å LANDLEGUM
5PPLÕS ¥ SÅMA   OG ¹
(AMRAFELL HAMRAFELLIS

'()#%+!
.%)&*%& (
&&"#% &
,+'-$-&
Starfslýsing:
 "   !     
   $ " #!    
  " #!     
"$  
Æskilegir eiginleikar:
&&&   !!     #$
&&&'   
&&&) "
Nánari upplýsingar !*!( ' ' # #+ %
 #"" "$# 
        

,AUSAR STÎÈUR VIÈ .¹TTÒRULEIKSKËLANN
+RAKKAKOT LFTANESI

$EILDARSTJËRASTAÈA OG STÎÈUR
LEIKSKËLAKENNARA ¹ DEILD
%F EKKI F¹ST LEIKSKËLAKENNARAR TIL STARFA ERU R¹ÈNIR STARFSMENN
MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN OG EÈA REYNSLU
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ER AÈ ÙNNA ¹ ALFTANESIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR (JÎRDÅS «LAFSDËTTIR
LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA  EÈA 
.¹TTÒRULEIKSKËLINN +RAKKAKOT ER SEX DEILDA
HEIMILISLEGUR OG HLÕLEGUR LEIKSKËLI
!ÈAL¹HERSLUR Å STARÙ OKKAR ER FRJ¹LS LEIKUR ÖAR SEM LEIKURINN
Å ALLRI SINNI FJÎLBREYTNI ER KJARNINN Å UPPELDISSTARÙNU
!UK ÖESS ER N¹TTÒRAN OG UMHVERÙSMENNT Å BRENNIDEPLI OG
HEFUR LEIKSKËLINN NÒ ÖEGAR ÚAGGAÈ 'R¾NF¹NA ,ANDVERNDAR

VIÐSKIPTASTJÓRI
Prentsmiðjan Oddi sem er öflugt sölu- og markaðsfyrirtæki óskar eftir viðskiptastjóra til starfa.
Hlutverk viðskiptastjóra er í meginatriðum að stýra og viðhalda viðskiptatengslum á markaði.
Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Samskipti við viðskiptavini

• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði

• Sala, ráðgjöf og eftirfylgni

• Þekking á útgáfumálum kostur

• Samningagerð

• Góð samskiptahæfni

• Gerð og framkvæmd viðskiptaáætlana

• Sölu- og samningatækni

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember nk.
Umsjón með starfinu hefur
Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, sigrunedda@radning.is

• Þátttaka í markaðsmálum

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

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
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3JÒKRAHÒSIÈ 6OGUR ËSKAR EFTIR HJÒKRUNARFR¾ÈING TIL STARFA
ÖARF AÈ GETAÈ TEKIÈ N¾TURVAKTIR HUGASAMIR HAÙ SAMBAND
VIÈ ¶ËRU "JÎRNSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA THORA SAAIS
EÈA Å SÅMA 

¶OLÙMIKENNARI PALLAKENNARI
RB¾JARÖREK AUGLÕSIR EFTIR ÖOLÙMIKENNARAPALLAKENNARA
  TÅMA Å VIKU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  EÈA 

b6IÈ STELPURNAR FINNUM EKKI FYRIR ÖVÅ AÈ ÖETTA SÁ KARLAHEIMUR n SEGIR 'UÈNÕ
+¹RADËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI MARGMIÈLUNARFYRIRT¾KISINS 'AGARÅN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Tæknivit og
skapandi hugsun
Guðný Káradóttir starfar
sem framkvæmdastjóri
Gagarín sem er leiðandi
fyrirtæki í heimi margmiðlunar á Íslandi.
Saga Gagarín nær aftur til
ársins 1994 en frá 1996 hefur
fyrirtækið sérhæft sig í
hönnun og framleiðslu á stafrænu efni fyrir gagnvirka
margmiðlun. „Við höfum
meðal annars hannað kortavefsjá fyrir ja.is og á Reykjavíkurvefnum auk þess sem
við höfum útbúið stór margmiðlunarverkefni á sýningum í Þjóðminjasafninu og
víðar,“ segir Guðný Káradóttir,
framkvæmdastjóri
Gagarín, sem starfað hefur
hjá fyrirtækinu frá árinu
2000.
„Ég kom inn í markaðsmál fyrirtækisins til að byrja
með og varð framkvæmdastjóri árið 2001,“ segir Guðný
sem starfaði áður sem kynningarstjóri hjá Eimskipi og
þar á undan hjá Útflutningsráði. Guðný segir að tækifærið til að vinna hjá Gagarín hafi verið kærkomið. „Það
að koma inn í svona fyrirtæki
sem er að byggja upp og
skapa sína sérstöðu er alveg
frábært og ég myndi ekki
vilja skipta yfir í meira
rútínustarf.“
Guðný segir frábært að
byggja upp fyrirtæki í
margmiðlunarheiminum og
skemmtilegt að vinna í fyrirtæki sem sé í stöðugri þróun.
Þá sé mikið að gera í þessum
bransa. Nokkur verkefna
Gagarín hafa fengið mjög
góða dóma. Til að mynda sýningin Reykjavík 871 í Aðal-

stræti sem Gagarín hannaði
nýlega margmiðlunarefnið í.
Guðný segir mikla vakningu hafa orðið á þessu sviði
að undanförnu. „Ég held að
Íslendingar séu í fararbroddi
varðandi
margmiðlun
í
stærri sýningum,“ segir hún
og bætir við að þróunin í hugbúnaði sé mikil og hröð og
starfsmenn Gagarín reyni
ávallt að skoða nýjar leiðir til
að gera betur. „Við erum með
frábæran hóp af fólki sem er
alltaf á tánum. Það hefur
mikinn metnað og við höfum
þá stefnu að vinna alltaf
miðað við það sem best gerist,“ segir hún ákveðið en alls
vinna átta manns hjá Gagarín, þrjár konur og fimm karlar. „Við stelpurnar finnum
ekki fyrir að þetta sé karlaheimur enda er forritarinn
okkar í stærstu verkefnunum kvenmaður. Þá erum við
með einn besta viðmótshönnuð á landinu sem hefur unnið
til fjölda verðlauna og hún er
kvenmaður,“ segir Guðný. Til
að mynda var skjarinn.is sem
unninn var í Gagarín valinn
besti
afþreyingarvefurinn
árið 2005. Þá hafa bæði verkefni sem unnin voru fyrir
Þjóðminjasafnið og landnámsbæinn Hofsstað í Garðabæ hlotið verðlaun auk þess
sem Gagarín hlaut Nýmiðlunarverðlaun
Sameinuðu
þjóðanna 2005 í menningarefni á Íslandi.
„Við erum í sérstakri
stöðu því við liggjum á milli
þess að vera hreinræktað
hugbúnaðarfyriræki og skapandi fyrirtæki,“ segir Guðný
sem telur að íslensk fyrirtæki ættu í meiri mæli að
horfa til hönnunarþátta.
SOLVEIG FRETTABLADIDIS

(¾KKUN FRAMUNDAN
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3AMKV¾MT FRÁTT ¹ VEF 3AM
TAKA ATVINNULÅFSINS WWW
SAIS MUN ALMENN LAUNA
H¾KKUN Å HELSTU AÈALKJARA
SAMNINGUM SAMTAKANNA VIÈ
STÁTTARFÁLÎG OG LANDSSAMTÎK
VERÈA   PRËSENT UM N¾STU
¹RAMËT -ARGIR KAUPTAXTAR
H¾KKA ÖË UMFRAM ALMENNU
L¹GMARKSH¾KKUNINA SÁR
STAKLEGA Å KJARASAMNINGUM
IÈNAÈARMANNA

6ON ER ¹ LAUNAH¾KKUN Å HELSTU
KJARASAMNINGUM 3AMTAKA
ATVINNULÅFSINS &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

3TARF AÈALBËKARA OG RITARA
'RUNDARFJARÈARB¾R AUGLÕSIR STARF AÈALBËKARA OG RITARA
¹ SKRIFSTOFU B¾JARINS LAUST TIL UMSËKNAR
!ÈALBËKARI OG RITARI SÁR UM OG ANNAST VINNU VIÈ BËK
HALD OG FJ¹RREIÈUR B¾JARINS OG STOFNANA HANS Å SAM
STARÙ VIÈ AÈRA STARFSMENN ¹ SKRIFSTOFUNNI OG SKRIFSTOFU
STJËRA AÈSTOÈAR VIÈ UPPGJÎR OG TEKUR Ö¹TT Å ÎÈRUM
STÎRFUM ¹ SKRIFSTOFUNNI SVO SEM UMSJËN MEÈ HEIMA
SÅÈU AÈSTOÈ VIÈ NEFNDIR BRÁFASKRIFTIR FYRIR NEFNDIR OG
B¾JARSTJËRN KEMUR AÈ LAUNAVINNSLU OÚ .¾STU YF
IRMENN ERU SKRIFSTOFUSTJËRI OG B¾JARSTJËRI 3TARÙÈ ER
FJÎLÖ¾TT OG ER EITT STÎÈUGILDI
'RUNDARFJÎRÈUR ER FRAMS¾KIÈ SVEITARFÁLAG ÖAR SEM
BÒA T¾PLEGA EITT ÖÒSUND ÅBÒAR 'ËÈ ÖJËNUSTA ER Å
B¾NUM Ö¹ M FJÎLBRAUTASKËLI GRUNN OG LEIKSKËLI
TËNLISTARSKËLI HEILSUG¾SLA VERSLANIR ÕMIS ÎNNUR ÖJËN
USTA VERKTAKAFYRIRT¾KI OG ÅÖRËTTAAÈSTAÈA 5MHVERÙ
OG N¹TTÒRUFEGURÈ VIÈ "REIÈAFJÎRÈINN ERU VÅÈKUNN OG
RËMUÈ
(¾FNISKRÎFUR ,EITAÈ ER AÈ EINSTAKLINGI SEM ER SKIPU
LAGÈUR OG AGAÈUR Å STÎRFUM OG SEM HEFUR MIKLA H¾Ù
LEIKA TIL GËÈRA MANNLEGRA SAMSKIPTA SKILEGT ER AÈ
VIÈKOMANDI HAÙ H¹SKËLA MENNTUN SEM NÕTIST Å STARF
INU EN GËÈ REYNSLA AF SAMB¾RILEGU STARÙ KEMUR EINN

IG TIL GREINA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ BÒA YÙR GËÈRI ÖEKK
INGU OG F¾RNI Å TÎLVUVINNSLU 3TARFSMAÈURINN HEFUR
SAMSTARF VIÈ ALLA STARFSMENN OG STJËRNENDUR B¾JARINS
OG EINNIG ERU MIKIL SAMSKIPTI VIÈ ÅBÒANA
,EIÈBEINT OG AÈSTOÈAÈ VERÈUR VIÈ HÒSN¾ÈISLEIT EF ÖÎRF
ER ¹ ÖVÅ
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  DESEMBER 
5MSËKNUM ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FER
ILSKR¹ #6 SKAL SKILA TIL SKRIFSTOFU 'RUNDARFJARÈARB¾JAR
MERKTAR m3TARF AÈALBËKARA OG RITARAn ®LLUM UMSËKN
UM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN HEFUR VERIÈ TEKIN
UM R¹ÈNINGU Å STARÙÈ
"¾JARSTJËRI VEITIR FREKARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ Å S
  EÈA ¹ SKRIFSTOFU 'RUNDARFJARÈAR B¾JAR AÈ
'RUNDARGÎTU  Å 'RUNDARÙRÈI
4ÎLVUPËST M¹ SENDA ¹
BAEJARSTJORI GRUNDARFJORDURIS
(EIMASÅÈA WWWGRUNDARFJORDURIS
"¾JARSTJËRI 'RUNDARFJARÈAR
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"ORGARBËKARI
&J¹RM¹LASVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å STARF
BORGARBËKARA 5M ER AÈ R¾ÈA SKEMMTILEGT OG KREFJANDI
STARF ÖAR SEM VIÈKOMANDI ÖARF AÈ TAKAST ¹ VIÈ UPP
BYGGINGU BORGARBËKHALDSINS "ORGARBËKARI VEITIR BORG
ARBËKHALDI FORSTÎÈU OG ER N¾STI YÙRMAÈUR BORGARBËKARA
SVIÈSSTJËRI &J¹RM¹LASVIÈS "ORGARBËKHALD NOTAR !GRESSO
BËKHALDS OG VIÈSKIPTAHUGBÒNAÈ
3TARFSSVIÈ
o BYRGÈ ¹ FJ¹RHAGSBËKHALDI BORGARINNAR
o 3KR¹NING ÒRVINNSLA OG MIÈLUN BËKHALDSUPPLÕSINGA
o 2EIKNINGSSKILAGERÈ OG SKÕRSLUGJÎF
o ¶¹TTTAKA Å STEFNUMËTUN UM FJ¹RM¹LASTJËRN BORGARINNAR
o BYRGÈ ¹ DAGLEGUM REKSTRI BORGARBËKHALDS
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-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ FRAMHALDSMENNTUN
¾SKILEG
o ¶EKKING OG REYNSLA AF REIKNINGSHALDI OG REIKNINGSSKILAGERÈ
o 4ÎLVUÖEKKING OG KUNN¹TTA TIL AÈ NÕTA UPPLÕSINGAKERÙ SEM
STJËRNT¾KI
o ,EIÈTOGAH¾ÙLEIKAR OG GETA TIL AÈ HVETJA AÈRA TIL ¹RANGURS
o &¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI

o 3KÕR FRAMTÅÈARSÕN OG KRAFTUR TIL AÈ HRINDA VERKEFNUM
Å FRAMKV¾MD
o 4UNGUM¹LAKUNN¹TTA OG H¾FNI TIL AÈ SETJA FRAM M¹L Å R¾ÈU
OG RITI
SKILEGT ER AÈ UMS¾KJANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST 5M LAUN
OG ÎNNUR STARFSKJÎR FER SAMKV¾MT ¹KVÎRÈUN KJARANEFNDAR
2EYKJAVÅKURBORGAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  DESEMBER NK 5MSËKNIR OG FERILSKR¹R
ËSKAST SENDAR RAFR¾NT ¹ NETFANGIÈ
HILDUROSPGYLFADOTTIR REYKJAVIKIS OG MUN MËTTAKA UMSËKNA
VERÈA STAÈFEST
5PPLÕSINGAR VEITA "IRGIR &INNBOGASON SVIÈSSTJËRI Å SÅMA  
OG (ILDUR ®SP 'YLFADËTTIR STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA  
(LUTVERK BORGARBËKHALDS ER AÈ ANNAST BËKHALD OG GERÈ REIKN
INGSSKILA BORGARSJËÈS OG HLUTA FYRIRT¾KJA 2EYKJAVÅKURBORGAR
3KRIFSTOFAN HEFUR B¾ÈI UMSJËN MEÈ OG SÁR UM AÈ SETJA VERK
LAGSREGLUR Å TENGSLUM VIÈ BËKHALD OG INNRA EFTIRLIT *AFNFRAMT ER
VIÈHALD OG ÖJËNUSTA VIÈ NOTENDUR FJ¹RHAGSUPPLÕSINGAKERÙSINS
¹ ¹BYRGÈ SKRIFSTOFUNNAR 3TARFSMENN BORGARBËKHALDS ERU UM
 TALSINS

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

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

Valhúsaskóli

Skólaliði
Skólaliða vantar til starfa í Valhúsaskóla
sem fyrst. Um er að ræða fjölbreytt og
liflegt starf með ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Þröstur Leifsson,
húsvörður, sími: 5959-250 eða farsími:
822-9125.

Mýrarhúsaskóli

Stuðningsaðili í Skólaskjól
Frá og með áramótum vantar stuðningsaðila til að starfa í Skólaskjóli, Mýrarhúsaskóla. Einnig vantar starfsmann í almenn
störf. Um er að ræða skemmtileg og
gefandi störf með börnum í lengdri viðveru
á góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 - 17:15 eða eftir samkomulagi,
hlutastörf eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls,
sími: 5959200 eða farsími: 822-9123;
netfang: rutbj@seltjarnarnes.is
Starfsmaður í mötuneyti
Óskum eftir að ráða starfsmann í mötuneyti
Mýrarhúsaskóla frá og með áramótum.
Upplýsingar gefur Marteinn M. Jóhannsson, aðstoðarskólastjóri, sími 5959200;
netfang: marteinn@seltjarnarnes.is
Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn er
vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð. Skólayfirvöld
á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað í að reka góðan skóla þar sem áhersla er lögð á líðan nemenda.
Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið metnaðarfulla
skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
Sjá einnig: www.grunnskoli.is
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SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa
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Fylgist með
tíðarandanum
Einar Björgvin Davíðsson er búinn að finna sig
í auglýsingabransanum.
Þrátt fyrir ungan aldur er
Einar Björgvin Davíðsson
búinn að láta til sín taka í
auglýsinga- og fjölmiðlaheiminum en hann er einungis 25 ára gamall. „Ég
byrjaði að vinna fyrir Sirkus
tímaritið þegar það kom
fyrst út og færði mig síðan
yfir í sjónvarpsauglýsingarnar en í dag vinn ég sem
markaðsráðgjafi fyrir Sirkus TV. Ég er búinn að vinna
hérna í rúmt eitt og hálft ár
og mér finnst þetta vera frábær vinna. Alltaf eitthvað
nýtt og spennandi að gerast
og hver dagur er frábrugðinn,“ segir Einar Björgvin.
Starf Einars felst í því að
selja sjónvarpsauglýsingar
fyrir Sirkus sjónvarpsstöðina og vera í góðu sambandi
við auglýsendur. „Fyrir auglýsendur sem auglýsa í sjónvarpinu reyni ég að mæla
með bestu þáttunum, reyni
að finna út bestu lausnina
fyrir þá.“
Í svona vinnu þarf Einar

að fylgjast vel með tíðarandanum. „Við reynum að höfða
til yngri markhópa frá aldrinum 18 til 33 ára. Maður
þarf líka að fylgjast með
hvað neytendur vilja, hvað
er inn og hvað ekki.“
En er þetta mikið stress?
„Nei í raun og veru ekki. Það
koma auðvitað dagar þar
sem brjálað er að gera en
maður þarf bara að vera vel
skipulagður eins og í öllum
öðrum vinnum.“
Eins og flestir vita er
Sirkus TV frekar ung sjónvarpsstöð og er Einar búinn
að taka þátt í uppbyggingu
hennar. Hann segir að það sé
búið að vera einstaklega
gaman að vera hluti af Sirkus
hópnum.
Einar er ekki menntaður
markaðsráðgjafi. Hann er
hefur leitt hugann að því að
setjast á skólabekk seinna
meir en eins og margir á
hans aldri langar hann að
fara í skóla erlendis.
„Draumurinn er að fara til
New York seinna meir en í
augnablikinu er það vinnan
mín sem á hug minn allan,“
segir þessi hressi strákur.
OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS

Tillaga um
hækkun bóta
Félagsmálaráðuneytið
leggur til að atvinnuleysisbætur hækki um 2,9
prósent um áramótin en
ekki 2,25 eins og áður
var ákveðið.
Lög um atvinnuleysistryggingar gera ráð fyrir að fjárhæð
grunnatvinnuleysisbóta komi til endurskoðunar
við afgreiðslu fjárlaga ár
hvert með tilliti til þróunar
launa, verðlags og efnahagsmála.
Þar sem ljóst er að launamenn innan ASÍ, opinberir
starfsmenn og fleiri fá 2,9%
launahækkun þann 1. janúar
í stað 2,25% eins og gert
hafði verið ráð fyrir í kjarasamningunum, hefur félagsmálaráðuneytið gert tillögu
um að atvinnuleysisbætur
hækki einnig um 2,9% um
áramótin í stað 2,25% eins

Verk- og tæknifræðingar
Trivium ráðgjöf leitar að skemmtilegu og metnaðarfullu fólki til starfa á eftirtöldum fræðasviðum:

Hljóðráðgjöf
Við glímum við hljóð í öllum sínum bestu og
verstu myndum allt frá hljóðhönnun hljóðvera og
leikskóla til kortlagningar á hávaða frá iðnaði og
umferð. Við óskum eftir öflugum hljóðráðgjafa til
starfa með verkfræðimenntun og starfsreynslu í
hljóðfræði.

Viðhaldsráðgjöf
Hönnun bygginga hér á landi kallar á sérþekkingu
og metnað eigi þær að standast íslensk veður. Við
gefum ráð og önnumst eftirlit við endurbætur
og viðhald mannvirkja. Við leitum ráðgjafa með
byggingarverk- eða tæknifræðimenntun og reynslu
á þessu sviði.
Umsóknum skal fylgja stutt lýsing á náms- og
starfsferli og skulu þær sendar með tölvupósti á
netfangið hafsteinn@trivium.is fyrir 15. janúar nk.
Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað.
Trivium ráðgjöf er vaxandi fyrirtæki sem veitir víðtæka ráðgjöf á sviði hljóðfræði, endurbóta og
viðhalds fasteigna. Í starfi okkar leggjum
við ríka áherslu á rannsóknir og þróunarstarf, með eigið framlag 5 til 10% af
tekjum félagsins.

!TVINNULAUSIR F¹I B¾TUR Å HLUTFALLI
VIÈ ALMENNA LAUNAMENN

og ríkisstjórnin gerði ráð
fyrir í mars 2004, í tengslum
við gerð kjarasamninga.

Bolholti 4 105 Reykjavík s. 578 1600
www.trivium.is
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.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +RISTÅN 3TEINARSDËTTIR Å SÅMA
  NETFANG ELDHUS SUNNUHLIDIS
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KÓPAVOGSBÆR
Saman náum við árangri

LAUS STÖRF
Bæjarskipulag:
• Ritari
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

> Starfsmaður í mötuneyti óskast til Samskipa

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Dönskukennari 40%
• Umsjónarkennari á yngsta stig

> Fyrirtækið

Við leitum að dugmiklum, samviskusömum og reyklausum

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrir-

starfsmanni til starfa í mötuneyti fyrirtækisins.

tæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert
sem er og hvaðan sem er í heiminum.

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

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%

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði. Hjá

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

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á 55
skrifstofum í 23 löndum.

> Vinnutími

07.00 – 13.00 og eitt kvöld í viku
> Starfssvið

• Undirbúningur hádegisverðar
• Útbúa samlokur, kaffimeðlæti o.fl.
• Framreiðsla á mat og afgreiðsla
• Aðstoð við veisluþjónustu
• Uppvask, frágangur, þrif og önnur tilfallandi verk
• Eftirlit með kaffibörum á skrifstofu
> Hæfniskröfur

• Reynsla úr svipuðu starfi
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Fáguð framkoma, lipurð í mannlegum samskiptum og
þjónustulund.
> Áhugasamir

Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa fyrir
17. desember 2006. Veljið „Starfsmaður í mötuneyti – auglýst
staða 10.12.06“. Ragnar Pálsson skrifstofustjóri veitir allar
nánari upplýsingar í síma 458 8355.
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2AFVIRKI ËSKAST ¹ RAFMAGNSVERKST¾ÈI VIÈ (RINGBRAUT 3TARFS
HLUTFALL  ,EITUM AÈ DUGMIKLUM OG J¹KV¾ÈUM EINSTAKL
INGI SEM ER TILBÒINN AÈ AXLA ¹BYRGÈ OG TAKAST ¹ VIÈ KREFJANDI
VERKEFNI 3TARFSSVIÈ !LMENNT VIÈHALD ¹ RAFBÒNAÈI RAÚÎGNUM
SPÅTALANS (¾FNISKRÎFUR 3VEINSPRËF Å RAFVIRKJUN 'ËÈ TÎLVU
KUNN¹TTA ¾SKILEG &RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
5MSËKNIR BERIST FYRIR  DESEMBER NK TIL +RISTJ¹NS 4HEOD
ËRSSONAR DEILDARSTJËRA OG VEITIR HANN JAFNFRAMT UPPLÕSINGAR Å
SÅMA   NETFANG KRISTTHE LANDSPITALIIS
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,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹R
M¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG
(RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å
STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVAR
AÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR
%LÅSABET !LBA 6ALDIMARSDËTTIR VÅNÖJËNN
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Aldrei hægt að
vita allt um vín
Elísabet Alba Valdimarsdóttir er vínþjónn
á veitingastaðnum
VOX á Nordica hótel
og hefur náð góðum
árangri í keppnum
erlendis.
3TARFIÈ
Vínþjónninn semur vínseðilinn með tilliti til innflytjenda víns, þrúgu, framleiðenda og framleiðslulands.
Síðan aðstoðar vínþjónninn gestina við að velja viðeigandi vín með matnum.
Vínþjónninn parar saman
vín við matseðil þannig að
vínið fari vel við matinn og
líka að það sé rétt hrynjandi í þeim vínum sem eru
í sömu máltíð þannig að
ekkert
vín
yfirgnæfi
annað. En þó segir Elísabet
að reglur séu til þess að
brjóta þær og gerir gjarnan skemmtilegar tilraunir
í vali í víni.
.¹MIÈ
Framleiðslunámið,
eða
fyrsta gráða þjóns, er
undirstaðan.
Síðan
er
haldið áfram í sérmenntun
erlendis, oft með sjálfsnám.
Þjónsnámið
er

»

þriggja ára samningsbundið iðnnám og er kennt í
Menntaskólanum í Kópavogi. Grunnnám er líka
hægt að taka í Verkmenntaskólanum á Akureyri.
Erlendis er í boði framhaldsnám fyrir vínþjóna
og í vínfræðum. Elísabet
Alba er lærður þjónn og
sjálflærður vínþjónn. Hún
hefur langa reynslu að
baki í heimi vínsins og en
hefur sótt fjölda námskeiða bæði hjá Vínþjónasamtökum
Íslands
og
erlendis. „Þetta er aðallega
heimalestur og nördaskapur. Maður þarf að hafa
brennandi áhuga á þessu,“
segir Elísabet. Í mars á
næsta ári keppir hún fyrir
hönd Íslands í heimsmeistarakeppninni í Barcelona á
Spáni og hlakkar mikið til.
Hún stefnir á að taka
næstu gráðu í vínþjónafaginu erlendis og tekur þá
stöðupróf byggt á þekkingunni sem hún nú þegar
hefur öðlast út af reynslu í
starfi og af lestri. Hún
segir að vínáhuginn sé
ákveðin köllun sem þróast.
„Það besta og versta við
starfið er að vita aldrei allt
um vín,“ segir Elísabet.
Nánar:
Vínþjónasamtök
Íslands, www.vin.is.
RH

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að

starfsmanni?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi.
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og ﬁnna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

Rétta hugarfarið
Að undirbúa sig andlega
fyrir atvinnuviðtal getur
skipt sköpum.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við ﬁnnum hæfasta
einstaklinginn til starfsins.
Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starﬁð eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.
Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

3J¹ÈU FYRIR ÖÁR AÈ VIÈTALIÈ FARI VEL OG ÖANNIG AUKAST LÅKURNAR ¹ AÈ ËSK ÖÅN
R¾TIST

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Áður en haldið er í atvinnuviðtal er mikilvægt að hafa
rétta hugarfarið. Til að ná
því má reyna að sjá fyrir
sér hvernig viðtalið muni
fara. Settu þér fyrir sjónir
að þú lítir vel út og sért í
góðu jafnvægi. Þér á ekki
eftir að fipast og atvinnuveitandinn á eftir að taka
þér vel og líta þig jákvæðum augum. Hugsaðu um
þetta annað slagið og lifðu
þig inn í hugsunina eins vel
og þér er unnt.

Í raun er þetta svipað og
þegar maður hlakkar til
þess að fara til útlanda; Þú
ert búinn að kaupa flugmiðann og þegar farin/n að sjá
það fyrir þér hvernig þú
liggur á heitum sandi og
sólar þig við Miðjarðarhafið. Þú finnur tilhlökkunina í
maganum og veist að þetta
á eftir að verða skemmtilegt frí. Á sama hátt áttu að
gera þér í hugarlund hvernig atvinnuviðtalið fer alveg
eins og þú óskar. Og þegar
stóra stundin rennur upp
hefur þú þegar plægt jarðveginn og þannig verða
miklu meiri líkur á að þér
gangi vel.
MHG
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Tækjastjórar
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3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU ÎRYGGISVARÈAR
LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  DESEMBER 
&REKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

ÍAV er eitt stærsta og
öflugasta verktakafyrirtæki
landsins og býr yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum
sviðum byggingariðnaðar,
hvort sem um er að ræða
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, mannvirkjagerð
eða opinberar byggingar.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um
500 manns.

ÍAV óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:
• Kranastjóra á Demac AC 80-1 bílkrana vegna verkefna
á höfuðborgarsvæðinu
• Ýtustjóra á Komatsu D275 AX-5 jarðýtu sem staðsett er
á Suðurnesjum

Við leggjum mikla áherslu á
að ráða til okkar kraftmikla
og framsækna einstaklinga.

Einnig vantar starfsmenn á hjólaskóflur og gröfur.
Reynsla er æskileg en ekki skilyrði.
Við hvetjum konur og karla til að sækja um störfin.

Við bjóðum góða starfsaðstöðu og erum stolt af
starfsandanum og þeim
metnaði sem hjá okkur ríkir.

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir í síma 530-4200,
dagmar@iav.is

,AUS STAÈA Å LEIKSKËLA
,EIKSKËLINN +RAKKABORG ¶INGBORG AUGLÕSIR EFTIR
LEIKSKËLAKENNARA INN ¹ DEILD FR¹ OG MEÈ JANÒAR 
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU %F EKKI F¾ST LEIKSKËLAKENNARI TIL
STARFSINS KEMUR TIL GREINA AÈ R¹ÈA LEIÈBEINANDA

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is.

6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA
o HUGASAMUR UM STÎRF MEÈ BÎRNUM
o (¾FUR Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 5MBURÈALYNDUR OG ÖOLINMËÈUR
¥ +RAKKABORG LEGGJUM VIÈ ¹HERSLU ¹ UMHVERÙÈ OG N¹TTÒRUNA
3KILA SKAL INN UMSËKNUM ¹ NETFANGIÈ LEIKSKOLI SIMNETIS
OG ER UMSËKNARFRESTUR TIL DESEMBER 
5PPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRDÅS "JARNADËTTIR LEIKSKËLASTJËRI EÈA
3OFFÅA +JARTANSDËTTIR Å SÅMA  

Áhugaver›
framtí›arstörf

6INNUEFTIRLITIÈ ËSKAR AÈ R¹ÈA FAGSTJËRA
TIL STARFA Å ÖRËUNAR OG EFTIRLITSDEILD

Spennandi starf á málningarsvi›i.
Leitum a› áhugasömum og metna›arfullum
einstaklingi í krefjandi starf.

-EGINHLUTVERK ÖRËUNAR OG EFTIRLITSDEILDAR ER AÈ GEGNA
FRUMKV¾ÈIS OG SAMR¾MINGARHLUTVERKI ¹ SVIÈI
EFTIRLITSSTARFA 6%2
(ELSTU VIÈFANGSEFNI
o 3KIPULAG OG FRAMKV¾MD VINNUVERNDARSTARFS ¹
VINNUSTÎÈUM
o ¶¹TTTAKA Å ÖRËUN VERKLAGS VIÈ EFTIRLIT MEÈ AÈBÒNAÈI
HOLLUSTUH¹TTUM OG ÎRYGGI ¹ VINNUSTÎÈUM
o ®NNUR VIÈFANGSEFNI ¹ VERKSVIÈI DEILDARINNAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ TD ¹ SVIÈI
VINNUVISTFR¾ÈI
o 2EYNSLA AF KYNNINGAR OG FR¾ÈSLUSTARÙ
o 'ËÈ F¾RNI Å ÅSLENSKU NORÈURLANDAM¹LI OGEÈA ENSKU
o ¶EKKING ¹ G¾ÈASTJËRNUN ¾SKILEG
o 2EYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ SEM ÖESSU
o 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ OG H¾FNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT OG KREFJANDI STARF SKILEGT ER AÈ
VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST ,AUN ERU SAMKV¾MT
KJARASAMNINGUM OPINBERRA STARFSMANNA +ONUR JAFNT SEM
KARLAR ERU HVÎTT TIL AÈ S¾KJA UM STARÙÈ 5MSËKNAREYÈUBLAÈ
ER EKKI NOTAÈ 5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN
OG FYRRI STÎRF SKULU SENDAR TIL 6INNUEFTIRLITSINS "ILDSHÎFÈA
  2EYKJAVÅK FYRIR  DESEMBER NK .¹NARI UPPLÕSING
AR UM STARÙÈ VEITIR ¶ËRUNN 3VEINSDËTTIR DEILDARSTJËRI Å SÅMA
  EÈA   OG «LAFUR (AUKSSON AÈSTOÈAR
DEILDARSTJËRI Å SÅMA  
6INNUEFTIRLITIÈ ER MIÈSTÎÈ VINNUVERNDARSTARFS Å LANDINU OG
BYGGIR STARF SITT ¹ SAMÖ¾TTINGU EFTIRLITS FR¾ÈSLU OG RANN
SËKNA 6INNUEFTIRLITIÈ STARFAR SAMKV¾MT LÎGUM UM AÈBÒN
AÈ HOLLUSTUH¾TTI OG ÎRYGGI ¹ VINNUSTAÈ NR 
-EGINMARKMIÈ 6INNUEFTIRLITSINS
o !È ¹ VINNUSTÎÈUM SÁ LEITAST VIÈ AÈ TRYGGJA ÎRUGGT OG HEILSU
SAMLEGT VINNUUMHVERÙ MEÈ TILT¾KRI ÖEKKINGU OG BESTU F¹ANLEGRI
T¾KNI
o !È TÅÈNI VINNUSLYSA OG ATVINNUTENGDRA SJÒKDËMA SÁ MEÈ ÖVÅ
L¾GSTA SEM GERIST Å ÖEIM LÎNDUM SEM ¥SLAND ER HELST BORIÈ SAMAN
VIÈ OG STARFS¹N¾GJA MEÈ ÖVÅ BESTA SEM GERIST
o !È STAÈTÎLUR VINNUSLYSA ATVINNUTENGDRA SJÒKDËMA OG VELLÅÈUNAR
¹ VINNUSTÎÈUM GEÙ GLÎGGA MYND AF ÖRËUNINNI HÁRLENDIS OG HVERNIG
HENNI MIÈAR Å SAMANBURÈI VIÈ ÖAU LÎND SEM ¥SLAND ER HELST BORIÈ
SAMAN VIÈ

Starfi› felur í sér mikil samskipti vi› málara, arkitekta- og verkfræ›istofur og
eftirlitsmenn stofnana.
Um framtí›arstarf er a› ræ›a og ﬂarf vi›komandi a› geta hafi› störf fljótlega.
Húsasmi›juskólinn:
Í skólanum okkar eru
haldin um 100 námskei› á
ári fyrir starfsmenn og
námsvísir er gefinn út á
vor- og haustönn.

Starfsmannafélag:
Hjá okkur er öflugt
starfsmannafélag sem sér
m.a. um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
ﬂeirra, íﬂróttavi›bur›i og
útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling:
Húsasmi›jan og
starfsmannafélagi› sty›ja
vi› heilsurækt fastrá›inna
starfsmanna.

Vi›skiptakjör:
Vi› bjó›um starfsmönnum
gó› kjör.

Hæfniskröfur:
Vi› leitum a› i›nlær›um málara me› nokkurra ára starfsreynslu e›a
einstaklingi me› mikla fagﬂekkingu og gó›a vöruﬂekkingu.
Vi› leggjum áherslu á ríka ﬂjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Hei›arleika, frumkvæ›i í starfi og skipulagshæfileika.
ﬁarf a› hafa bílpróf.

Málarabú›in - afgrei›slustarf
Einnig viljum vi› rá›a áhugasamann starfsmann til
framtí›arstarfa í Málarabú›inni okkar í Skútuvogi.
Starfi› felur í sér sölu- og afgrei›slu á málningarvörum
til faga›ila og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Vi› leitum a› i›nlær›um málara e›a einstaklingi me› gó›a
vöruﬂekkingu á málningarvörum.
Vi› leggjum áherslu á ríka ﬂjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Hei›arleika, frumkvæ›i í starfi og skipulagshæfileika.
ﬁarf a› hafa bílpróf.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmi›junnar, Gu›rúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is., fyrir 15. desember. Einnig er hægt a› sækja um á heimasí›u
Húsasmi›junnar www.husa.is.

Fyrir alla:
Húsasmi›jan hvetur alla, á
hva›a aldri sem er og vilja
starfa hjá traustu og gó›u
fyrirtæki til a› sækja um.

Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili byggingarvara á Íslandi og eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmi›juverslanir
eru tuttugu og ein á landsvísu. Í verslunum okkar höfum vi› á bo›stólnum yfir 80 ﬂúsund vörutegundir.
Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i um 750 manns á öllum aldri. Vi› leggjum mikla áherslu á a› starfsmenn eigi ﬂess
kost a› eflast og ﬂróast í starfi.
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MÚR - & RAFVERKTAKAR
GSM 898 8686 / 892 5107

ÓSKUM EFTIR VÖNUM LYFTARAMANNI OG VERKAMÖNNUM Í PORT

2AFVIRKJAR

Viltu koma í vinnu hjá stærstu sölu notaðra
varahluta og bílaförgun landsins.

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR ÚEIRI RAFVIRKJA
TIL STARFA &JÎLBREYTT VINNA Å BOÈI OG MIKLIR
MÎGULEIKAR ¹ AÈ VAXA Å STARÙ

Hafðu samband við skrifstofu í síma 567-6700.

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR &RIÈRIK Å SÅMA  

"ÅLSTJËRI ËSKAST
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
6AKA EHF EFTIR BÅLSTJËRA TIL STARFA
SEM FYRST 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
VERA ¹REIÈANLEGUR STUNDVÅS OG
HRESS MORGUNHANI *¹KV¾ÈNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ERU MIKLIR KOSTIR
%INNIG ER SJ¹LFST¾ÈI MIKLS METIÈ 3TARÙÈ FELST Å ÚUTNING
UM ¹ BÅLUM SM¹VÁLUM LYFTURUM OG ÎÈRUM FARART¾KJ
UM 6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA DAGA &JËRÈU
HVERJA VIKU ER FRÅ ¹ DAGINN OG BAKVAKT FR¹   +RAFA
ER UM GILT MEIRAPRËF «SKAÈ VERÈUR EFTIR MEÈM¾LUM
HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ "JARNA (¹LFD¹N
DEILDARSTJËRA AKSTURSDEILDAR Å S   %INNIG M¹
SENDA TÎLVUPËST ¹ NETFANGIÈ BJARNIH VAKAEHFIS
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6ERKMENNTAKENNARA VANTAR TIL STARFA
VIÈ &LÒÈASKËLA FR¹  JANÒAR 
STARFSHLUTFALL ER SAMNINGSATRIÈI
GETUR VERIÈ FR¹  TIL 
6EGNA TAKMARKAÈRAR VERKMENNTAKENNSLUAÈSTÎÈU ER UM
AÈ R¾ÈA KENNSLU Å ÕMISKONAR HÎNNUNARVINNU
NÕSKÎPUN OG NÕTINGU SKËGARINS
&LÒÈASKËLI ER Ö¹TTTAKANDI Å VERKEFNINU ,ESIÈ Å SKËGINN MEÈ
SKËLUM VERKMENNTAKENNARI ER MIKILV¾GUR Å ÖEIRRI VINNU
5MHVERÙ &LÒÈASKËLA BÕÈUR UPP ¹ SPENNANDI T¾KIF¾RI FYRIR
¹HUGASAMAN KENNARA UM ÒTIKENNSLU GRENNDARSKËGUR SKËL
ANS ER Å UM  METRA FJARL¾GÈ FR¹ SKËLANUM OG ÖVÅ AUÈVELT
AÈ NÕTA SÁR HANN Å KENNSLU
¶EGAR ER HAÙNN UNDIRBÒNINGUR AÈ HÎNNUN NÕRRAR VERK
MENNTASTOFU VIÈ SKËLANN SEM VERÈUR TILBÒIN HAUSTIÈ 
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ 2AGNHILDI "IRGISDËTTUR AÈSTOÈAR
SKËLASTJËRA Å SÅMA  EÈA  RAGNHILDUR ÚUDASKOLIIS

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

LEIKSKÓLAKENNARAR OG LEIÐBEINENDUR
• Hefur þú áhuga á að vinna eftir Hjallastefnunni?
• Hefur þú áhuga á að vinna á litlum leikskóla þar sem hver starfsmaður fær að
njóta sín?
• Hefur þú áhuga á að vinna á deild með fáum börnum?
• Hefur þú áhuga á að vinna á leikskóla þar sem stöðugt er verið að þróa
barnastarfið og þín skoðun skiptir máli?

Við óskum eftir leikskólakennurum, m.a. í deildarstjórastöðu.
Á Ósi eru einungis 26 börn og átta starfsmenn og er
mikil áhersla lögð á góðan anda og uppbyggilegt starf.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún leikskólastjóri eftir kl. 13
Ef ekki fæst faglærður starfsmaður verður ófaglærður starfsmaður ráðinn.

Barnaheimilið Ós • Bergþórugötu 20 • 101 Reykjavík • sími 552 3277 • os1@simnet.is

BORG

BÚI

FASTEIGNIR

HEIMILI & JARÐIR

HEIMILI & SKIP

LIND

MJÓDD

SENTER

STJARNAN

2

FASTEIGNIR

Álfholt 56D
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

Verð: 15.600.000

Bóas
Sölufulltrúi

Stærð: 66,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 11.450.000

699 6165

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 66,5 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð. Stórglæsileg íbúð með
góðu útsýni. Komið er inn í rúmgott anddyri með afar fallegum flísum á gólfi. Baðherbergið er vinstra
megin þegar af anddyrinu, þar er aðstaða fyrir þvottvél og þurrkara, flísar á veggjum og gólfi, mjög góð
baðinnrétting og baðkar með sturtu. Geymsla er inn í íbúðinni sem notuð er sem barnaherbergi og er
plastparket á gólfi. Bóas sölufulltrúi sýnir eignina sími 699 6165 boas@remax.is

boas@remax.is

FASTEIGNIR

Árnastígur
240 Grindavík
Stórglæsilegt raðhús

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 27.000.000

Bóas
Sölufulltrúi

Stærð: 144,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

699 6165

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 144,4 fm 4ra herbergja stórglæsilegt nýlegt raðhús þar af
29,5 fm innbyggður og innangengur bílskúr á frábærum stað í Grindavík. Öll herbergin í húsinu er mjög
rúmgóð og öll með góðum fataskápum. Þvottahúsið er mjög vel skipulagt með góðri innréttingu með
miklu skápaplássi. Bóas sölufulltrúi sýnir eignina pantaðu skoðun í síma 699 6165 eða sendu inn
fyrirspurn á boas@remax.is

FASTEIGNIR

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 14.30 - 15.30

Verð: 37.500.000

Bóas
Sölufulltrúi

Stærð: 189,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 28.680.000
Bílskúr: Já

699 6165

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 155,3 fm 5 herbergja íbúð á 2 hæð ásamt 34 fm bílskúr
með sérinngangi og stórum 25,1 fm hornsvölum með skyggni. Stórglæsileg íbúð í fallegu fjórbýli á
völlunum í Hafnarfirði. Allur frágangur er til fyrirmyndar og er þetta afar vönduð og falleg eign á þessum
vinsæla stað. Glæsilegar vandaðar innréttingar frá Brúnás. Eldhústæki eru frá AEG, fataskápar og
sólbekkir frá Brúnás. Íbúðin er laus. Bóas sölufulltrúi sýnir sími 699 6165 - boas@remax.is

boas@remax.is

Blikaás

Verð: 39.900.000

Bóas
Sölufulltrúi

Stærð: 184,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 23.500.000
Bílskúr: Já

699 6165

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 184,7 fm 5 herbergja stórglæsilegt raðhús, þar af stór 35,6
fm innbyggður og innangengur bílskúr á góðum og barnvænum stað í botnlanga í Áslandshverfi í
Hafnarfirði. Rúmgóð og vel skipulögð herbergi. Gestasnyrting á fyrstu hæð. Gengið er úr stofu út á stóra
og afgirta verönd. Í alla staði er þetta mjög glæsileg eign þar sem að stutt er í skóla og leikskóla. Bóas
sölufulltrúi sýnir eignina pantaðu skoðun í síma 699 6165 eða sendu inn fyrirspurn á boas@remax.is

FASTEIGNIR

Móhella
221 Hafnarfjörður
Góð kaup

Verð: 3.000.000

Bóas
Sölufulltrúi

Stærð: 26,3 fm
Byggingarár: 2006

699 6165

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 26,3 fm bílskúr,atvinnu og eða geymsluhúsnæði. Afar góð
geymsla með 240x259 m hurð, 3j fasa rafmagni, heitu og köldu vatni, bílskúrarnir eru upphitaðir. Gólfin í
bílskúrunum er vélslípuð með niðurfalli fyrir vask. Húsið er klætt með aluzink bæði utan sem innan.
Malbikuð afgirt lóð. Sameiginleg salernisaðstaða er í vesturenda húss. LAUST VIÐ KAUPSAMNING
Bóas sölufulltrúi sýnir sími 699 6165 - boas@remax.is

boas@remax.is

Drápuhlíð 32

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

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

101 Rvk
BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Verð: 18.9
Stærð: 71,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.530.000

Íbúðin var parketlögð úr hlyn í sumar. Eldhús er rúmgott með hvítlakkaðri innréttingu, nýleg eldavél.
Stofa er björt og góð með parket úr hlyn. Svefnherbergi er gott með nýlegum skápum, gluggi snýr út í
garð. Baðherbergi er snyrtilegt, flísalagt gólf og hluti af vegg, sturta er flísalögð. Góð geymsla fylgir
íbúðinni. Sameign er öll hin snyrtilegasta og var endurnýjuð í sumar, flísalagður gangur, teppalagður stigi,
málað, eldvarnarhurðar í allar útihurðar íbúða. Þak og gluggar málaðir. BÓKIÐ SKOÐUN 899 0800

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

www.remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

FASTEIGNIR

Grettisgata 86

boas@remax.is

FASTEIGNIR

Reykjavík
Opið hús 14:00-14:30

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

221 Hafnarfjörður
Stórglæsilegt raðhús

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

boas@remax.is

FASTEIGNIR

Þorláksgeisli 17
Grafarholt
BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

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.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

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

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA
Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Beinn sími: 578 8800

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

www.remax.is/fasteignir

Verið velkomin á fyrstu sýningu á
Bjarkarás 1-29 í Garðabæ

s
hú
ð
i
Op nud.
sun 12.06 :00
10. 0-17
0
14:
kl.

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

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

RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809

FASTEIGNIR

4

LIND

SENTER

Lautasmári 2
201 Kópavogur
Opið hús Í dag frá 16:00 til 16:30

Verð: 27.900.000
Stærð: 130.6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 18.720.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir mjög góða og fallega íbúð á 3. og efstu hæð með bílskúr í kjallara,innangegnt frá
bílskúrnum í sameign. Allar innréttingar úr mahogny og gott parket á gólfum.Í anddyri er stór fataskápur.
Flísalagt þvottahús með innréttingu. Eldhús með fallegum innréttingum úr mahogny, svartri borðplötu og
borðkrók. Rúmgóð stofa með útgengi út á flísalagðar svalir. Baðherbergi með flísum, gólf og veggir,
baðkeri, sturtu og innréttingu. Hjónaherbergi með stórum fataskáp. ÍBÚÐIN ER LAUS

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

LIND

Norðurtún 18
Álftanesi
Opið hús í dag frá 14:30-15:30

Verð: 42,9

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 201,7
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 26,4
Bílskúr: Tvöfaldur

Mikið endurnýjað, einlyft einbýlishús ásamt góðum bílskúr á Álftanesi. Anddyri
með flísum á gólfi, inn af er gestasalerni. Eldhús er endurnýjað, gegnheil
eikarinnréting, stálklæðning milli efri og neðri skápa. Góð borðstofa og stofa,
arin í stofu, rimlagardínur í gluggum. Sjónvarpshol á gangi. Fjögur
svefnherbergi. Frá hjónaherbergi er útgengt í garð, nýlegir fataskápar. Mjög
fallegt endurnýjað baðherbergi, ljósar flísar á gólfi og veggjum, nuddbaðkar
og sturtuklefi. Á gólfum er nýlegt ljóst parkett. Panill í loftum. Þvottahús og
geymsla með útgengt í garð. Rúmgóður bílskúr með tvöfaldri hurð, nýjar
hurðar hafa verið pantaðar og verða þær settar upp. Plan var nýlega
hellulagt, falleg lýsing og snjóbræðslulögn. Trépallur framan við hús. Gróinn
garður.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Sóleyjarimi 99-113

Hörgatún 3
210 Garðabær
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Verð: 43.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

Fallegt 196,3 fm einbýli á einni hæð og 12 fm geymsluskúr á lóð á. Komið er inn í flísalagða forstofu
með nýlegum skápum. Gott herbergi inn af forstofu með skáp. Eldhús er dúklagt með ágætis innréttingu
og borðkrók. Baðherbergið er flísalagt og er með fallegri innréttingu, baðkari og sturtu. Rúmgóð
borðstofa og stofa með nýlegu parketi. 3 rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er
parketlagt og er með skápum.Þvottahúsið er flísalagt. Skjólgóður og fallegur garður.

gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Verð: 37,9 -38,9

112 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Stærð: 188-205
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 27-28

Glæsileg tveggja hæða 5 herbergja raðhús við Sóleyjarima í Grafarvogi. Um er að ræða hús númer 99 - 113
og skilast þau fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Lóð verður frágengin, sólpallur að framan,
tyrft verður að aftan og bílaplan hellulagt og með hita. Eignirnar skiptast sem hér segir: Neðri hæð: Forstofa,
innangengt er frá forstofu í bílskúr. Stofa, borðstofa, eldhús og gestasalerni. Efri hæð: Þvottahús,
baðherbergi og 4 góð svefnherbergi, 2 barnaherbergi eru með litlu fataherbergi innaf. Svalir á efri hæð.
Nánari skilalýsing er hjá sölufulltrúa.

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

www.remax.is

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

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lindasmári 33
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Verð: 28.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 102,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 16,1

822 3702

Eignin er vönduð í alla staði og skiptist sem hér segir: Forstofa er flísalögð (hiti í gólfi) og með fataskáp.
Tvö góð barnaherbergi með skápum. Hjónaherbergi er rúmgott og með skápum. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta. Rúmgóð stofa með útgengi á 60 fm sólpall sem snýr í suður.
Flísalagt eldhús með góðum innréttingum og borðkrók. Þvottahús / geymsla er innan íbúðar.
Sameiginleg hjólageymsla er sameign með efri sérhæð. Sér bílastæði beint fyrir framan íbúð fylgir

gv@remax.is

Laugavegur 98
101 Reykjavík
Falleg íbúð í miðbænum

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 16.800.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 57,5
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936
Brunabótamat: 8.730.000

822 3702

Fallega nýuppgerð íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) í hjarta borgarinnar. Nýtt bílastæðahús er í næsta húsi.
Eignin skiptist í forstofu/hol með fatahengi, góða stofu, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
sturtuklefa, rúmgott svefnherbergi með skáp, eldhús með snyrtilegri innréttingu. Fallegt parket er á allri
íbúðinni. Sér geymsla og sameiginlegt þvottahús eru í sameign. Íbúðin hefur nýlega verið gerð upp
þ.á.m. ný eldhúsinnrétting, ný gólfefni, nýtt rafmagn og baðherbergi tekið í gegn.

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Verð: 19.700.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lindasmári 35
201 Kópavogur
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Verð: 35.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

vignir@remax.is

Öldugata 57
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

Hlýleg 3ja herbergja íbúð á vinsælum stað í gamla vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
baðherbergi og 2 svefnherbergi, ásamt lítilli sérgeymslu í sameign og útigeymslu á baklóð. Að sögn
eigenda er nýlega búið að taka út rafmagnið í íbúðinni af fulltrúa Orkuveitunnar og dæma það gott og
einnig er nýlegt dren sunnan við húsið. Klóakið var tekið í gegn fyrir 5-10 árum síðan. Virkilega
skjólgóður suðurgarður er á baklóð þar sem er nýlega búið að helluleggja næst húsinu.

baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Óðinsgata 15
101 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Gunnar
Sölufulltrúi

Verð: 42.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

Sérlega glæsileg mikið endurnýjuð sérhæð í einu glæsilegasta húsi í miðbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í
tvennt. Annarsvegar góða sérhæð með bílskúr og hinsvegar stúdíóíbúð sem kjörin er til útleigu. Húsinu
og lóð hefur verið sérlega vel við haldið. Járn á þaki er um 15 ára gamalt. Skipt var um skólp fyrir 5 árum
síðan. Lóð og dren tekið í gegn fyrir 2 árum og húsið málað að utan.

gv@remax.is

baldvin@remax.is

Verð: 19.700.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 114,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 14,9

822 3702

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.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

gv@remax.is

822 3702

LIND

Tungusel 10

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 72.2 fm.
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 8.949.000

gv@remax.is

vignir@remax.is

LIND

Verð: 16.600.000

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

snorri@remax.is

Stórholt 19

gv@remax.is

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gullengi 17
112 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 694 2324

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 23.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 109
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 15,5

822 3702

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

gv@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

www.remax.is
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BÚI

Birkihlíð 42
105- Reykjavík
Opið hús Í dag frá 16-16,30

BÚI

Dverghamrar 2

Verð: 48.9
Stærð: 184
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 27
Bílskúr: Já

Eignin er öll hinn vandaðasta og er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur
Pálmi Þór í síma 895-5643 Eða palmi@remax.is Remax Búi kynnir:Frábæra
eign í suðurhlíðunum, æðislegt staðsetning og frábært útsýni. Komið inn á
flísalagt anddyri,fatahengi flísalögð gestasnyrting með góðri innréttingu.
Stofan rúmgóð og björt með útgengi út á stórar suðursvalir með frábæru út
sýni (sjá myndir) Borðstofan er flísalögð var áður sér herbergi.Eldhúsið er með
vönduðum tækjum sem fylgja Og fallegri viðarinnréttingu (ískápur og
uppþvottavél fylgja með )rúmgott þvottahús er á hæðinni.Á efrihæð eru
hjónaherbergi og tvö barnaherbergi, sérsmíðaðir skápar eru í öllum
herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf,bæði með sturtu og
baðkari. Gott sjónvarpshol er á hæðinni. Bílskúrinn er flísalagður. Eignin er öll

Grafarvogur
Opið hús 18,00-18,30

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643

Verð: 27,7
Stærð: 120,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: já

Remax Búi kynnir:Falleg 97,1 m2 sérhæð í vinsælu hverfi, Hamrahverfinu
Grafavogi 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

palmi@remax.is

112 Reykjavík
Opið hús 16:00 - 16:30

BÚI

Verð: 16.4
Stærð: 67.0
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 9.990.000

Kristnibraut 12
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Rúmgóð 2ja herbergja 67 fm.íbúð með sér inngangi rétt við Spöngina. Forstofa með flísum á gólfi og
geymslu. Eldhús með hvítri innréttingu. Opið er inn í stofu og borðstofu. Stofa með útgengi út á suður
svalir. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum. Baðherbergi flísalagt, gluggi og tengi fyrir þvottavél.Parket
og flísar á gólfi. Geymsla í sameign.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

Álfaborgir 9

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

113 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Stærð: 102
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.100.000

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

ÁHVÍLDANID 4.15@ LÁN. Verulega flott 3ja. herbergja íbúð með stórkostlegu útsýni yfir Reykjavík.
Eldhús með hvítsprautaðri innréttingu og þvottahúsi innaf. Stór og björt stofa og borðstofa með útgengi
út á svalir. Hjónaherbergi með skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Barnaherbergi rúmgott með
skáp. Bílskýli. Geymsla í sameign.Gegnheill Askur er á gólfi.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733

698 8733

loa@remax.is

loa@remax.is

BÚI

BÚI

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristnibraut 69
113 Reykjavík
Opið hús 15:00 - 15:30

Verð: 28,2
Stærð: 120
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.750.000
Bílskúr: Bílskýli.

GÓÐ 4.15@ LÁN ÁHVÍLANDI - ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX !Glæsileg 3ja. herbergja íbúð í 6 íbúða fjölbýli
með stórkostlegu útsýni yfir Esjuna og nágrenni. Eldhús með innréttingu úr eik,gaseldavél, háf,
innbyggður ísskápur og uppþvottavél sem fylgja með. Borðkrókur með útgengi út á svalir. Stór stofa og
borðstofa. Hjónaherbergi með útgengi út á verönd. Baðherbergi með eikar innréttingu og baðkari.
Þvottahús inn í íbúð. Bílskýli. Geymsla í sameign.

Andrésbrunnur 18
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

www.remax.is

113 Reykjavík
Hringið til að bóka skoðun

Verð: 28,9 m

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

Stærð: 120,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílskýli

820 0589

Stórglæsileg, stílhrein og björt 4ra herbergja íbúð ásamt 55 fm sólpalli og stæði í litlum
bílageymslukjallara í enda lokaðs botnlanga. Öll íbúðin er með mjög fallegri rauðri eik á gólfi og gefur
það henni mjög fallegt og stílhreint yfirbragð. Stofa er björt og rúmgóð með sjónvarpskrók og útgengi á
sólpallinn. Opið eldhús með mjög fallegri innréttingu. Ísskápur og þvottavél fylgir með í kaupum. Tvö
rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum. Frábært barnaleiksvæði milli húsanna.

tryggvi@remax.is

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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Andrésbrunnur 3
113 Grafarholti
Opið hús í dag kl. 13:30 - 14:00

STJARNAN

Verð: 22.900.000

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 93,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15.740.000
Bílskúr: Bílskýli

697 3629

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

gudrun@remax.is

STJARNAN

Snæland 5
108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Verð: 24.500.000
Stærð: 91,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 13.200.000
Bílskúr: Nei

Falleg fjögurra herbergja íbúð með miklu útsýni í fossvoginum í Reykjavík. Íbúðin er á annarri hæð frá
götu í litlu velviðhöldnu fjölbýli nálægt fossvogsdalnum. Íbúðin skiptist í miðrými, eldhús með borðkrók,
þrjú góð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og borðstofu og stofu með útgengi á stórar suðursvalir. Frá
svölum er mikið útsýni yfir fossvogsdalinn. Í sameign er sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Gólfefni:
Eikarparket á holi og stofu og einu herbergi, dúkur á eldhúsi, baðherbergi og tveimur herbergjum

hordur@remax.is

220 Hafnarfirði
FJÁRFESTING -120Þ LEIGUTEKJUR

Verð: 24.600.000

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 120.6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: nei

697 3629

BJÖRT NEÐRI SÉRHÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI Á GÓÐUM STAÐ I GAMLA BÆNUM Í HAFNARFIRÐI.
Forstofa með flísum. Rúmgott eldhús með ljósri innréttingu. Stór og björt stofa og borðstofa. Þrjú
svefnherbergi, eitt mjög rúmgott og tvö minni. Flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, baðkari með
sturtu og opnanlegu fagi. Rúmgóð geymsla sem nýtt er sem geymsla og þvottahús. Sér timbur verönd
er við eignina. Húsið hefur verið endurnýjað á síðustu 5 - 7 árum svo sem þak, málað húsið og ný gler.

gudrun@remax.is

Naustabryggja 16
ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ STÓRUM PALLI

Verð: 24.900.000
Stærð: 101,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 18.720.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg 4ja herb íbúð í bryggjuhverfinu í Reykjavík. Íbúðin er á jarðhæð með sólpalli í nýju viðhaldslitlu
fjölbýli. Íbúðin er vel skipulögð og er öll hin glæsilegasta með fallegum mahoni innréttingum og
gólfefnum. Baðherbergi er flísalagt með sturtu/baðkari og fallegri innréttingu. Þvottaherbergi/geymsla er
inn í íbúð. Sameign er snyrtileg og vel frágegnin. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

221 Hafnarfirði
Hagstæð lán með 4,15% - 4,3% vöxtum

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 106,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Bílskýli

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Suðurgata 10
190 Vogar
EINBÝLISHÚS MEÐ 5 HERBERGJUM

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Verð: Tilboð

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.530.000
Bílskúr: 25 fm

697 3629

STÓR ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI, SÓLPALLI OG BÍLSKÚR á rótgrónum stað í Hafnarfirði.
Íbúðinni fylgir góður 25 fm bílskúr með rafmagni og hita. Nánari lýsing: Rúmgóð og vel skipulögð íbúð
með forstofu, holi, stórri stofu, 3 svefnherbergjum, góðu sjónvarpsrými, baðherbergi og þvottahúsi og
geymslu. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og sturtu. Gólfefni: Parket og flísar. Innréttingar eru
vandaðar og fataskápar eru í holi og hjónaherbergi.

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Verð: 28.600.000
Stærð: 164 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 30.140.000
Bílskúr: 50 fm

Falleg eign með heitum potti og verönd. Aðeins 20 mín akstur frá Hafnarfirði. Komið er inn í flísalagða
forstofu með skáp.Eldhús með góðri ljósri innréttingu og flísum á gólfi þar inn af er einnig inngangur
með góðri forstofu. Stofan er stór og björt með parket á gólfi. Aðgengi er úr stofu út á verönd með
heitum pott.Sjónvarpshol er rúmgott með parket. Baðherbergi er flísalagt og með góðri ljósri
innréttingu.Viðbygging byggð 2002 skiptist eftirfarandi: Svefnherbergisgangur er þremur herbergjum

gudrun@remax.is

899 5209
hordur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

STJARNAN

Vesturbraut 12
220 Hafnarfirði
FJÁRFESTING -150Þ LEIGUTEKJUR

Hörður
lögg. fasteignasali

Guðrún
lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

STJARNAN

220 Hafnarfirði
SÉRINNGANGUR, S-PALLUR, BÍLSK

697 3629
gudrun@remax.is

hordur@remax.is

hordur@remax.is

Vallarbraut 3

Guðrún
lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Verð: 22.900.000

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.

899 5209

899 5209

STJARNAN

Daggarvellir 4a

Hörður
lögg. fasteignasali

STJARNAN

112 Reykjavík

Hörður
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

hordur@remax.is

STJARNAN

Langeyrarvegur

Guðrún
lögg. fasteignasali

Verð: 23.300.000
Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Falleg stór íbúð á jarðhæð í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin er í friðsælu hverfi nálægt hellisgerði,
miðbænum og höfninni. Nánari lýsing: Íbúðin skiptist í stofu, sjónvarpsrými, 3 rúmgóð svefnherbergi,
flísalagt baðherbergi, eldhús og geymslu. Á gólfum er parket og flísar. Eldhúsið er rúmgott með hvítri
innréttingu og fallegum heimilstækjum. Íbúðin er mjög björt með glugga á þrjá vegu. Íbúðin er
velmeðfarin og snyrtileg. Hér er um góða eign að ræða á rótgrónum stað.

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

www.remax.is
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LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Klapparstígur 14
101. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Verð: 32,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 97,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

820 8080

Glæsileg 3ja herb.íbúð á 1hæð á horni Klapparstígs og Lindargötu. Nánari Lýsing: Anddyri m/fataskáp,
stofa/borðstofa og eldhús allt í opnu rými. Tvö svefnherb.Baðherb.m/mustang flísum á gólfi, innréttingu
og sturtubotni. Allar innréttingar og hurðar úr eik. Eldhúsið í hjarta íbúðar m/tækjum
m/stáláferð,blástursofn, keramic helluborð og vifta fylgir. Gólfhiti í öllum herb. Geymsla og þvottahús í
kjallara. Íbúðin afhendist tilbúin MEÐ gólfefnum. LAUS STRAX.

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði
Opið hús milli kl. 14:00 -14:30

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001

Verð: frá 17,9-?

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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.

beggi@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Verð: 27,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Funalind 15
201. Kópavogi
Opið hús mánud. milli kl. 19:00 – 19:30

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Verð: 28,6

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

Glæsileg 3ja herb.íbúð 101,9fm með rúmgóðum 27,1fm bílskúr og sólpalli. Stutt í alla þjónustu. Komið
inn á hol með fataskáp, stofa/borðstofa parketlögð með útgengi á góðan afgirtan sólpall.Eldhúsið er
mjög rúmgott,með góðum borðkrók og innréttingu úr kirsuberjavið. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf,
baðkar m/sturtuhengi og innréttingu úr kirsuberjavið. Barnaherbergi og hjónaherbergi bæði með
fataskápum og parket á gólfum. Öll húseignin hin vandaðasta.

203 Kópavogi
FYRIR STÓRA FJÖLSKYLDU !

Verð: 51.900.000
Stærð: 269,4
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 11.696.000

LAUS FLJÓTLEGA. BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 8648090. Stórt parhús á tveimur hæðum, fullbúið að utan.
Spennandi eign með fallegu útsýni af góðum svölum. Örstutt í skóla og leikskóla. Neðri hæð langt
komin. Fjögur herbergi, fallegt baðherbergi, stórt tómstundaherbergi, þvottahús, sjónvarpshol. Á efri
hæð er búið að setja upp milliveggi. Eftir að flota, klæða loft o.fl. Mikið efni fylgir efri hæðinni s.s. hurðar,
gólfflísar o.fl. Á efri hæð eru tvö herbergi, leikloft, stofa, eldhús, baðherbergi og bílskúr.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001

LIND

Grýtubakki 32
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

binni@remax.is

beggi@remax.is

LIND

Andarhvarf 12

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

LIND

Rauðavað 13

binni@remax.is

109 Reykjavík
NÝTT HEIMILI FYRIR JÓLIN

Verð: 15.900.000
Stærð: 85,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 11.696.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 8648090. Íbúðin er 78,9 fm og geymsla í kjallara 7
fm. Geymsla (áður þvottahús) og hjólageymsla í sameign. Forstofa með parketi, fataskápur í forstofu.
Tvö svefnherbergi með parketi, bæði með fataskápum. Baðherbergi með dúk á gólfi, baðkar með
sturtuaðstöðu. Þvottavél í baðherbergi. Parket á gangi stofu, eldhúsi og borðstofu. Ágæt nýleg
eldhúsinnrétting. Gengið út á svalir úr borðstofu. Húsið var tekið í gegn að utan fyrir tveimur árum.

ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hófgerði 13
200 Kópavogur
LAUS FLJÓTLEGA

Verð: 22.400.000
Stærð: 106,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: já

BÓKIÐ SKOÐUN í s. 8648090. íbúðin er 59 fm með mjög góðu innra skipulagi. Í bílskúr sem er 47,4 fm
er sér svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Sameiginlegt þvottahús. Sérinngangur í íbúðina bakatil.
Lýsing íbúðar: forstofa, baðherbergi nýstandsett, flísalagt með gólfhita, hornbaðkar, handklæðaofn.
Stofa í miðrými. Þrjú herbergi, eitt þeirra lítið. Plastparket á forstofu, stofu og tveimur herbergjum, dúkur
á einu herbergi. Ný eldhúsinnrétting væntanleg. Einstök staðsetning, vinsælt hverfi.

www.remax.is

Barónsstígur
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

101 Reykjavík
Tilvalin fjárfesting

Verð: 12.200.000

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Stærð: 51.8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1933
Brunabótamat: 7.540.000

869 8150

Íbúðarherbergi í kjallara í hjarta borgarinnar sem hentar vel til útleigu. Eignin skiptist í tvö stór herbergi,
eldhús og baðherbergi með sturtuaðstöðu. Þvottahús sameiginlegt. Eignin er í útleigu og mögulegt að
yfirtaka leigusamning.

hrafnhildur@remax.is

Stella
Sölufulltrúi

864 8090

892 3392

ss@remax.is

stella@remax.is

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

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Andrésbrunnur 1
Reykjavík
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Verð: 27,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 119,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: já

699 5008

RE/MAX LIND kynnir skemmtilega 5 herbergja, 119,1 fm íbúð á efstu hæð við Andrésbrunn 1 í lyftuhúsi
ásamt stæði í 3.bíla bílskýli. Komið er inn í forstofu með fatahengi.Til hægri af forstofugangi er lítið
herbergi.Eldhús er mjög opið og með L laga Mahogny innréttingu.Stofu með útgengi á suðursvalir. þrjú
rúmgóð svefnherbergi með skápum.Baðherbergi með baðkari og hvítri innréttingu.Flísalagt í hólf og
gólf.Olíuborið eikarparket á allri íbúðinni.

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnarás 12
Garðabær
Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Verð: 37,9
Stærð: 123
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.785.000
Bílskúr: Bílskýli

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

Heiðargerði 88
Reykjavík
Opið hús Frá 15:00-15:30

Verð: 51.500.000
Stærð: 213
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 213fm einbýlishús ásamt bílskúr við
Heiðargerði. Forstofa með skáp og hvítum flísum á gólfi. Á gangi eru hvítar
flísar ásamt stiga upp á efri hæð. Eldhús með dúk á gólfi, nýrri
eikarinnréttingu með miklu skápaplássi, borðkrók ásamt einu herbergi og
sjónvarpsholi. Stofa og borðstofa með nýlegu eikarparketi og stórum
gluggum. Baðherbergi með hvítum flísum á gólfi og veggjum ásamt
sturtu.Uppá efri hæð er stigi með kókosteppi.Á efri hæð eru tvö herbergi með
skápum og eikarparketi á gólfi, sjónvarpshol einnig með parketi, baðherbergi
með hvítri innréttingu og ljósbláum flísum. Á neðstu hæð(kjallara) er
þvottahús, hol og eitt herbergi. Steinn á gólfi. Rúmgóður 34fm bílskúr með
hvítri stórri bílskúrshurð. Hellulagt bílaplan með hitalögn.Fallegur og vel gróinn

699 5008

LIND

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

REMAX LIND kynnir fallega íbúð.Þetta er efri hæð og ris í raðhúsalengju. Íbúðin er 136,4 ferm með
bílskúr. Komið er inn í forstofu með flísum og gengið er upp parketlagðar tröppur inní íbúðina.Flísalagt
baðherbergi með fallegri innréttingu. Stofan er með góðri lofthæð og parket á gólfi.Gengið er útá svalir úr
stofu og er þaðan gott útsýni.Í risi eru tvö barnaherbergi og er risið undir súð þannig að þar eru fleiri ferm
en gefið er upp í fmr. Fallegt eldhús með góðu skápaplássi.

hannes@remax.is

693 4085

Básbryggja 5

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

699 5008

REMAX Lind kynnir fallega íbúð við Básbryggju.Öll íbúðin nema baðherbergi er parketlögð með fallegu
ljósu eikarparketi. Baðherbergið er físalagt með gráum gólfflísum og hvítum veggflísum. Einnig er falleg
innrétting á baði. Eldhúsið er sérlega glæsilegt með hvítum skápum og stálflísum á milli innréttinga.
Einnig er gaseldavél og stálháfur Vandaðir skápar eru í íbúðinni og ná þeir til lofts. Rúmgott þvottahús er
inní íbúð. Innangegnt er í góðan bílskúr.

Hafnarfjörður
Opið hús sunnudag kl 17-17.30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

REMAX Lind kynnir: Mjög skemmtilega hannað einbýli á góðum stað í Vallarhverfinu. Flott hönnun og
mikil lofthæð í stofu. Húsið eru hannað þannig að lítið mál er að breyta innra skipulagi hússins. Húsið
skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan ,þak einangrað og rafmagn komið í alla steypta veggi
og loft. Húsið er tilbúið til afhendingar á næstu dögum. Allar frekari upplysingar veitir Gylfi s. 6934085
gylfi@remax.is eða Hannes s. 6995008 hannes@remax.is

hannes@remax.is

693 4085
gylfi@remax.is

www.remax.is

693 4085

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Álfholt 2 B
Hafnarfjörður
Bókið skoðun s. 6995008

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 229
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

LIND

Verð: 34,9

693 4085

Verð: 26,9

gylfi@remax.is

Fléttuvellir 46

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Reykjavík
Opið hús Sunnudag kl 16-16.30
Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 136,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 18.515.000
Bílskúr: já

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

gylfi@remax.is

hannes@remax.is

Verð: 26,9

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 19.9

Hannes S.
Sölufulltrúi

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

699 5008

REMAX Lind kynnir góða 4 herbergja íbúð á góðu verði við Álfholt 2b í Hafnarfirði. Forstofa er flísalögð.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í eldhúsi og herbergjum. Skápar
eru í öllum herbergjum. Þvottahús er innaf eldhúsi. Baðherbergið er flísalagt ( hiti í gólfum ) með
innréttingu , baðkari og sturtu. Parket er á stofu og þaðan útgengt á suðvestur svalir. Sameignin er
snyrtileg og eru þrif inní húsgjöldum. Upplysingar í s. 6995008

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

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

Langholtsvegur 22
104 Reykjavík
Hringdu núna og bókaðu skoðun

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. MÖGULEGA SKIPTI Á MINNA.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5613

jonas@remax.is

MJÓDD

Álfkonuhvarf 29
203 Kópavogur
Opið hús mánudag kl.18:00 til 18:30

Verð: 23.900.000
Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 17.740.000
Bílskúr: bílskýli

Mjög falleg og rúmgóð 95,8 fm íbúð með sérinngangi af svölum stæði í bílageymslu og sérgeymslu í
sameign. Góð lán m/4,15 vöxtum Eldhús með rúmgóðri eikarinnréttingu sem nær upp í loft og
vönduðum tækjum. Stofa/borðstofa er rúmgóð, útgangur á stórar suður svalir. Baðherbergið er með
vandaðri innréttingu úr eik, baðkar með sturtu. Rúmgott og hjónaherbergi með góðum skápum og mjög
gott barnaherbergi. Fallegt eikarparket og ljósar flísar á gólfum.

MJÓDD

Lerkibyggð 5
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999

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

Verð: 44.900.000
Stærð: 220,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 21.860.000
Bílskúr: já

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

larus@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

BÚI
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Verð: 15.700.000

Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:30-15:00

Stærð: 63
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 8.210.000
Bílskúr: Réttur

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Dagmar
Sölufulltrúi
dagmar@remax.is

ESJA

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Rjúpnasalir 8
201 Kópavogur
Opið hús í dag á milli 15:00-15:30

Verð: 27,9 millj

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

Stærð: 120
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18,9 millj
Bílskúr: Nei

660 7761

Mjög björt og falleg 4ja herb íbúð á 2.h í litlu fjölb í Salahverfi. Forstofa með flísum á gólfi og góðum
skápum, rúmgóð stofa með parketi og útgengi á stórar suðusvalir. Eldhús er með fallegri innréttingu úr
birki og vönduðum tækjum. Öll herbergi eru parketlögð og með skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf
og gólf, góð innrétting og baðkar. Stutt er í skóla, íþróttir og aðra þjónustu. Þetta er glæsileg eign á
góðu verði. Uppl gefa Valdimar í síma 6938038 va@remax.is og Stefán í síma 6607761 sa@remax.is

www.remax.is

sa@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

693 8038
va@remax.is

Goðheimar 4
104 Reykjavík
Opið hús Milli kl. 15 og 16

Verð: 39.900.000
Stærð: 157,6fm
Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 1960
Bílskúr: 34,8fm

Ertu úr hverfinu? Festu þessa, og þú ert kominn heim!
Falleg 122.8 fm. mikið endurnýjuð 4ra herbergja neðri sérhæð, auk bílskúrs,
34,8 fm. (pláss fyrir 2 bíla)
Sér inngangur. Lýsing eignar: Steinsteypt
fjögurra íbúða hús í góðu ásigkomulagi að utan sem innan. Gott skipulag.
Þrjú góð svefnherb. Sérsmíðaðar innréttingar, lýsing frá Lumex. Gólfefni eru
eikarparket og flísar. Mikið og gott skápapláss. Stórar flísalagðar svalir. Björt
stofa, borðstofa og hol. Nýlega standsett baðherb. með vönduðum
hreinlætist., flísum, hiti í gólfi. Lagnir hafa verið endurnýjaðar bæði rafmagn og
frárennsli. Góð eign á vinsælum stað. Stutt í alla þjónustu og skóla.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

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

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

Verð: 43.9M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is
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Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is
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201 Kópavogur
Opið hús mánudag kl. 18:00-18.30

Verð: 28,9 M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is
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MJÓDD

Lautasmári 5
201 Kópavogur
Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Verð: 23.500.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

www.remax.is
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Þúfubarð 17
220 Hafnafirði
Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30

895 6107

Ã`ÃÊ$Ã
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Verð: 20.8M
Stærð: 108,5
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 14,3

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

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

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Drekavellir 8
221 Hafnarfjörður
Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Verð: 34,5 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 149 fm.
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 23,9 millj

699 4420

Glæsileg, nýleg 5 herbergja íbúð með sér inngangi, ákvílandi 26,5 millj. á 4,6 Anddyri með skáp.
Svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með glæsilegri sturtu með tvemur sturtuhausum, nuddi, gufu,
útvarpi og ljósi. Eikarinnrétting, upphengt klósett, handklæðaofn og Halogen ljós. Þvottahús og geymsla
inn í íbúð. Eldhús er með eikarinnréttingu, háfi og góðum borðkrók. Stór og björt stofa með útgengi á
svalir. Halogen lýsing. Gólfefni:parket, mústang flísar og granítflísar. Innréttingar og hurðar úr eik.

ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Skerseyrarvegur 7
220 Hafnarfjörður
Opið hús Í dag kl:15:00 - 15:30

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406

Verð: 18,7 millj

Ingibjörg
Sölufulltrúi

Stærð: 72 fm.
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 10 millj

699 4420

Mikið endurnýjuð 3ja herberja íbúð á rólegum og góðum stað í botlangagötu í Hafnarfirði. Hagstætt
áhvílandi lán með 4,15 LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Eldhús er með nýlegri innréttingu, háfi, borðkrók og
þvottaaðstöðu. Á baðherbergi er allt nýlegt, flísalagt í hólf og gólf, glæsileg sturta, upphengt klósett og
handklæðaofn. Marmaraflísar eru á einum vegg í stofunni. Björt og rúmgóð stofa. Góð svefnherbergi.
Gólfefni: Keramik flísar eru á nær allri íbúðinni. Hiti í gólfum. Nýlegar hurðar, nýlegt rafmagn og hiti.

karl@remax.is

ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

STJARNAN

BORG

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Dalatangi 10
270 Mosfellsbær
Opið hús Sunnudag kl. 13 - 13.30

Verð: 52.700.000

Anton
Sölufulltrúi

Stærð: 232,9
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 28.725.000
Bílskúr: já

699 4431

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og notalegt alls 232,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, með
innbyggðum stórum bílskúr og þar af viðbyggðum glæsilegum 29,4fm garðskála og góðu útsýni. Húsið
stendur á glæsilegri og vel staðsettri 813fm lóð með mjög fallegum og skjólríkum garði við. Vönduð eign
sem vert er að skoða. Laus við kaupsamning.

anton@remax.is

Lækjargata 30
Hafnarfjörður
Opið hús Mánudag kl 18.30 - 19.00

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Verð: 20,8
Stærð: 80,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 14,4
Bílskúr: nei

RE/MAX BORG kynnir vandaða 80,7fm,á fyrstu hæð,3 herb íbúð við tjörnina í Hafnarfirði.Frábær
staðsetning,fallegt umhverfi og stutt í alla þjónustu. Nánari lýsing:Í forstofu er góður skápur.Baðh er með
baði ogklætt með svörtum flísum á gólfi og hluta til á veggjum.Flísar í þvottah..Eldh er opið með fallegri
innréttingu.Stofa og rými sameinast eldh. Stofan er björt og opin, garður hellulagður að hluta.Herbergin
eru björt með góðum skápum.Á gólfum er fallegt eikarparket með fösum.Íbúðin er snyrtileg og björt.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

BORG

Grettisgata 20b
Tvær íbúðir
Opið hús 15:30 til 16:00

Verð: 31.500.000
Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1908
Brunabótamat: 16.150.000

Sjarmerandi 63fm og 53fm risíbúð.
Tvær íbúðir - Leigutekjur 175þ

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

VERÐUGT AÐ SKOÐA
Vernharð
Sölufulltrúi

www.remax.is

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

Hjallavegur 6
104 Reykjavík
Opið hús mánudaginn kl 17:00-17:30

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 forstofu. Fallegur hlaðinn veggur er á gagninum. Ljós frá Lumex, segldúkur í forstofunni og herberginu.
Herbergið er með skápum og dúk á gólfi. Stofan er parketlögð. Eldhúsið er með eldri hvítri innréttingu.
Baðherbergið er með léttri innréttingu og sturtuklefa. Seljandi getur mögulega lánað 15% af kaupverði til
15 ára með 5,9% vöxtum. Frábær fyrstu kaup!

Hringbraut 113
107 Reykjavík
Opið hús mánudag kl 18:00-18:30

Góð 3ja herbergja íbúð í gamla góða Vesturbænum. Parketlagt andyri sem er í senn miðrými
íbúðarinnar. Þaðan er gengið inn í stofuna. Herbergin eru rúmgóð, bæði með skápum, annað með
parketi en hitt með dúk á gólfum. Baðherbergið er með sturtu, flísalagt. Eldhúsið er með hvítri eldri
innréttingu, fínu skápaplássi. Korkur á gólfi. Íbúðin sjálf er 66 fm og geymslan 11 fm. Sameiginlegt
þvottahús og þurrk aðstaða. Stutt í skóla, verslun og aðra þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning!

Ferjuvogur 15
Reykjavík
Opið hús Mánudag milli 18:00-18:30

Premier
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

Skemmtileg efri sérhæð ásamt bílskúr í vinsælu hverfi. Forstofa með fataherbergi, parket á
gólfi. Baðherbergi með baði. Mjög rúmgott barnaherbergi með parket á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi
með góðum skápum, dúkur. Tvær rúmgóðar stofur með rennihurð á milli og ekkert mál að nota aðra
stofuna sem svefnherbergi. Rúmgott eldhús með viðar innréttingu, dúkur, útgengi út í mjög skjólríkan
garð sem er í hásuður. Sameign: stór sér geymsla, sameiginlegt þvottahús. Stutt í alla þjónustu.

Hverafold 5
Tískuvöruverslun í Grafarvogi

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Tískuvöruverslunin Premier sem staðsett er í verslunarkjarnanum í Hverafold 1-5. Verslunin er staðsett
við hlið matvöruverslunarinnar Nóatúns. Verslunin selur tískufatnað fyrir konur á öllum aldri. Birgjar eru
innlendir og erlendir. Verslunin er í leiguplássi, sanngjörn leiga. Gott sölutímabil framundan. Frábært
tækifæri fyrir þann sem vill vinna við eigin rekstur.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

SENTER

SENTER

Engihjalli 21
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

200 Kópavogur
Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

Verð: 17,9
Stærð: 86,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 13

Falleg 3ja herbergja íbúð í Kópavogi. Íbúðin er staðsett á 3ju hæð, en þó er aðeins gengið upp tvær
hæðir. Flísalögð forstofa með skápum. Úr forstofu er komið í rúmgóða parketlagða stofu. Úr stofu er
útgengt á suður svalir. Eldri innrétting í eldhúsi, dúkur á gólfi. Inn af eldhúsi er borðkrókur. Við hlið
eldhúss er lítil geymsla sem nýtt er sem búr. Baðherbergi flísalagt, sturta og tengi fyrir þvottavél. Tvö
herbergi eru í íbúðinni. Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápum. Geymsla í sameign.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

kalli@remax.is

kalli@remax.is

SENTER

SENTER

Verð: 31,9
Stærð: 149,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 19,7
Bílskúr: Já

Stærð: 70 fm

895 8525

Verð: 16,4
Stærð: 77,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 9,7

SENTER

Furugerði 19
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Reykjavík
Opið hús Mánudag milli 19:00-19:30

Verð: 26,9
Stærð: 97,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13,2

Afar falleg íbúð með frábæru útsýni í góðu hverfi. Forstofa og alrými með góðum skápum.
Flísalagt baðherbergi með baði, hvítri innréttingu, dúkur. Tvö rúmgóð barnaherbergi með skápum,
parket. Rúmgott hjónaherbergi,parket, góðir skápar. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu, rúmgóður
borðkrókur. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á góðar svalir, frábært útsýni. Á stofu, eldhúsi
og alrými er parket. geymsla í sameign, þvottahús í sameign. Sjón er sögu ríkari

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

BORG

SENTER

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Kríuhólar 2
Reykjavík
Opið hús Mánudag milli 17:00-17:30

Verð: 14,5
Stærð: 63,6
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 9,6

Falleg 2ja herbergja íbúð í vel við höldnu lyftuhúsi. Forstofa með skápum. Flísalagt baðherbergi með
baði, ljósri innréttingu, t.f. þvottavél. Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Eldhús með hvítri
innréttingu, góðum borðkrók. Rúmgóð stofa með útgengi á yfirbyggðar svalir. Nýlegt eikar parket á
gólfum utan baðherbergis. í sameign er sér geymsla, sameiginlegt þvottahús með 3 þvottavélum og
þurrkara, hjólageymsla og frystihólf.

Langholtsvegur 4
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

www.remax.is

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

Verð: 21.800.000

Baldur
Sölufulltrúi

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

864 1813

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

baldur@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

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

Heiðargerði 61
108 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Verð: 32.500.000
Stærð: 146,6
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 17.630.000
Bílskúr: Bílskúr

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr og sólstofu sem ekki er inní fermetratölu FMR. Gróðurhús
er staðsett í fallegum garði. Samkvæmt fasteignamati er íbúð 114,6 m² og bílskúr 32 m². Niðri er
forstofa, stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, hol, þvottaherb./geymsla, og gestasnyrting. Uppi eru fjögur
svefnherbergi, baðherbergi og stigapallur. Frábær og vinsæl staðsetning á eftirsóttum stað miðsvæðis í
Reykjavík.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

BORG

Ægisíða 117
Reykjavík
Opið hús Mánudag 19:00-19:30

Verð: 17.900.000
Stærð: 79,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 10.850.000

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

BORG

Hraunbær 48
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670

Reykjavík
Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 18.500.000
Stærð: 92,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 11.950.000

RE/MAX BORG kynnir 4ra herbergja horn íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Komið er inn í gott hol með fatahengi, rúmgott
eldhús með fallegri ný sprautulakkaðri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er rúmgóð.
Svefnherbergisgangur liggur frá holinu. Barnaherbergin tvö er á vinstirhlið gangsins, við enda gangsins er
gott hjónaherbergi með fataskáp. Baðherbergið og þvottahúsið eru hægramegin á ganginum.

emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Grettisgata 75
101, Reykjavík
Pantið skoðun í síma: 823-1990

Verð: 29.900.000
Stærð: 133
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1938
Brunabótamat: 15.924.000

Praktísk 4ra herbergja íbúð, auk útleigueininga í kjallara sem hægt er að leigja út á 110-130þ. á mánuði.
Íbúðin: 4ra herbergja íbúð á annari hæð. Skiptist eignin í; hjónaherbergi, barnaherbergi, hol, eldhús, bað
og tvær stofur. Einstaklingsíbúðin: Nýuppgerð íbúð í kjallara hússins. Skiptist hún í baðherbergi með
sturtu, eldhúskrók og stofu auk herbergis. Útleiguherbergi; Herbergi með eldhúsaðstöðu. Sameiginlegt
baðherbergi frammi á gangi. Útleigueiningar sem eru að borga afborgun af ca 22M láni.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Karlagata 24
105, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15-15.30

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

Verð: 16.300.000

Brynjar
Sölufulltrúi

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

823 1990

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

brynjar@remax.is

BORG

Digranesvegur 46
200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG KL 16:00 – 16:30

Verð: 33.600.000
Stærð: 153.9
Fjöldi herbergja: 4-6
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 22.730.000
Bílskúr: 23.2

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 130.7 fm íbúð á miðhæð í þríbýli á besta stað í Kópavogi með
stórkostlegu útsýni til suðurs og austurs. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni í dag auk þess sem búið er
að breyta 23.2 fm bílskúr í studio íbúð með útleigu möguleika. Nýleg eldhúsinnrétting, Stór stofa og
borðstofa með fallegum arni. Stórar svalir. Rúmgóð svefnherbergi Stutt er í alla þjónustu og skóla en
bæði barnaskóli og menntaskóli er í mínútu göngu fjarlægð. SJÓN ER SÖGU RÍKARI

www.remax.is

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

BORG

Veghús 31
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

brynjar@remax.is

Grafarvogur
Opið hús Í DAG KL 17:00 - 17:30

Verð: 22.900.000
Stærð: 114
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.375.000
Bílskúr: Bílageymsl

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með frábærri fjallasýn. Eignin er öll hin snyrtilegasta með ljósu
parketi á gólfum. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni en mögulegt er að stækka stofuna með því að fækka
um eitt svefnherbergi. Þetta er frábær íbúð í góðu fjölbýli. Stutt er í alla þjónustu.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261

661 9261

gunnsteinn@remax.is

gunnsteinn@remax.is

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

Þorkell
Sölufulltrúi

Sigurður
Framkvæmdastjóri

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

Sigríður
Sölufulltrúi

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

Óli Gísli
Sölufulltrúi

Dagmar
Sölufulltrúi

Jónas Örn Hdl.
Lögg.fasteignasali

862 5999

898 4596

898 6106

698 7695

896 0421

692 4700

694 4000

822 8283

864 9209

699 5613

RE/MAX MJÓDD KYNNIR:

Laugavegur 86-94

Nýjar lúxusíbúðir í hjarta borgarinnar
SÖLUSÝNING Í DAG SUNNUDAG KL. 15:00-16:00
Kynnum í dag vandaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
á annarri og þriðju hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi í
hjarta borgarinnar. Húsið er allt hið vandaðasta,
Ístak hf. byggingaraðili. Íbúðirnar eru frá 70 fm til
94,5 fm. Íbúðir afhentar við kaupsaming!

Sérstök sýningaríbúð aðeins þessa helgi!
Sýningaríbúð er standsett með húsgögnum frá
húsgagnaverslununum Modern og Betra BAK. Á
veggjum eru verk eftir Sigurð Antons hönnuð!
Hlökkum til að taka á móti áhugasömum kaupendum.

OPIÐ HÚS

Allar íbúðir eru afhentar með:
Vandaðar innréttingar úr eik og eikarplankaparket á gólfum! Forstofa og þvottaherbergi eru með marmarastein á gólfum! Baðherbergis gólf og veggir eru með
marmarasteini! Baðherbergi er með Philip Stark3 hreinlætistæki og GRHOHE
blöndunartæki, sturtubotn úr postulíni, 90x120 með hurðum úr öryggisgleri!
Eldhús er fullbúið afar vönduðum stáltækjum frá AEG, ísskápur með frysti,
uppþvottavél, vifta, og keramikhelluborð með snertitökkum! Myndavéladyrasími
er í hverri íbúð! Hiti í gólfum! Hver íbúð er sérstaklega hljóðeinangruð sem og hluti
sameignar! Góðar svalir eru í hverri íbúð! Geymsla sem fylgir er við hliðina á hverri
íbúð, eikarplankaparket á gólfi! Bílastæði fylgir hverri íbúð auk þess sem
Bílastæðasjóður rekur bílastæðahús í kjallara! Sameign er vel skipulögð og
einstaklega falleg, meðal annars með granít á gólfum! Lyfta er í húsinu! Aðgangur
að sameiginlegri suður-verönd á 4 hæð með góðu útsýni! Lóð er fullfrágengin!

Nánari lýsingu og upplýsingar er að fá hjá RE/MAX Mjódd • Sími 520 9550
RE/MAX Mjódd • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551 • sg@remax.is

MJÓDD
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Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Lýsisreitur –Kynningarfundur
að Aflagranda 40
um tillögu að deiliskipulagi
á svæðinu
Í samvinnu við hverfisráð Vesturbæjar verður
haldinn kynningarfundur
þriðjudaginn 12. desember 2006 kl. 17.
í sal félags- og þjónustumiðstöðar,
Aflagranda 40.
Skipulags- og byggingarsvið hefur nú auglýst
deiliskipulag svonefnds Lýsisreits, sem markast
af Grandavegi, Eiðsgranda, Hringbraut og
Framnesvegi. Gert er ráð fyrir stækkun gömlu
Lýsislóðarinnar, sem skipt verður í tvær lóðir,
fjölbýlishúsalóð með u.þ.b. 100 íbúðum og lóð
undir hjúkrunarheimili fyrir allt að 90 vistmenn.
Deiliskipulag Bráðræðisholts sem er innan þessa
reits er að mestu leyti óbreytt, en þar verða leyfðar
minniháttar breytingar og viðbyggingar.
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar

,AUS STAÈA Å LEIKSKËLA

OPIÐ ÚTBOÐ

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.

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.

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, mælaog varnarbúnaði

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007
Verklok: 01. júní 2007

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.

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.

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

,EIKSKËLINN +RAKKABORG ¶INGBORG AUGLÕSIR EFTIR
LEIKSKËLAKENNARA INN ¹ DEILD FR¹ OG MEÈ JANÒAR 
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU %F EKKI F¾ST LEIKSKËLAKENNARI TIL
STARFSINS KEMUR TIL GREINA AÈ R¹ÈA LEIÈBEINANDA
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA
o HUGASAMUR UM STÎRF MEÈ BÎRNUM
o (¾FUR Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 5MBURÈALYNDUR OG ÖOLINMËÈUR
¥ +RAKKABORG LEGGJUM VIÈ ¹HERSLU ¹ UMHVERÙÈ OG N¹TTÒRUNA
3KILA SKAL INN UMSËKNUM ¹ NETFANGIÈ LEIKSKOLI SIMNETIS
OG ER UMSËKNARFRESTUR TIL DESEMBER 
5PPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRDÅS "JARNADËTTIR LEIKSKËLASTJËRI EÈA
3OFFÅA +JARTANSDËTTIR Å SÅMA  

3TARFSFËLK Å ELDHÒS
3UNNUHLÅÈ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å ELDHÒS
-ATR¹ÈUR
!ÈSTOÈARFËLK Å ELDHÒS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +RISTÅN 3TEINARSDËTTIR Å SÅMA
  NETFANG ELDHUS SUNNUHLIDIS

&H 2EYKJAVÅKURBORGAR
%LDSNEYTI FYRIR SVIÈ OG STOFNANIR 2EYKJAVÅKURBORGAR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ  DESEM
BER  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

'RUNNN¹MSKEIÈ ÚUGUMFERÈARSTJËRA
&LUGSTOÈIR OHF HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ HALDA GRUNNN¹MSKEIÈ ÚUGUMFERÈARSTJËRA
EFTIR ¹RAMËTIN
5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ STÒDENTSPRËÙ TALA SKÕRT M¹L HAFA GREINILEGA RITHÎND OG GOTT VALD ¹
ÅSLENSKRI OG ENSKRI TUNGU ¶¹ SKULU UMS¾KJENDUR EINNIG FULLN¾GJA TILSKYLDUM HEILBRIGÈISKRÎFUM
'RUNNN¹M OG N¹M TIL FYRSTU RÁTTINDA ER ËLAUNAÈ
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ ÖREYTA SAMKEPPNISPRËF FARA Å VIÈTÎL Å KJÎLFARIÈ OG ÖEIR SEM KOMA TIL GREINA
EFTIR FYRRGREINT MUNU HEFJA N¹M Å ÚUGUMFERÈARSTJËRN

'RUNNSKËLI 6ESTURBYGGÈAR
AUGLÕSIR EFTIR KENNURUM

3TANDIST NEMENDUR GRUNNN¹MIÈ MUNU ÖEIR HLJËTA ÖJ¹LFUN OG EIGA STARFSSTÎÈ Å 2EYKJAVÅK EÈA +EÚAVÅK

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA KENNARA Å MIÈ OG UNGLINGASTIG
Å "ÅLDUDALSSKËLA FR¹ ¹RAMËTUM VEGNA F¾ÈINGARORLOFS

¶EIR SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ SITJA ÖETTA N¹MSKEIÈ SKULU SKILA INN UMSËKNUM TIL ÚUGUMFERÈARSVIÈS
&LUGM¹LASTJËRNAR ¥SLANDS )NGIBJARGAR "ERGÖËRSDËTTUR ¹  H¾È Å ÚUGTURNINUM ¹ 2EYKJAVÅKURÚUGVELLI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FRAMMI ¹ SAMA STAÈ 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ER EINNIG H¾GT AÈ PRENTA ÒT
AF HEIMASÅÈU &LUGM¹LASTJËRNAR ¥SLANDS WWWÚUGMALASTJORNIS UNDIR m¶J¹LFUNARDEILDn -EÈ UMSËKN
SKULU FYLGJA STAÈFEST AFRIT AF STÒDENTPRËÙ AUGNVOTTORÈ Å SAMR¾MI VIÈ LEIÈBEININGAR SEM FYLGJA UM
SËKNARGÎGNUM NÕTT SAKARVOTTORÈ OG MYND AF UMS¾KJANDA

5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT  DESEMBER 
&LUGM¹LASTJËRN ¥SLANDS ER RÅKISSTOFNUN SEM INNT HEFUR AF HENDI MARGVÅSLEGA ÖJËNUSTU Å Ö¹GU ÚUGSAMGANGNA ¶ANN
 JANÒAR  MUNU ÖJËNUSTUVERKEFNI &LUGM¹LASTJËRNAR ¥SLANDS VERÈA ÚUTT FR¹ STOFNUNINNI OG HEFUR VERIÈ STOFNAÈ
UM ÖAU NÕTT OPINBERT HLUTAFÁLAG &LUGSTOÈIR OHF (J¹ &LUGSTOÈUM OHF MUNU STARFA UM  STARFSMENN (ELSTU
VERKEFNI FYRIRT¾KISINS ERU AÈ SJ¹ UM UPPBYGGINGU OG REKSTUR ÚUGVALLA OG VEITA ÚUGUMFERÈAR OG ÚUGLEIÈSÎGUÖJËN
USTU FYRIR INNANLANDSÚUG OG ALÖJËÈLEGT ÚUG YÙR .ORÈUR !TLANTSHAÙ &LUGSTOÈIR OHF LEGGJA ¹HERSLU ¹ JAFNAN RÁTT
KARLA OG KVENNA TIL STARFA

+ENNSLUGREINAR ÅSLENSKA DANSKA OG SAMFÁLAGSFR¾ÈI
o +ENNARA VANTAR Å H¹LFA STÎÈU Å UNGLINGASTIGI Å
0ATREKSSKËLA
+ENNSLUGREINAR ÅSLENSKA ENSKA OG SAMFÁLAGSFR¾ÈI
o ¥ÖRËTTAKENNARA VANTAR VIÈ 'RUNNSKËLA 6ESTURBYGGÈAR FR¹
OG MEÈ  JANÒAR +ENNSLA VIÈ 0ATREKSSKËLA OG
"ÅLDUDALSSKËLA ®ÚUGT ÅÖRËTTASTARF ER ¹ 0ATREKSÙRÈI
GL¾SILEGT ÅÖRËTTAHÒS OG MIKLIR MÎGULEIKAR FYRIR
ÅÖRËTTAÖJ¹LFARA
5PPLÕSINGAR GEFUR SKËLASTJËRI Å SÅMUM  OG 
OG NETFANGI NANNA VESTURBYGGDIS
(EIMASÅÈA SKËLANS ER WWWGRUNNSKOLIVESTURBYGGDARIS
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LIND

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
S: 520 9500

SÍMI 533 4040

Sími 897 0798 – www.remax.is – skuli@remax.is
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Frum

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

Einstakt tækifæri fyrir atvinnurekstur. Langar þig að opna öðruvísi veitingahús,
listagallerý, kaffihús, skemmtistað, ferðamannaþjónustu, veislusal eða annan rekstur á
einum athyglisverðasta stað í Reykjavík? Árnesið er glæsilegt skip sem liggur við
gömlu höfnina í Reykjavík og hefur um langt skeið verið starfrækt sem veitingahús og
náð góðum árangri í ferðaþjónustu. Í því má finna karíókí, dvd spilara, flatskjá, heimabíó
og 2 bari svo eitthvað sé nefnt. Minni bátur getur fylgt með í kaupum sem nýttur hefur
verið undir sjóstangveiði, skoðanaleiðangra, skemmtiferðir fyrir vinnuhópa o.fl. Þetta er
tækifæri með ótal möguleikum fyrir hendi. Hringdu núna og kannaðu málið betur.
Allar nánari upplýsingar veitir Skúli í síma 897 0 798

ÞÓRARINN
JÓNSSON hdl.
Löggiltur
fasteignaog skipasali

MIÐBÆR - RISÍBÚÐ

SKÚLI ÖRN
SIGURÐSSON
Sölufulltrúi
S: 897-0798

Frábær íbúð í risi með óviðjafnanlegu útsýni yfir borgina og sundin blá. Nýlega
innréttuð á mjög smekklegan hátt. Gott skipulag og mikil lofthæð. Frábær staðsetning. Stærð 42,1 fm. Gólfflötur ca 58,6fm. Verð: 18,1 MILLJ.

Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir,
fullbúnar, til afhendingar fyrir jól

Frum

Frum

GLÆSIÍBÚÐ - MIÐBORGIN

Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða
fjölbýlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar
með gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með
gólfefnum nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér
stæði í bílageymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á
efstu hæð, einnig til suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er
fullfrágengin með steinteppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara
og sérgeymsla innaf hverju stæði. Stutt í skóla og þjónustu.
Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:
Útborgun
Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði
Lán frá Sparisjóði
Lán frá seljanda
Heildarverð íbúðar
Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.325.000,17.000.000,3.975.000,4.200.000,26.500.000.-

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

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Sérlega glæsileg og rúmgóð íbúð á 3ju hæð í góðu húsi. Stærð 149,5 fm. Glæsilegt útsýni og góðar svalir. Öll rými eru rúmgóð. Allur frágangur á innréttingum og
gólfefnum er sérlega vandaður. SJÓN ER SÖGU RÍKARI. Verð 47,8 MILLJ.

GRETTISGATA - NÝINNRÉTTUÐ

Stórglæsileg íbúð með sérinngangi. Afar vandaður frágangur og glæsilegar innréttingar. Þrjú rúmgóð herbergi, glæsilegt bað og snyrting. Stór og björt stofa og
eldhús. Íbúðin er 142,9 fm og henni fylgir 39,6 fm áfastur bílskúr sem hægt er að
innrétta og sameina ibúð. Stærð alls 182,5 fm. Verð: 47,5 MILLJ.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

3ja herbergja

Hraunbær- Reykjavík
Góð 3ja herbergja 97,8 fm íbúð á 2
hæð og þar af 8,3 fm herbergi í kjallara
og sér geymsla í kjallara. Tilvalið að
leigja út herbergið til að mæta afborgun af láni.
Verð 19,8 m,

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

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

2ja herbergja

Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

•
•
•
•
•
•
•

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

Furugrund - Góð staðsetning
Falleg 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á
þessum vinsælastað í Kópavoginum
ásamt sérgeymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri/hol, baðherbergi,
svefnherbergi, eldhús, stofu og stórar
svalir sem snúa í suður. Gólfefni eru
flísar og parket nema á svefnherbergi
þar er dúkur. Flott íbúð á góðum stað
þar sem stutt er í helstu þjónustu og
nátturuperluna
Fossvogsdalinn.
Verð15,9 m
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Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Frum

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Laugavegi 97 l sími 440 6000

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

HVERFISGATA 82, BJALLA 02 0301 - 101 RVK

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

Njörvasund 14 - 104 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri hæð í tvíbýlishúsi

Frum

Sölusýning

Frum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

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.

í dag á milli kl. 15:30 og 16,00
Góð 3ra herbergja 70,2 fm íbúð á þriðju
hæð. Rúmgott eldhús með tengi fyrir
þvottavél. Falleg og björt stofa með gegnheilu parketi, opið inn í borðstofu. Svefnherbergi frekar stórt með ágætum skáp.
Mikil lofthæð í íbúðinni. Skipt um þak fyrir ca. Þremur árum.

Magnús
S Kristinsson
sölumaður
664 6021
magnusk@domus.is

Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason hjá
Höfða S: 565 8000 eða á
asmundur@hofdi.is

Verð 19,9 M.

FOSSVEGUR 8 OG 10 - SELFOSSI

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Mjög falleg 107 fm efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt 5,6 fm geymslu á þessum
eftirsótta stað. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. gólfefni, sem eru parket og flísar, innrétt. í eldhúsi, innihurðir,
rafmagnslagnir, tafla o.fl. Rúmgóð og björt parketlögð stofa, borðst.
og eldhús í stóru alrými, rúmgott hol, þrjú svefnherbergi og baðherbergi flísalagt í gólf og veggi. Vestursvalir út af stofu. Verð 26,5 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

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

Bókaðu skoðun
Stórglæsilegar glænýjar 2ja, 3ja og 4ra
herb. íbúðir. Nýtt íbúðarhúsnæði. Aðeins
þarf að greiða kr. 750.000 við undirritun
kaupsamnings. Hægt að fá 80% fjármögnun hjá lánastofnun síðan lánar eigandi 20%. Íbúðirnar eru með sérinngangi.
Allar nánari uppl. veitir Elsa Björg.

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

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

Við erum í
Félagi fasteignasala

Halldórskaffi

Útborgun 750 þús.

– Vík í Mýrdal –

KÓPAVOGUR - ÍBÚÐIR TIL SÖLU

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Lautasmári – 3ja herb.

Frum

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

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

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 80,1 m2, 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í nýlegu 3. hæða fjölbýli á eftirsóttum og barnvænum stað í Kópavogi. 2 góð svefnherbergi, baðherbergi með
kari, björt stofa og borðstofa og eldhús með borðkrók. Þetta
er vönduð og björt íbúð á góðu verði. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. **Verð kr. 19,9 m.**

Verð 29,9 M.

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGI

Frum

Heiðarhjalli – 4ra herb. + bílsk.

Höfum fengið til sölumeðferðar veitingarekstur á suðurlandinu. Um er að ræða
Halldórskaffi í Brydebúð,
Vík í Mýrdal. Salurinn tekur
um það bil 50 manns í sæti.
Þessi staður býður upp á mikla möguleika fyrir aðila sem vilja
hugsa sér áframhaldandi rekstur sem byggir á kaffiveitingum,
bar- og matsölu. Staðurinn hefur stóran hóp fastra viðskiptavina. Mjög góður leigusamningur.
Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sigurðsson,
sölustjóri DP FASTEIGNA í síma 561 7765 / 690 3111.

Bókaðu skoðun
Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á
2.hæð.á barnvænum stað í Hjallahverfi í
Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt
íbúð. Húsið er nýlega tekið í gegn að
utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla
almenna þjónustu

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

Verð 22,9 M.

Glæsileg 117,8 m2 íbúð á efstu hæð ásamt 21,9 m2 bílskúr við
Heiðarhjalla í Kópavogi. Stofa, borðstofa, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, eldhús, baðherbergi, þvotthús/geymsla og
svefnloft (óskráð). Fallegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi,
baðherbergi og svefnherbergjum. Þetta er glæsileg eign með
miklu útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
**Verð kr. 33,9 m.**

Nýjar upplýsingaveitur á ensku:

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Gullsmári – Penthouse

Bókaðu skoðun

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög
eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í fjögur
svefnh., stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Íbúðin afh. fullb. að utan, lóð fullb., bílast. og
Halldór Jensson
svæðið milli húss og bílsk. verður steypt og
Viðskiptastjóri
stimplað. Íbúðin skilast fullb. að innan, án
halldor@domus.is
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvottasími 840 2100/440 6014
hús skilast þó flísalögð. Sameign skilast
fullbúin. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Verð 44,9 M.

Mjög glæsileg 131,8 m2 penthouse íbúð á efstu hæð í 7 hæða
lyftublokk í Kópavogi. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð, stórt
eldhús, stofa, 3 svefnherbergi, þvottahús og glæsilegt baðherbergi á aðalhæð og sjónvarpshol og svefnherbergi í risi. Tvennar svalir og mjög stórt hjónaherbergi. Þetta er glæsileg íbúð
með miklu útsýni. Verð kr. 34,9 m.

Allar nýjustu upplýsingar
og fréttir á ensku á
vefnum reykjavik.com
og í blaðinu Reykjavikmag

35..5$!'52  DESEMBER 
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is

Frum

Opið virka daga kl. 9–18

www.as.is

Atvinnuhúsnæði

Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

6

RAUÐHELLA
HAFNARFIRÐI

GRANDATRÖÐ
HAFNARFIRÐI

KAPLAHRAUN
HAFNARFIRÐI

ÓSEYRARBRAUT
HAFNARFIRÐI

VÖRÐUSUND
GRINDAVÍK

147-275 fm atvinnuhúsnæði
á góðum stað. Mjög stór
malbikuð lóð, gott útipláss/gámapláss. Möguleiki
á millilofti. Stórar innkeyrsludyr 4,20x4m.
Verð frá 22,3 millj.

116,4 fm atvinnubil ásamt
ca 60 fm millilofti á góðum
stað innst í lokaðri götu.
Innkeyrsludyr
3,2x3,4m,
hægt að stækka.

162 fm endabil sem skiptist
í 120 fm neðri hæð og 42
fm efri hæð. Laust við
kaupsaming. Tilvalið húsnæði fyrir fiskvinnslu en
auðvelt að breyta í annað.
Verð 23,9 millj.

1463 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað á athafnasvæði
við höfnina. Eign sem býður
upp á mikla möguleika.Verið að vinna í að fá 330 fm
stækkun.
Verð 310 millj.

172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að utan og tilb. til innréttinga að innan.Stórar innkeyrsludyr. Gott og snyrtilegt húsnæði.

STEINHELLA
HAFNARFIRÐI

FORNUBÚÐIR
HAFNARFIRÐI

DALSHRAUN
HAFNARFIRÐI

FAXAFEN
REYKJAVÍK

STAÐARSUND
GRINDAVÍK

Fullbúið
atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 11 bil. Stórar
innkeyrsludyr. Stærð frá 132
fm. Mikil lofthæð. Hagstætt
lán áhvílandi.

Tvö 120 fm bil m/60 fm
millilofti og eitt 360 fm.
Góðar
innkeyrsludyr.
LAUST STRAX. Frábær
staðsetning við smábátahöfnina.
Verð frá 22,0 millj.

Sérlega vel staðsett 115,7
fm atv.húsnæði. Innkeyrsluog gönguhurð. Malbikaður
rampur niður að plássinu.
Gott áhvílandi lán.

Sérlega rúmgott 746,4 fm
atvinnu/- lagerhúsnæði á
frábærum stað. Góð aðkoma niður upphitaðan
ramp. Góðar innkeyrsludyr.

Verð 15,9 millj.

Verð 86 millj.

Ný 100 til 140 fm atvinnubil.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í
gólfi, mikil lofthæð. Afhendist fullbúið að utan, nánast
tilbúið til innréttinga í janúar
2007.
Verð frá 9,2 millj.

Verð frá 18,4 millj.

Verð 17,8 millj.

Verð 15,0 millj.
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  ÖÒS

4IL SÎLU ,AND #RUISER  ¹RG 
DIESEL EKINN  ÖÒS -JÎG VEL MEÈ
FARINN OG GËÈUR BÅLL 5PPL Å SÅMA 


4OYOTA #OROLLA  DYRA k EK  Ö
¹LFELGUR NÕ NAGLADEKK SUMARDEKK FYLGJA
6  Ö 3  
2!6  %KINN KM !"3
HEMLAR (ÒDDHLÅF $R¹TTARLKÒLA LFELGUR
(EILS¹RSDEKK &JARSTÕRÈAR SAML¾SING
AR 'EISLASPILARI (ÎFUÈPÒÈAR AFTAN
)NNSPÕTING ,ÅKNARBELGIR 2AFDRIFNAR
RÒÈUR
3AML¾SINGAR %INN EIGANDI
GL¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ  3ÅMI
 

4OYOTA !VENSIS ¹RG k EK  ÖÒS KM
.Õ NAGLAD NÕ SUMARD FILMUR VEL MEÈ
FARIN 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

,AND 2OVER $EFENDER NÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA BL¹R  HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

4IL SÎLU VEL MEÈ FARINN $AEWOO ,ANOS
¹RGl EK  ÖÒS SSK VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

p
p


'¾ÈINGUR ¹ GËÈU VERÈI

.ISSAN 4ERRANO k Å GËÈU LAGI 4ILBOÈ
ËSKAST 3     

#HEVROLET 3UBURBAN ¹RG  "ÅLNÒMER
,  "ÅLL Å GËÈU STANDI ER ¹ m VÁL ER  
$ÅSEL BEINSKIFTUR ¶ESSI BÅLL F¾ST EINS OG
HANN ER FYRIR  ÖÒSUND STGR 3IGURJËN
SÅMI  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

*EEP JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .ÕLEGIR
'RAND #HEROKEE   MEÈ
NÕJA ÒTLITINU FR¹ +R  ,IBERTY
JEPPINN FR¹ KR  BENZÅN EÈA
DÅSEL .ÕJIR *EEP FR¹ VERKSMIÈJU FR¹ +R
 (AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
.ÕIR  ,ANDROVER &REELANDER DISEL
,EÈUR  !LCANTARA INNRÁTTING SJ¹LFSKIPT
ING LOFK¾LING BAKKSKYNJARAR ¹LFELGUR
OFL EYÈSLA   BLANDAÈ  LITIR Å BOÈI
4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM «DÕRASTI OG BEST
BÒNI SJ¹LFSKIPTI DÅSEL JEPPINN Å DAG 6ERÈ
 ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

4IL SÎLU 67 #ADDY ¹RG k EK Ö
  DR¹TTARKÒLA 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 

,ANCER 3$  K  ÖÒS KM 3UMAR OG
NAGLADEKK ¹ FELGUM -JÎG VEL FARINN

3UZUKI -ADURA '6',  MJÎG
SÁRSTAKT HJËL EK Ö MÅLUR Å TOPP
STANDI  HESTÎFL 6 $RIFSKAFT 6
 3  

4IL SÎLU 'OLF ¹RG k %K Ö  GÅRA "ÅLL
Å GËÈU ¹SIGKOMULAGI 6ERÈ Ö 5PPL Å
S  
$ODGE 3TEALTH ¹RG  +EYRÈUR 
ÖÒS MÅL ¥ GËÈU LAGI 5PPL Å S 


  ÖÒS

77 0OLO ¹RG  EK    DYRA VÁL
EK  ALLUR ENDURNÕJAÈUR NÕ SKOÈAÈUR
VETRAR OG SUMARDEKK 6ERÈ KR  
UPPL Å S  

4ILBOÈ  ÖÒS &REELANDER   NÕ
SKOÈAÈUR EK  Ö LEÈUR ¹LF ÎLL SKIPTI
MÎGUL 3  
(ONDA #26 !DVANCE  EK 
ÖKM SSK SÅLSARÎR NÕ NAGLADEKK GULLFAL
LEGUR BILL "L¹N   Ö !FB PRM¹N
VERÈ  ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI SETT
VERÈ   ÖS 

4OYOTA 9ARIS 3OL  SJ¹LSKIPTUR RG
  DYRA EK  Ö .Õ HEILS¹RSDEKK
4ILBOÈ  Ö 5PPL Å S  

67 0OLO BASICLINE ¹RG  EK 
ÖKM SETT  ÖÒS JA DYRA %INN EIG
ANDI GËÈ SMURBËK  L¹NARMÎGU
LEIKI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3  

,ANDROVER &REELANDER

,ANDROVER &REELANDER ¹RG 
EKINN AÈEINS Ö  SMURBËK
&JËRHJËLADRIFIN JEPPLINGUR MEÈ LEÈRI
¹HVÅLANDI Ö AFB Ö &¾ST GEGN
YFIRTÎKU Ö 3ÅMI  
4IL SÎLU #RYSLER 04 #RUISER ,TD EDITION
RG k %K  Ö HV  Ö 3KOÈA ÎLL
SKIPTI OG VERÈTILB 5PPL Å S  

#HEROKEE ,TD  NÕSK 4OPPBÅLL MEÈ
ÎLLU %K  ÖÒS L VÁL  EIG 3 


0EUGEOT  
KMNÕ SK  NÕ
STANDI 6ERÈ 
ËDYRARI BILL SEM
 

$AIHATSU 'RAND -OVE ¹RG k EK 
ÖÒS SJ¹LFSK VEL ÒTLÅTANDI Å TOPPSTANDI
¶JËNUSTUBËK 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

4IL SÎLU "ENZ  DÅSEL NÕUPPGERÈUR
VERÈUR FORNBÅLL ¹ N¾STA ¹RI 5PPL Å S
 

(ONDA 3HUTTLE  MANNA ¹RG k 4OYOTA
#OROLLA ¹RG k SK k 5PPL Å S 
   

¹RG k EK  ÖÒS
TÅMAREIM "ÅLL Å TOPP
Ö STGR !TH SKIPTI ¹
ÖARFNAST VIDGERDA S

&ORD %CONOLINE  ¹RG  VSK BÅLL SK
 VÁL  CIL  EFI GR¹R  MANNA VERÈ
  
4OYOTA CARINA %  l SJ¹LFS KRËKUR
GYLLTUR NÕ DEKK EK  ÖKM6ERÈ 
Ö S 
9FIRTAKA ¹ REKSTRARLEIGU ALLT INNIFALIÈ
#ITROEN "ERLINGO ¹RG  EK 
KM GR PR M¹N  M VSK 6EL MEÈ
FARINN 3  

-ERCEDES "ENZ $ ¹RGERÈ 
SKODADUR LYFTA K¾LIR BAKKMYNDAVÁL FJAR
STÕRING FYRIR LYFTU M¾LIR F¾ST ¹ AÈEINS
 VSK UPPL Å SÅMA  

  MILLJËNIR
  ÖÒS

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS STATION ¹RG k
EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  ÖÒS GËÈUR
STGRAFSL /PEL #ORSA ¹RG k 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

6FLUTN ÖARF AÈ LOSNA VIÈ &ORD &OCUS
3EDAN k  DYRA SEM ER ¹ REKSTRARLEIGU
3AMN Å  M¹N 'ËÈ KJÎR Å BOÈI 3
 

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

67 'OLF HIGHLINE  TIL SÎLU %KINN
 ÖÒS LFELGUR TOPPLÒGA SPORTINNRÁTT
ING 6ERÈ  ÖÒSUND 9FIRTAKA ¹ L¹NI
OG EKKERT ÒT .¾STA SKOÈUN ¹GÒST 
"ÅLL Å TOPPSTANDI 5PPL Å S  

4IL SÎLU -ERCEDES 3 EK  Ö
EINN MEÈ ÎLLU  EIGENDUR LJËST LEÈUR
SËLLÒGA TOPPEINTAK !TH SKIPTI ËDÕRARI
3  

$AEWOO ,EGANZA ¹RG  EK  Ö KM
SSK 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S  
/PEL !STRA 3TATION ¹RG  LJËSGR¹R
KEYRÈUR  KM  ¹ MILLI
 YFIRTAKA  NAGLADEKK OG 
HEILS¹RS 5PPL Å S  

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

4IL SÎLU GL¾SILEGUR #HRYSLER 04 #RUSER
  %KINN  !TH SK ËDÕR
ARI 5PPL (ÎFÈAHÎLLINN SÅMI  
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"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR AÈ KAUPA BÅL ¹   ÖÒS
STGR 5PPL Å S  
«SKA EFTIR &ORD %COLINE EKKI ELDRI ENN
k 6ERÈ ALLT AÈ  ÖÒS 3KOÈA ALLT
5PPL Å S  

&#"!%

%

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS 4ILBOÈ SEND
IST ¹ GERD INTERNETIS

# $&  " "
*EPPAR

!!   +*   " "#!  * 
 (- #  + (-+!+* (-**
(**) (-
")*)! (-) (-
4OYOTA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .ÕR
4OYOTA JEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU --# 0AJERO ',8  $IESEL
  DYRA  S¾TA EKINN  ÖÒS KM
VARADEKKSHLÅF KRËKUR SUMARDEKK MEÈ
m ¹LFELGUM OG VETRARDEKK ¹ m ¹LFELG
UM 'OTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS ALLT AÈ
 L¹N .¹NARI UPPL Å S  

&--*.%#&*!","&. 7,$ "'5--'
7(#"($/,("6/,(:$+#(",6  5

#" (# *
 (- +#")
*)! (-)(-

"*3 7,$  "'
",6 5
&ORD %XPLORER 6 8,4 ¹RG k TIL SÎLU
,EÈUR¹KL¾ÈI LOFTK¾LING GLERTOPPLÒGA
¹LFELGUR EK  ÖM 6ERÈ  Ö
4ILBOÈ  Ö 3  



      

# # %! *
 (-*
)*)! (-") (-

# # %!"" *
(-")*)!
(-) (-

(ONDA !CCORD %XECUTIVE   EK  ÖKM
SSK LEÈUR LÒGA n¹LF 6ERÈ   Ö

*) (,.  !& 
3&( #0!,4 3

*) 22!& 
3&( #0!,4 3

*) 22 !& 
3&(-%5'"-&$+./,0!,4 3

*)  0)!!& 
3&(-%5'"--&$+./,-6'-,7,*"'0!,4
 3

!/#!*.  !&
3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3

!/#!*. ,&! !&
3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3

5--'7(#"($/,

# #  &! * 
 (-)*)! (-
)- (-

+2+.*! ,/&-",  "*-8*"' 57(#"($/,
("6/,-9((:$.")-+#(",676/, 5",6*:
5

     
* (-")
*)! (-)(-

    *
*!* -) '



67 4OUREG k 6 KONUBÅLL EK  ÖÒS
.ÕLEGA ¹STANDSSK HJ¹ (EKLU 4IL SÎLU HJ¹
"ÅLASÎLU 2EYKJAVÅKUR 6ERÈ  ÖÒS 3
 

# # %!""* 
$#! *
"#!  * 
!!(-")*)!
  +* 
  "

(-+),!)*)!
+*!
+,.1"
/.&0"
7,$
 "'5--'
(-**

(- #  + (-+!+*
(-)(-
(-)(-
7(#"($/,("6/,",65
(**) (-
")*)!
(-) (-

&ORD JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR &ORD
%XPLORER MEÈ NÕJA ÒTLITINU  
FR¹ +R  3PLÒNKUNÕR FR¹ VERK
SMIÈJU &ORD %XPLORER 3PORT 4RACK FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

--# 0AJERO   4$) %K  Ö +M
m 3MURBËK 6  Ö ¹HVÅL  Ö
3  

,!"%*$!/
  & .$

/PEL !STRA /0#  EK  ÖKM G FALLEGUR BILL
VERÈ   Ö

+"#!%!""&!-!""
! $*$""& *%!  &$

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER 68  ¹RG
k m BREYTTUR EKINN Ö ,EÈUR
OG RAFMAGN Å ÎLLU RAFMAGNSL¾SINGAR
AÈ FRAMAN OG AFTAN TURBO INTERCOOLER
 MANNA HLÅFÈARGRIND MEÈ KÎSTURUM
LITAÈ GLER GEISLASPILARI 6(& TALSTÎÈ FEST
ING FYRIR FARTÎLVU LOFTD¾LA AUKATANKUR
DR¹TTARBEISLI OG MFL 6ERÈ  KR
5PPL Å SÅMA  

#" (# *
 (- +#")
*)! (-)(-

# # %!"" *
(-")*)!
(-) (-

+!$"/,*$+7,$ "'
",676/, 54 5

# # %! *
 (-*
)*)! (-") (-

5--'7(#"($/,("6/,

!/#!*.    !&
*1*.0 .$+*,.  !&
3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3 3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3

# #  &! * 
 (-)*)! (-
)- (-

 MILLJËNIR

*) *, *("*,.!&
3&( #0!,4 3

2  #*) !& 
3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3

+2+.*!,/&-",&"-"( 7,$"' 5
--'7(#"($/,("6/,.")-!,7..,':(",6 5

"-7 )! 'OTT STGR
VERÈ Å BOÈI
4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL ,ISTAVERÈ
 ÖÒS SETT 
HVÅLANDI CA  5PPL I S 
 !4( SK ¹ ËD

*EEP 7RANGLER L HO ¹RG k m DEKK
BEINSK 3KOÈAÈUR k 6ERÈ Ö 5PPL
Å S  

     
* (-")
*)! (-)(-

    *
*!* -) '

1/) $).! !&
/,/*,!-.!,!&
3&(-%5'"--&$+./,0!,4 3 3&(-%5'"--&$+/,0!,4 3

&ORNBÅLAR
+2+.*!,/&-",&"-"( 7,$ "'5
--'7(#"($/,("6/,.")-!,7..,':(",65
#
# %!""* 
$#! *
 (-")*)! 
(-+),!)*)!
(-)(-
(-)(-

4OYOTA ,#  ARG  EKIN  ÖÒS
m DEKK LEÈURS TOPPLÒGA $6$ OG FL
¹KH L¹N 6ERÈ  M 5PPL Å S  
  

,!"%*$!/
  & .$
¶ESSI -ERCURY -ONTCLAIR ¹RGERÈ  ER
TIL SÎLU EF VIÈUNNANDI TILBOÈ F¾ST 5PPL
Å SÅMA  

+"#!%!""&!-!""
! $*$""& *%!  &$

(ONDA !CCORD 3PORT  EK  ÖKM SJ¹LFSSKIPTUR
VERÈ   Ö
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0ALLBÅLAR

,YFTARAR

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

4IL SÎLU

(,"!02'!,* ')#%+!#    %#( 8(*:)$".(./2
"#((2#.9 8</

6INNUVÁLAR

,5,02#+/'/#..    %
%.:.#(8(* ;)):+8</
2#.98<//0%.

,5,0,.,))/#"+   
//(#(9#'+/ 8(*:)$%.:.
2#.9
8</

0ALLBÅLA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .ÕJIR &ORD
OG $ODGE PALLBÅLAR FR¹ +R 
,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

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

4ËNLIST

3ENDIBÅLAR
&ORD %CONOLINE  ¹RG  VSK BÅLL SK
 VÁL  CIL  EFI GR¹R  MANNA VERÈ
  

1 .1)#%!5 3%,+    (,"!02'  4 /03  
//(#( 8(* ):. 6:)$ ;)
%#( 8(*%.:. 8</0') ,9
):+ 8</2#.9 8</
8</ ):+ 8</:*:+

4OYOTA (IACE ¹RG k TIL SÎLU $IESEL
SSK EK  ÖÒS 'ËÈUR BÅLL SEM NÕR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

!NGELIA  HÎRPUNNAR ËMA OMFL
&LYTJENDUR &LÅS 4RÅË !NNA (ALLDËRS
3IGTRYGGUR "ALDURS "OGOMIL FONT 3TEINI
(¹KONAR !NDREA 'YLFAD $ISKURINN ER
F¹ANLEGUR Å 0ENNANUM !KRANESI OG
6ERSL 3KÅFUNNAR 3ÅMI HJ¹ ÒTGEFANDA 
 EÈA  

67 4RANSPORTER k EK  ÖÒS ,
BENSÅN DR¹TTARBEISLI SK k 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

µMISLEGT
3KARTGRIPIR
WWWEUREKAIS

'0.,#+ /03 %#(
8(*
.191. 8</0') ,98</
):+  :*:+

&#2.,)#0#+01.#*++//(
#(  8(*%.:.2#.9 8</
0') ,9 8</ ):+ 

4IL SÎLU 6OLVO &(  ¹RGERÈ 
EKINN  Ö 6ERÈ   MILLJ %INNIG MALA
VAGN ¹RGERÈ  6ERÈ   MILLJ 5PPL
Å S  

,5,0.'/,)    //(
#( 8(*2#.9
8</0') ,9
8</ ):+  :*:+

'-,.0%#  //(#(

8(*%.7++0') ,9 8</ 
):+ :*:+

&ELLIHÕSI

4IL SÎLU !TLAS ¹RGl  TONN !"$
EKINN  TIMA 5PPL Å S  

WWWSNJOKEDJURIS

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

4IL SÎLU BOLIACOM DESIGN  MANNA
GR¹DRAPPLITAÈUR SËFI M SKEMIL 3 


-EGRUNART¾KI TIL SÎLU

.UDD VÎÈVAUPPBYGGINGART¾KI GIGT
BAKVERKUR 0ANTANIR ¹ NETVERSLUN WWW
SHOPSHOPNETCOM EÈA Å S  
4IL SÎLU AMERÅSKT RÒM X RÒM
TEPPI OG  PÒÈAR FYLGJA SELST ¹  ÖÒS
5PPL Å S  

#+1)0)',    %#( 
8(*%.:.2 8</0') ,9 
8</ ):+  :*:+

51+"')+0./03  %#(
 8(* ):.2#.9 8</0') ,9
8</ ):+  :*:+

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

6ARAHLUTIR

4IL SÎLU SËFABORÈ PALEXANDERPLATA OG
ÖREKHJËL Å GËÈU LAGI 3   
 
6EL M FARIÈ DÎKKT BORÈ OG STËLAR M
LJËSRI SETUR TIL SÎLU ²TFLÒÈ ¹ STËLUM 3
    

#RAMER GASGRILL HJËLAGRINDUR 4RUMA
5LTRAHEAT BORÈBÒNAÈUR POTTAR OG PÎNN
UR OMFL 3KOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR
(OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

(LJËÈF¾RI

"¹TAR
 RÒMLESTA SKIPSTJËRN
ARN¹M

&JARN¹M VIÈ &RAMHALDSSKËLANN Å
!USTUR 3KAFTAFELLSSÕSLU 3KR¹NING ¹
VEFNUM WWWFASIS 3ÅMI 
5MSËKNAFRESTUR TIL  JANÒAR

(JËLBARÈAR
,.")45.#+"   //(#( 8(**++%.:.2#.9
8</



     
   
    

4IL SÎLU N¹NAST ËNOTAÈIR m -UDDERAR
NEGLDIR OG SKORNIR ¹ m NÕJUM POLYHÒÈ
UÈUM FELGUM 5PPL Å S  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈUM
OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLARPOKAR
HARMONIKUNËTUR HARMONIKU GEISLA
DISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ %' TËNAR
3ÅMI !KUREYRI   
SÅMI 2EYKJAVÅK    
(ARMONIKUKENSLA FYRIR BYRJENDUR
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4IL BYGGINGA

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

-¹LARAR

3P¹DËMAR

 M¹N "ORDER #OLLIE ,ABRADOR HVOLPUR
F¾ST GEFINS EINGÎNGU ¹ GOTT HEIMILI
ÎRMERKTUR OG FULLSPRAUTAÈUR 5PPL Å S
 

-¹LNINGARVINNA

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

&R¾ÈSLUFUNDUR UM FLUGELDAHR¾ÈSLU HJ¹
HUNDUM  DES KL 3KR¹NING Å NR 
 EÈA SIF DYRINIS 3IF 4RAUSTADËTTIR
DÕRAL¾KNIR

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

*ËLASKEMMTANIR

'EFINS

$ÕRAHALD

6ERSLUN

'ISTING

!TVINNA Å BOÈI
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

6ANTAR ÖIG JËLASVEIN 6IÈ KOMUM Å
HEIMAHÒS ¹ JËLABÎLL HÒSFÁLÎG OG AÈRAR
SAMKOMUR -ARGRA ¹RA REYNSLA 5PPL Å
SÅMA 

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

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

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
 

3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA
DAGA HELGAR  

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
OG UTANHÒSS 3     

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF
%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

(REINR¾KTAÈIR FALLEGIR OG MJÎG GËÈIR
!BYSSINIU OG 3ËMALÅ KETTLINGAR TIL SÎLU
5PPL Å S     

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

2¹ÈGJÎF

(ORNSËFI ËSKAST 5ÖB  M X  M
M LEÈUR EÈA LEÈURLÅKIS¹KL¾ÈI "JÎRN Å S
  E H¹DEGI Å DAG EÈA E KL  ¹
VIKUM DÎGUM

4IL LEIGU  FM IÈNAÈARBIL Å (AFARFIRÈI
LEIGUVERÈ  KR PR FM 3ÅMI 


(ÒSAVIÈHALD

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

"ËKHALD

«SKAST KEYPT

!TVINNUHÒSN¾ÈI

'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  
,AGERÒTSALA ER ¹ MIÈSTÎÈVAROFNUM
VATNSOFNUM &UNAHÎFÈA  !LLIR OFNAR
SELDIR MEÈ  STAÈGREIÈSLUAFSL¾TTI
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

(JËN ¹ MIÈJUM ALDRI ËSKA EFTIR  JA
HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU -¹ VERA Å N¹GRANNA
BYGGÈ 2EYKJAVÅKUR 3  

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS KL¹RAÈAR STRAX FYRIR
JËL )ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR FLEIRI
VERKEFNI SM¹ OG STËR Å DES %RUM RÎSKIR
OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

µMISLEGT
4EK AÈ MÁR HEIMILISÖRIF 5PPL Å SÅMA
 

2AFVIRKJUN

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKKUR
HJ¹LPARKOKKI

2AFIÈNAÈARMENN GETA B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 2AFLAGNIR SIMALAGNIR TÎLVULAGNIR
5PPL Å SÅMA 

!LHLIÈA LOFTNETAÖJËNUSTA

4ÎLVUSÅMALOFTNETS LAGNIR OG TENGING
AR ,OFTNET OG SÅMAR EHF 3¾VAR 3 


'ISTING
4RÁSMÅÈI
)NNRÁTTINGAUPPSETNINGAR OG PARKETLAGN
IR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

®NNUR ÖJËNUSTA

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

&YRIR VEIÈIMENN

.UDD
&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR
-ASSAGE 4EL   -ARIA 

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

(ELST MEÈ REYNSLU ÒR VEIT
INGAHÒSAR ELDHÒSI OG BAKSTRI
+RÎFUR SAMVISKUSEMI OG STUND
VÅSI HEIÈARLEIKI OG VINNUSEMI
ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST
5MSËKNIR ¹ WWWKRINGLUKRAIN
IS EÈA Å S  

!TVINNA ATVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST
FËLK Å FULLT STARF ¹ KASSA EÈA Å
METRAVÎRU YFIR H¹TÅÈARNAR EÈA
TIL LENGRI TÅMA
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ VERSL
UNARSTJËRA Å 3KEIFUNNI 3ÅMI
  2ÒMFATALAGERINN

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA

(ESTAMENNSKA
(ÒSGÎGN
'L¾SILEG HÒSGÎGN

'L¾SILEG OG MJÎG VÎNDUÈ HÒSGÎGN
OG HEIMILIST¾KI TIL SÎLU VEGNA FLUTT
INGA #RETA LEÈURSËFASETT FR¹ ®NDVEGI
LEÈURSËFAR FR¹ ®NDVEGI "ASTSËFASETT
FR¹ (ABITAT SVEFNSËFI OG BARNARÒM FR¹
)KEA BORÈ FR¹ 4EKK COMPANY STËLAR OG
BORÈSTOFUBORÈ FR¹ (ABITAT SK¹PUR FYRIR
HLJËMFLUTTNINGST¾KI FR¹ 4EKK COMPANY
3ONY SJËNVÎRP "URSTAÈ ST¹L 7HIRPOOL
K¾LI OG FRYSTISK¹PUR 3  
 M¹NAÈA GAMALT HORNSËFASETT FR¹
®NDVEGI F¾ST ¹  ÖÒS 5PPL Å S 

4IL SÎLU BORÈSTUFUSETT BORÈ STËLAR OG
SKENKUR ÒR KIRSUBERJAVIÈ  ¹RA GAMALT
ÒR %XË 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


(EIMILIST¾KI
%LECTROLUX  SN TÎLVUSTÕRÈ ÖVOTTAVÁL
TIL SÎLU ¶RIGGJA ¹RA LÅTIÈ NOTUÈ KOSTAR NÕ
 ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS (AFIÈ SAMBAND
Å  
%LECTROLUX ÅSSK¹PUR  M , K¾LISK¹P
UR OG  L FRYSTIR  ¹RA Å TOPPSTANDI 6ERÈ
 ÖÒS 3  

 SENDIBÅLAR - "ENZ  ¹RG k OG
k Å GËÈU LAGI !NNAR ER INNRÁTTAÈUR
FYRIR HESTAFLUTNINGA "¹ÈIR MLYFTU 3
 

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA Å
FULLT STARF UM ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU %KKI YNGRI ENN  ¹RA
HUGASAMIR GETA HAFT SAM
BAND Å S   EÈA ¹ WWW
NINGSIS

3TARFSMAÈUR ËSK
AST Å MÎTUNEYTI
,AUGARNESSKËLA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
4IL LEIGU HERBERGI OG STÒDIËIBÒÈIR
Å (AFNARFIRÈI OG 3ANDGERÈI 3ÅMI 


«SKAÈ ER EFTIR STARFSMANNI Å
MÎTUNEYTI ,AUGARNESSKËLA FR¹
¹RAMËTUM
5M ER AÈ R¾ÈA STARF FR¹ KL
 
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
6ILBORG 2UNËLFSDËTTIR SKËLA
STJËRI Å SÅMA  

'UESTHOUSE

(ERBERGI FR¹  ÖÒS PR M¹N 5PPL Å
S  
,!53 HERBFM GËÈ H¾È Å HV
Å  M¹N ÖÒSKR-¹NUÈUR FYRIRFR
3

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
3MIÈUR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR JA
RA HERBERGJA ÅBÒÈ Å (LÅÈUNUM EÈA
N¹GRENNI 5PPL Å S  
(JËN ¹ FERTUGSALDRI ËSKA EFTIR EINBÕLI TIL
LEIGU ¹ VESTFJÎRÈUM SKOÈUM ALLT 5PPL
Å S     

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
EINNIG AÈ REKSTRARSTJËRA L¹G
MARKSALDUR  ¹RA
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ WWWNINGSIS
UNDIR ATVINNUUMSËKNIR EÈA Å
SÅMUM   EÈA  
6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR
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!TVINNA ËSKAST
%LDHÒS OG R¾STING

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ËTTÎKUELDHÒSIÈ
.ORÈURBRÒN 

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR VINNU STRAX HELST
VIÈ AKSTUR ER MEÈ MEIRAPRËF GET BYRJAÈ
STRAX 5PPL Å SÅMA  

6ILT ÖÒ VINNA MEÈ OKKUR
+OMDU Å HEIMSËKN 
6IÈ LEITUM AÈ STARFSMANNI Å ELD
HÒSIÈ HJ¹ OKKUR SEM ER GËÈUR Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM ¥ BOÈI
ER HLUTAVINNA EÈA HEILSDAGS
VINNA MEÈ EÈA ¹N HELGARVINNU
3TARFI Å ELDHÒSI GETUR FYLGT R¾ST
ING Å MATSAL

4RÁSMIÈUR

GET B¾TT VIÈ MIG SM¹VERKEFNUM 5PPL
Å S  

6IÈ BJËÈUM UPP ¹
&JÎLBREYTNI Å STARFI
3VEIGJANLEGAN VINNUTÅMA
'ËÈAN LIÈSANDA
3TARSFMAÈUR ÖARF AÈ GETA HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMN
INGUM 2EYKJAVÅKUR OG %FLINGAR
.¹NARI UPPL VEITIR 3IGRÅÈUR
«LAFSD S   NETFANG
SIGRIDUROLAFSD REYKJAVIKIS

5MSJËNARMAÈUR
5MSJËNARMANN VANTAR ¹ KVÎLDIN
Å ÅÖRËTTASAL ,AUGARNESSKËLA FR¹
¹RAMËTUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
6ILBORG 2UNËLFSDËTTIR SKËLA
STJËRI Å SÅMA   

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS
«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å SAL ¹ LÅTINN
KËSÕ VEITINGASTAÈ Å (AFNARFIRÈI  
STARF 5PPL Å S   FR¹ KL  
OG  

²THRINGJARAR

«SKUM EFTIR ÒTHRINGJURUM Å AUKASTARF
¹ KVÎLDIN 'ËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR
5PPLÕSINGAR VEITIR %LÅ Å SÅMA  
OG ELI TMIIS

"JËÈUM ¶ËRI 3VEINSSON HJARTAN
LEGA VELKOMINN Å 3UPERNOVA KLÅKUNA
4ÅMAPANTANIR Å SÅMA  
'OLFFERÈAKLÒBBUR 3EMUR UM ËDÕRAR
GOLFFERÈIR Å VETUR 3 

"ÅLAM¹LARI ËSKAST

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLAM¹LARA OG
AÈSTOÈARMANN VIÈ BÅLAM¹LUN &R¹B¾R
VINNUAÈSTAÈA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

6ANTAR HANDLAGINN MANN TIL AÈ TAKA Ö¹TT
Å UPPSETTNINGU ¹ LJËSLEIÈARA BÒNAÈI
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAF EINHVERJA
ÖEKKINGUREYNSLU ¹ RAF SM¹SPENNU
LÎGNUM .¾G VINNA FRAMMUNDAN OG
GËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR 5PPL Å SÅMA 

6ANTAR ÖIG AUKAVINNU ,2 HEILSU OG
FEGRUNARKERFI 3  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

-3 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA
MEÈ MEIRAPRËF TIL VÎRUDREIFINGAR ¹ HÎF
UÈBORGARSV¾ÈINU .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR ¶ËRÈUR Å SÅMA  

3MIÈIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR SMIÈUM FJÎL
BREYTT VERKEFNI 3AGA VERKTAKAR EHF
5PPL Å S  
3ËLARR¾STING EHF LEITAR EFTIR FËLKI Å R¾ST
INGAR Å (AFNARFIRÈI %INNIG VANTAR FLOKKS
TJËRA Å R¾STINGARVERKEFNI ¹ SAMA STAÈ
5PPL Å S   OG  

3ÅMASPJALL  

  VISAEURO

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN
3YSTA "IRTA OG ,ILJA
+ARLMAÈUR UM FIMMTUGT ËSKAR E AÈ
KYNNAST KONU ¹ SVIPUÈUM ALDRI M VIN
¹TTU OG FERÈAL Å HUGA ER EINMANA NJËLI
3VÎR SENDIST M NAFNI OG S MERKT b BETRI
JËLm FYRIR  DES
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6)33)2 ¶²
AÈ HREINDÕRATEGUND Å !LASKA ER
VÅÈFÎRLASTA SPENDÕR JARÈAR EN ÖAÈ
LEGGUR AÈ JAFNAÈI  KM UNDIR FËT
¹RLEGA
AÈ SM¾STA KLAUFDÕR JARÈAR ER
DVERGMOSKUDÕRIÈ 4RAGULUS JAVANICUS
¶AÈ ER AÈEINS   SM LANGT OG H¾È
ÖESS YFIR HERÈAKAMBINN ER   SM
AÈ AÈ MANNINUM FR¹TÎLDUM VERÈA
!SÅUFÅLAR ELSTIR ALLRA SPENDÕRA
AÈ ÖEGAR !NNA .ICOLE 3MITH 
¹RA GIFTIST OLÅUBARËNINUM * (OWARD
-ARSHALL  ¹RA VAR ÖAÈ MESTI
ALDURSMUNUR SEM UM GAT ¹ MILLI
BRÒÈHJËNA
AÈ 0ARIS (ILTON ER SÒ STJARNA SEM
MEST OFFRAMBOÈ ER AF Å FJÎLMIÈLUM
AÈ 6INCE 6AUGHN ER  SENTIMETR
AR ¹ H¾È
AÈ HVERGI ERU F¾RRI BÅLAR ¹ ÅBÒA EN
Å 3ËMALÅU
AÈ SKULDUGASTA RÅKI JARÈAR ERU
"ANDARÅKIN
AÈ LÅFSLÅKUR !NDORRAMANNA ERU Ö¾R
MESTU Å HEIMINUM EÈA   ¹R
AÈ -ËSAMBÅKAR GETA AÈEINS V¾NST
ÖESS AÈ VERÈA   ¹RA
AÈ -ARÅA %STELA -ARÅNEZ DE 0ERËN
VARÈ FYRSTA KONAN TIL AÈ VERÈA FORSETI
¹RIÈ 
AÈ HENNI VAR SVO STEYPT AF STËLI
T¾PUM TVEIMUR ¹RUM SÅÈAR
AÈ BANANINN ER VINS¾LASTI ¹VÎXTUR
JARÈAR OG FJËRÈA MIKLV¾GASTA UNDIR
STÎÈUF¾ÈAN Å HEIMINUM
AÈ "RETAR BORÈA  MILLJËNIR
BANANA ¹ VIKU
AÈ Å ,ÒXEMBORG DREKKUR MEÈAL
MAÈURINN   LÅTRA AF ¹FENGI ¹ ¹RI
AÈ Å %GYPTALANDI DREKKUR EINSTAKL
INGURINN AÈ MEÈALTALI TV¾R TESKEIÈAR
AF ¹FENGI ¹ ¹RI
AÈ 3VÅAR BORÈA MEST AF MORGUN
KORNI ALLRA ÖJËÈA EÈA   KG ¹
MANN ¹ ¹RI
AÈ H¾STA UPPH¾È SEM R¾NINGJAR
HAFA KOMIST YFIR VORU   MILLJARÈAR
KRËNA EN ÖEIM VAR STOLIÈ  FEBRÒAR
¹ ÖESSU ¹RI ÒR FJ¹RHIRSLU Å +ENT Å
"RETLANDI
AÈ VERÈLAUNIN FYRIR AÈ UPPLJËSTRA
UM GL¾PAMENNINA ERU  MILLJËNIR
KRËNA SEM ERU H¾STU VERÈLAUN SEM
UM GETUR FYRIR SLÅKA UPPLJËSTRUN
AÈ FARS¾LASTI LÎGMAÈUR HEIMS ER
3IR ,IONEL ,UCKHOO Å 'EORGETOWN Å
'V¾JANA EN HONUM TËKST AÈ F¹ 
SKJËLST¾ÈINGA SÕKNAÈA AF MORÈ¹K¾R
UM ¹ ¹RUNUM  
AÈ FLESTAR NAUÈGANIR Å HEIMI EIGA
SÁR STAÈ Å "ANDARÅKJUNUM ALLS 
YFIR TVEGGJA ¹RA TÅMABIL
AÈ EFNAÈASTA STJARNA HEIMS SEM NÒ
ER L¹TIN ER %LVIS 0RESLEY  ¹RINU 
RUNNI   MILLJARÈAR KRËNA TIL NAFNSINS
EN TEKJUR AF AÈGANGSEYRI INN ¹ HEIMILI
HANS Å -EMPHIS N¹MU RÒMUM
EINUM MILLJARÈI
AÈ AUÈUGASTI H¹SKËLI HEIMS ER
(ARVARD H¹SKËLINN ¥ SJËÈUM HANS Å
FYRRA L¹GU  MILLJARÈAR OG SÒ UPP
H¾È ER H¾RRI EN FJ¹RLÎG  RÅKJA ÖAR
¹ MEÈAL +ÒBU *ËRDANÅU OG ,ITH¹ENS
AÈ RÅKASTI JARÈARBÒINN ER 7ILLIAM
'ATES ÖRIÈJI !UÈ¾VI HANS N¹MU UM
  MILLJÎRÈUM Å MARS ¹RIÈ 
AÈ FRJËSAMASTI KÎTTUR JARÈAR VAR
L¾ÈAN $USTY FR¹ 4EXAS SEM EIGNAÈIST
 KETTLINGA ¹ LÅFSLEIÈINNI
AÈ HRAÈM¾LTASTI RAPPARI JARÈAR
2ICKY "ROWN RUDDI ÒT ÒR SÁR 
ATKV¾ÈUM ¹  SEKÒNDU Å LAGINU
.O #LUE
AÈ ÖAÈ HLJËÈF¾RI SEM ERFIÈAST ER
AÈ LEIKA ¹ ER FRANSKT HORN «BËIÈ ER
EINNIG TALIÈ MJÎG ERFITT VIÈUREIGNAR
AÈ %VRËPA ER FJÎLSËTTASTA FERÈA
MANNASV¾ÈI HEIMS ¶ANGAÈ KOMA
 MILLJËNIR MANNS ¹ HVERJU ¹RI
AÈ MEÈAL LÎTUSTU DÕRA JARÈAR ERU
POKAROTTUR

35..5$!'!2
Allir dagar góðir dagar
6ÁDÅS (ERVÎR SÎNGKONA SEGIR AÈ HENNI FINNIST SUNNUDAGAR
EKKERT SVO FR¹BRUGÈNIR ÎÈRUM DÎGUM b!LLIR DAGAR ERU GËÈIR
DAGAR m SEGIR HÒN
"EST b3UNNUDAGAR ERU VINALEGIR DAGAR OG KANNSKI VINALEGRI EN
AÈRIR DAGAR -AÈUR GETUR HITT FLESTA Å FJÎLSKYLDUNNI ¹ SUNNUDÎG
UM OG HAFT ÖAÈ GOTTm
6ERST b-ÁR FINNST SUNNUDAGAR BARA GËÈIR DAGAR ¡G ER FERLEGA
BJARTSÕN ÖESSA DAGANA OG FINNST ÖAR AF LEIÈANDI EKKERT SL¾MT
VIÈ Ö¹m

6¡$¥3 (%26®2 %2 &2%+!2 "*!243µ. ¶%33! $!'!.!
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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(%)-),)34+) ,ÅTUR ÖÒ ¹ KONUNA SEM
ÖR¾L ELDHÒSSINS %R HR¾RIVÁLIN EINKA
EIGN KONUNNAR  SUMUM HEIMILUM
OG SAMKV¾MT STAÈALÅMYNDUNUM
KANN ÖAÈ AÈ VERA AÈ KONAN HAFI
SLEGIÈ EIGN SINNI ¹ HEIMILIST¾KIN EN
ÖETTA ERU VÎRUR SEM PÎR KAUPA OG
EIGA SAMAN %F KONAN HEFUR ÖRÅVEGIS
BEÈIÈ UM +ITCHEN!ID HR¾RIVÁL OG ÖÒ
ERT ALVEG VISS UM AÈ HÒN VILJI ÖETTA Å
JËLAGJÎF EN EKKI BARA AÈ HANA LANGI Å
GR¾JUNA ERU HEIMILIST¾KI FR¾ÈILEGUR
MÎGULEIKI ANNARS SKALTU HALDA ÖIG FR¹
ÖESSARI DEILD

(2%++*!$«4 %INS OG TIL D¾MIS 3TELPURNAR HAFA
SÕNT OG SANNAÈ GETA KONUR HLEGIÈ OG KOMIÈ
ÎÈRUM TIL AÈ HL¾JA ¶AÈ ER EKKI ÖAR MEÈ SAGT AÈ
KONUM HAFI FUNDIST SYNGJANDI FISKURINN BRJ¹L¾È
ISLEGA FYNDINN (VAÈ Ö¹ AÈ F¹ SÒKKULAÈI Å LAGINU
EINS OG HUNDASKÅTUR EÈA GEGNS¾JA KLËSETTSETU
MEÈ GADDAVÅR INN Å PLASTINU 6ILTU EIGA ¹FRAM
GËÈAR STUNDIR MEÈ KONUNNI OG AÈ ÖIÈ MUNIÈ
HL¾JA SAMAN ÒT ELLI¹RIN ¶AÈ MUN EKKI GERAST EF
ÖÒ HELDUR AÈ ÖETTA KOMI HENNI TIL AÈ HL¾JA ÖESSI
JËLIN

.2&®4 %F N¾RFÎT ERU RÁTT VALIN GETUR GJÎFIN SLEGIÈ
Å GEGN 3PURNINGIN ER ÖEKKIRÈU KONUNA NËGU VEL TIL
KAUPA HANDA HENNI N¾RFÎT 3M¹V¾GILEG MISTÎK GETA
NEFNILEGA ORÈIÈ GEFANDA
DÕRKEYPT %F KONAN GETUR
TVÅVAFIÈ BRJËSTAHALDARAN
UM UM SIG EÈA KEMST EKKI
Å N¾RBUXURNAR ERU ÖAÈ
ËTVÅR¾È SKILABOÈ UM AÈ
ÖÒ HAFIR EKKI HUGMYND
UM HVERNIG HÒN ER VAXIN
!NNAÈ GEFUR SKILABOÈ
UM AÈ ÖÒ HALDIR AÈ HÒN
SÁ FREKAR FEITARI EN HÒN
ER HITT GEFUR SKILABOÈ
UM AÈ HÒN SÁ FEITARI
EN ÖÒ HELDUR 2EYNDAR
GETUR ÖETTA ¹TT VIÈ ÎLL
FÎT ®NNUR H¾TTAN VIÈ
N¾RFÎTIN ER HUGURINN ¹
BAK VIÈ ÖAU &INNUR ÖÒ
N¾RFÎT SEM ÖÒ HELDUR
AÈ HÒN VILJI EÈA N¾RFÎT SEM ÖIG LANGAR TIL AÈ HÒN
GANGI Å ¶AÈ ER EKKI ALVEG VÅST AÈ KONA SEM ¹ EKKERT
NEMA Ö¾GILEGAR BËMULLARN¾RBUXUR VERÈI ¹N¾GÈ MEÈ
BLÒNDU G STRENG

(25++5+2%- %R HÒÈ HENNAR AÈEINS ÒTITEK
IN JAFNVEL AÈEINS FARIN AÈ ELDAST %F ÖÒ HEFUR
MIKLAR SKOÈANIR ¹ ÖESSU OG VILT HJ¹LPA HENNI AÈ
LOSNA VIÈ BAUGA EÈA HRUKKUR Ö¹ GEFUR ÖÒ HENNI
DEKURDAG ¹ SNYRTISTOFU EÈA Å HEILSULIND JAFNVEL
MEÈ INNEIGN TIL AÈ KAUPA SNYRTIVÎRUR %KKI UNDIR
NEINUM KRINGUMST¾ÈUM ER HRUKKUKREM SETT
UNDIR JËLATRÁÈ HVAÈ SVO SEM SÎLUKONUR Å SNYRTI
VÎRUBÒÈUM SEGJA UM G¾ÈI KREMSINS

-%'25.!26®252 RSBIRGÈIR
AF .UPO ,ÁTT HLJËMAR VEL EKKI
SATT %ÈA ¹RSKORT Å ,AUGAR
(LAUPABRETTI %F ÖÒ HEFUR
VERIÈ MEÈ EITTHVAÈ AF ÖESSU
Å HUGA ERTU V¾NTANLEGA ¹
RANGRI BRAUT ¶Ò G¾TIR ALVEG
EINS GEFIÈ KONUNNI STËRT INN
PAKKAÈ SKILTI ¶EGAR HÒN TEKUR
TEKUR SVO PAPPÅRINN SPENNT
UTAN AF SKILTINU ER ÖAÈ ¹RITAÈ
MEÈ NEONSTÎFUM b¶² %24
!,,4/& &%)4 %,3+!.m

«$µ24 ),-6!4.
¶AÈ ER ALDREI GËÈ
HUGMYND AÈ EYÈA
MEIRA Å JËLAGJAFIR EN
FJ¹RHAGURINN LEYFIR
%F FJ¹RHAGURINN LEYF
IR EKKI MIKIÈ SKALTU
GANGA FRAM HJ¹
ILMVATNSDEILDINNI
-UNDU AÈ FËLK SEM
UMGENGST KONUR
SEM NOTA ILMVÎTN
FINNUR MUN BETUR
LYKTINA EN KONAN
SJ¹LF ¶AÈ VERÈUR ÖVÅ
ÖÒ SEM SITUR UPPI
MEÈ LYKTINA

'*®&). 3%- %2 %++) (!.$! (%..) !LLIR FALLA EINHVERN TÅMANN Å Ö¹ GRYFJU AÈ KAUPA GJÎF SEM Å
RAUN ER HANDA GEFANDA EN EKKI ÖIGGJANDA ¶ETTA ER FREISTING SEM BER AÈ VARAST (ÒN MUN EKKI
ELSKA ÖIG MEIRA VEGNA  TOMMU PLASMASJËNVARPSINS Å JËLAPAKKANUM SEM ÖIG LANGAR Å EÈA
VEGNA NÕJU VEIÈISTANGARINNAR SEM ÖÒ VEIST AÈ ÖÒ GETUR NOTAÈ SJ¹LFUR ÖEGAR ÖÒ SKREPPUR Å 6EIÈI
VÎTN Å SUMAR 3VONA GJAFIR GETA LÅKA HAFT Ë¾SKILEGAR AUKAVERKANIR AÈ MINNSTA KOSTI Ë¾SKILEGAR
FR¹ SJËNARHËLI GEFANDA (ÒN GETUR ¹KVEÈIÈ AÈ VILJA STJËRNA ÖVÅ ¹ HVAÈ ER HORFT OG HVEN¾R ER
KVEIKT ¹ SJËNVARPINU SVONA FYRST HÒN ¹ ÖAÈ

Vandasamt val á jólagjöfum
Það getur verið vandasamt að velja jólagjafir handa sínum heittelskaða eða elskuðu og ýmsir pyttir sem ber að varast. Auðvitað hafa ekki allir sama smekk og það sem er draumagjöf eins fer beint í ruslið hjá öðrum. Til að verjast köldum kveðjum þegar
gjafirnar eru teknar upp á aðfangadagskvöld tók Svanborg Sigmarsdóttir saman lista yfir nokkrar gjafir sem ættu ekki að lenda
undir jólatréinu, nema að vel athuguðu máli.
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"«+ 5- !¨!,(5'!-,)¨ %F HANN
HEFUR SÁRSTAKAN ¹HUGA ¹ ORKEDÅUR¾KT
ERU ALLAR LÅKUR ¹ AÈ HANN EIGI ALLAR Ö¾R
B¾KUR SEM TIL ERU UM SLÅKT ¹HUGAM¹L
SEM FINNAST HÁR ¹ LANDI *AFNVEL ER LÅK
LEGT AÈ HANN HAFI ÖEGAR PANTAÈ HELSTU
B¾KURNAR AF !MAZON SEM EKKI FINNAST
Å -¹L OG MENNINGU EÈA %YMUNDS
SON %F ÖAÈ ER NÕ BËK AÈ KOMA ÒT
FYRIR ÖESSI JËL OG ALLIR VITA AÈ HANN
HAFI SÁRSTAKAN ¹HUGA ¹ ORKEDÅUR¾KT
MUN HANN AÈ ÎLLUM LÅKINDUM F¹ ÖRJÒ
TIL FIMMT¹N EINTÎK 3PARAÈU HONUM
SPORINN ÖANN  DESEMBER OG L¹TTU
ÖÅNA GJÎF EKKI VERA EINA ÖEIRRA SEM
HANN ÖARF AÈ SKILA

").$) b+ARLMENN ERU EINA DÕRIÈ
SEM BYRJAR DAGINN ¹ ÖVÅ AÈ HENGJA
SNÎRU UM H¹LS SÁR m STËÈ EINHVERS
STAÈAR 3NARAN EÈA BINDIÈ ÖARF AÈ
PASSA VIÈ SKYRTURNAR OG JAKKAFÎTIN
*AFNVEL ÖARF AÈ G¾TA AÈ ÖVÅ AÈ
VASAKLÒTURINN SÁ Å STÅL  HVERJU ¹RI
BREYTIST SVO BINDISTÅSKAN %ITT ¹RIÈ
ERU BINDIN BREIÈ ÖAÈ N¾STA ERU
ALLIR MEÈ LAKKRÅSBINDI "INDISTÅSKAN
BREYTIR LÅKA UM LITI APPELSÅNUGUL
RÎNDËTT EÈA MEÈ MYND %F ÖÒ
ÖEKKIR FATASK¹P MANNSINS AFAR VEL
GETUR BINDI GENGIÈ Å JËLAPAKKANN
MEÈ ÎÈRU %ITT OG SÁR GETUR ÖAÈ
SAGT FARÈU NÒ OG HENGDU ÖIG

2!+30¥2) 6EISTU EKKI HVAÈA RAK
SPÅRA HANN NOTAR AÈ JAFNAÈI 6ERTU
Ö¹ EKKERT AÈ H¾TTA ÖÁR ¹ ÖESSA
BRAUT !FLEIÈINGIN GETUR VERIÈ
SKELFILEG (VER ÖEKKIR EKKI KARL
MANN SEM ¹ LAGER AF RAKSPÅRUM INN
¹ BAÈI HJ¹ SÁR ÖVÅ HANN ÖOLIR EKKI
LYKTINA AF ÖEIM EN N¾R EKKI AÈ HENDA ÖEIM
Å KURTEISISSKYNI VIÈ GEFANDANN 3LÅKIR RAKSPÅRAR ERU FREKAR
NOTAÈIR TIL AÈ EYÈA ËNOTALEGRI LYKT INNI ¹ BAÈHERBERGI

%.$52'%&.!2 '*!&)2 %F ÖÒ VARST SVO HEPPIN AÈ F¹ KARLMANNSN¹TT
SLOPP MERKTUM EINHVERJU FYRIRT¾KI Å BINGËVINNING SEM ÖÒ HEFUR EKKERT
MEÈ AÈ GERA Ö¹ ER ÖAÈ EKKI GËÈ HUGMYND AÈ GEFA HANN ¹FRAM Å
JËLAGJÎF %F ÖÒ VILT EKKI EINHVERJA JËLAGJÎFINA SEM ÖÒ FÁKKST Å FYRRA Ö¹
ERU ALLAR LÅKUR ¹ AÈ HANN VILJI HANA EKKI HELDUR

,¥+!-32+4!2+/24 ¶Ë SVO AÈ
MAÈURINN G¾TI HAFT GOTT AF ÖVÅ AÈ
HREYFA SIG AÈEINS MEIRA ER ¹RSKORT Å
LÅKAMSR¾KTINA EKKI M¹LIÈ ¶EIR SEM
HAFA BRENNANDI ¹HUGA ¹ R¾KTINNI
KAUPA SÁR LÅKAMSR¾KTARKORT HVORT
EÈ ER +ARLMENN VILJA EKKERT FREKAR
EN KONUR F¹ SKILABOÈ UM AÈ ÖEIR
SÁU AÈEINS OF FEITIR

3*,&3(*,0!2"+52 5- "44! 3!-"²¨ %F
SAMBANDIÈ ER Å MIKILLI H¾TTU JAFNVEL Å RJÒKANDI
RÒST OG HANN GERIR SÁR EKKI GREIN FYRIR ÖVÅ GETUR
VERIÈ UPPLAGT AÈ GEFA HONUM SJ¹LFSHJ¹LPARBËK
UM HAMINGJUSAMARA HJËNABAND OG B¾TTA SAM
BÒÈ (VAÈA ÎNNUR SKILABOÈ FELAST Å SLÅKRI BËK
%INS GËÈ OG HÒN GETUR VERIÈ FYRIR FËLK SEM VILL
B¾TA SAMSKIPTI SÅN Å SAMBÒÈINNI ERU SKILABOÈIN
MEÈ ÖVÅ AÈ GEFA SVONA BËK HELDUR NEIKV¾È
&REKAR ER M¾LST TIL ÖESS AÈ BËKIN SÁ KEYPT OG
HENNI LAUMAÈ ¹ N¹TTBORÈIÈ SÁ ¾TLUNIN AÈ GEFA
EINHVER SKILABOÈ UM AÈ EITTHVAÈ SÁ AÈ

3/++!2 3KILABOÈIN ERU
SKÕR b¡G HAFÈI EKKI HUG
MYND UM HVAÈ ¾TTI AÈ
GEFA ÖÁRm (VER ¾TLI ÖAÈ
HAFI VERIÈ SEM DATT
FYRST Å HUG AÈ
KARLMÎNNUM
V¾RI EKKI
TREYSTANDI TIL
AÈ KAUPA SÅNA
SOKKA SJ¹LFIR ¶AÈ ER EKKI
EINS OG UM SÁ AÈ R¾ÈA
MUNAÈARVÎRU
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Skemmtilegri edrú en fullur
Ari Matthíasson gerði nokkuð sem margir láta sig dreyma um en framkvæma ekki. Söðlaði um á miðjum aldri, hætti að vera
leikari, nældi sér í gráðu í stjórnun og viðskiptum og gerðist framkvæmdastjóri. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson kemur
fram að Ari telur sig frjálsan mann: Aldrei á hann eftir að gera neitt eins plebbalegt um sína daga og fara í megrun í sjónvarpi og
það í þætti sem ber nafnið: Frægir í form.

A

ri Matthíasson hefur
sennilega aldrei verið
frægari en einmitt nú.
Kann að skjóta skökku
við því 15 ár ævi sinnar eltist hann markvisst við frægðina. Ari var leikari og
það er nánast skrifað í starfslýsinguna. Frægðin skiptir máli. En einmitt
þegar Ari hafði söðlað um, gefið leiklistardrauminn upp á bátinn, þá kom
það. Sjónvarpsauglýsing sem Ari lék
í fyrir Icelandair, þar sem hann var
sófafótboltaáhugamaður sem lét sig
dreyma dagdrauma um stöðu í landsliðinu, sló í gegn. Og í kjölfarið hefur
hann verið einn þátttakenda í sjónvarpsþáttunum Frægir í form sem
hafa verið til sýninga á Skjá einum að
undanförnu.
„Já, það kom þannig til að ég lék í
sjónvarpsauglýsingu þar sem kom í
ljós, mér og alþjóð til skelfingar,
hversu feitlaginn ég var orðinn. Þar
með var ég orðinn ákjósanlegt fórnarlamb frægðar og fitu. Og í kjölfarið var hringt í mig og mér boðið að
taka þátt í þætti þar sem maður fer í
megrun í sjónvarpinu. Ég hugsaði
með mér: Þetta er líklega það plebbalegasta sem ég get gert á ævinni. Og
í framhaldi hugsaði ég: Þetta er góð
leið til að grennast og verða jafnframt algerlega frjáls. Ekkert sem
ég geri í náinni framtíð, og kannski
þar til ég dey, getur orðið jafn
plebbalegt,“ segir Ari skelmislega.

,OFTHR¾DDUR +2 INGUR
Ari lætur vel af þessari þátttöku
sinni í átakinu, segist í góðu formi
núna og syndir tvo kílómetra á degi
hverjum.
Svo áfram sé vitnað til þáttarins
Frægir í formi má nefna að meðan
hópurinn fór upp í Bjarnarey þurfti
kappinn Ari frá að hverfa vegna lofthræðslu.
„Ég hef verið það alla ævi. Ég
nenni ekkert að afsaka það. Ég er
ekki hræddur um miðjan vetur í tólf
vindstigum á hafi úti í togara. En ég
ræð ekki við bjargklifur. Það verður
svo að vera. En þetta þýddi að ég
komst á úrslitaleikinn í bikarnum,
flaug til lands, og horfði á KR-Keflavík. Sem var slæmt. Því KR tapaði.“
Ari hefur alla tíð verið mikill KRingur. Enda uppalinn í Vesturbænum.
Heitur á vellinum og er í stjórn KRSport, sem er rekstrarfélag meistaraflokks og 2. flokks. Aðspurður
segist hann hafa verið alveg rosalega
góður í fótbolta á sínum yngri árum.
Og tapsár með afbrigðum?
„Ég svara ekki svona spurningum.
Og hvers vegna ég hélt ekki áfram í
boltanum? Þá vísa ég í önnur áhugamál sem svo tengjast með beinum
hætti því sem ég er að gera í dag.“
!RI Å VÅGAHUG
Ari er einn þriggja framkvæmdastjóra hjá SÁÁ. Sem er stórt fyrirtæki. Þar starfa hundrað manns. SÁÁ
skiptist í meðferðarsvið, sem er það
stærsta, fjármálasvið og svo félagsog útbreiðslusvið sem Ari veitir forstöðu.
„Samtökin sjálf, sem telja átta þúsund manns, eiga fasteignirnar. Og ég
sé að mörgu leyti um samskipti við
fjölmiðla og kem að fjáröflunum.
Ásamt stjórnarformanninum sem er
enginn annar en Þórarinn Tyrfingsson. Við í sameiningu mótum fjölmiðlastefnu og ímyndina. Dýrmætt
er hverju fyrirtæki að eiga öfluga
ímynd og mikið verk að viðhalda
henni. Margir sem ekki gera sér grein
fyrir því að SÁÁ rekur sjúkrahúsið
Vog með þjónustusamningi við ríkið.
Menn halda, komnir á Vog, að þeir
séu í meðferð hjá ríkinu. Svo einfalt
er þetta ekki. SÁÁ borgar fimmtíu
þúsund krónur með hverjum einasta
sjúklingi sem leggst inn á Vog. Ríkið
er í auknum mæli að koma kostnaði
yfir á SÁÁ sem er að sliga samtökin
og stefna þannig gæðum meðferðarinnar í voða. Já, svo ég sýni þér hvað
ég er að gera,“ segir Ari þegar reynt
er að stíga á hemlana. „Segi það sem
ég vil, sný út úr því sem ég er spurður
um og þegi um hitt.“

!2) -!44(¥!33/. )NNAN TÅÈAR MUN 3 KYNNA NIÈURSTÎÈUR RANNSËKNA UM ERFÈA OG ¹H¾TTUÖ¾TTI TENGDA ALKËHËLISMA 3EGIR !RI Ö¾R MUNU VEKJA ATHYGLI ¹ HEIMSVÅSU

2ANNSËKNIR ¹ HEIMSM¾LIKVARÈA
SÁÁ voru að taka í gagnið glæsilega
nýbyggingu við Efstaleiti. Fimmtán
hundruð fermetra sem munu hýsa
fjölþætt starf samtakanna. Þar verður meðal annars rannsóknarstarfsemi í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu með fulltingi styrks frá
Evrópusambandinu. „Innan skamms
munu birtast niðurstöður og greinar
sem byggja á þessum rannsóknum.
Þær munu vekja alþjóðaathygli. En
þarna er verið að rannsaka samspil
erfðaþátta og áhættuþátta í tengslum
við þróun sjúkdómsins. Sem er alkóhólisminn.“
Öflun fjár til starfseminnar er
með ýmsum hætti, til dæmis árlegri
álfasölu. „Svo eru tekjur af þeim
átta þúsund félagsmönnum sem eru
í SÁÁ, við öflum styrkja frá fyrirtækjum og einstaklingum sem
styðja okkur, við erum nú að selja
grafíkverk eftir Tryggva Ólafsson
tengdaföður minn sem gaf okkur
grafík sem við erum að selja,“ segir
Ari.
¶ËRARINN 4YRFINGS YFIRBURÈAMAÈUR
Auk þess má nefna hina umdeildu
aðild SÁÁ að rekstri spilakassa. Sú
umræða er siðferðilegs eðlis og flókin. Því skjólstæðingar SÁÁ eru einnig spilafíklar. Og því má spyrja hvort
ekki sé allt eins rétt að SÁÁ reki bar
eins og spilakassa.
„Við erum ekki bindindisfélag. Til
dæmis erum við á móti áfengisauglýsingum. Auglýsingar auka þörf og
löngun í tiltekna vöru. Oft beint gegn
yngsta neytendahópnum. Er það eitthvað sem við viljum? Að börn og
unglingar séu hvattir til að drekka.
Ef við leyfum áfengisauglýsingar þá
verðum við að gera okkur grein fyrir
því að það mun auka drykkju. Eins
mun áfengi í matvöruverslunum
auka áfengisneyslu. Línuritið stefnir
reyndar beint upp á við. Og hefur
gert lengi. Við höfum verið að auka
neyslu áfengis jafnt og þétt. Og er ég
þó hættur að drekka,“ segir Ari.
Komin eru hátt í þrjú ár síðan Ari
tók við starfinu hjá SÁÁ. Þannig til
komið að honum bauðst að setjast í
stjórn samtakanna. Þar kynntist hann
starfinu.
„Já, og Þórarni Tyrfingssyni. Sem
mér þykir gríðarlega merkilegur
maður og ber mikla virðingu fyrir.
Ekki margir sem ég ber jafnmikla
virðingu fyrir. Finnst hann yfirburðamaður á sínu sviði. Í framhaldi
losnaði framkvæmdastaða. Og mér
fannst það eftirsóknarvert, bæði
starfið og að starfa með Þórarni.
Þetta er mikilvægt starf.“
!RI H¾TTIR AÈ DREKKA
Já, Ari er hættur að djúsa. Segir það

ekki flókið. En nú þóttir þú öðrum
mönnum skemmtilegri fullur?
(Hik.)
„Ha? Já, var það? Já, einmitt. En
ég held að ég sé jafnvel enn skemmtilegri edrú. En ég, sem sagt, já, fór í
meðferð. Á Vog og svo göngudeild.“
Ari segir ekkert eitt tiltekið atvik
hafa komið upp á sem rak hann í
áfengismeðferð. „Neinei, ég var svo
sem ekkert búinn að fokka upp öllu
mínu lífi. Var búinn að ná mér í meistaragráðu í stjórnun og viðskiptum.
Var ekki búinn að glata fjölskyldu
minni en menn þurfa ekki að fara til
helvítis til að átta sig á því að þeir
þurfa að hætta að drekka. Ég tók mér
pásu á sínum tíma, leið vel með það,
en byrjaði svo aftur að drekka. Og
fór beint í sama farið. Drakk of lengi,
þurfti að drekka aftur daginn eftir og
þar fram eftir götunum. Skynsemi
mín hjálpaði mér til að draga ekki úr
hömlu að fara í meðferð. Fordómar
okkar sjálfra eru þarna til trafala.
Menn skammast sín fyrir þetta. Ég
dauðskammaðist mín fyrir að fara á
Vog.“
Ari segir að það hafi einnig hjálpað sér mikið að margir af hans elstu
og bestu vinum höfðu farið í meðferð
á undan honum. Einhvern veginn röðuðu þeir sér saman strax í Hagaskóla.
Sækjast sér um líkir.
„Duglegir og skynsamir strákar.
En höfðum flestir genetíska tilhneigingu til að verða alkóhólistar. Þróuðum með okkur sjúkdóminn – alveg
súrrandi útsettir til að verða fyllibyttur. Frá degi eitt. Hefðum við
getað brotið upp þessa áhættuhegðun
sem leiðir til þess að við drekkum og
drekkum og gerum allar vitleysurnar í bókinni? Það er spurning. Af
svona fimmtán manna hópi þá eru
eftir svona þrír sem ekki hafa farið í
meðferð. Og eru líklega ekki alkóhólistar.“

!RI H¾TTIR AÈ LEIKA
Fyrst og fremst þakkar Ari þó konu
sinni, Gígju Tryggvadóttur, fyrir að
hafa nennt að búa með sér allan þennan tíma. Og stutt hann með ráðum og
dáð þegar hann svo ákvað að gera
eitthvað í sínum málum. En þau eiga
þrjú börn saman, tvær stelpur og
einn strák, 19 ára, að verða 17 og svo
átta ára.
Þetta er ekki eina stefnubreytingin í lífi Ara. Hann er lærður leikari
en náði að rífa sig upp úr því líka,
eins og hann segir. Hann útskrifaðist
frá Leiklistarskólanum árið 1991 og
lék í rúm tíu ár. Fimmtán ár ævi sinnar helgaði hann því leiklistargyðjunni.
„Fyrir mér er þetta stundum
skrítið. Aftur á móti getur maður átt
annað líf í þessu lífi. Þarf maður allt-

Ég labba að
pottinum og
er kominn
með aðra
löppina ofan í
þegar ég heyri
umræðuefnið. Kjaramál
leikara. Það
þyrmdi yfir
mig. Djísus! Í
hverju er ég
lentur?

&2¡44!",!¨)¨'6!

af að gera það sama? Ég er hégómlegur maður eins og við flest. Mér finnst
gaman að ná því aftur að verða smá
frægur. Ég gæti vel hugsað mér að
leika í bíómyndum og sjónvarpi. En
ekki á sviði. Maður verður að vera
algerlega heill í því. Ég hef aldrei skilið hvernig menn geta verið að gutla í
listinni. Annað hvort ertu við þetta eða
ekki. Og ég viðurkenni að þegar ég fer
og sé frábæra leiksýningu þá hugsa ég:
Það gæti verið gaman að fara að leika
aftur. En að sama skapi þegar ég sé
slæma leiksýningu: Guði sé lof!“
Ari var lengstum samningsbundinn
hjá LR. Hann lék í 35 uppsetningum, í
bíómyndum og sjónvarpsmyndum.
„Já, þetta er sæmilegasta portifólíó.
Það sá ég þegar ég tók það saman.
Mikið sem maður hafði juðað.“

(VERNIG FINNST ÖÁR ÁG
Aðspurður segir Ari marga samverkandi þætti hafa leitt til þess að hann
gafst upp á leiklistinni. Óþægilegast
þótti honum þó hversu mikil áhrif
sveiflur í starfinu höfðu á líðan hans og
sjálfsmynd. „Ef ég var í stóru hlutverki
í vinsælli sýningu var ég glaður og
ánægður. En ef ekki þá tók sjálfsmyndin mið af því. Það er ekki þægilegt að
vera stöðugt að spá: Hvernig finnst þér
ég? Stöðugt. Sjálfsmyndin er allt of
tengd áliti annarra.“
Ari segist sjá þetta vel á hinum fjölmörgu vinum sínum í leikarastétt.
Jafnvel á leikurum sem ættu að vera
ánægðir, ætti að líða vel, eru frábærir
listamenn og búnir að leika öll hlutverkin. „Eru samt óánægðir. Þetta er
eitthvað tengt hlutskipti listamannsins.
Efinn.“
Ekki verður hjá hinum kröppu kjörum leikara litið. Reyndust Ara oft þungbær og hann tók þátt í umræðu um
kjaramál leikara á sínum tíma. „Ég kom
í Vesturbæjarlaugina einu sinni sem
oftar. Og þar sátu nokkrir leikarar vinir
mínir í pottinum. Ég labba að pottinum
og er kominn með aðra löppina ofan í
þegar ég heyri umræðuefnið. Kjaramál
leikara. Það þyrmdi yfir mig. Djísus! Í
hverju er ég lentur? Ég gat ómögulega
snúið við kominn með tærnar út í pottinn. Hvað get ég sagt? Staða listamanna
á Íslandi er slæm almennt. Af hverju
hafa menn sem skara fram úr það ekki
betra en raun ber vitni?“
Ari ætlar ekki á svið í bráð. Segir
gaman að hafa leikið í þessum sjónvarpsauglýsingum, í útlöndum, undir pressu,
og finna að hann gat þetta ennþá.
„Þetta var bara fínt og allir voða
ánægðir. En ég held að þetta sé alveg
nóg fyrir mig í bili. Ég þarf ekkert að
sanna í þessum efnum. Þó sannarlega
sakni ég margra vina minna sem ég
hitti allt of sjaldan því ég er hættur að
leika með þeim.“
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MEDION V12 CORE2 (Með 19” Medion
skjá)
Intel® Core 2 Duo E6300
nVidia GeForce 7600GS -256 MB
- DVI-I/D-SUB/HD TV-out/incl. HDTV
- composite cable / passive heat sink
- w/ HDCP
320 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
16X Sony DVD Skrifari
Sjónvarpskort + Fjarstýring
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Þráðlaust netkort 54Mpbs (USB)
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Ókeypis uppfærsla af
Windows Vista stýrikerfinu fylgir!
- Væntanlegt í Febrúar 2007
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250GB LaCie USB 2.0 7200
8MB

PIXMA160
CANON PIXMA MP160
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970191-0914
LOGITECH X-210

961421-0914
LOGITECH QUICKCAM MESSENG PLUS
640 x 480 upplausn
30 rammar á sek
USB 1.1 og USB2
Innbyggður hljóðnemi
Headset fylgir!
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MEDION V10 DUAL CORE
AMD Athlon64 3800+
nVidia GeForce 7500LE - 512 MB TC
- TV out - D-SUB
250 GB 7200 rpm SATA 8 MB Cache
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
16X Sony DVD Skrifari
EgZciVg"h`VccVg"a_hg^iVg
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður --Microsoft Windows XP Media Center Edition
Power DVD 8 channel
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE (DVD Copy 1:1 Program)
CA eTrust Antivirus (90 days)

14.

`dgiVaZhVg^

"I^aÄ¨\^cYV
9KGZVYn
V
";ng^gi`jka^c

4.534
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt
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(ILMAR *ËNSSON VELUR M¹LVERK VIKUNNAR
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
/RÈ SKULU STANDA
Útvarpsþáttur Karls Th. Birgissonar er skemmtileg leið til að
menn velti fyrir sér merkingu orða
og leiti orða og örnefna eftir
ákveðnum leiðbeiningum, hæfilega og stundum skemmtilega
snúnum eftir atvikum. Þátturinn
er til þess fallinn að auka áhuga á
tungunni og stuðlar að fjölbreyttari orðaforða hlustenda, ekki síst
ef þeir taka þátt í leiknum af
alvöru. Það er líka gaman að
spreyta sig á því að reyna að þekkja
ljóðbrot og tilvitnanir. Því er óhætt
að mæla með þessum þætti. Hann
er til fyrirmyndar. Helst mætti
finna að nokkuð fastri læsingu í
ákveðna formúlu. En það gildir
raunar um ansi marga útvarpsþætti.
-ÒG¾SING Å ÎRF¹UM EINSTAKLINGUM p
segir bæjarstjóri nokkur í Fréttablaðinu 2. des. og hljómar undarlega. Það þarf múg og margmenni
eða mannfjölda til að vekja upp
múgæsingu, ekki örfáa einstaklinga. Ég ímynda mér að hann hafi
viljað segja að ekki sé mark takandi á mótbárum fáeinna manna.
En það á ekkert skylt við múg.
(ALDLEGGJA
Lögreglumaður hringdi til mín og
kvartaði undan þessu leiðinda orði
sem hann taldi komið í tísku í stétt
sinni og hjá tollgæslumönnum,
sem sífellt tönnlist á því að nú hafi
verið haldlagt svo og svo mikið af
fíkniefnum. Ég er sammála því að
þetta er hálfgert orðskrípi af stofnanatagi, ljótt og algerlega óþarft.
Er ekki alveg eins hægt að tala um
að leggja hald á, gera upptækt eða
einfaldlega að taka eða ná?

!È FRAMKV¾MA INNBORGUN p
er líka ansi stofnanalegt orðfæri í
tilkynningu frá banka, þótt innlögnin gleðji ugglaust viðtakandann. Mönnum hættir til að gleyma
því að íslenska er sagnamál, ekki
nafnorðamál, og það er einmitt sá
eiginleiki sem gerir málfar spengilegt og beinskeytt. Því nægir alveg
að segja að einhver hafi lagt inn á
eða borgað inn á reikning viðkomanda.
6EITA N¹BJARGIR
Á einum netmiðlinum var skrifað
að þeim arga skálki Pinochet,
valdaræningja og pyntingameistara í Chile, hefðu verið veittar
nábjargirnar. En svo var ekki þótt
sumum finnist ugglaust að slíkur
fantur eigi ekki að þurfa að kemba
hærurnar, ef það orðatiltæki skilst
enn. Að veita nábjargir merkir
nefnilega að loka augum, nösum
og vörum á líki. En Pinochet lifir
enn. Aftur á móti veitti kaþólskur
prestur honum svokallaða hinstu
smurningu, svona í öryggis skyni,
ef hann skyldi ekki lifa af, trúlega
í von um að milda móttökurnar
hinum megin.

"RAGHENDA
Eftirfarandi
braghenda
(baksneidd) varð til austur á Hofi í
Öræfasveit:
Öræfasveit er öðrum sveitum
undarlegri:
Jökulskjöldur skín á gjögri,
skúmur yfir sandi á flögri.

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

Bóndi Gogh greiptur
í tilfinningaandrúm
„Til eru myndir sem hafa fylgt mér alla
ævi,“ segir Hilmar Jónsson leikstjóri sem
velur málverk vikunnar að þessu sinn.
Hilmar horfir aftur til æskuheimilis
síns. Tísku sem fylgdi þessum „sixties“heimilum. Og mynda á veggjum.
„Allt í einu á maður þetta. Svo kemur
þetta upp úr einhverjum kassa sem fylgir
manni, upp á vegg af gömlum vana. Maður
veitir myndinni vart eftirtekt. Svo þurrkar
maður kannski af myndinni, sem hefur
hangið í eldhúsinu til margra ára, mött af
fitu í eldhúsinu og maður hugsar varla um
hana. Seinna rekst maður á hana úti í skúr,
þar sem hún er komin í saggafullan óupphitaðan skúr, liggur á hliðinni innan um
eitthvert drasl sem maður vonast alltaf til
að finna hjá sér kjark til að henda. Farin að
verpast um sjálfa sig bak við fitumettað
glerið. Og svo er hún horfin. Líklega hef ég
fundið kjarkinn. Hlutur sem fylgt hefur
manni í 35 ár. En hún er samt til. Í hugskoti
mínu. Alltaf verið þarna. Arfleifð tískunnar sem var. Eitthvað sem hefur allt aðra
skírskotun en eftirprentun þessa fræga og
dýra verks sem það er. Jújú, einhvern tíma
á leiðinni hafði ég komist að því eftir hvern
myndin er. Teikning eftir Vincent van
Gogh. Og ég myndi örugglega, væri ég
staddur í borginni þar sem safnið er sem
hýsir myndina, gera mér ferð til að skoða
hana. Sjá orgínalinn sem hefur verið partur af mínu umhverfi alla tíð. Og á sér
skrýtnar tengingar. Greipt inn í eitthvert
tilfinningaandrúm sem maður dregur með
sér í gegnum lífið.“

(),-!2 *«.33/.

-YNDIN ER GREIPT INN
Å EITTHVERT TILFINNINGA
ANDRÒM SEM
HANN DREGUR
MEÈ SÁR Å
GEGNUM
LÅFIÈ

"«.$).. %&4)2 6!. '/'( -YND SEM HEFUR FYLGT (ILMARI FR¹ ÖVÅ HANN MAN
EFTIR SÁR N ÖESS AÈ HANN HAFI ENDILEGA VEITT HENNI EFTIRTEKT FYRIR HVAÈ HÒN
STENDUR SEM LISTAVERK
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Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.
Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið
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198,198,-

KS smákökur 30%afsláttur

398,-

Duni kerti 10stk. rauð

Klementínur kassi 2.3kg.

Duni kerti 10stk. hvít

169,Gies teljós 100stk.

1688,1560,-

Skurðarbretti + 2 hnífar

398,-

Hnetubrjótur + skál

verð áður: 558,-

Kjörís Viennetta ísterta 1l.

289,189,-

Three Stars eldspýtur heimilispakkning

83,-

Northland eldiviðarkubbur 5tíma
Northland eldiviðarkubbur 3tíma

98,-

1849,-

Three Stars eldspýtur 10stk.

149,198,-

1875,-kg.

Duc d´O konfekt 1kg.

Jólapappír 5m.

Jólapappír 10m.

merkt verð: 2679,-kg.

Kjúklingabringur

95,-kg.
598,-kg.

Jólaepli

verð áður: 789,-kg.

Steiktur kjúklingur

1298,-kg.
verð áður: 1855,-kg.

FK jurtakryddað lambalæri

1348,-kg.

95,-kg.

merkt verð: 1798,-kg.

Ali hunangsskinka

Appelsínur

opið 12 - 18 í dag
sunnudag
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Það er alltaf jafn æðislegt að flytja sig um
set, hvort sem það er
til langs tíma eða
styttri. Breytingar eru
af hinu góða og það
hafa allir gott af því að
vera ekki alltaf á sama
staðnum og skipta um
umhverfi af og til.
En eins og það er gaman að flytja
á nýjan stað eða fara til útlanda er
alveg jafn leiðinlegt að pakka. Eða
það finnst mér, sama hvort verið sé
að pakka nokkrum fatalufsum niður
í ferðatösku fyrir nokkurra daga
ferðalag eða pakka allri búslóðinni
inn í dagblöð og kassa.
Þessi athöfn er alltaf jafn skelfilega leiðinleg svo ekki sé talað um

að pakka upp úr töskum og kössum.
Það er einn af mínum veikleikum
því ég er skelfilega löt við að taka
upp úr ferðatöskunni þegar heim er
komið aftur. Ríf alltaf fyrst upp
þetta nýja „flotta“ en svo er hitt
„gamla“ skilið eftir í nokkra daga
þangað til ferðataskan fer að verða
fyrir.
Þessa dagana er ég að flytja í
fjórða skiptið á tveimur árum og því
ætti ég að vera búin að venjast þessari athöfn og kannski vera orðin vel
þjálfuð í henni en þetta er mér alltaf
ofviða.
Nú er málið einnig flóknara því í
þetta skiptið er stefnan tekin út
fyrir landsteinana og þarf því að
ígrunda vel hvað skal taka með og
hvað ekki. Einnig er ekki nóg að

setja bollastellið í kassa og út í bíl til
að keyra með það í nokkrar mínútur
eins og hefur verið gert í undanförnum flutningum. Nei nú þarf að nota
dagblöðin og kassana óspart því
ekki hef ég áhuga á því að taka á
móti búslóð minni í öreindum þegar
að því kemur.
Ég er því að hugsa um að treysta á
góða ættingja og reyndari einstaklinga í að hjálpa mér í þessum efnum
því annars á ég örugglega eftir að
lenda í ofangreindu. Sem hins vegar
leysir vandamálið að pakka upp úr
kössum, ef allt kemur brotið og bramlað eftir langtímadvöl á hafi úti hef
ég enga kassa að pakka upp úr. Nei,
það væri samt sem áður ekki nógu
góð byrjun á annars bráðskemmtilegu ævintýri sem í vændum er.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

&YRIR

 VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

%FTIR

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Allt þetta slím og
rusl er af háruga
bakinu á sokkaminknum!

N 'ELGJAN

Æi hættu þessu, það er nógu
ógeðslegt að þurfa að þrífa
þetta. En það eru ekki til þeir
vasapeningar í heiminum sem
fá mig til að hlusta á þetta bull!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Huh .. Hva’?

Velkominn
til framtíðarinnar!

Jamm ... eftir Kona, börn,
20 ár til að vera skutbíll,
slæmt hné,
nákvæmur!
einbýlishús
í Grafarvogi
og tannEkki
læknaséns!
stofa!

Bíddu ert þú ég í
framtíðinni?

Svona
er þetta
En .. en .. ég skil
ekki, þú átt að vera
rokkstjarna ekki
tannlæknir!
Þetta getur
ekki verið
jákvætt.

D\`jkXi`ee\ijg`cj\dYp^^k\i
}jXde\]e[ldjglie`e^XÕ´kk`JkÓmXi)%
Jg`c`ÓYÖÓlilgg}]acYi\pkkXijglie`e^Xi
ÕXij\db\gg\e[li^\kXjÖek
je`cc`jeX}jXdkÕmXÓbXccX]iXd
_}dXibjjg\eeld`cc`Õ\`iiX%

Jamm, varðandi það,
veistu vinur það gerist
ýmislegt! Byrjar þannig
að maður hliðrar örlítið
til, svo fylgir atkvæði
til XB og eftir það er
ekkert sem maður
getur gert til að stoppa
þetta ...

Svo áður en maður veit er
maður kominn í 9 - 5 vinnu
og yfirgreiðslu á skallan!

Jáhá! Aldeilis að við erum
menningalegir í dag
Ég lít frekar
á þetta sem
sjálfsvörn
fyrir
framtíðina!

Gleðileg Sony jól
32”

20.000
Verðlækkun

,139.950
11.666,
itt
Staðgre

n. með
í 12 má slum
á mán.
ið
re
g
ð
ro ra
Visa/Eu

KDL32U2000 · Sony BRAVIA LCD sjónvarp · HD ready og með
HDMI tengi fyrir stafræna mynd · Borðstandur fylgir

Fylgir með v
élinni!
Pinn

acle Studio
9
Auka rafhla
ða
Ferða hleðsl
utæki · Task
a
5 DV spólur

Hristivörnin veitir
þér skarpari mynd
ir
Rykvörn á myndflö
gu

69.950,
itt
Staðgre

99.950,
itt
Staðgre

SONY ALPHA D-SLR · Stafræn Reflex myndavél frá Sony
10 Megapixlar (APS CCD) · Bionz örgjörvi · Carl Zeiss, Sony og
Konica/Minolta linsur · 2,5" LCD skjár 230.000 pixlar· D-Range myndtækni

DCR-HC46 · Sony HandyCam
1.0 Megapixla CCD myndflaga · Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
12x aðdráttur um linsu · 2,7" LCD snertiskjár · Tekur ljósmyndir á
Memorystick Duo · Super NightShot Plus hristivörn · DV inn/út

Margir
litir!

Nýtt!

Spilar líka
DVD

39.950,
itt
Staðgre

Kauptu
já
Sony h
Sony!

Network Walkman MP3 spilari
3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu · Fást með 512MB
´til 2GB af minni · Virkar líka sem minnislykill

CMT-DX2D · Diska DVD samstæða
Tengist í sjónvarpið og sinnir öllum afspilunarþörfum þínum
DVD eða CD diska spilari með 100W magnara
Tengi fyrir MP3 spilarann að auki

WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669
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Einar Már í safnútgáfum

Tilvitnun dagsins

 %KKI MISSA AFc
+IRKJUKËR 'RAFARVOGSKIRKJU Å KIRKJU
ÖESS STËRA SAFNAÈAR KL  Å DAG ¹SAMT
HLJËÈF¾RALEIKURUM

%INAR -¹R 'UÈMUNDSSON HEFUR MIKIÈ AÈ GERA
ÖESSA DAGA VIÈ UPPLESTUR ÒR NÕJUM LJËÈASVEIG
SÅNUM ¡G STYTTI MÁR LEIÈ FRAMHJ¹ DAUÈANUM
(ANN FAGNAR ENDA FLEIRI ÒTG¹FUM ¹ VERKUM SÅNUM
UM ÖESSAR MUNDIR 6INDROSE FORLAG HANS Å $AN
MÎRKU HEFUR NÕLEGA GEFIÈ ÒT Å HÎRÈUM SPJÎLDUM
%NGLA ALHEIMSINS 2EYKJAVÅKUR ÖRÅLEIKINN SÎGU
LEGU SK¹LDSÎGURNAR OG "ÅTLA¹VARPIÈ p ALLS FJÎGUR
STËR BINDI 3Ò SÅÈASTNEFNDA ER KOMIN ÒT VIÈ GËÈAR
UNDIRTEKTIR Å 3VÅÖJËÈ OG &INNLANDI
¶¹ ER %INAR HLUTHAFI Å NÕJUM DISKI
%LÅSABETAR %YÖËRSDËTTUR %INAR ER ÖVÅ ¹
ÖEYTINGI ÖESSI D¾GRIN EINA STUND
INA LES HANN Å "ORGARNESI AÈRA
HÁR 2EYKJAVÅK ¥ -ENN
¾TTU AÈ HAFA AUGA
MEÈ LJËÈAFLUTNINGI
HANS SEM ER ALLTAF
LIFANDI

¡G LÅT FLËTTALEGA TIL DYRANNA ÖËTT ÁG VITI AÈ Ö¾R ERU
L¾STAR VONA AÈ "JÎRG SÁ ÒTI VIÈ *ARÈNESKAR LEIFAR
(ILDIBRANDAR SET ÁG Å PLASTPOKA SËPA INNVOLSINU AF
BORÈINU OFAN Å HANN OG BIND FYRIR ,¾KNINGA¹HÎLD
UNUM RAÈA ÁG Å LITLA RENNDA TÎSKU UPPHAFLEGA
UNDAN 0HILIPS RAFMAGNSRAKVÁL

'ANGANDI ÅKORNI
EFTIR 'YRÈI %LÅASSON
SEM KOMINN ER ÒT Å
ANNARRI ÒTG¹FU MEÈ
.¾TURLUKTINNI

*ËLATËNLEIKUM 4ÅBR¹R Å 3ALNUM KL 
«LAFUR +JARTAN 3IGURÈSSON LEIÈIR
HËP AF LISTAFËLKI ¹ TËNLEIKUM FYRIR ALLA
FJÎLSKYLDUNA
+VENNAKËRNUM
6OX &EMINAE Å
¶JËÈMENN
INGARHÒSINU Å
DAG KL 

MENNING FRETTABLADIDIS

.µ*!2 "+52

.µ*!2 "+52

RUNADANS OG HEIMASLËÈ NEFNIST
(
NÕTT RITGERÈARSAFN MEÈ LJËÈ AÈ
INNGANGI EFTIR -ATTÅAS *OHANNESSEN

J¹ &ORLAGINU ER KOMIN ÒT NÕ BËK
(
MEÈ LJËSMYNDUM 3IGURGEIRS
3IGURJËNSSONAR ,ANDIÈ OKKAR "ËKIN

SEM (¹SKËLA
ÒTG¹FAN GEFUR
ÒT STR¹ÈUR
%YSTEINS
SON SKRIFAR
FORM¹LA
(RUNADANSINN
ER LJËÈAB¹LKUR
SEM SNÕR
BEINT AÈ
OKKAR TÅMA
OG TEKUR
ÖRETT¹N SÅÈUR
Å UPPHAFI
BËKARINNAR %FTIR FYLGJA SM¹GREINAR
R¾ÈUR AF ÕMSUM TILEFNUM OG LENGRI
GREINAR ¶AÈ ER MENNING LANDSINS OG
SK¹LDSKAPURINN SEM SK¹LDIÈ FJALLAR UM
Å ÖESSU SAFNRITI FR¹ SÅÈUSTU ¹RUM

KEMUR EINNIG ÒT
¹ ENSKU &OUND
IN )CELAND b&¹IR
LJËSMYNDARAR
HAFA SNORTIÈ
JAFN MARGA
MEÈ MYNDUM
SÅNUM AF ¥SLANDI
OG 3IGURGEIR
"¾KUR HANS HAFA SELST Å HUNDRUÈUM
ÖÒSUNDA EINTAKA UM HEIM ALLAN OG
MYNDIR HANS ORÈIÈ T¹KN FYRIR KYRRÈINA
VÅÈ¹TTUNA OG MIKILFENGLEIKANN Å
ÅSLENSKU LANDSLAGI ¥ ,ANDINU OKKAR
TALAR HANN TIL OKKAR ¥SLENDINGA (ANN
LÕKUR UPP FJ¹RSJËÈUM ÅSLENSKRAR N¹TT
ÒRU OG SÕNIR OKKUR Å ALLRI SINNI DÕRÈ
LANDIÈ SEM OKKUR VAR FENGIÈ TIL FYLGD
ARm SEGIR Å FRÁTTATILKYNNINGU &ORLAGSINS
3IGURÈUR 3TEINÖËRSSON JARÈFR¾ÈINGUR
RITAR ÅTARLEGAN SKÕRINGARTEXTA EN INN
GANGUR ER EFTIR !NDRA 3N¾ -AGNASON
RITHÎFUND

APTAIN /SKARSSON ERU ¾VIMINN
#
INGAR +RISTJ¹NS (ËLM «SKARSSONAR
SJËMANNS SEM 3VAVA *ËNSDËTTIR HEFUR
SKR¹È OG 3ÎG
UÒTG¹FA HEFUR
SENT FR¹ SÁR
+RISTJ¹N FËR TIL
SJËS SAUTJ¹N
¹RA GAMALL OG
VARÈ SEINNA
STÕRIMAÈUR OG
LOKS SKIPSTJËRI
¹ FARSKIPUM
SEM FËRU UM
FLEST HEIMSINS
HÎF (ANN
S¹ MARGT ¹
FERÈUM SÅNUM OG LÕSIR FÁLÎGUM OG
¹TAKASV¾ÈUM SEM HANN SIGLDI UM
%N RÎMM ER SÒ TAUG +RISTJ¹N REKUR
ÒTÖR¹ SÅNA TIL ÖESS AÈ HANN MISSTI
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Ritgerð Susan Sontag, Um
sársauka annarra, kemur
út í Lærdómsritaröð Hins
íslenzka bókmenntafélags.
Hjálmar Sveinsson ritar
inngangsorð bókarinnar en
hann segir hana eiga mikilvægt erindi við samtímann
því hún fjalli um hluti sem
standi okkur óþægilega nær
en við hugsum lítið út í.
Í ritgerð sinni „Regarding the pain
of others“ skrifar fræðimaðurinn
og rithöfundurinn Sontag um myndlæsi Vesturlandabúa, áhrifamátt
eða áhrifaleysi þeirra mynda sem
við sjáum í sífellu af hörmungaratburðum og þjáningum annarra. Ritgerðin kom fyrst út árið 2003 og
vakti mikla athygli. „Á þeim tíma
var Íraksstríðið byrjað og fréttir
farnar að berast um pyntingarnar í
Abu Ghraib fangelsinu. Það var
margt að gerast sem hafði sterka
vísun í það sem hún skrifar um,“
segir Hjálmar og á það jú enn við.
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„Susan Sontag var alla tíð heilluð af ljósmyndum og velti mikið
fyrir sér tvíbentum áhrifum þeirra.
Ein ástæða þess var að þegar hún
var tólf ára gömul rakst hún á bók
sem í voru myndir af aðkomunni í
útrýmingarbúðunum í Dachau í
Þýskalandi. Þar voru myndir af
líkum og gangandi beinagrindum
sem höfðu mikil áhrif á hana. Tvíeðli ljósmyndanna hefur verið
rauður þráður í hennar verkum –
ljósmyndir geta annars vegar verið
eitthvað sem upplýsir okkur um
veruleikann, til dæmis veruleika
stríðsátaka, en um leið getur mikil
gnótt mynda í samtímanum orðið
til þess að slæva okkur gjörsamlega,“ segir Hjálmar og áréttar að
slíkt offlæði geti valdið því að við
fjarlægjumst þennan veruleika.
„Það getur leitt til mjög kaldhæðinnar afstöðu. Við erum örugg
heima hjá okkur en annað eru
hreinlega örlög fólks og ekkert við
því að gera,“ segir Hjálmar og
bendir þar á hvernig ljósmyndir ýti
undir aðgreininguna milli „okkar“
og „hinna“.
Í fyrrgreindri ritgerð endurskoðaði Sontag hugmyndir sínar
um áhrif ljósmynda. „Hún fjallar í
ritgerðinni um þessa nútímareynslu
okkar sem í sífellu fylgjumst með
þjáningum annarra, í sjónvarpi og
dagblöðum sjáum við sundurtætta
líkama og grátandi fólk og hún
veltir því upp hvernig menning
þetta sé þegar stór hluti mannkyns
er stöðugt að fylgjast með ólýsanlegum þjáningum annarra.“ Hjálmar segir að Sontag hafi í raun snúið
við blaðinu og haldi því fram í ritgerðinni að við getum ekki gefið
okkur að allar þessar myndir verði
til þess að fólki fari að standa á
sama.
„Hún gagnrýnir þar með
frönsku heimspekingana á borð
við Baudrillard og Guy DeBord
sem halda því fram að við lifum
bara í heimi ímynda og að veruleikinn sé horfinn. Hún segir það
kaldhæðið lúxusvandamál að líta
svo á veruleikann og fullyrðir að
fyrir stóran hluta mannkyns sé
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veruleikinn þvert á móti áþreifanlegur og sársaukinn líka.“
Susan Sontag skrifar ekki út frá
einhliða lausnum og Hjálmar segir
að skrif hennar einkennist af spennunni milli fagurfræðarinnar og siðfræðinnar. „Til dæmis þegar tekin
er mynd af því þegar verið er að
murka lífið úr einhverjum. Ætti
ljósmyndarinn þá ekki að reyna að
stöðva atburðinn? Hann bíður hins
vegar og vonar að atburðinn haldi
áfram nógu lengi til þess að hann
nái góðri mynd. Þetta er óhugguleg
þverstæða en Sontag fjallaði mikið
um þær. Hún var ekki að reyna að
sanna eitt eða neitt – bara að benda
á þessar þverstæðukenndu hliðar
ljósmyndanna.“
Susan Sontag lést úr krabbameini árið 2004 en í fyrra kom út
greinasafn hennar í svonefndri
Atviksbókaröð en Hjálmar er einn
ritstjóri hennar. Safn það geymir
greinar hennar frá 30 ára tímabili
sem fjalla meðal annars um bókmenntir, kvikmyndir og ljósmyndir.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Ferðalangur segir
frá æviför

Aðventutónleikar
Amnesty International
Neskirkju við Hagatorg sunnudagskvöldið
10. desember kl. 20.00
Flytjendur:
Kolbeinn Bjarnason flautuleikari
Elísabet Waage hörpuleikari
Auður Gunnarsdóttir sópran
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari
Helga Þórarinsdóttir víóluleikari
Einar Jóhannesson klarinettuleikari
Richard Talkowsky sellóleikari
Ari Vilhjálmsson fiðluleikari
Systkinin Kristján og Ellen Kristjánsbörn
Ágóði af tónleikunum rennur til fórnarlamba mannréttindabrota.
Miðaverð er 1.500 kr. Forsala aðgöngumiða er á skrifstofunni
Hafnarstræti 15 og Tónastöðinni, Skipholti 50d
Sími 511 7900 eða amnesty@amnesty.is.

Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.
Stóra sviðið kl. 20:00

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1
kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti
laus, sun. 21/1 kl. 14:00.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

ABBA

Undirtitill nýútkominna æviminninga Guðna í Sunnu er Endurminningar og uppgjör. Minningunum
skipta þeir Arnþór Gunnarsson og
Guðni í nokkra meginflokka. Sá
fyrsti rekur uppvöxt Guðna í
Hvítanesi, hann rekur ætt sína og
uppruna. Hann er fæddur 1923 og
er því í hópi þeirra sem lifðu fjörbrot sveitanna fyrir vélvæðingu –
faðir hans kaupir fyrsta bílinn í
héraðið og þá eru engir vegir.
Annar hlutinn rekur starfsferil
hans, um hvernig hann kornungur
maður 1944 gerist blaðamaður á
Tímanum og hvernig forvitni hans
og framsýni gera hann að hljóðum
byltingarmanni í blaðamennsku
sem hann starfar við um fimmtán
ára skeið.
Þriðji hlutinn er helgaður
rekstri ferðaskrifstofunnar Sunnu
sem Guðni helgaði starfskrafta
sína um langt árabil. Þeim kafla
lýkur í raun 1979.
Fjórði hlutinn segir af viðfangsefnum Guðna eftir það allt
til þessa hausts. Sögu sinni lýkur
Guðni með afar opinskáum hætti:
stuttorðu uppgjöri við sjálfan sig
og fjölskyldu sína, og fyrirgefningu til handa þeim sem lögðu
stein í götu hans.
Guðni Þórðarson er merkilegur
maður um margt. Hann hefur þá
gáfu sem fáum er gefin að vera
frumkvöðull sem hrindir skipi úr
vör og siglir langa vegu, verst
sjóum og skilar farmi sínum og
farþegum heilum í land. Mótlæti
má hann þola frá fyrstu árum
þegar honum er komið í fóstur frá
foreldrum sínum sem hann
umgengst síðar sem vandalausa,
marga erfiða snerru mátti hann
taka í fjandsamlegu viðskiptaumhverfi flokka sem byggðu veldi
sitt á bitlingum og fyrirgreiðslu,
en heftu framgang annarra, og að
lokum komu honum á kné. Þó
hefur hann stórlæti til að líta yfir
vegferð sína og meta það sem
gafst.
Víst eru þessir fjórir meginkaflar misjafnir í frásögninni:
upphafið í Skilamannahreppi
bætir þekkingarkafla við sögu
Borgarfjarðar sem allir sem unna
því héraði hljóta að fagna. Stökkið sem kynslóð Guðna tók er
óskiljanlegt okkar kynslóðum.
Þá er lýsing hans á árunum á
Tímanum langskemmtilegust og
einstök innsýn í sögu Framsóknarflokksins og málgagns hans. Það
er engum blöðum um það að fletta
að Guðni var boðberi nýrra tíma í
blaðamennsku
í
samtengingu
frétta af fólki og ljósmyndun þess
eins og sýningar Ljósmyndasafns
Íslands af myndum hans nú og í
fyrra leiða skýrt í ljós. Á þessu
árabili státa önnur blöð ekki af svo
afkastamiklum og flinkum ljósmyndara. Sá þáttur í lífi hans verður þegar fram líða stundir æ mikilvægari varða um lífstarf hans.
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Þriðji kaflinn um Sunnu er
þyngstur undir tönn: uppbygging
ferðaskrifstofu og sigrar í látlítilli
sókn verða tilbreytingalítið efni til
lengdar. Þau miklu átök sem ýttu
Guðna af borðinu eru rakin samviskusamlega en ekki nægilega
ítarlega. Sem er synd, þar er leitt
sterkum líkum að áhrifamiklir
aðilar hafi gengið hagsmuna einstakra fyrirtækja í landinu, Eimskipafélagsklíkan og kolkrabbinn
hafi átt sína menn í bankakerfinu
sem beittu ósvifnum aðferðum til
að koma keppinautum á kné. Það
ranglæti brennur enn á Guðna,
réttilega, og segir sú saga meira
en margar um hvílíkt spillingardíki umlék þá flokka sem lengst
sátu við landsstjórn: Alþýðuflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn.
Síðasti hlutinn segir frá því
hvernig Guðni finnur sér ný verkefni, hvernig frumkvöðlahugsun
hans og tengsl duga honum til
útrásar í aðrar álfur, önnur lönd,
þó hann sé kominn á efri ár. Það er
merkilegt þrek og til fyrirmyndar,
ber vott um æskufjör sem seint
ætlar að þverra.
Arnþór og Guðni greina frá því
að margt er undanskilið í ævisögunni: lýsing hans á 30. mars er
ekki hér, eða þreifingar hans um
flug til Moskvu 1975 sem stjórnvöld hér beittu sér gegn.
En umfram allt verður að fagna
að Guðni skuli greina frá sinni
hlið: án hans frásagnar værum við
vitneskju fátækari.
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Í kvöld sun. 10/12 uppselt. Allra síðasta sýning!

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

+IRKJUSTÁTT  
/PIÈ VIRKA DAGA  
LAUGARDAGA  

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

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Í dag sun. 10/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, lau. 16/12
kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 17/12 kl. 13:00 uppselt,
kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl. 13:00
uppselt.
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Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
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-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN
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Kaupir bók
Grishams
Leikarinn og leikstjórinn George
Clooney hefur keypt kvikmyndaréttinn að bókinni The Innocent
Man eftir metsöluskáldið John
Grisham.
Bókin er sú fyrsta frá Grisham
sem er byggð á raunverulegum
atburðum. Fjallar hún um ævi
hafnarboltakappa sem er ranglega
sakaður um nauðgun og morð.
Ekki er vitað hvort Clooney
muni leika aðalhlutverkið eða leikstýra myndinni. Hann er um þessar mundir að kynna nýjustu mynd
sína, The Good German, sem er
leikstýrt af Steven Soderbergh.

Mel B grunaði ekkert
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrr í vikunni endaði samband
grínarans Eddie Murphy og söngkonunnar Mel B frekar snögglega.
Eddie sagði í viðtali að þau væru
hætt saman og
segir nú Mel B
að eftir því
sem hún best
vissi hafi þau
enn
verið
saman. „Þetta
var fáránlegt,
við vorum ekkert
hætt
saman,
við
-%, "
bara rifumst
nett, það var allt og sumt,“ segir
Mel B. Í viðtalinu sagðist Murphy
heldur ekki viss um hvort hann
væri faðir barnsins sem Mel ber
undir belti, en segir Mel það vera
fásinnu. „Ég hef ekki verið með
neinum öðrum en honum síðan við
kynntumst,“ segir Mel, sem situr
eftir sár og ólétt.

2EYÈARFJARÈARMAFÅAN GERIR SIG GILDANDI
Í könnun sem birtist í Fréttablaðinu fyrir örfáum vikum
síðan voru valdir einstaklingar beðnir um að velja mesta
krummaskuð landsbyggðarinnar. Það var Reyðarfjörður
sem hreppti þennan vafasama titil og hafa margir Austfirðingar mótmælt þessum niðurstöðum. Það vita það ekki
margir en í framvarðasveit fjölmiðla og harðkjarnarokks á
Íslandi eru nokkrir Reyðfirðingar sem fluttu til Reykjavíkur, skömmu fyrir aldamót og eru þeir í dag afar áberandi
á hinum ýmsu sviðum, þó svo að útlit hafi verið fyrir
annað í upphafi.
„Ég og Andri Freyr bróðir minn
komum til Reykjavíkur árið 1995
eða 1996, ég man að hann fór í 10.
bekk og ég fór til Þýskalands sem
skiptinemi,“ segir Birkir Fjalar
Viðarsson, söngvari hljómsveitarinnar I Adapt. Hann og Andri
bróðir hans, sem er betur þekktur
sem útvarpsmaðurinn Freysi,
voru fyrstir af breiðum vinahópi
til þess að flytja til Reykjavíkur
frá Reyðarfirði. Þeir sem fylgdu í
kjölfarið voru Baldur Hans Þórarinsson Beck, sem nú starfar sem
íþróttafréttamaður, Helgi Seljan
sjónvarps- og fjölmiðlamaður og
Þröstur Heiðar Jónsson, sem í dag
er bassaleikari hljómsveitarinnar
Mínuss. Í vinahópnum var einnig
Bóas Hallgrímsson, söngvari
hljómsveitarinnar Reykjavík!, en
hann bjó aðeins á Reyðarfirði yfir
sumartímann. „Bóas var byrjaður
að spila í einhverjum metalböndum þegar við fluttum hingað og
við héldum að allt væri morandi í
tónleikum hérna í Reykjavík, það
reyndist svo ekkert rétt, en við
vorum snöggir að þefa uppi
slammið,” segir Birkir, en að hans
sögn var mestu stemninguna að
finna á Botnleðjutónleikum og hjá
skammlífum pönkböndum. Það
var svo þegar hljómsveit Bóasar,
Spitsign, náði vinsældum hjá rokkhópnum sem fjörið færðist yfir. „Í
hvert skipti sem þeir héldu tónleika þá mættum við galvaskir,
fólk tók líka eftir okkur, það vorum
við sem vorum alltaf með mestu

Rússneskir menningardagar á Íslandi

lætin alls staðar,“ segir
Birkir enn fremur.
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&YRRVERANDI KENNARI STR¹KANNA
OG SKËLASTJËRI ¹ %SKIFIRÈI

Hljómsveitin
Spitsign
deildi
æfingahúsnæði með öðru bandi,
Ungblóð, en úr þessum hljómsveitum varð sveitin Mínus til. „Í
kringum þetta leyti stofnuðum svo
ég og Andri bróðir hljómsveitina
Bisund, en við spiluðum mikið
með Spitsign.“ Hljómsveitin tók
þátt í Músíktilraunum árið 1998 og
lenti í öðru sæti, var þá Birkir valinn besti trommuleikarinn. Þegar
svo Bisund hætti fór Andri Freyr í
hljómsveitina Fídel og Birkir
fór í Stjörnukisa. Rétt eftir
aldamót stofnaði Birkir I
Adapt, sem í dag bæði spilar
og gefur út víðs vegar um
heiminn. „Þetta voru tveir
stórir vinahópar sem þarna
mættust, annars vegar við
Reyðfirðingarnir og hins
vegar Frosti, Krummi,
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Kammerkór
Tretjakov-listasafnsins
í Moskvu
flytur

RÚSSNESKA
KIRKJUTÓNLIST OG
JÓLASÖNGVA
í Dómkirkjunni föstudaginn
15. desember, kl. 20.00.
Miðar fást við innganginn. Verð 1500 kr.

Bjarni, Bjössi og hinir sem voru í
Mínus eða í kringum þá.“ Seinna
meir gekk svo Þröstur Heiðar til
liðs við Mínus og störfuðu svo
Frosti og Andri saman á útvarpsstöðinni X-inu, þá sló Andri eftirminnilega í gegn sem „Freysi á Xinu.“

5NNU FLESTIR Å 3ÅLDARBR¾ÈSLUNNI
„Við höfum komið suður þegar við
vorum um 18 ára gamlir, Birkir og
Andri fóru fyrstir, Baldur kom
hins vegar ekki fyrr en hann
kláraði stúdentspróf,“ segir sjónvarpsmaðurinn Helgi Seljan. Eins
og margir ungir Reyðfirðingar
störfuðu félagarnir flestir í Síldarbræðslunni í plássinu, segir
Helgi að vinnan þar hafi hert þá
drengi upp. „Svo þegar við komum
í bæinn þá gerðum við lítið annað
en að hanga á dauðarokkstónleikum fullir og létum illa,“ segir
Helgi og hefur margt breyst síðan
þá. „Það er til dæmis til fólk sem
er ennþá skíthrætt við Baldur,
hann var með hökutopp, snoðaður
í frakka og með í vörinni. Hefði
hann búið í Columbine hefði hann
verið settur í steininn undir eins,“
en í dag er Baldur þekktastur fyrir
skeleggar og vandaðar íþróttafréttir á visir.is og lýsingar á NBAkörfuboltanum. Helgi segist ekki
skilja upp né niður í því hvernig
meðlimir hópsins hafi náð jafn
langt og raun ber vitni, en segir
það líklega vera út af kæruleysi.
„Við gerðum það sem við vildum
og vorum með sæmilega langa
löngutöng,“ en það er líklega það
sem þarf á gervihnattaöld. Af
öðrum þekktum Reyðfirðingum
segir Helgi popparann Einar
Ágúst bera af. „Við afneituðum
honum lengi vel, þegar hann var
með aflitað hár og í Skítamóral. Í
seinni tíð hefur hann hins vegar
sýnt það og sannað að hann er
sannur Reyðfirðingur.“
(ELGI BAR AF Å AFSÎKUNUM
Hilmar Sigurjónsson, skólastjóri
grunnskólans á Eskifirði, starfaði
áður sem kennari á Reyðarfirði og
man vel eftir drengjunum. „Þetta
eru allt saman mjög sterkir persónuleikar, þó maður muni nú ekki
eftir einstökum atvikum, en þeim
reyndi maður líka að gleyma,“
segir Hilmar og hlær létt. Hann
rámar þó í að drengirnir hafi verið
húðlatir í skóla, en algjörir snillingar í afsökunum og var það þá
Helgi sem bar af í þeim. Hilmar
segir að enginn léttir hafi fylgt
flutningi hópsins úr bænum, þvert
í mót hafi ákveðin eftirsjá fylgt
þeim. „Á meðan á skólagöngunni
stóð var það ekki gaman, en eftir á
að hyggja eru þetta þeir einstaklingar sem maður man hvað sterkast eftir,“ segir Hilmar um Reyðarfjarðarmafíuna að lokum.
DORI FRETTABLADIDIS

HELGARTILBOÐ
5CD

Nýtt

2.199

3.299

1.999

2.199

2.799

Forgotten Lores
Frá Heimsenda

100 Íslensk Jólalög
Ýmsir

2.199

1.999
Beta
Þriðja leiðin

3.499

1.999

2.199

2.999

Baggalútur
Jól og Blíða

Björgvin Halldórsson
Bó og Sinfó

1.999
Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

Nýtt

2.199

1.999
Mannakorn
Jól með Mannakornum

1.999
Superman Returns
DVD

2.199

2.199

1.999
Eminem
Presents The Re-Up

1.999
Friðrik Karlsson & Þórunn Lárusdóttir

Álfar og fjöll

1.999

1.999
Þetta er ekkert mál
DVD

Cars
2DVD
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DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Jólamyndin 2006

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
ZOO

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR
MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

40 þúsund gestir
MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

80 þúsund gestir
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Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM
SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

THE HOLIDAY
kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 2, 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 1.30, 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 1.50 og 3.40
BORAT
kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 5.50, 8, 10.10
kl. 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 6 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 3

THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.30
CASINO ROYALE
kl. 5.20 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 2 og 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 2, 4 og 6
SAW III
kl. 8 og 10.15

450 kr. í bíó!

450 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Jólahlaðborð kvikmyndahúsanna Einum of kjánaleg
Samkvæmt jólahefð kvikmyndahúsanna verður boðið upp á stórmyndir í bíó þegar líða fer að
jólum. Þetta árið munu væntanlega ævintýramyndin Eragon og
stríðsmyndin Flags of Our Fathers bera hæst enda almennur
áhugi fyrir þeim báðum.
Eragon er ekta ævintýramynd
um sígilda baráttu góðs og ills auk
þess sem drekar koma við sögu en
þeir virðast með öllu ómissandi í
barna- og unglingaævintæyrum
þessi árin.
Eragon byggir á fyrstu bókinni
í þríleik eftir Christopher Paolini.
Önnur bókin í flokknum kom út á
íslensku nýlega og trónir nú í efsta
sæti sölulista barna- og unglinga-

&,!'3 /& /52 &!4(%23 5NGU HETJURNAR

HANS #LINTS %ASTWOOD GERÈU VIÈKOMU ¹
¥SLANDI OG BÎRÈUST ÖAR RÁTT EINS OG Ö¾R
V¾RU STADDAR VIÈ STRENDUR )WO *IMA

bóka og fyrsta prentun, 7.000 eintök, er við það að seljast upp hjá
útgefanda. Það er því lítil hætta á
öðru en ungir bókaormar muni
skunda í bíó þegar myndin verður
frumsýnd á föstudaginn.
Flags of Our Fathers var að
hluta til tekin upp á Íslandi og það
fór tæpast fram hjá nokkrum
þegar Eastwood mætti með
stjörnufans til landsins. Þetta mun
sjálfsagt kynda enn frekar undir
áhuga á myndinni um amerísku
kempurnar sem reistu þjóðfána
sinn eftir að hafa hrakið Japanafrá Iwo Jima í seinni heimsstyrjöldinni.
Myndin verður frumsýnd á
öðrum degi jóla og verður því
sannkölluð
jólastórmynd
á
Íslandi.
Spennufíklar þurfa ekki að fara
í jólaköttinn þar sem nýjasta mynd
Tony Scott, Deja Vu, er einnig
væntanleg. Þar leikur Denzel
Washington mann sem rannsakar
sprengjutilræði um borð í ferju og

%2!'/. (INN UNGI %RAGON LENDIR Å

MÎGNUÈUM ¾VINTÕRUM EFTIR AÈ HANN
FINNUR DREKAEGG OG DREGST INN Å ¹TÎK VIÈ
ILL ÎFL

er fyrr en varir kominn í þá stöðu
að þurfa að bjarga hundruðum
mannslífa með hjálp vísbendinga
sem virðast koma úr fortíðinni.
Smáfólkið verður heldur ekki
skilið út undan þar sem Artúr og
Minímóarnir byrjar á öðrum degi
jóla. Þetta er teiknimynd frá
franska leikstjóranum Luc Besson
en hann byggir myndina á barnabókum sem hann hefur sjálfur
skrifað.
Poppstjörnurnar Madonna og
David Bowie eru á meðal þeirra
sem ljá persónum raddir sínar
ásamt Miu Farrow.
Íslenska spennumyndin Köld
slóð verður svo frumsýnd í lok
árs, þann 29. desember, en hún
fjallar rannsókn blaðamanns, sem
Þröstur Leó Gunnarsson leikur, á
morði föður hans.

Við fyrstu sýn virðist sem svo að
frumburður Helga Rafns sé metnaðarfyllsta plata sem Ædolstjarna
hefur gefið út hérlendis. Þegar
betur er að gáð virðist sú staðreynd vera á rökum reist. Öll kurl
eru þó langt frá því komin til grafar þó að metnaðurinn leyni sér
ekki. Strax við fyrstu hlustun uppgötvar maður nefnilega að Helgi
Rafn er fyrsta Ædolstjarnan sem
syngur ekki vel og enskuhreimurinn hans er óþægilega slæmur.
Hreimurinn er þó langt frá því
það eina sem er kjánalegt við plötuna. Helgi til dæmis tileinkar eitt
laganna Seltjarnesinu og fólki sem
þar býr (jafnframt eina lagið sem
er tileinkað einhverju/einhverjum). Stílisti Helga er líka sérstaklega titlaður á plötunni (skil samt
ekki alveg hvað stílistinn var að
pæla þegar hann lét Helga setja
maskara á hýjunginn sinn). Á
flytjendalistanum aftast í bæklingnum sem fylgir með plötunni
fær Helgi síðan pláss neðarlega á
lista, á eftir stjörnum á borð við
Sigtrygg Baldursson, Kippa Kanínus (titlaður fyrir „elektróník og
skrítnum hljóðum“!), Karl Olgeirsson og Pétur Ben, og þar stendur
að eina sem Helgi hafi gert á plötunni hafi verið að spila á píanó í
laginu The Song (hugsanlega
kjánalegasta lagaheiti frá upphafi
tíma). Hver syngur þá eiginlega
öll lögin?
Aftur á móti er marga ágætis

4«.,)34
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-ETNAÈARFULL PLATA EN FLUTNINGUR
(ELGA 2AFNS GENGUR EINFALDLEGA EKKI
UPP

hluti hægt að finna á plötunni og
metnaðurinn skín í gegn. Lög Péturs Ben og Karls Olgeirssonar eru
afar frambærileg, útsetningarnar
koma vel út og mörg laganna eru
grípandi flott, For the Stars (sem
heitir reyndar Heading for the
Stars inni í bæklingnum), Mr. Codeine og Innuendos eru ágætis
dæmi um fín lög á plötunni. En
eins og áður segir fær Helgi Rafn
falleinkunn fyrir flutninginn og
þar stendur hnífurinn í kúnni.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Jólabrúðkaup í vændum?
Samkvæmt breska blaðinu Daily
Mail er jólabrúðkaup í vændum
hjá stjörnuparinu Brad Pitt og
Angelinu Jolie. Parið mun vera
búið að leigja hús rétt fyrir utan
Jóhannesborg í Suður-Afríku og
mun athöfnin vera hefðbundin
nema með afrískri tónlist.
Pitt og Jolie vilja víst hafa
athöfnina eins kyrrláta og hægt er
og eru búin að taka fyrir alla ljósmyndara og fjölmiðlaumfjöllun
því þau vilja ekki að þetta verði
eins og brúðkaup Tom Cruise og
Katie Holmes fyrir stuttu á Ítalíu.
Gestalisti brúðkaupsins inniheldur nöfn leikarans George
Clooney og nýjustu Bond-stjörnunnar Daniel Graig. Oprah Winfrey mun einnig mæta til Afríku
til að verða viðstödd en hún var að
stofna skóla ekki fjarri staðnum
þar sem brúðkaupið fer fram.
Brad Pitt og Angelina Jolie eiga
saman eina dóttur og deila síðan

34«2 &*®,3+9,$! 3ÎGUSAGNIR ERU UM

ÖAÈ AÈ JËLABRÒÈKAUP Å !FRÅKU SÁ Å V¾ND
UM HJ¹ "RAD 0ITT OG !NGELINU *OLIE

forræði yfir tveimur ættleiddum
börnum.

SPARBÍÓ 450 krkr

www.haskolabio.is

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

HEIMSFRUMSÝNING

JÓLAMYNDIN Í ÁR

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

BNA GEGN JOHN LENNON

Óborganleg
grínmynd
eftir Lars
Von Trier
um árekstra
Íslendinga
og Dana,
þar sem
Friðrik Þór
og Benedikt
Erlings stela
senunni.

Leiðin til
Betlehem

Tim Allen

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Martin Short
KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá framleiðendum

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.

og

Martin Short

Tim Allen

EEEE

JÓLASVEININN 3

S.V. -MBL

BOSS OF IT ALL

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

THE US VS. JOHN LENNON

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50 - 8

Leyfð

NATIVITY STORY

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

B.i.7

MÝRIN

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

B.i. 12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

THE GRUDGE 2

kl. 5:50 - 10:30

B.i. 16

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:30

Leyfð

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

FLY BOYS

kl. 8

B.i. 12

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

THE NATIVITY STORY

kl. 6

Leyfð

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:45 - 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:50 - 6

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 6

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 8 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal.

kl. 1:45

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8 - 10

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 2

Leyfð

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

Leyfð

ÓBYGGÐIRNA M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:30

Leyfð

SCANNER DARKLY

kl. 8

B.i. 16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 4 - 6

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE GRUDGE 2

kl. 10

B.i. 16

THE LAST KISS

kl 8 - 10

B.i.12

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10

DEAD OR ALIVE VIP

kl. 2 - 5 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8 - 10:20

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

B.i.12

«ÈUR TIL ÅSLENSKRAR N¹TTÒRU
Ómar Ragnarsson á lag í
undankeppni Eurovision
annað árið í röð. Eins og í
fyrra er textinn byggður á
reynslu höfundarins.

„Lagið er ekki eins persónulegt og
síðast en þetta er vissulega byggt
á reynslu minni,“ segir Ómar
Ragnarsson en eins og greint
hefur verið frá er sjónvarpsmaðurinn góðkunni meðal lagahöfunda í undankeppni Eurovision
sem hefst í lok janúar. Lagið hans
heitir Júnínótt. Alls voru 188 lög
send inn og gat hver höfundur lagt
fram þrjú lög. Keppnin fer fram í
Finnlandi eftir sigur skrímslasveitarinnar Lordi en Íslendingar
þurfa að taka þátt í undankeppninni og berjast um þátttökurétt á
úrslitakvöldinu eftir að Silvíu
Nótt mistókst að heilla
Evrópubúa upp úr
skónum
með
frammistöðu
sinni í Grikklandi. Í fyrra
sendi Ómar
lagið Stundin-staðurinn
sem
þau Þóra
Gísladótt-

Leikur körfuboltamann
Rapparinn André Benjamin úr
hljómsveitinni Outkast hefur
tryggt sér hlutverk í kvikmyndinni Semi Pro, ásamt leikurunum
Will Ferrell og Woody Harrelson.
Myndin gerist árið 1970 í heimi
atvinnukörfubolta og leikur Ferrell eiganda og þjálfara liðsins
Michigan Tropics. Í þá tíð þekktist
NBA ekki, heldur átti ABA-deildin
markaðinn. Harrelson og André
munu leika leikmenn í liðinu og er
það leikstjórinn Ken Alterman
sem leikstýrir,
en áður hefur
hann séð um
framleiðsluþáttinn en stígur nú
sín fyrstu skref
bak við linsuna.
!.$2¡ "%.*!-).

&ETAR ¾ LENGRA INN
Å KVIKMYNDAHEIM
INN

ir og Edgar S. Atlason fluttu.
„Þetta fjallar um tvo unglinga sem

hittast eina nótt við Breiðafjörð og
tala um lífið og tilveruna en hittast aldrei aftur,“ útskýrir Ómar.
„Hugmyndin hjá mér var að gera
þetta eins íslenskt og mögulegt
var,“ bætir hann við.
Ómar segir að laglínan hefði
verið samin fyrir eina söngkonu
en hann vildi ekki gefa upp hver
það væri, vildi ekki vera að binda
hana við flutninginn. „Þetta tekur
alltaf sinn tíma, Helgi Björnsson
söng demóið fyrir mig síðast en
gat svo ekki verið með vegna anna
í Þýskalandi,“ útskýrir Ómar.„Textinn fjallar hins vegar um þessa
ótrúlegu dýrð í íslenskri náttúru,“
segir Ómar. „Þetta er í raun ólýsanleg nótt þar sem æska landsins,
framtíð hennar og Ísland sameinast á einni vökunótt í júní en slíka
upplifun getur enginn átt nema
Íslendingur,“ segir Ómar Ragnarsson.
FGG

   
   
  
 

SparBíó* — 450kr
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(RISTI EITT LAG FRAM
ÒR ERMINNI SEM
ER Å KEPPNI UM
AÈ TAKA Ö¹TT Å
%UROVISION

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

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

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

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

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

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

SparBíó*

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000



 DESEMBER  35..5$!'52

 ®RN STËRB¾TTI ¥SLANDSMET SITT
®RN !RNARSON SYNTI FR¹B¾RLEGA Å UNDANR¹SUM Å  METRA
FJËRSUNDI Å G¾R (ANN SYNTI ¹ TÅMANUM
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+ARLA EÈA KVENNABOLTI "¾ÈI

(VERJIR VINNA -EISTARADEILDINA -ANCHESTER 5NITED

¥SLENSKUR KVENNABOLTI ER GËÈUR

5PP¹HALDSHLJËMSVEIT 5

'UÈNI +JARTANSSON ER HAFSJËR AF FRËÈLEIK

+ËK EÈA APPELSÅN !PPELSÅN

%NGLAND EÈA "ELGÅA &ËTBOLTINN Å %NGLANDI EN AÈ BÒA Å
"ELGÅU
%F EKKI FËTBOLTI Ö¹ GOLF
+2 EÈA ¥! +2

"ESTI KNATTSPYRNUMAÈUR HEIMS 2ONALDINHO
"ESTA KNATTSPYRNUKONA HEIMS 6ONANDI EIN
HVER ÅSLENSK Å FRAMTÅÈINNI
«SKA JËLAGJÎFIN ²R

SPORT FRETTABLADIDIS

-ÁR VAR BARA HENT ÒT Å DJÒPU LAUGINA
Georgía Olga Kristiansen, dómari úr KR, dæmdi sinn fyrsta leik í Iceland Express deild kvenna á dögunum.
Georgía hefur aðeins dæmt í um tvo mánuði en er strax farin að taka að sér krefjandi verkefni.
Á
miðvikudaginn
dæmdi Georgía Olga Kristiansen
sinn fyrsta leik í Iceland Express
deild kvenna. Georgía dæmdi þá
leik Keflavíkur og ÍS í Reykjanesbæ. Georgía lék áður með KR en
hún hóf ekki að dæma fyrr en í
haust og er strax búin að fá nokkur krefjandi verkefni.
„Mig langaði bara að breyta
aðeins til. Tækifærið gafst núna til
að fara í dómgæslu, dómaranefndin var aðeins að pressa á mig og ég
gaf mig,“ sagði Georgía sem
dæmdi sinn fyrsta leik í byrjun
október. „Ég tók dómaraprófið í
fyrra og stóð mig víst vel og svo
fór ég á dómaraþing í haust og þá
var bara ekkert aftur snúið. Mér
var bara hent út í djúpu laugina og
er ennþá að læra sundtökin.“
Georgía var leikmaður áður og
lék allan ferilinn með KR ef frá
eru talin tvö tímabil þar sem hún
lék með ÍS. Þrátt fyrir að vera
aðeins 27 ára gömul þá hefur hún
leikið í meistaraflokki í 13 ár. „Ég
var tekin 13 ára gömul upp í meistaraflokk. Ég byrjaði ekki að spila
alveg strax en ég byrjaði að æfa
og fékk að leika nokkra æfingaleiki og leiki á Reykjavíkurmótinu,“ sagði Georgía.
Leikur Keflavíkur og ÍS var
fyrsti leikur Georgíu í Iceland
Express deild kvenna en hún hafði
áður dæmt í Lýsingarbikar karla.
„Ég dæmdi leik Skallagríms og
Fjölnis B og svo leik Keflavíkur
og Hattar. Það er töluverður
munur að dæma hjá körlum en
konum. Ég þekki þessar stelpur og
veit alveg við hverju ég má búast
en hjá strákunum er þetta bara
allt önnur íþrótt. Mér finnst samt
alveg jafngaman að dæma karlaog kvennabolta,“ sagði Georgía og
bætti við að karlarnir komi öðruvísi fram sig en karldómarana
sem dæma með henni.
„Það eru forréttindi að vera
kona í þessu, hafði ég heyrt einhvern tímann. Ég held samt að
hveitbrauðsdagarnir séu búnir hjá
mér þannig séð og þeir eru byrjaðir að láta mig heyra það. Þeir verða
búnir að gleyma því að ég sé stelpa
eftir smá tíma,“ sagði Georgía á
léttum nótum.
Georgía sagði að dómgæslan

+®2&5"/,4)

&%2%.# 053+3 6AR JARÈSUNGINN Å G¾R

EN HANN ER ÖJËÈHETJA Å 5NGVERJALANDI
./2$)# 0(/4/3'%449

²TFÎR &ERENC 0USK¹S

Puskás var jarðsettur í gær
&«4"/,4) Gærdagurinn í Ung-

verjalandi var tileinkaður
fótboltagoðsögninni Ferenc
Puskás en útför hans fór fram í
Búdapest í gær. Hann var lengi
fyrirliði ungverska landsliðsins
en lést í síðasta mánuði, 79 ára að
aldri. Hann var mikill markaskorari og með baneitraðan vinstri
fót. Hann lék meðal annars fyrir
spænska liðið Real Madrid þar
sem hann raðaði inn mörkunum.
Hann þótti mjög skemmtilegur
leikmaður og var í miklu uppáhaldi hjá áhorfendum. Tala þeirra
sem sóttu minningarathöfn um
Puskas í gær telur á þúsundum en
þar á meðal voru m.a. nokkrir
fyrrverandi samherjar hans úr
boltanum.
EGM

'5¨-5.$52 34%0(%.3%. (EFUR VERIÈ

BESTI BORÈTENNISSPILARI ¥SLANDS FR¹ UNGA
ALDRI
&2¡44!",!¨)¨

%SLÎVS Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITIN

Guðmundur í
miklum ham
"/2¨4%..)3 Guðmundur E.
Stephensen og félagar hans í
sænska meistaraliðinu Eslövs AI
eru komnir í átta liða úrslitin í
Meistaradeild Evrópu í borðtennis. Guðmundur er margfaldur
Íslandsmeistari í borðtennis en
Eslövs lék á föstudagskvöld gegn
Angers frá París en það lið er
Frakklandsmeistari. Þetta var
síðari viðureign liðanna um sæti í
átta liða úrslitunum.
Eslövs sigraði Angers á
útivelli þar sem Guðmundur átti
hreint magnaðan leik gegn
Torben Wosik sem er þýskur
landsliðsmaður. Wosik er númer
38 á heimslistanum en Guðmundur lagði hann í hörkuleik 3-2 þar
sem hann vann fimmtu lotuna 1311.
EGM

'%/2'¥! /,'! +2)34)!.3%. ¶YKIR MJÎG EFNILEGUR DËMARI OG MUN EFLAUST F¹ MÎRG KREFJANDI VERKEFNI Å FRAMTÅÈINNI

væri öðruvísi en hún hefði búist
við. „Ég bjóst ekki við að þetta
væri svona erfitt. Þetta er gjörólíkt því sem ég átti von á. Ég bjóst
ekki við að ég myndi endast í þessu
en ég ákvað að gefa þessu tækifæri. Ég er líka mjög þakklát
strákunum sem eru að dæma með
mér fyrir alla hjálpina. Ég væri
ekki komin svona langt án tilsagna
þeirra.“
Georgía er ekki eini kvenmað-

urinn sem er að dæma í meistaraflokki hér á landi því Indíana Sólveig Marquez hefur einnig verið
að dæma í vetur og það er því alls
ekki ólíklegt að tveir konur dæmi
saman leik í vetur. „Það er bara
spurning hvenær. Ég er bara rétt
að byrja. Ég hef sett mér nokkur
markmið og er búin að ná töluvert
mörgum núna og vonandi fæ ég
bara að dæma á þessu tímabili með
Indíönu.“

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Auk þess að vera dómari og
fyrrverandi leikmaður þá er
Georgía einnig að þjálfa körfubolta hjá KR og því ljóst að áhuginn er mikill á þeim bænum. „Ég
elska leikinn og það að dæma og að
spila er eins og svart og hvítt. Mér
finnst bæði gaman að dæma og að
spila. Ég er að þjálfa líka og þetta
eru eiginlega þrjú stig í körfubolta
sem ekki er hægt að bera saman,“
sagði Georgía.
DAGUR FRETTABLADIDIS

5NGUR ÅSLENSKUR TENNISKAPPI ¹ LEIÈ ¹ RISAMËT

Rafn á leið á HM
4%..)3 Efnilegasti tennisleikari
Íslands, Rafn Kumar Bonifacius,
er á leið til Bandaríkjanna þar sem
hann mun leika á heimsmeistaramóti í tennis. Mótið ber heitið
Orange Bowl og fer fram í Miami
í næstu viku.
Rafn Kumar er 12 ára gamall
og er Íslandsmeistari bæði í 12 og
14 ára aldursflokki. Rafn Kumar
er í hópi 253 tólf ára drengja sem
áunnið hafa sér þátttökurétt á
mótinu að þessu sinni.
Rafn er í tólfta sæti á stigalista
evrópska tennissambandslins í
sínum aldursflokki en hann hefur

tekið þátt í alþjóðlegum tennismótum frá níu ára aldri. Hann er
einnig meðal 109 efstu manna á
heimsmeistaramótinu og þarf því
ekki að taka þátt í forkeppni fyrir
mótið.
Rafn er fyrsti Íslendingurinn
sem tekur þátt í þessu móti, sem
á sér 40 ára sögu og er stærsta
tennismótið í heiminum í 12 ára
aldursflokki. Margir af bestu
tennisleikurum sögunnar hafa
stigið sín fyrstu spor á þessu móti
og má þar nefna Roger Federer,
Andre Agassi, Steffi Graf, Önnu
Kournikova og Monicu Seles. DSD

2!&. +5-!2 "/.)&!#)53 %R EFNILEGASTI TENNISLEIKARI LANDSINS OG ER ¹ LEIÈ ¹ (- Å
"ANDARÅKJUNUM SEM HEFST Å N¾STU VIKU
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Frábærar
safnskífur

smellir frá öllum árum skífunnar

2CD

2CD

2CD

2.499

2.499

2.499
Rokk Skífan
Ýmsir

Popp Skífan
Ýmsir

Barna Skífan
Ýmsir

ÁRITANIR
SUNNUDAGUR
Skífan Smáralind

Skífan Kringlu

14:30 Friðrik Ómar og Guðrún Gunnars 14:30 Baggalútur – Jól og Blíða
15:30 Lay Low – Please don’t hate me
Góða skemmtun
16:30 Friðrik Ómar og Guðrún Gunnars
16:30 Lay Low – Please don’t hate me
Góða skemmtun

2CD

2.199

1.999
Baggalútur
Jól og Blíða

2.199

2.199

1.999
Lay Low
Please don’t hate me

1.999
Friðrik Ómar og Guðrún Gunnars

Góða skemmtun

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
S K Í FA N

Í
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&JËRIR LEIKIR FARA FRAM Å $(, DEILD KARLA Å HANDBOLTA Å DAG OG ÖAR ¹ MEÈAL ER LEIKUR &RAM OG (+ Å 3AFAMÕRI

Petkevicius mætir aftur í Safamýrina

"%.¥4%: 3EGIR AÈ BREIDDIN HJ¹ ,IVERPOOL
SÁ EKKI N¾GILEGA MIKIL
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

2AFA "ENÅTEZ STJËRI ,IVERPOOL

Tekur aukinni
pressu fagnandi
&«4"/,4) Rafa Benítez, knatt-

spyrnustjóri Liverpool, segist alls
ekki hræðast aukna pressu sem
kæmi í kjölfarið á yfirtöku á
félaginu. Viðræður standa enn
yfir um yfirtöku Dubai International Capital sem er í eigu
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum frá Dubai. Þessi
hugsanlega eigendabreyting mun
gera það að verkum að Liverpool
getur farið að keppa við lið eins
og Chelsea á leikmannamarkaðnum.
„Ég vil vinna allar keppnir,
þannig pressa á að vera til staðar.
Augljóslega verður lið betra með
aukinni samkeppni innan þess, ef
leikmenn vita það að þeir þurfa
að leggja sig fram til að halda
sæti sínu. Öll lið sem eru í
fremstu röð vilja styrkja sig, við
höfum samkeppnishæft lið við þá
bestu ef allir leikmenn eru heilir
heilsu en breiddin er ekki
nægilega mikil,“ sagði Benítez.
EGM

(!.$"/,4) Tíunda umferðin í DHLdeild karla í handbolta verður
leikin í dag. Topplið Vals heimsækir Stjörnuna í Garðabæinn,
Akureyri fær Hauka í heimsókn,
botnliðin Fylkir og ÍR mætast í
Árbænum og Íslandsmeistarar
Fram taka á móti HK í Safamýrinni.
Leikur Fram og HK er athyglisverður m.a. vegna þess að þá
mætir markvörður HK Egidijus
Petkevicius sínum gömlu félögum
í Fram. Petkevicius lék með Fram
í þrjú ár en gekk í raðir HK í haust
eftir mikið þras við Safamýrarliðið.
„Fyrir mér eru allir leikir sér-

á því að HK eigi möguleika á að
sigra þá í dag. „Þeir eru með góða
leikmenn í öllum stöðum en við
verðum að spila á 100% krafti ef
við ætlum að vinna. Ef við mætum
ekki ákveðnir þá verður þetta
mjög erfitt.
Það er mjög mikilvægt fyrir
okkur að vinna þennan leik í toppbaráttunni. Deildin er mjög jöfn
og öll stig eru mikilvæg. Eins og
staðan er í dag þá eru Fram, Valur
og HK í baráttunni um meistaratitilinn og því eru öll stig í innbyrðisviðureignum þessara liða mjög
mikilvæg,“ sagði Petkevicius en
allir leikir dagsins hefjast klukkan
16.
DSD

%')$)*53 0%4+%6)#)53 %R HÁR Å BÒNINGI
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,IVERPOOL VANN ÎRUGGAN SIGUR
Eftir markalausan fyrri hálfleik héldu Liverpool-mönnum engin bönd í þeim síðari gegn Fulham og unnu
þeir 4-0 sigur. Tottenham var einnig í miklum ham gegn lánlausum Charlton-mönnum og vann 5-1 sigur.
&«4"/,4) Liverpool virðist vera að

vakna til lífsins í ensku úrvalsdeildinni en liðið vann 4-0 sigur
gegn Fulham á heimavelli sínum í
gær. Brian McBride fékk besta
færið í fyrri hálfleik fyrir gestina
en í þeim síðari voru yfirburðir
Liverpool algjörir. Ísinn var brotinn á 53. mínútu þegar Liverpool
fékk dæmda vítaspyrnu. Fyrirliðinn Steven Gerrard fór á punktinn, Jan Lastuvka varði spyrnuna
en Gerrard fylgdi vel á eftir og
skoraði. Af öllum mönnum skoraði Jamie Carragher næsta mark
en þetta var hans fyrsta deildarmark síðan í janúar 1999. Luis
Garcia skallaði boltann laglega í
netið og kom Liverpool þremur
mörkum yfir eftir fyrirgjöf frá
varnarmanninum Daniel Agger
en það var síðan Mark Gonzalez
sem innsiglaði sigurinn í viðbótartíma með marki úr aukaspyrnu.
„Áhorfendur skemmtu sér
konunglega, við skoruðum fjögur
mörk og héldum aftur hreinu. Við

30%%$ %R EKKI ¹ ÖEIM BUXUNUM AÈ FARA
AÈ H¾TTA KNATTSPYRNUIÈKUN
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

3PEED N¾R  LEIKJUM

Er ekkert á því
að hætta strax

stakir. Fram eru meistarar og við
lentum í smá vandræðum með þá
fyrr á þessu tímabili en ég lít ekki
á þennan leik neitt öðruvísi en aðra
leiki,“ sagði Petkevicius í samtali
við Fréttablaðið í gær. „Ég lék með
Fram í þrjú ár og spilaði alla leiki
liðsins á þeim tíma þannig að það
verður ef til vill svolítið skrítið að
spila gegn þeim.“
Petkevicius segist ekki vera
gramur yfir því hvernig ferill hans
hjá Fram endaði. „Þetta heyrir
sögunni til og ég er tilbúinn að
gleyma þessu. Nú verð ég bara að
einbeita mér að þessum leik.“
Fram hefur verið á góðu róli að
undanförnu en Petkevicius er klár

"%2"!4/6  3+/43+«.5- $IMITAR
"ERBATOV HEFUR ¹TT FR¹B¾RA LEIKI FYRIR
4OTTENHAM AÈ UNDANFÎRNU OG SKORAÈ
FIMM MÎRK Å FIMM LEIKJUM
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

stjórnuðum leiknum í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora, ég
sagði við leikmenn mína í hálfleik
að halda áfram af sama krafti og
við myndum ná að skora. Um leið
og við náðum því fyrsta inn varð
þetta auðveldara. Það var ánægjulegt að sjá Carra skora og það var
laglegt mark, hann er snjall leikmaður og les leikinn vel. Hans
fyrsta mark á þessari öld!“ sagði
Rafa Benítez, knattspyrnustjóri
Liverpool. „Við hugsum ekkert
um töfluna heldur reynum að
halda okkar striki og sjáum hvað
það skilar okkur eftir tvo mánuði.“ Heiðar Helguson kom inn
sem varamaður í liði Fulham á
lokamínútunni.
Búlgarski
sóknarmaðurinn
Dimitar Berbatov er að vinna sig
inn í hug og hjörtu stuðningsmanna Tottenham en hann skoraði tvö mörk í 5-1 sigri liðsins á
Charlton. Jafnræði var með liðunum þar til Berbatov skoraði eftir
hálftíma leik eftir sendingu frá
Aaron Lennon. Aðeins tveimur
mínútum síðar bætti Teemu Tainio við marki en sjálfsmark
Michaels Dawson fyrir hálfleik
gerði það að verkum að Tottenham hafði aðeins eins marks forskot í hálfleik. Í seinni hálfleik
skoraði Steed Malbranque sitt
fyrsta mark fyrir Tottenham og
Berbatov skoraði sitt annað mark
í leiknum en hann hefur nú náð að
skora fimm mörk í fimm leikjum.
Martin Jol, stjóri Tottenham,
var að sjálfsögðu hæstánægður
með sigur sinna manna. „Berbatov aðlagast leikstíl okkar betur og
betur. Ég er sérstaklega ánægður
með vinnusemina hjá honum. Það
er ekki langt í liðin þarna fyrir
ofan okkur á töflunni, efstu liðin
eru ekki líkleg til að tapa mörgum
stigum en við ætlum að leggja
okkur fram og stefnum sem hæst.
Framundan er erfiður kafli á leiktímabilinu og ljóst að við þurfum
að bæta árangur okkur á útivöll-

+/- ,)6%20//,  "2!'¨)¨ ¶AÈ VAR FYRIRLIÈINN 3TEVEN 'ERRARD SEM SKORAÈI FYRSTA

MARK ,IVERPOOL GEGN &ULHAM Å G¾R

um til að ná okkar markmiðum,“
sagði Jol.
Charlton er í slæmum málum í
næstneðsta sæti deildarinnar en
Hermann Hreiðarsson lék allan
leikinn fyrir liðið en átti ekki
góðan leik eins og oft áður á tímabilinu. „Allt sem við gerðum rétt í
leiknum gegn Blackburn á miðvikudaginn gerðum við vitlaust í
þessum leik. En liðsandinn er enn
til staðar og við vitum hvað við
þurfum að bæta,“ sagði stjóri
Charlton, Les Reed. Charlton
hefur stigi meira en Watford sem
gerði markalaust jafntefli gegn
Reading í gær. Ívar Ingimarsson
lék allan leikinn fyrir Reading en
Brynjar Björn Gunnarsson sat

./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

hins vegar á bekknum allan tímann.
Spútniklið deildarinnar, Portsmouth, vann 2-0 sigur á Everton
og er í þriðja sæti. Fyrra mark
liðsins var magnað en það skoraði
Matthew Taylor þegar hann tók
boltann á lofti við miðjubogann,
og flaug boltinn yfir Tim Howard,
markvörð Everton, og söng í netinu. Klárlega eitt af mörkum ársins í Evrópufótboltanum og algjört
draumamark knattspyrnumannsins. Meðal annarra úrslita í gær
má nefna að Newcastle vann 3-1
sigur á Blackburn á útivelli þar
sem Obafemi Martins skoraði tvívegis.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS

&«4"/,4) Gary Speed varð í gær

fyrsti leikmaöurinn til að ná 500
leikjum í úrvalsdeildinni en hann
hefur ekki í hyggju að leggja
skóna á hilluna í bráð. Speed
hefur spilað fyrir Leeds, Everton,
Newcastle og nú Bolton Wanderers en leikurinn gegn West Ham í
gær var númer 500 hjá honum.
„Margir hafa sagt mér að
halda áfram að spila eins lengi og
ég sé fær um það. Meðan
líkaminn leyfir og ánægjan er til
staðar þá mun ég halda áfram,“
sagði Speed.
Sam Allardyce, knattspyrnustjóri Bolton, segir það mikinn
heiður að fá að vinna með hinum
37 ára Wales-verja. „Leikmenn á
hans aldri sem eru enn að spila
nota reynsluna til að halda áfram.
Hann er í það góðu líkamlegu
formi að hann þarf þess ekki.
Hann er góð fyrirmynd og getur
vel spilað í þessari deild í tvö til
þrjú ár í viðbót, jafnvel lengur,“
sagði Allardyce.
Speed varð enskur meistari
með Leeds á sínum tíma.
EGM

!LLT BENDIR TIL AÈ !LLEN )VERSON MUNI YFIRGEFA 0HILADELPHIA ERS EN HANN VAR EKKI Å HËPNUM Å FYRRINËTT

Allen Iverson að yfirgefa Philadelphia?
."! Ellefu ára ferill Allens Iver-

son hjá Philadelphia 76ers virðist
vera á enda eftir að hann var ekki
í hópnum þegar liðið tapaði fyrir
Washington Wizards í fyrrinótt,
113-98. Iverson fór fram á það
fyrr í vikunni að fara frá Philadelphia.
Iverson gaf frá sér yfirlýsingu
vegna málsins þar sem fram
kemur að hann búist við því að
yfirgefa Philadelphia. „Eins erfitt og það er að viðurkenna það,
þá er breyting sennilega það
besta fyrir alla aðila. Mér leiðist
að segja þetta af því að mér þykir
vænt um strákana í liðinu og mér
þykir vænt um borgina, Philadelphia. Mig langaði virkilega til
að enda ferilinn hjá Philadelphia.“
Ed Snider, stjórnarmaður hjá

Philadelphia 76ers, sagði að Iverson væri líklega búinn að spila
sinn síðasta leik fyrir félagið.
„Við ætlum að láta hann fara.
Stundum kemur maður að þeim
tímapunkti þar sem maður verður að viðurkenna að samstarfið er
ekki að virka. Iverson vill fara og
við erum tilbúnir að láta hann
fara,“ sagði Snider.
Sögusagnir herma að Iverson
sé á leið til Minnesota Timberwolves og Kevin Garnett, stærsta
stjarna Minnesota-liðsins, segist
vilja fá Iverson til liðsins. „Endilega, ég elska Iverson. Við munum
taka á móti honum með opnum
örmum. Hvar er Kevin McHale?“
sagði Garnett og átti þar við framkvæmdastjóra Minnesota-liðsins
og fyrrum stjörnu Boston Celtics.
DSD
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" DEILDIN ¹ ¥TALÅU

Baráttusigur hjá Barcelona

Juventus komið
á toppinn

&«4"/,4) Barcelona tryggði stöðu

sína á toppi spænsku deildarinnar
í gær þegar liðið vann Sociedad á
heimavelli, 1-0. Þetta var frekar
erfið fæðing hjá Barcelona og það
tók liðið klukkutíma að brjóta vörn
Sociedad á bak aftur en fram að
því hafði Barcelona sótt frá fyrstu
mínútu.
Barcelona sótti án afláts frá
upphafi í leiknum í gær. Ljóst var
að Real Sociedad-liðið var komið á
Nývang til að halda markinu
hreinu og vörn liðsins var mjög
þétt.
Rangstöðutaktík Sociedad var
einnig að virka vel því sóknarmenn Barcelona voru ósjaldan
gripnir í landhelgi og línuverðirnir höfðu í nógu að snúast. Eiður
Smári náði að skora mark í fyrri
hálfleik, en því miður fyrir hann
var línuvörðurinn búinn að veifa
rangstöðu og markið því ekki gilt.
Annað mark var dæmt af Barcelona þegar Ludovic Giuly var
dæmdur rangstæður. Línuvörðurinn hafði rétt fyrir sér í báðum tilfellum en hann kórónaði þó leik
sinn með því að misstíga sig illa
stuttu eftir að hann veifaði mark
Giulys af, við mikinn fögnuð
stuðningsmanna Barcelona.
Sama einstefnan var í síðari

&«4"/,4) Mauro Camoranesi

%)¨52 3-2) %R HÁR Å BAR¹TTU VIÈ -IKEL VARNARMANN 2EAL 3OCIEDAD Å LEIKNUM Å G¾R
./2$)# 0(/4/3!&0

hálfleik og þegar fimmtán mínútur voru liðnar af síðari hálfleik
náði Barcelona loks að brjóta
ísinn.
Ronaldinho skoraði með skoti
úr teignum og þungu fargi var létt
af leikmönnum Barcelona. Eiður
Smári var rangstæður þegar skotið reið af en þar sem hann hafði
ekki áhrif á leikinn var markið
dæmt gott og gilt.
Eiði Smára var svo skipt útaf á
78. mínútu og það var Santiago

Ezquerro sem kom inn á fyrir
Eið.
Eftir markið var aldrei spurning hvort liðið færi með sigur af
hólmi en dómarinn tók þó völdin í
sínar hendur þegar hann rak Brasilíumanninn Silvinho fyrir litlar
sakir og ekki ólíklegt að Barcelona
muni áfrýja því rauða spjaldi.
1-0 sigur Barcelona staðreynd
og liðið á toppi spænsku deildarinnar með 33 stig eftir 14 leiki.
DSD

skoraði gegn sínum gömlu
félögum í Verona þegar Juventus
komst á toppinn í næstefstu
deildinni á Ítalíu með 1-0 sigri í
gær. Liðið stefnir hraðbyri á að
endurheimta sæti sitt í Adeildinni og er nú á toppnum með
jafnmörg stig og Bologna.
Juventus er enn ósigrað í
deildinni en það hefur unnið
ellefu af fimmtán leikjum sínum
það sem af er og fjórir hafa
endað með jafntefli. Þá er liðið
með 21 mark í plús í samanlagðri
markatölu.
Juventus byrjaði deildina með
sautján stig í mínus en eftir að
félagið áfrýjaði þeim dómi var
refsingin minnkuð niður í ellefu
stig í mínus.
Annars er það að frétta úr
herbúðum Juventus að samkvæmt fréttum frá Ítalíu hefur
félagið blandað sér í hóp þeirra
liða sem hafa áhuga á því að fá
David Beckham í sínar raðir.
Beckham er á förum frá spænska
liðinu Real Madrid en Fabio
Capello, knattspyrnustjóri liðsins,
hefur sagt að Beckham sé ekki
hluti af sínum framtíðaráætlunum.
EGM
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Biður fólk um að sýna Ashley Cole virðingu

+!.5 (EFUR SVO SANNARLEGA STAÈIÈ FYRIR
SÅNU HJ¹ 0ORTSMOUTH
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

-ARKAH¾STIR ¹ %NGLANDI

Kanu stefnir á
gullskóinn
&«4"/,4) Nígeríski sóknarmaður-

inn Nwankwo Kanu trónir á
toppnum yfir markahæstu
leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar en hann skoraði síðara mark
Portsmouth í 2-0 sigri á Everton í
gær. Kanu hefur ekki leynt því að
hann stefnir ótrauður á að verða
markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar og hljóta þar með gullskóinn en ljóst er að Portsmouth
gerði góða hluti með því að fá
leikmanninn á frjálsri sölu í
sumar. Þessi fyrrum leikmaður
Arsenal var leystur undan
samningi við WBA eftir síðasta
tímabil.
Kanu hefur skorað níu mörk í
deildinni en á eftir honum koma
fjórir leikmenn sem skorað hafa
átta mörk. Það eru þeir Wayne
Rooney og Louis Saha hjá
Manchester United auk Didiers
Drogba hjá Chelsea og Kevins
Doyle hjá Reading. Sá síðastnefndi var nánast óþekkt nafn
fyrir tímabilið en hefur svo
sannarlega slegið í gegn og er
hann undir smásjánni hjá stærri
liðum Englands.
EGM

¶ÕSKI HANDBOLTINN

Lemgo tapaði
fyrir Kiel
(!.$"/,4) Íslendingaliðið Lemgo

tapaði á útivelli í gær fyrir Kiel,
37-30. Eftir góða byrjun á mótinu
er Lemgo nú komið í áttunda sæti
deildarinnar.
Logi Geirsson skoraði fjögur
mörk fyrir Lemgo en Ásgeir Örn
Hallgrímsson komst ekki á blað
að þessu sinni. Lítið hefur gengið
hjá Lemgo að undanförnu og liðið
datt úr Evrópukeppninni í
vikunni þar sem Lemgo átti titil
að verja.
Í fyrradag var svo tilkynnt að
félagið ætlaði sér ekki að
endurnýja samninginn við
þjálfara liðsins, Volker Mudrow,
en samningur hans rennur út
næsta vor.
DSD

6ANDR¾ÈAGANGUR (EARTS

Fyrirliðinn
horfinn á braut
&«4"/,4) Ringulreiðin hjá skoska

liðinu Hearts heldur áfram en
fyrirliðinn Steven Pressley, einn
helsti leikmaður liðsins undanfarin ár, tilkynnti í gær að hann væri
einfaldlega hættur. Samsæriskenningar hafa verið uppi um að
eigandi liðsins, Vladimir Romanov frá Litháen, hafi bolað honum í
burtu. Pressley sagði að mórallinn innan liðsins væri slæmur
eftir yfirtökuna hjá Romanov
sem vill vera með hendurnar í
öllu og hefur meðal annars haft
áhrif á liðsuppstillinguna.
Leikmenn Hearts náðu þó að
snúa baki við vandræðaganginum
innan félagsins og sigruðu
Motherwell 4-1 í skosku deildinni
í gær. Hearts er nú í fjórða sæti
deildarinnar en er sautján stigum
frá Glasgow Celtic sem er á toppi
deildarinnar.
EGM

&«4"/,4) Arsene Wenger, knattspyrnustjóri Arsenal, hefur biðlað
því til stuðningsmanna liðsins að
þeir sýni bakverðinum Ashley
Cole virðingu þegar Arsenal heimsækir Chelsea í dag. Það má búast
við rafmögnuðu andrúmslofti á
Stamford Bridge í dag enda er um
að ræða toppslag milli tveggja
Lundúnaliða.
„Það er mín ósk að þessi leikur
verði frábær skemmtun og góð
auglýsing fyrir fótboltann. Það er
eitt af mínum hlutverkum að
reyna mitt besta til að sú verði
raunin. Fótbolti skiptir Englendinga miklu máli en við viljum viðhalda virðingu Arsenal. Cole vann
frábæra vinnu fyrir okkur en
ákvað síðan að spila fyrir Chelsea.
Í mínum augum er það ekkert

vandamál. Mikilvægast í okkar
huga er að ná sigri gegn Chelsea
og til að það takist þurfum við að
hugsa um fleiri en einn leikmann,“
sagði Wenger.
Ef Chelsea tapar leiknum í dag
nær Manchester United níu stiga
forystu á toppi deildarinnar með
leik meira en ríkjandi Englandsmeistarar.
Ólíklegt er að markvörðurinn
Carlo Cudicini geti spilað vegna
meiðsla. Hjá Arsenal er William
Gallas meiddur og getur ekki
mætt fyrrum samherjum sínum
og þá tekur Kolo Toure út leikbann. Þeirra frægasti leikmaður,
Thierry Henry, er áfram á meiðslalistanum.
Michael Ballack, leikmaður
Chelsea, segir að sitt lið þurfi að

vinna leikinn. „Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá öll stigin úr
leiknum og við megum ekki sætta
okkur við jafntefli. Vonandi náum
við á komandi vikum að vinna upp
þetta forskot sem Manchester
United hefur náð í deildinni,“
sagði Ballack.
Leikur Chelsea og Arsenal í
dag hefst klukkan 16.00 á Stamford Bridge.
EGM

,5.$².!3,!'52 ¶ESSI MYND VAR TEKIN
Å VIÈUREIGN #HELSEA OG !RSENAL Å FYRRA
!SHLEY #OLE BERST VIÈ !RJEN 2OBBEN EN Å
DAG ERU ÖESSIR TVEIR LEIKMENN SAMHERJAR
HJ¹ #HELSEA
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5NITED VANN #ITY Å SLAGN
UM UM -ANCHESTERBORG
Manchester United lagði nágranna sína í Manchester City á heimavelli sínum,
Old Trafford. Með sigrinum tryggði United stöðu sína á toppi deildarinnar.
&«4"/,4)
Manchester
United
tryggði stöðu sína á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar í gær þegar
liðið lagði nágranna sína í
Manchester City á Old Trafford, 31. Ronaldo innsiglaði sigur United
en markið var umdeilt því ekki
fékkst betur séð en að hann hafi
verið rangstæður.
Ljóst var frá fyrstu mínútu að
von væri á mikilli barátta því það
tók Joey Barton, leikmann City,
ekki nema tíu sekúndur að sparka
Ronaldo gróflega niður.
Ronaldo lét það þó ekki á sig fá
því hann lagði upp fyrsta mark
leiksins þegar hann átti frábæra
sendingu inn á teiginn og þar var
Wayne Rooney mættur til að stýra
boltanum í netið. 1-0 fyrir
Manchester United eftir fimm
mínútna leik.
Eftir þetta náði Manchester
United yfirhöndinni. Annað mark
United-liðsins kom svo á síðustu
mínútu fyrri hálfleiks þegar
Frakkinn Louis Saha skoraði af
stuttu færi eftir sendingu frá
Gabriel Heinze.
United hélt yfirhöndinni í síðari hálfleik og City-liðið fékk fá
marktækifæri framan af hálfleiknum en á 72 mínútu dró til tíðinda. Steven Ireland, leikmaður
Manchester City, lék þá laglega
upp hægri kantinn, renndi boltanum út á Túnisbúann Hatem Trabelsi sem skoraði með góðu skoti
frá vítateigslínu og minnkaði muninn í 2-1.
Manchester City sótti töluvert í
sig veðrið eftir þetta en rothöggið
kom á 84. mínútu þegar Ronaldo
skoraði þriðja mark United af
stuttu færi. Það var rangstöðufnykur af markinu en flagg línuvarðarins fór ekki á loft og markið
því gott og gilt.
3-1 urðu lokatölur leiksins og til
að strá salti í sárið þá fékk Ítalinn

.!,$/ 3KORAÈI TVÅVEGIS FYRIR 7ERDER

"REMEN Å G¾R

./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

¶ÕSKA ÒRVALSDEILDIN Å G¾R

Werder Bremen
í toppsætinu
&«4"/,4) Werder Bremen heldur

#2)34)!./ 2/.!,$/ 3KORAÈI ÖRIÈJA OG SÅÈASTA MARK -ANCHESTER 5NITED Å G¾R EN VAR

HUGSANLEGA RANGST¾ÈUR ÖEGAR HANN FÁKK BOLTANN

Bernardo Corradi sitt annað gula
spjald á síðustu mínútu leiksins
þegar hann reyndi að fiska vítaspyrnu fyrir City.
„Við höfum átt erfiða leiki upp
á síðkastið. Ég er viss um að fólk
hefur búist við að við myndum
tapa stigum í þessari viku en leikmennirnir eiga hrós skilið,“ sagði
Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United.
„Við áttum að gera út um leikinn í síðari hálfleik en því miður

./2$)# 0(/4/3!&0

nýttum við ekki tækifærin okkar
og það hefði getað farið illa,“ bætti
Ferguson við.
Stuart Pearce gat lítið mótmælt
rauða spjaldinu sem Corradi fékk
undir lokinn. „Corradi féll full
auðveldlega og ég er ekki eins og
hinir 19 stjórarnir í deildinni sem
myndu sitja hérna og bulla einhverja vitleysu um þetta atvik. Ég
vil frekar að hann standi í lappirnar og ég mun ræða þetta við hann
í vikunni.“
DAGUR FRETTABLADIDIS

efsta sætinu í úrvalsdeildinni í
Þýskalandi eftir að hafa unnið
stórsigur 6-2 á útivelli gegn
Eintracht Frankfurt í gær. Naldo
skoraði tvö mörk fyrir liðið en
Jensen, Vranjes, Fritz og Diego
skoruðu allir eitt mark hver.
Stuttgart skaust upp í annað
sætið með sigri á Bochum 1-0 en
það var Streller sem skoraði
markið undir lok leiksins.
Stuttgart er tveimur stigum á
eftir toppliði Bremen en stigi á
eftir Stuttgart koma Bayern
München og Schalke.
Bayern vann 2-1 sigur Energie
Cottbus í gær en Schalke á leik
inni gegn Borussia Dortmund og
með sigri í honum kemst liðið upp
að hlið Werder Bremen á toppi
deildarinnar. Hinn leikur dagsins
verður botnbaráttuslagur milli
Wolfsburg og Alemannia Aachen.
Werder Bremen hefur tveggja
stiga forskot á toppi deildarinnar,
en Stuttgart er í öðru sæti.
Schalke getur þó jafnað Bremen
að stigum í dag þegar liðið mætir
Dortmund á heimavelli sínum.
Bremen er þó með mun hagstæðari markatölu en liðið hefur nú
skorað 45 mörk í 16 leikjum það
sem af er leiktíðarinni.
EGM

"OLTON TËK 7EST (AM Å KENNSLUSTUND ¹ HEIMAVELLI SÅNUM 2EEBOK 3TADIUM Å G¾R OG VANN ÎRUGGAN SIGUR

Erfið staða West Ham eftir tap gegn Bolton
&«4"/,4) Það stóð ekki steinn yfir
steini í spilamennsku West Ham í
gær þegar liðið mætti Bolton.
Bolton sigraði 4-0 og var brúnin
þung á þeim Eggerti Magnússyni
og Björgólfi Guðmundssyni í stúkunni enda var þetta þriðji tapleikur Hamranna í röð. West Ham er í
fallsæti, þriðja neðsta sæti deildarinnar með fjórtán stig. Kevin
Davies kom Bolton yfir eftir undirbúning frá El-Hadji Diouf á
sautjándu mínútu og bætti síðan
öðru við eftir hornspyrnu snemma
í þeim síðari.
Þriðja markið kom þegar um
stundarfjórðungur var til leiksloka en það skoraði Diouf eftir að

hafa farið illa með varnarmenn
gestana og kom boltanum fram
hjá Robert Green. Nicolas Anelka
skoraði síðan síðasta mark leiksins eftir að hafa fengið sendingu
frá Gary Speed sem var að spila
sinn fimmhundraðasta leik og
stóð sig mjög vel. Undir blálok
leiksins voru síðan heimamenn
líklegri til að bæta við fimmta
markinu en gestirnir að minnka
muninn.
Sumir enskir fjölmiðlar velta
því fyrir sér hvort Eggert Magnússon muni endurskoða traustsyfirlýsingu sína til knattspyrnustjóra West Ham, Alans Pardew.
Stuðningsmenn liðsins eru farnir

að ókyrrast og þær raddir að
verða enn háværari að hinn sænski
Sven Göran Eriksson, fyrrum
landsliðsþjálfari Englands, muni
taka við stjórnartaumunum.
„Bolton spilaði þennan leik
mjög vel en því miður var okkar
frammistaða algjörlega andstæðan við það. Við börðumst vel og
reyndum að spila, stundum spiluðu leikmenn eiginlega of mikið.
Þessi úrslit gefa samt algjörlega
rétta mynd af leiknum. Eftir síðustu úrslit þurfa leikmenn að sýna
úr hverju þeir eru gerðir, við erum
í erfiðri stöðu og sem lið erum við
einfaldlega ekki nógu góðir í dag,“
sagði Pardew.
EGM

!,!. 0!2$%7 &ÁKK NÕVERIÈ STUÈNINGS
YFIRLÕSINGU FR¹ %GGERTI EN LÅTIÈ HEFUR
GENGIÈ SÅÈAN Ö¹
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#HARL 3CHWARTZER LÁK ¹  HÎGGUM Å G¾R OG HEFUR TVEGGJA HÎGGA FORSKOT FYRIR LOKADAGINN ¹ !LFRED $UNHILL

Schwartzel eykur forskot sitt í S-Afríku
'/,& Suður-Afríkumaðurinn Charl

Schwartzel heldur forskoti sínu á
Alfred Dunhill-mótinu í SuðurAfríku. Birgir Leifur datt úr leik í
fyrradag en Schwartzel hefur
tveggja högga forskot þegar einn
hringur er eftir.
Schwartzel fékk fimm fugla í
gær og einn örn en varð að sætta
sig við þrjá skolla þar að auki og
lék á 68 höggum. Hann hefur leikið alla dagana á 68 höggum og er
samtals á 12 höggum undir pari.
Mark Pilkington frá Wales lék
vel í gær og fór hringinn á 65
höggum. Pilkington er í öðru sæti
ásamt Englendingnum Lee Westwood á 10 höggum undir pari.

4()%229 (%.29 (EFUR EKKI GEFIÈ UPP

ALLA VON UM AÈ N¹ MEISTARATITLINUM
./2$)# 0(/4/3'%449

4HIERRY (ENRY

Getum enn
orðið meistarar
&«4"/,4) Thierry Henry er ennþá

sannfærður um að Arsenal geti
náð toppliðunum Manchester
United og Chelsea. Arsenal er 19
stigum á eftir Manchester United
og mætir Chelsea í dag, þar sem
Henry verður fjarri góðu gamni
vegna meiðsla.
„Við höfum allt til þess að bera
til að keppa við Chelsea og
Manchester United. Til þess ná
þeim þurfum við að hafa stöðugleika í okkar leik, jafnvel þótt við
höfum ekki sama jafnvægi í leik
okkar og Chelsea,“ sagði Henry
við breska blaðið Daily Express.
Gengi Arsenal hefur verið
mjög brokkgengt á leiktíðinni og
leikurinn í dag mjög mikilvægur
fyrir titilbaráttu liðsins á þessari
leiktíð.
DSD

*/(. -#%.2/% (EFUR OFT LENT Å VAND

R¾ÈUM MEÈ SKAP SITT
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"LACK2OCK MËTIÈ Å TENNIS

McEnroe allt
annað en sáttur
4%..)3 John McEnroe er ekki

dauður úr öllum æðum. Hann
tapaði fyrir Chilemanninum
Marcelo Rios á BlackRock
Masters í tveimur settum, 6-3 og
6-2, og eftir að hafa gagnrýnt
Rios eftir leikinn kenndi hann
sjálfum sér um tapið þegar reiðin
var runnin af honum.
„Ég spilaði ekki nógu vel og
það veldur mér vonbrigðum því
ég átti ágæta möguleika. Hluti af
því er vegna þess að hann hreyfir
sig mjög vel. Ég hitti boltann
mjög vel, hreyfði mig mjög vel
og maður skyldi ætla að ég ætti
að geta gert betur á lykilaugnablikum.
Ég er samt ekkert ósáttur. Mér
fannst eins og ég ætti að geta
spilað betur en ég veit ekki af
hverju ég gerði það ekki,“ sagði
McEnroe sem er skaphundur
mikill.
DSD

Schwartzel byrjaði einstaklega
vel og fékk þrjá fugla og örn á
fyrstu sex holunum. „Þetta var
mjög misjöfn spilamennska hjá
mér í dag. Ég byrjaði betur í dag
en ég hef áður gert en svo fékk ég
þessa skolla um miðbik hringsins.
Ég var að hitta boltann ágætlega
þegar ég fékk þessa skolla en
greinilega ekki nógu vel samt,“
sagði Schwartzer sem vann þetta
mót árið 2004 og endaði í öðru sæti
í fyrra.
Ernie Els, sigurvegari mótsins
frá því í fyrra, lék á þremur höggum undir pari í gær og á því litla
möguleika á að verja titil sinn að
þessu sinni.
DSD
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MËTINU

./2$)# 0(/4/3'%449



 DESEMBER  35..5$!'52

6)¨ 4+)¨ &2%92 '¥'*! '5..!233/. 4%+52 3¡2 2!9 4), &92)2-9.$!2
 ,EONARDO DI#APRIO

Hægt að hafa gaman af öllu

(ANN F¾DDIST  NËVEMBER  Å
(OLLYWOOD LEO VARÈ HEIMSFR¾GUR ¹
EINNI NËTTU ¹RIÈ  ÖEGAR MYNDIN
b4ITANICm KOM ÒT 3Ò MYND ER ¹ DAGSKR¹
3TÎÈVAR  BÅË Å KVÎLD ¶ESSA DAGANA ER b4HE
$EPARTEDm SEM ,EO LEIKUR Å Å ÅSLENSK
UM KVIKMYNDAHÒSUM OG
VAR AÈ SENDA FR¹ SÁR AÈRA
MYND SEM HEITIR b"LOOD
$IAMONDm OG ER V¾NTAN
LEG Å BÅË

b-YNDIR ÖÒ BJËÈA ALDRAÈRI MËÈUR ÖINNI AÈ BÒA HJ¹ ÖÁR ÖEGAR
HÒN V¾RI ORÈIN EIN m SPURÈI -ARIE SON SINN 2AY "ARONE
NÕVERIÈ ¥ÖRËTTAFRÁTTAMAÈURINN VAR Å MIKLUM VANDA STADDUR
VEGNA ÖESS AÈ EIGINKONAN $EBRA BEIÈ SPENNT EFTIR NEIKV¾ÈU
SVARI 2AY REYNDI AÈ FARA UNDAN Å FL¾MINGI EN GAF LOKS UNDAN
OG SAGÈI J¹ KONU SINNI TIL MIKILLAR HRELLINGAR
&JÎLSKYLDA 2AY ER NEFNILEGA AF SKRAUTLEGRA TAGI 2AY ¹ bSTËRANm
BRËÈUR SEM ER ÖJAKAÈUR AF MINNIM¹TTARKENND OG TVO
KOLGEÈVEIKA FORELDRA SEM R¾NA STÅGVÁLUM FR¹ BÎRN
UNUM SETJA REGLULEGA ÒT ¹ HEIMILISHALD TENGDADËTTUR
SINNAR OG HALDA HEIMILINU Å HERKVÅ SVO V¾GT SÁ TIL
ORÈA TEKIÈ 6¾NTANLEGA V¾RU MARGIR SYNIRNIR BÒNIR
AÈ FLYTJA LANGT LANGT Å BURTU JAFNVEL ÖANGAÈ SEM
EKKERT SÅMASAMBAND V¾RI EÈA REGLULEGAR FERÈIR
EN EKKI 2AY (ANN L¾TUR ÖETTA BARA YFIR SIG GANGA
STAULAST Å GEGNUM LÅFIÈ OG TILVERUNA OG FAÈMAR
EIGINKONU SÅNA AÈ SÁR b¶ETTA VERÈUR ALLT Å LAGIm HEIM
SPEKIN HELDUR GEÈHEILSU HANS OG $EBRU Å LAGI (EIMIL

%++) -)33! !&

3+*2%)..



$A 6INCIS )NQUEST

3+*2 %)..



-YSTIC 2IVER 34®¨ 

34®¨  "¥«



&OUR +INGS 3)2+53

 %MIL OG GRÅSINN
 !GENT #ODY "ANKS
 4HERES 3OMETHING !BOUT -ARY
 ,ACKAWANNA "LUES ,ACKAWANNA

T

BLÒSINN -ARGVERÈLAUNUÈ SANNSÎGULEG
MYND UM 2UBEN 3ANTIAGO YNGRI

 4ITANIC 3TËRMYND *AMES
#AMERONS Å ÎLLU SÅNU VELDI
 &ORREST 'UMP E
 ,ACKAWANNA "LUES  "AD
!PPLE 3KEMMT EPLI

ﬁÁTTUR

• 2
006

ÁRSINS

S J Ó NVAR

PS

•

 .¾RMYND $AGUR +¹RI
3*«.6!20)¨

 #AUSE OF $EATH
 +IN &JÎLSKYLDA FÅLANNA
 "AD !PPLE 3KEMMT EPLI

"ABY ,OONEY 4UNES 

 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 "RATZ
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN 3KEMMTILEGUR
TEIKNIMYNDAFLOKKUR UM LJËNAFJÎLSKYLDU SEM
SKEMMTIR FËLKI Å ,AS 6EGAS -YNDAFLOKKURINN
ER Å ANDA 3HREKS ENDA ER HANN ÒR SMIÈJU
*EFFREYS +ATZENBERG SEM FRAMLEITT HEFUR
VINS¾LAR TEIKNIMYNDIR ¹ BORÈ VIÈ 3HREK
OG -ADAGASKAR -EÈAL ÖEIRRA SEM LJ¹
PERSËNUM RÎDD SÅNA ER *OHN 'OODMAN

 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN

 "EAUTY AND THE 'EEK
 -ARTHA .ÕIR SPJALLÖ¾TTIR MEÈ
FJÎLMIÈLA OG ATHAFNAKONUNNI VINS¾LU
-ÎRTHU 3TEWART

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S
 3J¹LFST¾TT FËLK
 #OMMANDER )N #HIEF
 .UMBERS  4ÎLUR
 4HIEF  ¶JËFUR
  MÅNÒTUR
 8 &ACTOR
 -YSTIC 2IVER $UL¹
 ,IKE &ATHER ,IKE 3ON
 ,IKE &ATHER ,IKE 3ON
 .UMBERS  4ÎLUR
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  ENDURSÕNDAR FR¹
ÖVÅ FYRR Å KVÎLD

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 4EKINN E
 4ILL $EATH $O 5S 0ART #ARMEN
E

 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA
"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹
LEIÈINNI Å SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN
R¹ÈIÈ SIG Å VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI
4EEN 6OGUE¥ ÖESSARI Ö¹TTARÎÈ F¹UM VIÈ AÈ
FYLGJAST MEÈ ,AUREN Å HINU DAGLEGA LÅFI ÖAR
SEM HÒN REYNIR AÈ SAMEINA SKËLANN VINN
UNA OG VININA
 4HE 0LAYER E  KARLMENN BERJAST
UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN /LIVIERI Å
ÖESSU Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN STANDA
UPPI SEM SIGURVEGARI3TJËRNANDI KEPPEND
ANNA ER "OSTON 2OB SEM EFLAUST MARGIR
MUNA EFTIR ÒR !MZING 2ACE OG 3URVIVOR
 3EINFELD
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3EINFELD
 &OUR +INGS E $REPFYNDNIR
GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE
ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM
SEM ¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW
9ORK
 4EKINN E 3KEMMTIKRAFTURINN OG
SJËNVARPSSTJARNAN !UÈUNN "LÎNDAL STJËRNAR
Ö¾TTINUM 4EKINN Ö¾TTI SEM ER Å ANDA
0UNKlD MEÈ !SHTON +UTCHER!UDDI HREKKIR
ÖJËÈÖEKKTA EINSTAKLINGA OG TEKUR ALLT SAMAN
UPP ¹ FALDAR MYNDAVÁLAR
 4ILL $EATH $O 5S 0ART #ARMEN
 6ANISHED  6ANISHED *EFFREY
#OLLINS ER ÖINGMAÈUR ¹ HRAÈRI UPPLEIÈ
(ANN ER GIFTUR HINNI UNGU OG FALLEGU 3ÎRU
SEM SINNIR GËÈGERÈAM¹LUM AF MIKLUM
HUG
 7EEDS  ®NNUR SERÅAN UM
HÒSMËÈURINA .ANCY SEM ER EINN HEITASTI
EITURLYFJASALINN Å ÒTHVERFUM ,OS !NGELES
BORGAR
 2ESCUE -E E
 'HOST 7HISPERER E
 0EPPER $ENNIS E 0EPPER $ENNIS
ER METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR
 3IRKUS 2VK E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 4OPPSKÅFAN E
  7ORLD 0OOL -ASTERS
3EXT¹N BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS
TËKU Ö¹TT Å SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM
FËR Å (OLLANDI SL SUMAR +EPPT VAR MEÈ
ÒRSL¹TTARFYRIRKOMULAGI ÖAR TIL EINN STËÈ UPPI
SEM SIGURVEGARI
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LÅNUR F¹ AÈ NJËTA SÅN

 2ACHAEL 2AY E
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&RAMTÅÈARÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ
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 $ÕRAVINIR 'RÅÈARLEGUR FJÎLDI
¥SLENDINGA ¹ G¾LUDÕR HVORT SEM UM ER
R¾ÈA FISKA HUNDA KETTI KANÅNUR EÈA
KÎNGUL¾R ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM KYNNIR 'UÈRÒN
(EIMISDËTTIR OKKUR FYRIR DÕRUNUM OG
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 ,EYNDARDËMUR GULA HERBERGISINS
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IÈ FER REYNDAR FYRST Å H¹ALOFT ÖEGAR FORELDRAR $EBRU M¾TA ¹
SV¾ÈIÈ EN ÖAU ERU LÅFSREYNDIR HEIMSBORGARAR SEM REYNA
ALLT HVAÈ ÖAU GETA TIL AÈ AÈLAGAST LÅFSH¹TTUM "ARONE VILLI
MANNANNA ¥ AUGUM &RANKS OG -ARIE ERU ÖAU HINS VEGAR
SNOBBAÈIR UPPSKAFNINGAR
%F ÖETTA LÅF "ARON FJÎLSKYLDUNNAR V¾RI F¾RT ÒT Å
RAUNVERULEIKANN ÖAR SEM HRAÈINN OG LÅFSG¾ÈA
KAPPHLAUPIÈ R¾ÈUR RÅKJUM V¾RI SENNI
LEGA BÒIÈ AÈ TILKYNNA UM FJÎLDAMORÈ ¹
ÖESSSUM FJÎLSKYLDUMEÈLIMUM +ANNSKI
ER FJÎLSKYLDAN ÖË ¹G¾TIS KENNSLUSTUND Å
ÖVÅ HVERNIG H¾GT ER AÈ HAFA GAMAN AF
GÎLLUM OG GEÈVEIKINNI Å ÎÈRU FËLKI /G
VEITIR EKKI AF NÒ ¹ JËLAM¹NUÈUM

"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HËP AF LESBÅUM Å ,OS
!NGELES

 «STÎÈVANDI TËNLIST
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3ÎNGKONAN ,AY ,OW ER VIÈM¾LANDI
*ËNS RS¾LS Å KVÎLD Å Ö¾TTINUM
3J¹LFST¾TT FËLK ,AY ,OW ER HELDUR
BETUR BÒIN AÈ SYNGJA SIG Å HJÎRTU
LANDSMANNA MEÈ LAGINU b0LEASE DONT
HATE MEm *ËN RS¾LL KYNNIR SÁR SÎGU
ÖESSARAR STËRMERKILEGU SÎNGKONU SEM
VAR ¹ TÅMABILI ALVARLEGA VEIK VEGNA
HEILA¾XLIS ¶ETTA ¾TTI
ÖVÅ
AÈ VERA EINSTAKLEGA
FRËÈLEGUR OG SKEMMTI
LEGUR Ö¹TTUR ¶ESS M¹
GETA AÈ 3J¹LFST¾TT FËLK
HEFUR SEX SINNUM
VERIÈ TILNEFNDUR
TIL 3JËNVARPS
Ö¹TTUR ¹RSINS
OG ÖRISVAR
SINNUM
UNNIÈ

6IRTASTI FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTUR Å HEIMI SNÕR AFTUR
¹ 3TÎÈ   HVERJU SUNNUDAGSKVÎLDI ER RÁTT
T¾PLEGA VIKUGAMALL Ö¹TTUR ÖAR SEM REYND
USTU FRÁTTASKÕRENDUR "ANDARÅKJANNA FJALLA UM
MIKILV¾GUSTU M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR OG TAKA
EINSTÎK VIÈTÎL ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS VERÈA ÖRJÒ
VIÈFANGSEFNI TEKIN FYRIR OG BER ÖAR FYRST AÈ NEFNA
VIÈTAL VIÈ )MMACULEE )LIBAGIZA SEM VAKIÈ HEFUR
MIKLA ATHYGLI FYRIR FR¹SÎGN SÅNA AF ÖJËÈARMORÈ
UNUM Å 2ÒANDA ÖAR SEM FJÎLSKYLDA HENNAR OG
N¾RRI MILLJËN AÈRIR LANDAR HENNAR VORU MYRTIR
MEÈ KÎLDU BLËÈI )LIBAGIZA KOMST LÅFS AF MEÈ ÖVÅ
AÈ FELA SIG INNI ¹ AGNARSM¹U BAÈHERBERGI Å HEILA
ÖRJ¹ M¹NUÈI !UK ÖESS VERÈUR R¾TT VIÈ STOFN
&2¡44!+/.!.
ANDA .ETFLIX SEM ER ORÈIN ST¾RSTA MYNDDISKA
)--!#5,¡% ),)"!'):!
LEIGAN ¹ NETINU OG PÅANËSNILLINGINN 'ABRIELU
-ONTERO SEM VAKIÈ HEFUR MIKLA ATHYGLI OG VALDIÈ DEILUM Å HEIMI SÅGILDRAR
TËNLISTAR FYRIR FRJ¹LSLEGA TÒLKUN SÅNA ¹ VERKUM MEISTARANNA

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN 'ILLETTE
7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTTIR Å LOFTI L¹ÈI
OG LEGI -AGNAÈUR Ö¹TTUR ÖAR SEM ALLAR
ÅÖRËTTAGREINAR ERU TEKNAR FYRIR ¶¹TTUR SEM
SÕNDUR HEFUR VERIÈ Å FJÎLMÎRG ¹R VIÈ MIKLAR
VINS¾LDIR

23  &-   
 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST ¹ SUNNUDAGSMORGNI
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 "ËKAÖING
 'UÈSÖJËNUSTA Å $IGRANESKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ &JALLKIRKJAN
 &IÈLA -OZARTS
 3ÎNGVAM¹L
 !RFUR "RÅETAR
 &RÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (EIMURINN OKKAR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 !FSPRENGI
 «SKASTUNDIN
 3AGNASLËÈ
 ,AUFSK¹LINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 &RÁTTIR
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 3P¾NSKI BOLTINN 3EVILLA 2EAL
-ADRID ²TSENDING FR¹ LEIK 3EVILLA OG 2EAL
-ADRID Å SP¾NSKA BOLTANUM
 %VRËPUMËTARÎÈIN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LOKADEGI $UNHILL MËTSINS Å 3UÈUR !FRÅKU
"IRGIR ,EIFUR TRYGGÈI SÁR Ö¹TTTÎKURÁTT ¹
%VRËPUMËTARÎÈINNI MEÈ ÖVÅ AÈ HAFNA Å EINU
AF  EFSTU S¾TUNUM ¹ ÒRTÎKUMËTINU ¹ 3AN
2OQUE ¹ 3P¹NI
 *%2-!). 4!9,/2

+!33)- /5-!

 7ORLD 'OLF #HAMPIONSHIP  "EIN
ÒTSENDING FR¹ EYJUNNI "ARBADOS ÖAR SEM
SVOKALLAÈ (EIMSMEISTARAMËT Å GOLFI FER FRAM
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTAÖ¹TTUR
!LLT ÖAÈ HELSTA ÒR -EISTARADEILDINNI
 !MERÅSKI FËTBOLTINN .&, 'AMEDAY
 5PPHITUN FYRIR LEIKI HELGARINNAR Å
AMERÅSKA FËTBOLTANUM SEM ER VINS¾LASTA
SJËNVARPSÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM
 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK 6ALENCIA OG $EPORTIVO Å SP¾NSKA
BOLTANUM
 .&, AMERÅSKA RUÈNINGSDEILDIN
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 3AN $IEGO OG
$ENVER Å AMERÅSKA .&, FËTBOLTANUM 3AN
$IEGO HEFUR FARIÈ ¹ KOSTUM SEM AF ER OG
HAFA UNNIÈ TÅU AF FYRSTU TËLF LEIKJUNUM
$ENVER HEFUR HINS VEGAR UNNIÈ SJÎ AF FYRSTU
TËLF LEIKJUNUM

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG

Borðstofuborð 200x100
Verð áður: 69.000,Tilboðsverð:

51.750,-

Borðstofuborð 180x100
og 6 Richmond leðurstólar
Verð áður: 158.000,Tiboðsverð:

127.800,-

Aðventutilboð 25% afsláttur
af dökkum eikarborðum

MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

Milano leðursófasett
3+1+1
 0½ JOBJAGT  !TTENTION -OBNING 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  4EMALÐRDAG
0ROTESTSANGEN HAVDE VINGER ENGANG OG NU FLYVER
DEN IGEN  lERNE  lERNE 
0ROTESTSANGEN P½ VINGERNE IGEN  3IGURD OG
"IG "ANDET  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET
 -YSTERIET OM $ANMARK %KSPEDITIONEN 
,IVET P½ SKINNER  °RNEN  46 !VISEN
 3ÐNDAG  3ÐNDAGSSPORTEN MED 3!3
LIGA  4AVI ½NDEN DER STEG OP FRA HAVET 
#OLUMBO  &ORTIDENS BEDRAG

Verð:

3+2

249.000,-

Verð:

220.000,-

Cube leðurstóll

19.800,-

Verð:
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

Verð:

 6 CUP SKÐYTER  M KVINNER  6
CUP KOMBINERT  6 CUP SKÐYTER  M
MENN  3PORT I DAG   BUD 
PEN HIMMEL 'UDSTJENESTE I 3TORSALEN MENIGHET
I /SLO  /LE !LEKSANDER &ILIBOM BOM BOM
 3OLA ER EN GUL SJIRAFF  .EWTON 
3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN  +VITT
ELLER DOBBELT  +ONGEKABALEN  +VELDSNYTT
 %T MESTERVERK  .YTT P½ NYTT 
+UNSTLÐP 'RAND 0RIX FRA 0ARIS  5NGKARSREIRET

19.500,-

Verð:

5.900,-

Verð:

14.500,-

Verð:

3.700,-

Verð:

3.700,-

364 
 -'0 .ORDIC  3ÎDERLUND  "IE 
+OBRA  'REAT THINKERS OF OUR TIME  2EEF
2OUTE   'ROUNDED  6¼RLDEN 
-AKALÎSA MONUMENT  /M BARN OCH BÎCKER
 !NSLAGSTAVLAN  !NKI OCH 0YTTE 
3K¼RG½RDSDOKTORN  2ADIOHJ¼LPEN HJ¼LPER
6¼RLDENS BARN  2APPORT  6¼RLDSCUPEN
!LPINT !SPEN  3PORTSPEGELN  !GENDA
 /RDEN MED !NNA #HARLOTTA  6ETENSKAP
UNIVERSUM I PROVRÎR  2APPORT  #UPPEN
 "ROTHER

Capri leðursófasett
3+1+1
Verð:

3+2

196.000,-

Verð:

Sófaborð 120x65

182.000,-

Verð:

35.000,-
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Finnst George Bush fyndnastur allra
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
¥ FRÁTTUM ER ÖAÈ HELST AÈ BLEIKASTA BËK
¹RSINS ER KOMIN ÒT (ÒN BER TITILINN ¡G ER
EKKI DRAMADROTTNING OG ER SKYLDULESNING
FYRIR DRAMADROTTNINGAR DRAMAKËNGA OG
ALLA Å AFNEITUN
!UGNLITUR
"L¹R
3TARF
3KRÅBENT

...fær Snæbjörn Arngrímsson,
bókaútgefandi hjá Bjarti, sem
setur mark sitt á jólabókasöluna í Danaveldi um þessar
mundir og hefur nýverið opnað
útibú í Noregi.

&2¡44)2 !& &«,+)
%INN ¹STS¾LASTI SKEMMTIKRAFTUR
LANDSINS (ERMANN 'UNNARSSON
FAGNAR Å KVÎLD SEXTUGSAFM¾LI SÅNU
MEÈ POMP OG PRAKT
6INIR OG KUNNINGJAR
HAFA UNNIÈ BAKI
BROTNU VIÈ AÈ UND
IRBÒA AFM¾LIÈ SEM
VERÈUR ¹ "ROADWAY OG
HAFA ALLIR LAGST ¹ EITT
TIL AÈ GERA VEISLUNA
SEM GL¾SILEGASTA
ÒR GARÈI (EFUR
VERIÈ HAFT ¹ ORÈI
AÈ AFM¾LISTEITI
(EMMA KUNNI
AÈ SL¹ ÒT FR¾GU
AFM¾LI $AVÅÈS
/DDSSONAR
SEM HALDIÈ VAR
Å 0ERLUNNI -EÈAL
ÖEIRRA SEM KOMIÈ HAFA AÈ SKIPU
LAGNINGU ÖESSARAR SÎGULEGU H¹TÅÈAR
M¹ NEFNA (ALLDËR %INARSSON
BETUR ÖEKKTAN SEM (ENSON OG
-ARÅÎNNU &RIÈJËNSDËTTUR FRAMLEIÈ
ANDA HJ¹ 3AGA &ILM AUK ÖESS SEM
(ERMANN SJ¹LFUR MUN HAFA VERIÈ ¹
ÖÎNUM FYRIR HERLEGHEITIN
&JÎLDI LANDSÖEKKTRA SKEMMTIKRAFTA
¾TLAR AÈ SKEMMTA OG HEFUR VERIÈ
PRENTUÈ SÁRSTÎK LEIKSKR¹ SEM
GESTIRNIR Å VEISLUNNI F¹ 3AMKV¾MT
HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS MUN
3UMARGLEÈIN HEFJA VEISLUNA OG
¾TLAR STËRSÎNGVARINN 2AGNAR
"JARNASON AÈ SYNGJA -Y 7AY
MEÈ SÅNU NEFI ²TVARPSMAÈURINN
GËÈKUNNI ¶ORGEIR STVALDSSON
VERÈUR SÅÈAN VEISLUSTJËRI OG KYNNIR
TIL LEIKS HLJËMSVEITIR ¹ BORÈ VIÈ
(ALASTJÎRNUNA .YLON ¥ SVÎRTUM
FÎTUM OG  MËTI SËL SEM VERÈUR
AÈ TELJAST EIN VINS¾LASTA HLJËMSVEIT
LANDSINS MEÈ -AGNA
SGEIRSSON Å BRODDI FYLK
INGAR

TTARTENGSLIN R¹ÈA SÅÈAN RÅKJUM
ÖEGAR KEMUR AÈ MAT OG DRYKKJUM
FYRIR VEISLUGESTI EN SONUR (ER
MANNS (ENDRIK (ERMANNSSON
MUN STJËRNA ÖVÅ FYRIRT¾KI MEÈ
HARÈRI HENDI %NGAR SM¹KANËNUR
ERU SÅÈAN ¹ R¾ÈULISTANUM ÖVÅ
ÖEIRRA ¹ MEÈAL ERU ÖEIR ®SSUR
3KARPHÁÈINSSON LANDBÒNAÈAR
R¹ÈHERRANN 'UÈNI GÒSTSSON
ÒTVARPSSTJËRINN 0¹LL
-AGNÒSSON OG
FORMAÈUR 6ALS
'RÅMUR 3¾MUNDS
SON (ERMANN
¾TTI ÖVÅ AÈ GETA
GENGIÈ STOLTUR FR¹
BORÈI ÖEGAR
VEISLUHÎLDUM
LÕKUR RÁTT UM
MIÈN¾TTI FGG

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 ¶ORSTEINN $AVÅÈSSON
 3EXTUGUR
 4HE 3WEET %SCAPE

&JÎLSKYLDUHAGIR
(ARÈGIFT
(VAÈAN ERTU
¡G ER 2EYKVÅKINGUR Å HÒÈ OG H¹R EN BÕ
SEM STENDUR Å ,UNDÒNABORG
%RTU HJ¹TRÒARFULL
.EI ¡G REYNI SAMT ALLTAF AÈ FORÈAST AÈ
GANGA UNDIR STIGA

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
3KJ¹AUGLÕSINGAR

ST ¹ SÒKKULAÈIKÎKUM
(ELSTI KOSTUR
3ÁRLEGA VEL LÎGUÈ LITLA T¹

5PP¹HALDSMATUR
&ROSKALAPPIR

(ELSTA AFREK
!È VAKNA Å MORGUN

&ALLEGASTI STAÈUR
'RENS¹SVEGUR
I0OD EÈA GEISLASPILARI
¡G ER T¾KNILEGA ILLA GEFIN OG ER EKKI FLJËT
AÈ TILEINKA MÁR NÕJUNGAR %IGINMANNIN
UM TËKST HINS VEGAR LOKS AÈ KENNA MÁR ¹
I0OD INN UM SÅÈUSTU HELGI OG ÖVÅ KÕS ÁG
MP SPILARANN FRAM YFIR GÎMLU T¾KNINA
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
!È KAUPA SKË
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È F¹ 6ÅSAREIKNINGINN
(ELSTI VEIKLEIKI

-ESTU VONBRIGÈIN
¶EGAR ÁG KOMST AÈ ÖVÅ AÈ JËLA
SVEINNINN ER EKKI TIL
(VER ER DRAUMURINN
!È VERÈA F¾R UM AÈ HALDA LÅFI Å
POTTAPLÎNTUM
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
'EORGE "USH
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
'¾LUDÕR
(VAÈ ER MIKILV¾GAST
"ORÈA NËG AF SM¹KÎKUM UM JËLIN
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-ÅN TÒLKUN ¹ SVÎRTU BËKINNI
„Ég hef það bara ljómandi fínt,
vakti í alla nótt og kláraði lagið,
hef því ekki yfir neinu að kvarta,”
segir tónlistarmaðurinn Sigurður
Laufdal sem oftast er kallaður
Siggi Lauf. Hann sendir frá sér
nýtt lag í þessari viku og ber það
heitið Í frelsarans nafni.
„Lagið er svona mín túlkun á
svörtu bókinni góðu,” segir Siggi
og á þá við Biblíuna. Í laginu er að
finna afar beinskeytta og kómíska
texta sem snúa allir út úr sögum
Biblíunnar á einn eða annan hátt.
Sem dæmi má nefna: „Jesú var
bara hippi, á geðtrufluðu kókaín
trippi“ og „í eyðimörkinni var
hann súr enda á 40 daga kókaín
kúr,“ og er þá gamanið bara rétt að
byrja og lítið gefið í kraftaverk
frelsarans, því í kjölfarið fylgir
lýsing á því hvernig lærisveinarnir tólf borðuðu ofskynjunarsveppi
og sáu í framhaldninu Jesú ganga
á vatni.
Faðir Sigurðar er enginn annar
en tónlistarmaðurinn og predikarinn Guðlaugur Laufdal sem þekktastur er fyrir störf sín á sjónvarpsstöðinni Omega. Sigurður
segir að faðir sinn hafi ekki haft
mikið út á lagasmíðarnar að setja,
þrátt fyrir að efni lagsins gæti
skarast á við predikanir föðurins.
„Hann hringdi og óskaði mér til
hamingju með lagið, spurði mig
svo hvort mér þætti textinn ekki
skrítinn, en ég sagði honum að
hann yrði að gera það upp við sig
sjálfur og meira var það ekki.”
Sigurður hefur samið tónlist
síðan hann var 14 ára gamall en í
dag er hann 23 ára. Hann segir
undanfarið ár hafa verið nokkurs
konar vendipunkt fyrir sig í tónlist, en nú í ár, „er ég fyrst orðinn
sáttur við sjálfan mig,” segir hann
af einlægni. Siggi var mjög duglegur við að spila í allt sumar og
alveg fram á haust. Í síðasta mánuði lagði hann í langferð norður á
land þar sem hann spilaði á nokkrum stöðum og svo kom hann einnig fram á Gullkindarverðlaunum
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FRELSARANS NAFNI EFTIR HELGI

útvarpsþáttarins Capone. „Annars
ætla ég bara að koma sterkur inn á
nýju ári.“ Nafn lagsins Í frelsarans nafni átti upphaflega að vera
nafn á fyrstu plötu Sigurðar en sú
er hugmynd farin af borðinu núna.
„Nýju lögin mín eru flest á ensku,
svo að ég ætla að bíða og sjá hvort
sniðugra verði að hafa titil plötunnar á sama tungumáli,“ en nánari áform um útgáfu eru enn ekki
klár. Eins og flesta aðra tónlistarmenn dreymir Sigurð að geta
haft ofan í sig með tónlistinni
eingöngu, en annað biður
hann ekki um. Helstu
áhrifavaldar hans eru
Bubbi Morthens og Nirvana-goðið sjálft, Kurt
Cobain, en hann segir
tónlist sína þó vart líkjast þeirra.
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3JËNVARPSMAÈURINN GLAÈBEITTI !UÈ
UNN "LÎNDAL HEFUR VERIÈ IÈINN VIÈ
AÈ LEGGJA GILDRUR FYRIR ÖJËÈÖEKKTA
¥SLENDINGA Å Ö¾TTI SÅNUM 4EKINN ¹
SJËNVARPSSTÎÈINNI 3IRKUS !UÈUN
HEFUR HAFT AUGASTAÈ ¹ STËRSÎNGV
ARANUM "JÎRGVINI (ALLDËRSSYNI
SEM ¹KJËSANLEGU FËRNARLAMBI UM
NOKKURT SKEIÈ OG EFTIR
MIKIÈ BAKTJALDAMAKK
TËKST HONUM AÈ HREKKJA
"O SKEMMTILEGA OG
AFRAKSTURINN VERÈUR
SÕNDUR ¹ 3IRKUS ¹ M¹NU
DAG "JÎRGVIN HAFÈI
¹ÈUR TILKYNNT !UÈUNI
AÈ HANN MYNDI ALDREI
L¹TA GLEPJAST SEM
GERÈI HREKKJALËMINN
VITASKULD ENN ¹KAFARI
FYRIR VIKIÈ
"JÎRGVIN TALDI ÖR¹TT
FYRIR YFIRLÕSINGARNAR VISSARA AÈ BAK
TRYGGJA SIG OG BANNAÈI EIGINKONU
SINNI OG BÎRNUM ÖEIM +RUMMA
OG 3VÎLU AÈ LEGGJA !UÈUNI LIÈ EF
HANN S¾KTIST EFTIR ÖVÅ ¶AÈ KOM
SVO ¹ DAGINN AÈ HÒSBËNDAHOLLUSTA
FJÎLSKYLDUNNAR ER ËVÁFENGJANLEG ÖAR
SEM ÎLL HÎFNUÈU ÖAU !UÈUNI ÖEGAR
HANN LEITAÈI TIL ÖEIRRA "JÎGGI VAR ÖË
EKKI SLOPPINN ÖAR SEM ÒTGEFENDUR
HANS VORU TIL Å TUSKIÈ OG FENGU
SÎNGVARANN TIL ÖESS AÈ M¾TA TIL
ÖESS AÈ ¹RITA NÕJA TËNLEIKAGEISLA
DISKINN SINN ¹ FÎLSKUM FORSENDUM
"EIÈNIN VAR ÖË FULLKOMLEGA EÈLILEG Å
HUGA SÎNGVARANS SEM BEIT ¹ AGNIÈ
(UGMYNDIN VAR AÈ L¹TA "JÎRGVIN
HAFA ËNÕTA PENNA FYRIR ¹RITANIRN
AR EN SLÅKT KLÒÈUR V¾RI LÅKLEGT TIL
ÖESS AÈ HLEYPA HONUM UPP ¶AÈ
RUNNU ÖVÅ TV¾R GRÅMUR ¹ !UÈUN
OG FÁLAGA ÖEGAR "JÎGGI M¾TTI
FORINGJALEGUR MEÈ SÅNA
EIGIN PENNA (REKKUR
INN ÖËTTI ÖË HEPPNAST
SÁRSTAKLEGA VEL ÖAR
SEM UNGLINGSSTÒLKU
VAR SIGAÈ ¹ SÎNGVAR
ANN OG SÒ ¹TTI
EKKI Å VAND
R¾ÈUM MEÈ
AÈ STUÈA
HETJUNA
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Kompás á slóðum Borats í Kasakstan
„Yfirvöld í Kasakstan hafa miklar
áhyggjur af því hvernig það er
kynnt fyrir umheiminum og kvikmyndin um blaðamanninn Borat
er kannski helsta ástæðan fyrir
því,“ segir Svavar Halldórs sem á
dögunum fylgdi íslensku glímuliði
til Kasakstans en sýnt verður
frá ferðinni í fréttaskýringaþættinum Kompás í kvöld.
Kasakstan hefur verið
mikið í fréttum að undanförnu eftir að kvikmynd
gamanleikarans Sasha Baron
Cohen,
Borat:
Cultural
Learnings
of
America
for
Make Benefit
Glorious Nation
of Kazakhstan,
sló heldur betur
"/2!4 (EFUR

VERIÈ SAKAÈUR UM
AÈ HAFA +ASAKA AÈ
FÅFLUM

í gegn um allan heim. Yfirvöld í
Kasakstan segja leikarann hafa
haft þjóðina að fífli og sáu sig
meðal annars tilneydda til að birta
tveggja opnu auglýsingu í New
York Times þar sem staðreyndavillur Borats voru leiðréttar.
„Borat bregður ekki upp raunsærri mynd af landinu þótt
vissulega sé eitthvað sannleikskorn í einhverju,“ segir
Svavar sem komst í kast við
lögregluna þegar myndavélarnar
voru dregnar upp.
„Við
vorum
færðir
inni á
lítilli lögreglustöð og látnir
útskýra dvöl
okkar í landinu
í löngu máli,“
segir Svavar
og bætir við að
ekki megi þó
eingöngu
skella
skuld-
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S¹U MYNDAVÁLAR ¹ LOFTI

inni á Sasha Baron Cohen og fíflalæti hans. „Kasakstan er ekki fullkomið lýðræðisríki þótt myndin
hafi ekki bætt úr skák,“ segir
Svavar.
Fréttamaðurinn segir það hafa
komið sér í opna skjöldu hversu
mikið bil var á milli ríkra og

fátækra. „Við hittum þarna fólk í
lægstu þrepum þjóðfélagsins,
ólöglega innflytjendur með rétt
tæpar þrjú þúsund krónur á mánuði,“ segir hann. „En svo kynntumst við líka auðmönnunum sem
eru í innsta hring forseta Kasakstans.“
FGG

VINSÆLASTA
TÓNLISTIN Í DAG!
TRYGGÐU ÞÉR EINTAK AF VINSÆLUSTU TÓNLIST LANDSINS Í NÆSTU VERSLUN!

1
2
Baggalútur - Jól og blíða
100 íslensk jólalög

3

5

Sálin og Gospel - Lifandi í Laugardalshöll

Björgvin og Sinfó

Friðrik K. ásamt Þórunni Lár. - Álfar og fjöll

9

13

10

8
Lay Low - Please don´t hate me

4

Bubbi - 060606

Stóra Stundin ykkar

Óskar Pétursson - Ástarsól

Skyldueign í safnið!

Il Divo - Siempre

Todmobile - Ópus :: 6

Góða skemmtun um jólin

Selma & Hansa
Sögur af konum

The Beatles - Love
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Gagnrýnin
sjálfsskoðun

Þ

að er hollt og gott að stunda
gagnrýna sjálfsskoðun. Sumir
líta að vísu á hana sem veikleikamerki af því maður beinir einmitt
sjónum sínum að veikleikum
sínum. En í raun ber það vott um
áræði og kjark að þora að finna
sök hjá sjálfum sér og reyna að
skilja hverju maður þarf að breyta
til að vegna betur. Gagnrýnin
sjálfsskoðun er í raun alger forsenda framfara.

().3 vegar er ekkert skrýtið að
sumum standi stuggur af gagnrýninni sjálfsskoðun. Við hana kemur
nefnilega eitt og annað í ljós sem
miklu þægilegra er að vita ekki af.
Það er mjög sársaukafullt að vera
sviptur hinni ljúfu lífslygi. Það er
til dæmis ekki næstum því jafnmikið vesen að lifa í þeirri trú að
vinurinn sem fór í meðferð hafi
verið miklu verr á vegi staddur en
maður sjálfur, eins og að viðurkenna að maður hafi enga stjórn á
lífi sínu. Auðvitað er miklu þægilegra að trúa því að maður sé rúinn
trausti út af slúðri, baktali og
kjaftagangi í skinhelgu pakki sem
upphefur sjálft sig á manns kostnað, heldur en að horfast í augu við
að manni sé einfaldlega ekki
treystandi og að „skinhelga pakkið“ sé bara að ræða sín á milli um
það sem öllum má vera ljóst. Það
er miklu auðveldara að kenna
öðrum um allt sem miður fer en að
gangast við sjálfum sér.
¶6¥ er ég nú að velta þessu fyrir
mér að nýlega flutti formaður
Samfylkingarinnar flokksmönnum sínum ávarp sem töluvert
áræði þurfti til að flytja, ávarp
sem að nokkru leyti einkenndist af
gagnrýninni sjálfsskoðun. Þar
gerðust þau undur og stórmerki að
íslenskur
stjórnmálaflokkur
reyndi að gangast við vandamálum sínum í stað þess að kenna
ímynduðu „einelti“ um þau, eins
og aðrir stjórnmálaflokkar gera
um þessar mundir.
¶!¨ kom mér hins vegar ekki á
óvart að heyra Sjálfstæðismenn
hæða þennan kjark, enda myndu
þeir lenda í miklum vandræðum ef
sjálfsgagnrýni yrði lenska í hérlendri pólitík og þeir þyrftu að
leika þetta eftir. Nýleg yfirlýsing
formanns Sjálfstæðisflokksins um
að „heppilegra“ hefði verið að
míga ekki á stjórnarskrá lýðveldisins þegar innrásin í Írak var
studd á forsendum sem ekki dugðu
ríkisstjórn neins siðaðs ríkis í
heiminum til að vera sama sinnis,
er nefnilega það sem kemst næst
því að flokkast undir einhvers
konar sjálfsgagnrýni þar á bæ.
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