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Síðasti öruggi skiladagur
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Stútfullt blað af at-
vinnuauglýsingum

Reyðarfjarðarmafían 
breiðir úr sér

 Muhammad Yunus, 
hagfræðingur frá Bangladesh, 
þiggur Friðarverðlaun Nóbels í 
dag við hátíð-
lega athöfn í 
Ósló. Yunus er 
stofnandi Gram-
een-bankans
sem hjálpar 
fólki úr fátækt 
með lánveiting-
um.

Bankinn
veitir lán á 
betri kjörum en 
hefðbundnir bankar og krefst 
ekki ábyrgðarmanna eða veðs. 
Fólki er jafnframt treyst til 
endurgreiðslu og skilar peningur-
inn 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.“

Fátækt er ógn 
við heimsfrið

 Brotalöm er á því 
að tryggingaskyldu erlendra 
starfsmanna sem koma hingað til 
lands sé fullnægt og að þetta fólk 
hafi sjúkratryggingar í lagi. Land-
spítala-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 Guðjóns-
dóttur 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 endur-
hæfing. Sigrún segir að reikning-
ar séu alltaf gefnir út og innheimta 
gangi sæmilega. 

Jóhannes Pálmason, yfirlög-
fræðingur 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 ein-
staklingum, jafnvel upp á tugi 
milljóna króna, og ekki sé sjálf-
gefið að þessar upphæðir fáist 
greiddar. 

Jóhannes segir að Íslendingum 
sé skylt að veita neyðarþjónustu, 
jafnvel þó að einstaklingurinn sé 
ekki tryggður og ekki borgunar-
maður fyrir reikningnum. Ekki sé 
sjálfgefið að kostnaðurinn fáist 
greiddur og þá lendi kostnaðurinn 
á LSH eða íslenskum skattgreið-
endum.

Jóhannes segir að margir 

vinnuveitendur standi sig vel í að 
ganga eftir því að sjúkratrygging-
ar erlendra launamanna séu í lagi, 
sérstaklega stóru verktakafyrir-
tækin, en nokkur brotalöm sé hjá 
smærri verktakafyrirtækjum. 
Nokkur dæmi þess hafa komið 
upp.

Jóhannes telur að Útlendinga-
stofnun og Vinnumálastofnun 
þurfi að sjá til þess að vinnuveit-
endur gangi úr skugga um að 
erlendir launamenn hafi trygg-
ingaskírteini í lagi. Hann telur líka 
æskilegt að skilgreina hvaða þjón-
ustu íslenska ríkinu sé skylt að 
veita.  

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.  

 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 kirkjumála-
ráðherra.

Að sögn Höskuldar Sveinsson-
ar, framkvæmdastjóra prests-
setrasjóðs, fær kirkjan nú til eign-
ar 85 prestssetur, þar af eru 42 á 
kirkjujörðum en hin eru í byggð. 
Þjóðkirkjunni verður nú frjálst að 
selja þessi prestssetur eftir þörf-
um.

Ríkið fær hins vegar ýmiss 
konar hjáleigur sem voru hluti 
prestssetranna þegar samningur 

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 Þing-
velli en með þessu samkomulagi 
fær ríkið viðurkenndan eignarrétt 
sinn,“ segir Höskuldur og útskýrir 
að árið 1994 þegar prestssetur-
sjóður 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 einn-
ig 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 ríkis-
sjóðs til þjóðkirkjunnar vegna 
samkomulagsins er áætlað 35 
milljónir króna. 



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.

Metsölubók í 60 ár

edda.is

2. prentun 
komin í 

verslanir

Hannes, ertu stefnulaus?

Maðurinn sem lést í bílslysi á 
Stykkishólmsvegi aðfaranótt 

föstudags hét 
Valtýr 
Guðmunds-
son. Valtýr 
var til 
heimilis að
Árnatúni 5 í 
Stykkishólmi.
Hann  var 22 
ára, fæddur 
21. júlí árið 

1984. Valtýr var ókvæntur og 
barnlaus.

Lést í bílslysi

 Einstaklingar og fyrir-
tæki mega ekki veita hærri fjár-
hæðum en 300 þúsund krónum á 
ári til stjórnmálastarfsemi og 
opinberað verður hvaða fyrirtæki 
styrkja stjórnmálaflokka og fram-
bjóðendur í prófkjörum.

Alþingi samþykkti í gær lög 
þessa efnis, sem taka gildi 1. jan-
úar, og byggja þau á frumvarpi 
nefndar sem allir flokkar áttu 
aðild að. 

Jóhanna Sigurðardóttir, Sam-
fylkingunni, hóf baráttu fyrir 
setningu laga um fjármál stjórn-
málaflokka 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 upp-
haflegu frumvarpi í meðförum 
allsherjarnefndar en nefndin fjall-
að 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, Fram-
sóknarflokki, sem stýrði vinnu 
allsherjarnefndar í málinu, segir 
nýju lögin málamiðlun ólíkra sjón-
armiða. Sátt hafi verið um þau í 
nefnd forsætisráðherra og for-

menn flokkanna komið að vinn-
unni. „Ég held að þetta verði til að 
styrkja lýðræðið því ríkisframlög-
in gera fleirum mögulegt að bjóða 
sig fram til þings eða sveitar-
stjórna,“ segir Guðjón Ólafur.

Jóhanna Sigurðardóttir hefði 
viljað sjá ákvæði í lögunum um 
þak á auglýsingakostnað í kosn-
ingabaráttu og að framlög ein-
staklinga 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 sam-
þykkt í gær og fyrradag, meðal 
annars um flutning verkefna frá 
dómsmálaráðuneytinu til sýslu-
manna, um ólögmæti skráningar 
lögheimilis í sumarbústöðum og 
um lækkun matarskatts.

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.

 Fjórir ungir Grænlend-
ingar 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 fimmmenning-
arnir nú að greiða sektir upp á 
allt að 62.000 íslenskar krónur 
hver.

Veiddu ísbjörn 
með snöru

 Rússnesk stjórnvöld 
hyggjast senda rannsóknarlög-
reglumenn til Bretlands til að 
grennslast fyrir um lát njósnarans 
fyrrverandi, Alexanders Litvin-
enko, að því er rússneski saksókn-
arinn greindi frá í gær.

Breska rannsóknarlögreglan 
fylgist nú með yfirheyrslum í 
Rússlandi á aðilum tengdum láti 
Litvinenkos, en Rússar tilkynntu á 
fimmtudaginn að rússneskri rann-
sókn á málinu yrði hleypt af stokk-
unum.

Þýska lögreglan hefur fundið 
leifar af geislavirkni í íbúð fyrr-
verandi eiginkonu Dmitris Kov-
tun, mannsins sem hitti Litvin-
enko á hóteli daginn sem hann 
veiktist. Hann dvelur nú á sjúkra-
húsi í Moskvu og hlýtur meðferð 
vegna eitrunar. Annar Rússi sem 
hitti Litvinenko á hótelinu, Andrei 

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.

Rússar senda menn til Lundúna

Breska ríkisstjórnin 
reyndi án árangurs að sannfæra 
Bandaríkin um að leysa ekki upp 
íraska herinn eftir að Hussein-
stjórnin hafði verið felld í 
Íraksstríðinu. Þetta sagði Geoff 
Hoon, fyrrverandi varnarmála-
ráðherra Breta, í gær. 

„Við töldum á lokastigum átak-
anna 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 ákvörðun-
in um að fjarlægja félaga Baath-
flokksins úr stjórnunarstöðum 
hafi stuðlað að aukinni starfsemi 
uppreisnarmanna.

Vildi ekki leysa 
upp her Íraka

 Tæplega fimm þúsund 
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 fram-
kvæmd. Forsætisráðherra skilaði 
síðan skýrslunni af sér á föstu-
dagskvöld.

Í henni kemur fram að 4.634 
börn á landinu búi í fátækt. Til að 
ákvarða fátæktina var notast við 
reikniaðferð OECD sem miðast 

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

með aðeins helminginn af miðtekj-
um er það komið undir fátækram-
örk að mati OECD. Ýmsir þættir 
hafa áhrif á efnahag barnafjöl-
skyldna.Til dæmis eru yngri for-
eldrar með bágbornari efnahag en 
eldri og börn sem búa hjá einstæð-
um foreldrum eru líklegri til að 
falla undir fátæktarmörkin.

Helgi Hjörvar, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, sagði í kvöldfrétt-
um Stöðvar 2 í gær að þessi staða 
væri óviðunandi. Íslendingar 
væru eftirbátar hinna Norður-
landanna sem væru augljóslega að 
ná umtalsvert betri árangri í að 
nota skatt- og bótakerfið til að 
fækka fátækum börnum. 

Verið er að endurbyggja 
virkjun sem athafnamaðurinn 
Jóhannes Reykdal gangsetti í 
Hamarskotslæknum í Hafnarfirði 
fyrir hundrað árum.

Unnið hefur verið að lagningu 
aðrennslisstokks og aðrennslis-
pípu virkjunarinnar, auk þess 
sem bygging stöðvarhúss hennar 
sem staðsett verður í undirgöng-
unum 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 pípurn-
ar.

Vatni hleypt á 
pípurnar á ný





Það er mjög alvarlegt 
að borgarráðsfulltrúar 

Samfylkingarinnar skuli reyna að 
sverta mannorð embættismanns 
borgarinnar sér til pólitísks fram-
dráttar

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
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Kaffivél, brauðrist
og hraðsuðukanna
í sama stíl. Nútíma tækni
og ný glæsileg hönnun.

 executive edition

Brauðrist
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.

Hraðsuðukanna
Jólaverð: 7.900 kr. stgr.

Kaffikanna
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.
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 Forsvarsmenn Birtings 
ehf. íhuga nú að fara í mál við 
Birtíng tímaritaútgáfu ehf., sem 
gefur meðal annars út Bleikt og 
blátt, Mannlíf og Vikuna. Útgáfu-
félagið var stofnað á þessu ári, en 
Birtingur ehf. er fjárfestinga- og 
verktakafyrirtæki, stofnað 1997.

Starfsmenn Birtings ehf. segj-
ast 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 

Birtingi ehf. borist samningar um 
lífeyrissparnað starfsmanna Birt-
íngs, með kennitölu Birtings. 

Eva Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Birtings, segir 
þetta orðið fullgróft. „Ef starfs-
menn fyrirtækisins fara til útlanda 
vita þeir aldrei nema gjaldfallnir 
reikningar bíði þeirra þegar þeir 
snúa heim. Það koma enn reikn-
ingar 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, markaðs-
stjóri 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“. 

Birtíngur truflar Birting eldri

 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 látn-
ar en 160 voru fluttir á brott og tíu 
lagðir inn á sjúkrahús með reyk-
eitrun. Tveir starfsmenn spítalans 
eru sagðir látnir. 

Verið er að rannsaka brunann 
sem er sá mannskæðasti í Moskvu 
í þrjú ár en yfirvarðstjóri slökkvi-
liðsins telur að kveikt hafi verið í 
spítalanum.

Eina leiðin út 
reyndist læst

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, sýslumaður-
inn 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 rannsóknarinn-
ar og þar af leiðandi ekki unnt að 
staðfesta gæsluvarðhaldið. 
Maðurinn er grunaður um að hafa 
veitt fórnarlambi sínu lífshættu-
legan áverka með því að stinga 
hann í lifrina. 

Grunaður um 
hnífstungu

 Meirihlutinn í borgar-
stjórn segir málflutning fulltrúa 
Samfylkingarinnar varðandi eign-
arnám á landi Kjartans Gunnars-
sonar vera ótrúlega lágkúrulegan.

Borgarstjóri afréð í sumar að 
una úrskurði matsnefndar eignar-
námsbóta og greiða Kjartani 
Gunnarssyni, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Sjálfstæðisflokks-
ins, 208 milljónir króna fyrir tæpa 
fjóra hektara lands í Norðlinga-
holti. Ákvörðunin var ekki borin 
undir borgarráð.

Skiptust fylkingar í borgarráði 
á harðorðum bókunum um málið á 
fundi á fimmtudag. Komu fram 
mismunandi túlkanir á minnis-
blaði skrifstofustjóra lögfræði-
sviðs, Kristbjargar Stephensen, 
sem jafnframt gegnir stöðu borg-
arritara.

„Ekki verður annað af minnis-
blaðinu ráðið en að það sé skrifað 
til að afla stuðnings borgarstjóra 
við að fara með málið fyrir dóm-
stóla þótt „ekki væri á vísan að 
róa“ um niðurstöðu dómstóla og 
þannig geti fjárhagsleg áhætta 
falist í því,“ segir í bókun Sam-
fylkingar.

Borgarráðsfulltrúar Framsókn-
arflokks og Sjálfstæðisflokks 
sögðu þetta vera grófan útúrsnún-
ing. Í minnisblaðinu væru færð 
fyrir því rök að miklu öruggara 
væri fyrir hagsmuni borgarsjóðs 
að una niðurstöðu matsnefndar-
innar: „Í bókun borgarráðsfulltrúa 
Samfylkingar er með afar ómerki-
legum hætti reynt að gefa annað 
til kynna.“

Borgarráðsfulltrúar Samfylk-
ingar sögðu meirihlutann fara 
rangt með ummæli Kristbjargar á 

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 

áður en fulltrúar meirihlutans 
sögðu að lokum að fulltrúar Sam-
fylkingar færu með algjör ósann-
indi:

„Er hreint ótrúlegt að borgar-
ráðsfulltrúar Samfylkingarinnar 
skuli ástunda svo lágkúrulegan 
málflutning. Það er mjög alvar-
legt að borgarráðsfulltrúar Sam-
fylkingarinnar skuli reyna að 
sverta mannorð embættismanns 
borgarinnar sér til pólitísks fram-
dráttar.“

Í Fréttablaðinu 30. nóvember 
var haft eftir Kristbjörgu Step-
hensen að Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri hefði farið að til-
lögu hennar um að una úrskurði 
matsnefndar eignarnámsbóta.

Samfylkingin sökuð 
um ótrúlega lágkúru 
Borgarstjórnarmeirihlutinn segir fullyrðingar Samfylkingarmanna um eignar-
nám á landi Kjartans Gunnarssonar vera algjör ósannindi. Hart var tekist á í 
borgarráði um túlkun á minnisblaði skrifstofustjóra lögfræðisviðs um málið.

Piltur á Selfossi hefur 
verið sektaður um 70 þúsund krón-
ur 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. Dómar-
inn sagði að þótt aksturinn hafi 
verið „verulega óábyrgur“ þá hafi 
hann ekki verið vítaverður og því 
ekki rétt að svipta piltinn ökurétt-
indum eins og sýslumaður 
krafðist.

Reykspólaði 
fyrir 70 þúsund

Forseti Palestínu, 
Mahmoud Abbas, hótaði í gær að 
boða til kosninga snemma til að 
ljúka stjórnarkreppu í landinu. 
Hann sagðist þó vera opinn fyrir 
sáttum við 
Hamas-
samtökin um 
stjórnarmyndun
og nefndi enga 
dagsetningu
fyrir kosningar.

Leiðtogar
ríkisstjórnar
Hamas segja 
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 efnahagsþvingun-
um gegn Palestínu lyki.

Hótar að flýta 
kosningum
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 Að undirbúningi sölu á 
hlut ríkisins í Íslenskum aðalverk-
tökum (ÍAV) komu, auk einkavæð-
ingarnefndar og Landsbankans, 
Stefán Friðfinnsson, þáverandi 
forstjóri ÍAV, aðrir helstu stjórn-
endur félagsins og endurskoðandi 
þess, Benoný T. Eggertsson. Þess-
ir aðilar undirbjuggu meðal ann-
ars öll þau kynningargögn sem 
aðrir bjóðendur í félagið fengu 
afhent og stjórnuðu upplýsinga-
flæði 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 kynn-
ingargögn fyrir útboðið unnin í 
samráði við og eftir upplýsingum 
stjórnenda ÍAV. Á sama fundi til-
kynntu stjórnendurnir, með Stef-
án Friðfinnsson, þáverandi for-
stjóra í forsvari, að þeir ætluðu 
sér að bjóða í hlut ríkisins í félag-
inu. Þar var einnig fært til bókar í 
fundargerð að skýrt væri í kynn-
ingargögnum að allar upplýsingar 
sem veittar væru um fyrirtækið 
til annarra bjóðenda myndu tak-
markast við þær upplýsingar sem 
kynntar hefðu verið í Kauphöll 
Íslands. Þar eru ekki birtar tæm-
andi upplýsingar um félagið. Því 
höfðu stjórnendurnir aðgang að 
miklum upplýsingum um innviði 

ÍAV og eignir sem aðrir bjóðend-
ur höfðu ekki.

Í reglum ÍAV um meðferð trún-
aðarupplýsinga segir að „trúnað-
arupplýsingar 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 stjórn-
endanna, háð samþykki forstjóra 
ÍAV, Stefáns Friðfinnssonar. 

Í samningi einkavæðingar-
nefndar við Landsbankann um 
umsjón með sölunni var hlutverk 
bankans meðal annars það að ann-
ast samskipti við stjórnendur ÍAV 

og eftirfylgni gagnvart tilboðs-
gjöfum og stjórnendum ÍAV vegna 
upplýsingagjafar. Þegar um þetta 
var samið var þegar vitað að þess-
ir stjórnendur, sem samkvæmt 
samningnum áttu að veita bjóð-
endum 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 Frétta-
blaðinu í gær annaðist síðan Jón 
Sveinsson, fulltrúi Framsóknar-
flokksins í einkavæðingarnefnd, 
formaður hennar og þáverandi 
stjórnarformaður ÍAV, kynning-
una fyrir öðrum bjóðendum vegna 
forfalla stjórnendanna. Þeir voru 
þá komnir hinum megin við borð-
ið sem mögulegir kaupendur. Sú 
kynning dró upp fremur dökka 
mynd af rekstri félagsins að sögn 
stefnenda. 
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 Samkvæmt nýrri DNA-
rannsókn var Henri Paul, 
ökumaður Díönu prinsessu, 

ölvaður nóttina 
sem hann ók 
með hana á 
steinstólpa í 
París með 
þeim afleiðing-
um að hún lést. 
BBC-sjón-
varpsstöðin
sýnir heimild-
armynd í dag 
þar sem þetta 
kemur fram.

Niðurstaða tveggja ára 
rannsóknar franskra yfirvalda 
var sú að Paul hefði verið undir 
áhrifum áfengis og þunglyndis-
lyfja 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.

Ökumaðurinn 
var ölvaður

Greiðir þú afnotagjöld?

Ferðu í jólahlaðborð?

Réðu upplýsingaflæðinu
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. 

 Rjúpnaveiðin haustið 2006 
er mun minni en í fyrra, sam-
kvæmt skoðanakönnun sem Skot-
veiðifélag Íslands gerði á meðal 
félagsmanna sinna. Líklegt er 
talið að veiðin í ár sé á milli þrjá-
tíu þúsund og 37 þúsund fuglar. 
Helstu ástæður fyrir lítilli veiði 
eru óhagstætt veður, fáir veiði-
dagar 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 við-
unandi veiði um 45 þúsund fugla. 
Sigmar B. Hauksson, formaður 
Skotvís, telur að aðeins hafi sex-
tán dagar af 25 nýst til veiða 
vegna veðurs og tekur fram að 

rjúpan hafi verið dreifð vegna 
umhleypinga. Líklega hafi kulda-
hret í maímánuði haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir stofninn, enda 
hafi rjúpnaveiði verið léleg í 
öllum landshlutum nema helst á 
Austfjörðum.

Könnunin leiddi í ljós að meiri-
hluti félagsmanna er ánægður 
með skipulag veiðanna. Nánast 
allir virtu veiðibann frá mánu-
degi 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.

Margir veiddu ekkert í haust

Húsfundur í Boðagranda 7 
hefur veitt Sokol Hoda leyfi fyrir 
gervihnattadiski utan á húsinu. Disk-
urinn hefur verið sumum íbúum fjöl-
býlishússins þyrnir í augum frá því að 
hann var settur upp í fyrra.

Sokol Hoda er íslenskur ríkisborg-
ari ættaður frá Kosovo. Í samtali við 
Fréttablaðið fyrir mánuði sagðist 
Sokol nota diskinn til að ná sjónvarps-
útsendingum á móðurmálinu, ekki 
síst barna sinna vegna.

Leyfi byggingarfulltrúa fyrir upp-
setningu 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. Sam-
þykkt hafi verið í leynilegri atkvæða-
greiðslu að diskurinn fengi að vera 
áfram á húsvegggnum. Ekki var 
hljómgrunnur fyrir málamiðlunartil-
lögu 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 niður-
stöðu húsfundarins. 

Leyfa sjónvarpsdisk á húsvegg 

„Ég og fjölskylda 
mín erum í sjokki,“ segir Sokol 
Hoda, íbúi á Boðagranda 7.

Í lok september fékk Sokol bréf 
frá byggingafulltrúanum í Reykja-
vík. Þar sagði að leyfi sem Sokol 
fékk í júní í fyrra fyrir gervi-
hnattadiski utan á blokkinni á 
Boðagranda yrði afturkallað. Tveir 
íbúðareigendur í blokkinni hefðu 
kært diskinn og þeir hefðu réttinn 
sín megin þar sem byggingafull-
trúinn hafði heimilað diskinn án 
þess að nægjanleg mæting hefði 
verið á aðalfund félagsins. Á aðal-
fundinum í þvottahúsinu á Boða-
granda í maí í fyrra samþykktu 
fimmtán diskinn en tveir voru á 
móti. Alls er sextíu íbúðir í hús-
inu.

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 húss-
ins 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 veikbyggð-
ur til að standast þá vinda sem 
leiki um þak hússins á Boða-
granda 7.

Að sögn Sokols hefur hann 

þegar fengið undirskriftir allra í 
blokkinni nema Gunnars og Krist-
ínar en til þess að fá aftur leyfið 
fyrir diskinum þarf að kalla saman 
húsfund þar sem tveir þriðju hlut-
ar íbúðareigendanna mæta og 
meirihluti þeirra þarf að sam-
þykkja diskinn. En Sokol gengur 
illa að fá fund í húsfélaginu. Nýlega 
tók annar andstæðinga hans í disk-
amálinu, Kristín Hinriksdóttir, við 
formennsku í félaginu.

„Lögfræðingur minn sendi for-
manni húsfélagsins bréf fyrir 
nokkrum vikum og óskaði eftir 
því að boðað yrði til húsfundar 
eins og ég á rétt á. Hún hefur ein-
faldlega ekki svarað bréfinu,“ 
segir Sokol.

„Ég vil ekki svara þessu,“ svar-
ar Kristín formaður, aðspurð 
hvort það væri rétt að hún hefði 
ekki svarað beiðni Sokols um hús-
félagsfund.

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. 

Kosta Hannes  
átta milljónir

 Fimm hangikjöts-
lærum var stolið úr matvöru-
verslun 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 verslunar-
miðstöð 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 þjófnað-
ur aukist í kringum hátíðarnar.

Bíræfinn þjófur 
stal hangikjöti





 Háttsettir erindrekar 
Evrópusambandsins funduðu í 
gær um það hvernig bregðast 
skyldi við tilraun Tyrkja til að fá 
því afstýrt að hlé yrði gert á aðild-
arviðræðum þeirra að samband-
inu 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 stækkun-
armál ESB í framkvæmdastjórn-
inni. 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. Sam-
kvæmt tilboðinu kváðust Tyrkir 
tilbúnir til að opna eina höfn fyrir 
viðskiptum frá gríska hluta Kýpur 
gegn því að ESB opnaði fyrir við-
skipti við hinn einangraða tyrk-
neska hluta eyjunnar. 

Tyrkir hafa fram til þessa ekki 
viljað fallast á að tollabandalags-
samningur 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 Kýpur-
Grikkja. Síðan Tyrkir gerðu inn-
rás á Kýpur árið 1974, undir því 
yfirskini að vilja afstýra meintri 
yfirvofandi sameiningu eyjunnar 

við Grikkland, hafa Kýpur-Tyrkir 
haldið úti eigin aðskilnaðarlýð-
veldi, sem Tyrkir einir viður-
kenna. Eina alþjóðlega viður-
kennda ríkið á Kýpur er lýðveldi 
Kýpur-Grikkja, sem Tyrklands-
stjórn á ekki í neinum tengslum 
við og bannar eigin þegnum að 
eiga viðskipti við. 

Fastafulltrúar aðildarríkja ESB 
sátu fram á kvöld í gær á rökstól-
um bak við luktar dyr um þetta og 
önnur mál sem verða á dagskrá 
leiðtogafundar sambandsins í lok 
næstu viku. Finnska ESB-for-
mennskan hafði gefið tyrkneskum 
stjórnvöldum frest sem rann út nú 
í vikunni til að fullgilda fjölgun 
aðildarríkja að tollabandalags-
samningnum. Yrðu þau ekki við 
þessu myndu aðildarviðræðurnar 
við Tyrki „frystar“ í bili.

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.

 Samstarfshópurinn um 
Ljósberann valdi Gísla Hrafn 
Atlason, mannfræðing og ráðs-
konu í karlahópi Femínistafélags 
Íslands, Ljósberann árið 2006 við 
athöfn í Hinu húsinu á föstudag-
inn. 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 karl-
menn til ábyrgðar gegn kyn-
bundnu ofbeldi í samfélaginu.

Gísli er mjög ánægður með við-
urkenninguna og segir hann að 
annars vegar sé verið að veita 
honum hana fyrir starf hans í 

karlahópi Femínistafélagi Íslands 
og eins fyrir að hvetja til breyt-

inga á kynferðisbrotakafla hegn-
ingarlaganna. „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 aukn-
um mæli farnar að starfa utan 
heimilis. Hann segist ekki taka 
viðurkenninguna alfarið til sín 
heldur eigi allir í karlahópi Femín-
istafélagsins hlut í henni með 
honum. -

Heiðraður fyrir baráttuanda 
Atvinnuleysis-

bætur hækka um 2,9 prósent um 
næstu mánaðamót. Þetta er í 
samræmi við yfirlýsingar 
ríkisstjórnarinnar vegna kjara-
samninga á almennum vinnu-
markaði. Í forsendum fjárlaga 
fyrir árið 2007 er gert ráð fyrir 
að launa- og verðlagsbætur á 
fjárlagalið Atvinnuleysistrygg-
ingasjóðs 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 forsendunefnd-
ar SA og ASÍ frá því í fyrra.

Hækka um 2,9 
prósent 2007

ver er aðstoðarmaður dóms-
málaráðherra?

Hversu gamall varð Hemmi 
Gunn í gær?

Hvað heitir önnur sólóplata 
Gwen Stefani?

 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 útsending-
arstyrk 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 samvinnu-
verkefni Hafnarfjarðarbæjar, 
fjölmiðladeildarinnar í Flens-
borg og Alþjóðahúss.
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Nýr dómur Hæstaréttar í 
faðernismáli Lúðvíks Gizurarsonar 
hæstaréttarlögmanns gegn tveim-
ur börnum Hermanns Jónassonar 
fyrrverandi forsætisráðherra veld-
ur vonandi vatnaskilum í langvar-
andi 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 mannerfðafræði-
leg rannsókn á lífsýnum úr móður 
hans og Hermanni til viðurkenn-
ingar á því að Hermann sé faðir 
hans.

Börn Hermanns höfnuðu því og 
hefur málið verið rekið fyrir dóm-
stólum síðan 2004. Það hófst raunar 
með því að Lúðvík höfðaði véfeng-
ingarmál árið 2003 fyrir dómstól-
um til staðfestingar á því að Gizur, 

eiginmaður móður hans væri ekki 
faðir hans. Dómur gekk í því máli í 
byrjun árs 2004. Sannað hafði verið 
með mannerfðafræðilegum rann-
sóknum að Gizur gæti ekki verið 
faðir Lúðvíks. Lúðvík er því föður-
laus 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 sam-
band 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 jafn-
harðan kært til Hæstaréttar, sem 
hnekkti báðum dómunum. 

Héraðsdómur hafði heimilað að 
systkin Lúðvíks yrðu leidd til vitn-
is. Systir hans lést óvænt og ótíma-
bært í millitíðinni, en bróðir hans 
mun bera vitni, að gengnum dómi 
Hæstaréttar. Jafnframt liggur fyrir 
dómnum yfirlýsing frá báðum syst-
kinunum um að aldrei hafi verið 
talað öðruvísi á bernskuheimili 
Lúðvíks en svo að Gizur væri ekki 
faðir hans heldur Hermann. Í kjöl-
far 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.

Bróður heimilt að bera vitni

 Sjötíu ára afmæli Trygg-
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 lif-
andi og greinargóðan með tilliti til 
mismunandi þarfa notenda. 

Á afmælisfagnaðinn mættu 
fulltrúar félagasamtaka og stofn-
ana sem TR hefur samskipti við 
ásamt starfsfólki stofnunarinnar. 

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis- 
ráðherra, hélt ávarp á afmælishá-
tíðinni og gerði þá að umtalsefni 
þá háværu gagnrýni á almanna-
tryggingakerfið að það sé bæði 

flókið, torskiljanlegt og þunglama-
legt. En sú krafa hefur komið 

fram, meðal annars frá Öryrkja-
bandalaginu 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 hug-
myndir og jafnvel tillögur um vel-
ferðar- og almannatryggingakerfi 
á 21. öld.

Krafa um að einfalda kerfið

 Joseph Kabila tók 
við forsetaembættinu í Eystra-
Kongó 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.

Kabíla tekinn 
við sem forseti

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 sentimetr-
um 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 trúarhóp-
um og væru bæði borgar- og 
sveitabúar.

Of stórir fyrir 
Indverja





greinar@frettabladid.is

N
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 við-
skiptahalli 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 sam-
drætti 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 fylg-
ir 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 vaxta-
kostnaði. Í hve miklum mæli slíkt verður er ómögulegt að sjá 
fyrir, en ljóst að full ástæða er til þess að fara varlega á næst-
unni 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 hávaxtatíma-
bilið 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 aðhalds-
kröfu 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. 

Kosningavetur á 
yfirdrætti

Ekkert er eins mikilvægt fyrir íslensk-
an almenning og að koma á jafnvægi 

í íslensku samfélagi og hagkerfi. Loforð 
stjórnarflokkanna til almennings um 
betri kjör í formi skattalækkana og hærri 
húsnæðislána hafa því miður reynst 
bjarnargreiði. Nýir útreikningar sýna að 
verðbólga undanfarinna ára, sem rekja 
má til efnahagsstefnu ríkisstjórnarinn-
ar, hefur étið upp allan ávinninginn af 
lægra skatthlutfalli hjá venjulegum fjölskyldum og 
það sem verra er, skuldabyrði þessara heimila hefur 
aukist verulega. 

Tökum dæmi af hjónum með 500.000 krónur í 
heildartekjur á mánuði sem tóku 12,5 milljóna króna 
húsnæðislán til 20 ára árið 2003. Þessi hjón hefðu að 
öðru jöfnu fengið 110 þúsund krónur vegna lægri 
skatta á kjörtímabilinu. Verðbólgan hefur hins 
vegar hækkað afborgunina af húsnæðisláni þeirra 
um jafnháa upphæð, m.ö.o. skattalækkunin er öll 
farin í hærri afborganir af húsnæðisláninu. En það 
segir ekki alla söguna – uppreiknaður höfuðstóll 
húsnæðislánsins hefur hækkað um 1 milljón króna 

umfram það sem gerst hefði ef verð-
bólgan hefði verið í samræmi við mark-
mið Seðlabankans. Sú hækkun veldur því 
að hjónin munu greiða vexti af þessari 
viðbótar milljón næstu 16 árin.

Hvað er til ráða? Við þurfum að stuðla 
að nýju jafnvægi í efnahagsmálum, draga 
úr stóriðjuframkvæmdum sem valda 
krampakenndri þenslu en þess í stað 
skapa atvinnulífinu heilbrigt starfsum-
hverfi. Við getum dregið til okkar þekk-
ingarfyrirtæki m.a. í fjármálastarfsemi 
en jafnvægi er alger forsenda þess að þau 
leiti hingað til lands. Við þurfum að styrkja 

þann grundvöll sem getur staðið undir öflugu þekk-
ingarhagkerfi í landinu – menntastofnanir, öflugar 
samgöngur og háhraðanettengingu um land allt. Og 
við verðum að skoða af fullri alvöru aðild að Evr-
ópusambandinu, því upptaka evru myndi – þegar 
fram líða stundir – stuðla að auknu jafnvægi í okkar 
efnahagsmálum, styrkja rekstrarskilyrði fyrir-
tækja og bæta verulega kjör heimilanna í landinu. 
Öflug fyrirtæki og fjársterkir einstaklingar flýja 
nú krónuna unnvörpum en íslenskur almenningur 
situr fastur í rússíbananum. 

Höfundur er formaður Samfylkingarinnar.

Leiðin til jafnvægis

Einn 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 linnu-
lausrar fótboltaiðkunar. Við 
vorum svo sem ekki neinir 
snillingar í þessari íþrótt en það 
vantaði hvorki áhuga né keppnis-
skapið. 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, keppnis-
skapið 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 samherjun-
um veik von um að nú væri 
komið að því, að knattspyrnu-
hæfileikar 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 

mikilvægt að einmitt formaður-
inn sé í stuði“. Mörður var að 
reyna að útskýra fyrir lesendum 
blaðsins þá kenningu Ingibjargar 
að þingflokkurinn hafi á undan-
förnum 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 Samfylkingar-
innar hlýtur að vera erfitt að 
kyngja því að formaðurinn skuli 
varpa ábyrgðinni yfir á þing-
mannahópinn með þeim hætti 
sem hún gerir. Össur Skarphéð-
insson, 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. Samfylking-
in 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 Samfylking-
arinnar 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 Samfylking-
arinnar, 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 ímyndar-
vandi.“  Ímyndarfræðingar 
Samfylkingarinnar standa nú 
frammi fyrir þessu tröllvaxna 
verkefni.

Að skynja erindið



Ingólfur heldur námskeið um land allt í byrjun næsta árs.
Selfoss • Vestmannaeyjar • Egilsstaðir • Húsavík • Akureyri • Blönduós • Isafjörður • Stykkishólmur • Keflavík • Reykjavík

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

Gefðu milljónir í jólagjöf

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 nám-
skeiðið 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

  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.
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Microsoft Dynamics CRM gerir sölu- og markaðsfólki kleift
að beina sérsniðnum skilaboðum til núverandi og væntan-
legra 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

Maritech

Styttu söluferlið
og auktu söluna

Vátryggingafélag Íslands 
greiddi viðskiptavinum sínum 

alls um 6,5 milljarða króna í trygg-
ingabætur 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 tölvu-
póstsendingar 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 ástæð-
um 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 til-
tekna 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 eigin-
lega 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 tryggingafélag-
inu sem þeir „eigi rétt á að fá til 
baka“ í formi tjónsuppgjörs. Það 
er auðvitað ekki svo heldur borg-
ar tryggingartaki tryggingafélag-

inu fyrir að 
taka á sig 
áhættu og 
skuldbinda
sig til að 
greiða
bætur ef 
viðkom-
andi verður 
fyrir tjóni 
sem trygg-
ingin nær 
yfir. Tjóns-

uppgjör 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 heildar-
upphæð 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 viðkom-
andi. Fyrir nokkrum árum, áður 
en ég réðst til starfa hjá Vátrygg-
ingafélagi 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 trygginga-
skilmálunum er alls ekkert „smátt 
letur“ að finna. Skilmálar ein-
stakra trygginga á okkar vegum 
eru vel skilgreindir og útskýrðir á 
sérstökum blöðum og í bækling-
um sem viðskiptavinir fá afhenta 
þegar þeir kaupa tryggingar. Sé 
skilmálum síðan breytt er við-
skiptavinum undantekningarlaust 
sent bréf þar að lútandi til kynn-
ingar 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 vátryggingavernd-
in sé víðtækari en þar er kveðið á 
um.  Algengt er til dæmis að fólk 
rugli saman skilmálum innbús-
tryggingar annars vegar og hús-
eigendastryggingar hins vegar og 
telji að innbústrygging nái til tjóns 
á teppi eða parketi. Staðreyndin er 
hins vegar sú að engin innbús-
trygging bætir tjón á gólfefnum 
heldur kemur þar til kasta húseig-
endatryggingar.

Tryggingastarfsemi er í eðli 
sínu áhættusöm atvinnugrein og 
aldrei að vita hvað morgundagur-
inn 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 endan-
lega 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 aug-
ljós 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.

Smátt letur og tryggingabætur

Frjálslyndi flokkur-
inn hefur lagt fram 

þingsályktunartillögu
um að fela stjórnvöld-
um að hefja undirbún-
ing þess að afnumin 
verði verðtrygging 
húsnæðislána.

Helstu rök fyrir 
afnámi verðtryggingar lána eru 
þau að hún kemur í veg fyrir að 
vaxtahækkanir sem Seðlabank-
inn beitir til að slá á þenslu virki 
sem skyldi. 

Fylgjendur verðtryggingar 
hafa talið að með verðtryggingu 
lána á Íslandi sköpuðust forsend-
ur fyrir lægri vöxtum og stöðug-
leika en sú hefur alls ekki orðið 
raunin. Íslendingar búa við hæstu 
vexti í Evrópu og frá því að gríð-
arleg hækkunarhrina stýrivaxta 
hófst í maí 2004 hafa stýrivextir 
hækkað um 264% en verðbólga 
hefur fjórfaldast á sama tíma.

Þetta sýnir að hækkun stýri-
vaxta hefur alls ekki tilætluð 
áhrif, enda bera langtímalán 
jafnan fasta verðtryggða vexti. 
Breyting stýrivaxta hefur lítil 
sem engin áhrif á verðtryggðu 
lánin og þar með hefur umrædd 
hækkun stýrivaxta lítil áhrif til 
að minnka þenslu. Einu merkjan-
legu áhrif stýrivaxtahækkana 
varða minni fyrirtæki og ein-
staklinga sem tekið hafa skamm-
tímalán. Búast má við að stýri-
vaxtahækkunin snerti einkum þá 
sem standa hvað lakast að vígi 
við öflun lánsfjár.

Vilhjálmur Egilsson, fram-

kvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, 
tekur í nýju frétta-
bréfi samtakanna 
undir sjónarmið 
Frjálslynda flokksins 
um að hagstjórnar-
tæki Seðlabankans 
virki ekki sem skyldi.

Íslenskt fjármálakerfi 
er orðið hluti af alþjóðlegu 
umhverfi og þess vegna þarf að 
aðlaga reglur þess og kjör því 
sem almennt gerist í vestrænum 
ríkjum. Lánskjör íbúðalána til 
almennings eru einn þeirra þátta 
sem þarf að aðlaga en í Evrópu 
heyra verðtryggingar til algerra 
undantekninga.

Það er mjög mikilvægt að hafa 
í huga að afnám verðtryggingar 
mun ekki skerða hag lánveitenda 
eins og lífeyrissjóðanna til lengri 
tíma litið. Afnám verðtryggingar 
yki á stöðugleika í efnahagslífinu 
þar sem lánastofnanir þyrftu í 
auknum mæli að taka tillit til 
stýrivaxta Seðlabankans í öllum 
ákvörðunum sínum. 

Við afnám verðtryggingar 
gæti lánveitandi ekki varpað allri 
ábyrgð á verðbólguáhættu á lán-
takandann og það mundi ýta 
undir ábyrga efnahagsþróun. Við 
breytinguna mundi einnig skap-
ast þrýstingur til lækkunar 
vaxtastigs í landinu þar sem lán-
veitendur og lántakendur yrðu að 
taka mið af raunhæfum vaxta-
kröfum.

Höfundur er þingmaður Frjáls-
lynda flokksins.

Afnemum   
verðtrygginguna
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SETT HÚSGAGNAVERSLUN • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 534 1400 • WWW.SETT.IS

OPNUNARTÍMI: MÁNUD - FÖSTUD 11:00 - 18:00 LAUGARDAGA 11:00 - 16:00 SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

VISA OG EURO
RAÐGREIÐSLUR

kr. 99.900.-
JANE TUNGUSÓFI
Notalegur tungusófi sem hentar fyrir framan sjónvarpið. 
Fáanlegur í dökku og ljósu.

Rafmagnsnudd

kr. 49.900.-
MEGAN HÆGINDASTÓLL
Þægilegur hægindastóll klæddur vönduðu ítölsku leðri. 
Rafmagnsnuddstóll með mörgum stillingum. Er einnig fáanlegur 
með Microfiber áklæði (kr. 43.900.-).

Sett kynnir vönduð húsgögn
á sannkölluðu jólaverði

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

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.

TORKELSON

VISCOLEX

Bjóðum einnig Viscolex heilsukodda 
á aðeins kr. 4.900.-  en þeir hafa slegið
rækilega í gegn hjá okkur.

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.

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

Ný sending
af svefnsófum.
Komdu við og
skoðaðu úrvalið.



„Í meðförum góðra skálda eru áhrif 
orða slík að við skiljum þau ekki til 

hlítar.“

Nóbelsverðlaunin afhent í fyrsta sinn

„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 spýt-
unni við afmælið. Ég er nú 
til að mynda að hætta sem 
fastráðinn leikari við Þjóð-
leikhúsið en er samt fjarri 
því að hætta að leika.“ 

Á ferli sínum við Þjóð-
leikhúsið hefur Sigurður 
leikið á annað hundrað hlut-
verka og það allt síðan hann 
kom fyrst fram á sviðið í 
leikritinu Ferðinni til 
tunglsins, sem frumsýnt 
var 5. janúar 1957. En Sig-
urður hefur ekki látið sköp-
unarkraftinn nema staðar 
við leiklistina heldur einnig 
tekist á við að yrkja, þýða 

og sitthvað fleira. „Það er 
satt, ég hef alltaf verið hald-
inn forvitni um tilveruna og 
manneskjuna og því fylgir 
ákaflega rík tjáningarþörf. 
Þörf til þess að tjá umhverfi 
sitt, upplifanir og tilfinn-
ingar. Þessi sköpunarþörf 
er tengd sextugsafmælinu 
því um þessar mundir 
kemur út hljóðbók sem heit-
ir „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 stór-
tónleikum 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 sterk-
ar taugar til Lennons, listar 
hans og lífssýnar allt frá 
því snemma á sjöunda ára-
tugnum svo þetta var sér-
staklega 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 hverj-
um 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 aðal-
hlutverki á afmælisdaginn 
en í dag kl. 15 verður efnt 
til kynningar á hljóðbók 
Sigurðar á Súfistanum og 
þangað eru allir velkomnir.

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

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

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

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

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

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.

Ingigerður R. Árnadóttir
Árni Ragnar Árnason
Elmar Freyr Árnason

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.

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 Reinhold Richter
Hrafn Norðdahl Herdís Hübner
Hjörtur Elvar Hjartarson
og barnabörn.

Elsku dísin, litla dóttir okkar, 
systir og barnabarn,

Svandís Þula Ásgeirsdóttir
sem lést af slysförum laugardaginn 2. desember síð-
astliðinn, verður jarðsungin frá Langholtskirkju mið-
vikudaginn 13. desember kl. 11.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er vin-
samlega 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.





Þ
egar blaðamaður 
hitti Lovísu á kaffi-
húsi 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 nýút-
kominn 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 við-
tökurnar 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.“

Stjarna Lovísu hefur risið hratt að 
undanförnu. Fyrir örfáum mánuð-
um samdi hún nokkrar blússkotn-
ar 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 sam-
band og buðu mér að gefa út plötu. 
Eftir það varð ekki aftur snúið.“ 

Hún kveðst vitaskuld himinlif-
andi 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.“

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 Lauga-
vegi. Nánast hver einasta frístund 
er frátekin fyrir tónleika og kynn-
ingarstarf 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 útgáfutónleikarn-
ir í Fríkirkjunni hafi verið hápunkt-
urinn 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.“

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 kjöl-
far hinnar óvæntu velgengni finn-
ist henni hún standa  frammi fyrir 
ákvörðunum sem hún var ekki við-
búinn 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.“ 

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 Laugar-
dalnum. 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 

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 tónlistaráhug-
inn 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.“ 

Veikindi hafa sett strik í reikning-
inn 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 batn-
aði 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 geisla-
fræði í Háskóla Íslands. „Ég vissi 
ekki einu sinni að stétt geislafræð-
inga væri til fyrr en ég veiktist. Þá 
kynntist ég faginu og fannst það 
áhugavert og skráði mig í háskól-
ann. 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.“

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 undantekn-
ing og heldur utan strax eftir ára-
mót 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 Skíf-
unni. 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 virki-
lega  þakklát fyrir það.“

Veit ekki hvað ég er 
búin að koma mér í
Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur þekkja kannski ekki margir en flestir kann-
ast 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.

Þetta hef-
ur 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. 
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Goða súpukjöt
267 kr/kg. áður 534 kr/kg.

Humar 1 kg.
999 kr/kg.

Humarveisla

Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar

1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.

Jólasveinar syngja og dansa - DVD
2.399 kr/stk.

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

Þú sparar 964 kr/kg

40%
afsláttur

Goða lambahamborgarhryggur
1.311 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.

Þú sparar 437 kr/kg

25%
afsláttur

Goða grillborgarar
461 kr/pk. áður 614 kr/pk.

Borgarnes lambalæri hvítlauksmarinerað
1.264 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.

Þú sparar 681 kr/kg

35%
afsláttur

Þú sparar 600 kr/pk



EFSTAR Á ÓS

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

5.
ALMENNT EFNI

2. prentun 
væntanleg
í verslanir 
á morgun

Uppseld hjá 
útgefanda

Metsölulisti Mbl.
7. des.

4.
BARNABÆKUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

1.
ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

9.
ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

8.-9.
ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

5.
ALMENNT EFNI

2. prentun 
á þrotum

3. prentun 
væntanleg

1. prentun
uppseld

2. prentun 
komin í

verslanir

1. prentun
uppseld

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

7.
BARNABÆKUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

2.
BARNABÆKUR

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

3.
BARNABÆKUR

2. prentun 
væntanleg

1. prentun
uppseld

Metsölulisti Mbl.
7. des.

4.
ALMENNT EFNI



KALISTANUM

Metsölulisti Mbl.
7. des.

2.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

2.
SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
7. des.

7.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

4.
SKÁLDVERK

edda.is

Metsölulisti Mbl.
7. des.

4.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

6.
SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
7. des.

1.
SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

6. des.

1.
ALLAR BÆKUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

7.
BARNABÆKUR

2. prentun 
komin í

verslanir

1. prentun
uppseld

2. prentun 
komin í

verslanir

1. prentun
uppseld



„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 göt-
unum. Sömuleiðis kom mér á óvart 
hversu sumir blaðamenn gátu verið 
óvægnir gagnvart honum þó tölfræð-
in sýndi að hann væri í raun og veru 
að standa sína plikt nokkuð vel. En 
stundum hefur Eiður Smári gert axar-
sköft 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 and-
lega styrk sem góður leikmaður verð-
ur að hafa. Og nú síðustu daga hef ég 
heyrt þessa menn sem voru að bölsót-
ast út í hann hæla honum á hvert reipi, 
sérstaklega eftir leikinn gegn Werder 
Bremen síðasta þriðjudag en þar var 
nú aldeilis ekki klaufaskap eða seina-
gangi 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 hálfn-
uð. 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.

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-

arra leikmanna. Hann er opinn, við-
kunnanlegur 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 Brasilíumönnun-
um í liðinu. Hann situr yfirleitt til 
borðs með þeim á fundum og í matar-
tímum. Þá á ég við Ronaldinho, Deco 
sem reyndar leikur með portúgalska 
landsliðinu en er frá Brasilíu, 
Edmilson, Silvinho og Motta.“

Carlos Manuel Sanchez, blaðamað-
ur 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 leikvellin-
um. „Þetta sást vel í leiknum gegn 
Werder Bremen,“ segir Sanchez. „Þá 
gat Ronaldinho sent boltann blindandi 

á Eið Smára því hann vissi nákvæm-
lega hvar hann væri að finna.“ 

Spænsku blöðin hafa mörg hver 
gefið Eiði Smára viðurnefnin „slátrar-
inn“ og „morðinginn hljóðláti“. Á 
Íslandi þykir Eiður Smári einstaklega 
viðkunnanlegur og prúður leikmaður 
og því kann Íslendingum að finnast 
sem þessi viðurnefni séu ekki rétt-
nefni. 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 and-
stæðingana án þess að fara fram með 
miklu offorsi hefur orðið til þess að 
hann hefur stundum fengið þetta við-
urnefni í blöðunum.“

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 Ronaldin-
ho 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 kost-
um og skorað tvö mörk. Annað markið 
skoraði hann við markteig en hann 
gat sjaldan leyft sér að fara svo fram-
arlega áður.“ 

Og Sanchez heldur áfram að telja 
upp kosti okkar manns. „Hann er 
markaskorari, vinnusamur og fórn-
fús. 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 Wer-
der Bremen. Fram að því höfðu marg-
ir talið hann klaufalegan.“ Þarna á 
Sanchez við einstaklingsframtak Eiðs 
Smára þegar hann lék á fjóra varnar-
menn 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 verð-
ur hefði þetta verið mark sem enginn 
myndi gleyma.“

„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 „slátr-
arinn“ og „morðinginn hljóðláti“.

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.

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 blaða-
mannafundum og kominn í samband 
við blaðamenn hér meðan við þurft-
um 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 óskiljan-
legt. Kannski voru það persónu-
töfrar hans sem höfðu þessi áhrif og 
sú staðreynd að hann brást sjaldn-
ast 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 leik-
manni 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 eng-
inn myndi sakna Níunnar eins og 
Eto‘o er oft kallaður. Þetta eru gífur-
legar kröfur og það var hart sótt að 
Eiði Smára að hann myndi standast 
þær og það hefur hann gert.“

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 Bar-
celona-liðið. Svo er það alveg ljóst að 
leikmaður sem skýtur argentínska 
landsliðsmanninum Javier Saviola 
aftur fyrir sig hefur sitt hlutverk í 
liðinu.“



119.988
Staðgreitt

4.520
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

 9.999
Vaxtalaust 12 mán.

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

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

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

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá
Medion

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu áhorfsvínkill

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á tökkum

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

32” LCD veggsjónvarp
4.520

6.271

  29714.

167.988
Staðgreitt

6.271
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

13.999
Vaxtalaust 12 mán.

Denver DVU-1008 DVD spilari, Superman Returns & 
Da Vinci Code á DVD fylgja!  29714.

37” LCD veggsjónvarp

Þetta kalla ég sko
FLÖT jól!

32”

37”







B
erlínarborg er 
þekkt sem mið-
punktur menning-
arlífs  Evrópu og 
þar er sannkallað 
gósenland fyrir list-

þyrst fólk. Þar blómstra mynd-
list, 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 tónlistar-
námi sínu en hún lauk meistara-
gráðu í klarinettuleik frá tónlist-
arháskóla 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 vinnu-
vélar úti um allt. Síðan hafa risið 
skýjakljúfar og ótal byggingar en 
landslagið í listunum hefur líka 
breyst mikið.“

Andrúmsloftið var líka hlaðið orku 
endar var mikil gróska í listalífi 
borgarinnar á þessum tíma. „Það 
var allt hægt – mikið af listafólki 

fluttist til borgarinnar á þeim tíma 
og ódýrt var að leigja íbúðir og 
vinnustofur. Það er einn helsti 
munurinn á Berlín og öðrum stór-
borgum eins og til dæmis New 
York, þar sem lífsgæðakapphlaup-
ið 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 jafn-
vægi 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.“

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 Berlín-
ar 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 gamal-
gróinn 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 sam-
hengi.“

Með árunum hefur aðkomu-
stúlkan kortlagt sín horn í borg-
inni og Freyja kveðst vera farin að 
skjóta rótum. „Berlín eru vega-
mót. Fólk kemur hingað til að læra 
og finna sig en heldur síðan áfram. 
Svo eru sumir sem ílengjast, eins 
og ég.“ 

Freyja hefur leikið með hljóm-
sveitum og kammerhópum í Berlín 
auk þess sem hún kemur reglu-
lega fram sem einleikari. Hún 
kveðst síður vilja takmarka sig 
við eina tegund tónlistar og segist 
læra mest á því að spila sem fjöl-
breyttasta 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 efnis-
skrá 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 hlýt-
ur að á köflum að vera dálítið ein-
manalegt? „Maður eyðir auðvitað 
óhemju miklum tíma einn inn í her-
bergi að æfa sig,“ segir 
Freyja hlæjandi. „En það 
er allt í lagi þegar 
maður hefur tak-
mark, mér líður voða 
vel einni inni í 
herbergi.“ Freyja 
áréttar að það sé 
líka alltaf eitthvað 
að gerast í menn-
ingarlífinu í Berlín 
og hún sé jafnan 
dugleg að sækja tón-
leika. „Það eru svo 
margar tónlistarstefn-
ur 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.“

„Þegar ég var lítil ætlaði ég að 
læra á saxófón. Það var alveg 
draumurinn! Ég mætti í tónlistar-
skólann 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 klarinettu-
náminu en dreymir þó stöku sinn-
um um saxófóninn. „Ég er reynd-
ar að byrja að fara í saxófóntíma 
mér til gamans. Ég vélaði nefni-
lega 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.“

„Það var ýmislegt sem 
hefði legið beinna við en 
tónlistin,“ segir Freyja 

um framavalið. „Ég 
kem til dæmis ekki úr 

mikilli tónlistarfjöl-
skyldu, fyrir utan afa 

minn sem var skáld og 
trúbador.“ Bækur hafa 
til dæmis fylgt Freyju 

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 auð-
velt 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 óvænt-
um íhlaupaverkefnum en hún 
hefur tekið að sér að lóðsa for-
vitna 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 sukk-
sögunum um Weimarlýðveldið og 
hirð Friðriks mikla. Leiðsögu-
mannastarfið er fyrirtaks tilbreyt-
ing frá hinni vinnunni en ég hef 
reyndar ekki unnið ærlegt hand-
tak 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 mag-
ann af tilhugsuninni en mér finnst 
hræðilegt að ferðast, ég verð aga-
lega 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.“ 

„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.“

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.
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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.:

Vaktstjóri - verkstjóri

•   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. 

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 verk-
efni 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.

STAR FSLÝSING

• Hönnun og umsjón með auglýsingum

• Gerð auglýsingaefnis, bæklinga og markpósts

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga-
og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

• Hönnun fyrir vef og grafíkvinna fyrir sjónvarp

HÆFN ISKRÖFUR

• 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, al-
mannatengsla, prenthönnunar, vefhönnunar,
markaðsráðgjafar, viðburðastjórnunar ásamt 
birtingaþjónustu í samvinnu við Auglýsinga-
miðlun. Stofan tekur jafnt að sér heildræna
sem afmarkaða þjónustu, allt eftir eðli viðskipta-
vina 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



Starfslýsing:

Æskilegir eiginleikar:

Nánari upplýsingar

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

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember nk.

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

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.

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

Starfssvið:
• Samskipti við viðskiptavini

• Sala, ráðgjöf og eftirfylgni

• Samningagerð

• Gerð og framkvæmd viðskiptaáætlana

• Þátttaka í markaðsmálum

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði

• Þekking á útgáfumálum kostur

• Góð samskiptahæfni

• Sölu- og samningatækni



Guðný Káradóttir starfar 
sem framkvæmdastjóri 
Gagarín sem er leiðandi 
fyrirtæki í heimi marg-
miðlunar á Íslandi.

Saga Gagarín nær aftur til 
ársins 1994 en frá 1996 hefur 
fyrirtækið sérhæft sig í 
hönnun og framleiðslu á staf-
rænu efni fyrir gagnvirka 
margmiðlun. „Við höfum 
meðal annars hannað korta-
vefsjá fyrir ja.is og á Reykja-
víkurvefnum auk þess sem 
við höfum útbúið stór marg-
miðlunarverkefni á sýning-
um í Þjóðminjasafninu og 
víðar,“ segir Guðný Kára-
dóttir, framkvæmdastjóri 
Gagarín, sem starfað hefur 
hjá fyrirtækinu frá árinu 
2000. 

„Ég kom inn í markaðs-
mál fyrirtækisins til að byrja 
með og varð framkvæmda-
stjóri árið 2001,“ segir Guðný 
sem starfaði áður sem kynn-
ingarstjóri hjá Eimskipi og 
þar á undan hjá Útflutnings-
ráði. Guðný segir að tæki-
færið til að vinna hjá Gagar-
ín 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 fyrir-
tæki sem sé í stöðugri þróun. 
Þá sé mikið að gera í þessum 
bransa. Nokkur verkefna 
Gagarín hafa fengið mjög 
góða dóma. Til að mynda sýn-
ingin Reykjavík 871 í Aðal-

stræti sem Gagarín hannaði 
nýlega margmiðlunarefnið í. 

Guðný segir mikla vakn-
ingu 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 hug-
búnaði 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 ger-
ist,“ segir hún ákveðið en alls 
vinna átta manns hjá Gagar-
ín, þrjár konur og fimm karl-
ar. „Við stelpurnar finnum 
ekki fyrir að þetta sé karla-
heimur enda er forritarinn 
okkar í stærstu verkefnun-
um kvenmaður. Þá erum við 
með einn besta viðmótshönn-
uð 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 verk-
efni sem unnin voru fyrir 
Þjóðminjasafnið og land-
námsbæinn Hofsstað í Garða-
bæ hlotið verðlaun auk þess 
sem Gagarín hlaut Nýmiðl-
unarverðlaun Sameinuðu 
þjóðanna 2005 í menningar-
efni á Íslandi.

„Við erum í sérstakri 
stöðu því við liggjum á milli 
þess að vera hreinræktað 
hugbúnaðarfyriræki og skap-
andi fyrirtæki,“ segir Guðný 
sem telur að íslensk fyrir-
tæki ættu í meiri mæli að 
horfa til hönnunarþátta.

Tæknivit og 
skapandi hugsun
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

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 stuðnings-
aðila til að starfa í Skólaskjóli, Mýrarhúsa-
skóla. 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. Jóhanns-
son, 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 Val-
húsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn er
vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð. Skólayfirvöld
á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað í að reka góð-
an 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

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



Einar Björgvin Davíðs-
son er búinn að finna sig 
í auglýsingabransanum. 

Þrátt fyrir ungan aldur er 
Einar Björgvin Davíðsson 
búinn að láta til sín taka í 
auglýsinga- og fjölmiðla-
heiminum en hann er ein-
ungis 25 ára gamall. „Ég 
byrjaði að vinna fyrir Sirkus 
tímaritið þegar það kom 
fyrst út og færði mig síðan 
yfir í sjónvarpsauglýsing-
arnar en í dag vinn ég sem 
markaðsráðgjafi fyrir Sirk-
us TV. Ég er búinn að vinna 
hérna í rúmt eitt og hálft ár 
og mér finnst þetta vera frá-
bær vinna. Alltaf eitthvað 
nýtt og spennandi að gerast 
og hver dagur er frábrugð-
inn,“ segir Einar Björgvin. 

Starf Einars felst í því að 
selja sjónvarpsauglýsingar 
fyrir Sirkus sjónvarpsstöð-
ina og vera í góðu sambandi 
við auglýsendur. „Fyrir aug-
lýsendur sem auglýsa í sjón-
varpinu reyni ég að mæla 
með bestu þáttunum, reyni 
að finna út bestu lausnina 
fyrir þá.“ 

Í svona vinnu þarf Einar 

að fylgjast vel með tíðarand-
anum. „Við reynum að höfða 
til yngri markhópa frá aldr-
inum 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 sjón-
varpsstöð 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. 

Fylgist með 
tíðarandanum 

Félagsmálaráðuneytið
leggur til að atvinnuleys-
isbætur hækki um 2,9 
prósent um áramótin en 
ekki 2,25 eins og áður 
var ákveðið.

Lög um atvinnuleysistrygg-
ingar gera ráð fyrir að fjár-
hæð grunnatvinnuleysis-
bóta komi til endurskoðunar 
við afgreiðslu fjárlaga ár 
hvert með tilliti til þróunar 
launa, verðlags og efna-
hagsmála.

Þar sem ljóst er að launa-
menn 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 kjara-
samningunum, hefur félags-
málaráðuneytið gert tillögu 
um að atvinnuleysisbætur 
hækki einnig um 2,9% um 
áramótin í stað 2,25% eins 

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

Tillaga um 
hækkun bóta

Verk- og tæknifræðingar
Trivium ráðgjöf leitar að skemmtilegu og metnað-
arfullu 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 víð-
tæka ráðgjöf á sviði hljóðfræði, endurbóta og 

viðhalds fasteigna. Í starfi okkar leggjum 
við ríka áherslu á rannsóknir og þróun-

arstarf, með eigið framlag 5 til 10% af 
tekjum félagsins.

Bolholti 4   105 Reykjavík   s. 578 1600
www.trivium.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskipulag:

• Ritari

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

• Heimilisfræðikennsla v/forfalla

• Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Álfatún:  564 6266
• Leikskólak. /þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

• Matráður

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

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

Við leitum að dugmiklum, samviskusömum og reyklausum

starfsmanni til starfa í mötuneyti fyrirtækisins.

> 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.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrir-

tæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði. Hjá

fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á 55

skrifstofum í 23 löndum.

> Starfsmaður í mötuneyti  óskast til Samskipa

Saman náum við árangri



Elísabet Alba Valdi-
marsdóttir er vínþjónn 
á veitingastaðnum 
VOX á Nordica hótel 
og hefur náð góðum 
árangri í keppnum 
erlendis.

Vínþjónninn semur vínseð-
ilinn með tilliti til innflytj-
enda víns, þrúgu, framleið-
enda og framleiðslulands. 
Síðan aðstoðar vínþjónn-
inn gestina við að velja við-
eigandi vín með matnum. 
Vínþjónninn parar saman 
vín við matseðil þannig að 
vínið fari vel við matinn og 
líka að það sé rétt hrynj-
andi 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 gjarn-
an skemmtilegar tilraunir 
í vali í víni.

Framleiðslunámið, eða 
fyrsta gráða þjóns, er 
undirstaðan. Síðan er 
haldið áfram í sérmenntun 
erlendis, oft með sjálfs-
nám. Þjónsnámið er 

þriggja ára samningsbund-
ið iðnnám og er kennt í 
Menntaskólanum í Kópa-
vogi. Grunnnám er líka 
hægt að taka í Verkmennta-
skólanum á Akureyri. 
Erlendis er í boði fram-
haldsnám 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 nám-
skeiða bæði hjá Vínþjóna-
samtökum Íslands og 
erlendis. „Þetta er aðallega 
heimalestur og nördaskap-
ur. Maður þarf að hafa 
brennandi áhuga á þessu,“ 
segir Elísabet. Í mars á 
næsta ári keppir hún fyrir 
hönd Íslands í heimsmeist-
arakeppninni í Barcelona á 
Spáni og hlakkar mikið til. 
Hún stefnir á að taka 
næstu gráðu í vínþjónafag-
inu erlendis og tekur þá 
stöðupróf byggt á þekking-
unni 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.

Aldrei hægt að 
vita allt um vín

Að undirbúa sig andlega 
fyrir atvinnuviðtal getur 
skipt sköpum.

Áður en haldið er í atvinnu-
viðtal 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 atvinnu-
veitandinn á eftir að taka 
þér vel og líta þig jákvæð-
um 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 flugmið-
ann og þegar farin/n að sjá 
það fyrir þér hvernig þú 
liggur á heitum sandi og 
sólar þig við Miðjarðarhaf-
ið. Þú finnur tilhlökkunina í 
maganum og veist að þetta 
á eftir að verða skemmti-
legt frí. Á sama hátt áttu að 
gera þér í hugarlund hvern-
ig atvinnuviðtalið fer alveg 
eins og þú óskar. Og þegar 
stóra stundin rennur upp 
hefur þú þegar plægt jarð-
veginn og þannig verða 
miklu meiri líkur á að þér 
gangi vel.

Rétta hugarfarið

» Ráðningarþjónusta

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

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.

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.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



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.

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.

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

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

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

Húsasmi›juskólinn:
Í skólanum okkar eru
haldin um 100 námskei› á
ári fyrir starfsmenn og
námsvísir er gefinn út á
vor- og haustönn.

Áhugaver›
framtí›arstörf

Spennandi starf á málningarsvi›i.

Leitum a› áhugasömum og metna›arfullum
einstaklingi í krefjandi starf.
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.

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.

ÍAV er eitt stærsta og
öflugasta verktakafyrirtæki
landsins og býr yfir áratuga-
reynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum
sviðum byggingariðnaðar,
hvort sem um er að ræða
íbúðarhúsnæði, atvinnu-
húsnæði, mannvirkjagerð
eða opinberar byggingar.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um
500 manns.
Við leggjum mikla áherslu á
að ráða til okkar kraftmikla
og framsækna einstaklinga.

Við bjóðum góða starfs-
aðstöðu og erum stolt af
starfsandanum og þeim
metnaði sem hjá okkur ríkir.

Tækjastjórar

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

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

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

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



ÓSKUM EFTIR VÖNUM LYFTARA-
MANNI OG VERKAMÖNNUM Í PORT

Viltu koma í vinnu hjá stærstu sölu notaðra 
varahluta og bílaförgun landsins. 
Hafðu samband við skrifstofu í síma 567-6700.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún leikskólastjóri eftir kl. 13

Á Ósi eru einungis 26 börn og átta starfsmenn og er 
mikil áhersla lögð á góðan anda og uppbyggilegt starf.

•  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.

Ef ekki fæst faglærður starfsmaður verður ófaglærður starfsmaður ráðinn.

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

LEIKSKÓLAKENNARAR OG LEIÐBEINENDUR

MÚR- & RAFVERKTAKAR
GSM 898 8686  /  892 5107

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Álfholt 56D
220 Hafnarfjörður

Verð: 15.600.000
Stærð: 66,5 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 11.450.000

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

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is Árnastígur
240 Grindavík

Verð: 27.000.000
Stærð: 144,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

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

Stórglæsilegt raðhús

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður

Verð: 37.500.000
Stærð: 189,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 28.680.000
Bílskúr: Já

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

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.30 - 15.30

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Drápuhlíð 32
Reykjavík

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

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús 14:00-14:30

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Blikaás
221 Hafnarfjörður

Verð: 39.900.000
Stærð: 184,7 fm 

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 23.500.000
Bílskúr: Já

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

Stórglæsilegt raðhús

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Móhella
221 Hafnarfjörður

Verð: 3.000.000
Stærð: 26,3 fm

Byggingarár: 2006

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

FASTEIGNIR

Góð kaup

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Grettisgata 86
101 Rvk

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

FASTEIGNIR

BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Þorláksgeisli 17
Grafarholt

Verð: 31.5 m
Stærð: 132

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.6 m
Bílskúr: Já, stæði

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

FASTEIGNIR

BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is
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FASTEIGNIR TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Beinn sími: 578 8800

www.bjarkaras.is

www.remax.is/fasteignir

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

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

sunnud. 

10.12.06

kl. 14:00-17:00

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

FASTEIGNIR
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Verð: 42,9
Stærð: 201,7

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 26,4
Bílskúr: Tvöfaldur

Norðurtún 18
Álftanesi

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.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:30

Lautasmári 2
201 Kópavogur

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

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag frá 16:00 til 16:30

Hörgatún 3
210 Garðabær

Verð: 43.900.000
Stærð: 196,30

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 27,1

Fallegt   196,3 fm einbýli  á einni  hæð og 12 fm geymsluskúr á lóð á.  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.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Verð: 37,9 -38,9
Stærð: 188-205

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 27-28

Sóleyjarimi 99-113
112 Reykjavík

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Bókaðu skoðun í síma 822 3702
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Gullengi 17
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15,5

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.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 694 2324

Laugavegur 98
101 Reykjavík

Verð: 16.800.000
Stærð: 57,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 8.730.000

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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Falleg íbúð í miðbænum

Lindasmári 33
201 Kópavogur

Verð: 28.900.000
Stærð: 102,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16,1

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Lindasmári 35
201 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 22,3

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 Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Óðinsgata 15
101 Reykjavík

Verð: 42.900.000
Stærð: 139,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: 21

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.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Öldugata 57
101 Reykjavík

Verð: 16.600.000
Stærð: 72.2 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 8.949.000

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.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Stórholt 19
105 Reykjavík

Verð: 19.700.000
Stærð: 80,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10,3

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

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Tungusel 10
109 Reykjavík

Verð: 19.700.000
Stærð: 114,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14,9

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

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30
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Verð: 48.9
Stærð: 184

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 27

Bílskúr: Já

Birkihlíð 42
105- Reykjavík

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Í dag frá 16-16,30

Verð: 27,7
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: já

Dverghamrar 2
Grafarvogur

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 18,00-18,30

Álfaborgir 9
112  Reykjavík

Verð: 16.4
Stærð: 67.0

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 9.990.000

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.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16:00 - 16:30

Kristnibraut 12
113  Reykjavík

Stærð: 102
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.100.000

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
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Kristnibraut 69
113  Reykjavík

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.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Andrésbrunnur 18
113 Reykjavík

Verð: 28,9 m
Stærð: 120,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílskýli

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

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Hringið til að bóka skoðun
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Andrésbrunnur 3
113 Grafarholti

Verð: 22.900.000
Stærð: 93,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.740.000
Bílskúr: Bílskýli

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.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 13:30 - 14:00

LAUS

FYRIR

JÓ
LLAUS

FYRIR

JÓ
L

Daggarvellir 4a
221 Hafnarfirði

Verð: 22.900.000
Stærð: 106,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.650.000
Bílskúr: Bílskýli

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

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Hagstæð lán með 4,15% - 4,3% vöxtum

Langeyrarvegur
220 Hafnarfirði

Verð: 24.600.000
Stærð: 120.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 15.800.000
Bílskúr: nei

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.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

FJÁRFESTING -120Þ LEIGUTEKJUR 

Naustabryggja 16
112 Reykjavík

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.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ STÓRUM PALLI

Snæland 5
108 Reykjavík

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

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

Suðurgata 10
190 Vogar

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

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

EINBÝLISHÚS MEÐ 5 HERBERGJUM

Vallarbraut 3
220 Hafnarfirði

Verð: Tilboð
Stærð: 124 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.530.000
Bílskúr: 25 fm

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

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

SÉRINNGANGUR, S-PALLUR, BÍLSK

Vesturbraut 12
220 Hafnarfirði

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.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

FJÁRFESTING -150Þ LEIGUTEKJUR



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

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði

Verð: frá 17,9-?
Stærð: 58-148fm

Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: bílskýli.

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

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 14:00 -14:30

Funalind 15
201. Kópavogi

Verð: 28,6
Stærð: 129

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Já 27,1fm

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.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánud. milli kl. 19:00 – 19:30

Klapparstígur 14
101. Reykjavík.

Verð: 32,9
Stærð: 97,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

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.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Rauðavað 13
110. Reykjavík.

Verð: 27,9
Stærð: 114,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

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.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 16:00 -  16:30

Andarhvarf 12
203 Kópavogi

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
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

FYRIR STÓRA FJÖLSKYLDU !

Grýtubakki 32
109 Reykjavík

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.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

NÝTT HEIMILI FYRIR JÓLIN

Hófgerði 13
200 Kópavogur

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.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS FLJÓTLEGA

Barónsstígur
101 Reykjavík

Verð: 12.200.000
Stærð: 51.8 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1933

Brunabótamat: 7.540.000

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.

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Tilvalin fjárfesting

8
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www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Álfholt 2 B
Hafnarfjörður

Verð: 19.9
Stærð: 96,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: nei

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun s. 6995008

Andrésbrunnur 1
Reykjavík

Verð: 27,9
Stærð: 119,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: já

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.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Básbryggja 5
Reykjavík

Verð: 26,9
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

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.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Arnarás 12
Garðabær

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.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 14-14.30

Fléttuvellir 46
Hafnarfjörður

Verð: 34,9
Stærð: 229

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

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

LIND

Opið hús sunnudag kl 17-17.30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfjörður

Verð: 26,9
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.515.000
Bílskúr: já

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.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Verð: 51.500.000
Stærð: 213

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Heiðargerði 88
Reykjavík

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

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Frá 15:00-15:30
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Langholtsvegur 22 
104 Reykjavík 

Verð: 52.000.000 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

MJÓDD

Hringdu núna og bókaðu skoðun 

Álfkonuhvarf 29
203 Kópavogur

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.

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mánudag kl.18:00 til 18:30

Lerkibyggð 5
Mosfellsbær

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.

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í DAG KL. 13:00-13:30

Reykjavík

Verð: 15.700.000
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.

Dagmar
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Opið hús í dag kl. 14:30-15:00

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Rjúpnasalir 8
201 Kópavogur

Verð: 27,9 millj
Stærð: 120

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18,9 millj
Bílskúr: Nei

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

Stefán Antonss
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

693 8038
va@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús í dag á milli 15:00-15:30

Verð: 39.900.000
Stærð: 157,6fm

Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 1960

Bílskúr: 34,8fm

Goðheimar 4
104 Reykjavík

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.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 15 og 16



11

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

Fljótasel 13
109 Reykjavík 

Verð: 43.9M 
Stærð: 260,5 fm 

Fjöldi herbergja: 8 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 30,1M 
Bílskúr: já 

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

MJÓDD

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Lækjasmári 56 
201 Kópavogur 

Verð: 28,9 M 
Stærð: 116,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 1997 

Brunabótamat: 15 M 
Bílskúr: Bílskýli 

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

MJÓDD

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús mánudag kl. 18:00-18.30

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Þúfubarð 17 
220 Hafnafirði 

Verð: 20.8M 
Stærð: 108,5 

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1989 

Brunabótamat: 14,3 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:00-18:30
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.
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Drekavellir 8
221 Hafnarfjörður

Verð: 34,5 millj
Stærð: 149 fm.

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 23,9 millj

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.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Skerseyrarvegur 7
220 Hafnarfjörður

Verð: 18,7 millj
Stærð: 72 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 10 millj

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 Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl:15:00 - 15:30

LAUS

FYRIR

JÓ
LLAUS

FYRIR

JÓ
L

Dalatangi 10
270 Mosfellsbær

Verð: 52.700.000
Stærð: 232,9

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 28.725.000
Bílskúr: já

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.

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Sunnudag kl. 13 - 13.30

Lækjargata 30
Hafnarfjörður

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.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Mánudag kl 18.30 - 19.00

Verð: 31.500.000
Stærð: 125 fm

Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1908

Brunabótamat: 16.150.000

Grettisgata 20b
Tvær íbúðir

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

VERÐUGT AÐ SKOÐA

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15:30 til 16:00
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Hjallavegur 6
104 Reykjavík 

Verð: 15,7
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 8

Tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð á góðum stað. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfum, skápar
í 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!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 17:00-17:30

Premier
Hverafold 5

Stærð: 70 fm

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

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Tískuvöruverslun í Grafarvogi

Ferjuvogur 15
Reykjavík

Verð: 31,9
Stærð: 149,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 19,7
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag milli 18:00-18:30
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.

Furugerði 19
Reykjavík

Verð: 26,9
Stærð: 97,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,2

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag milli 19:00-19:30
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

Kríuhólar 2
Reykjavík

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.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag milli 17:00-17:30

Langholtsvegur 4
104, Reykjavík

Verð: 21.800.000
Stærð: 101,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.750.000

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
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 17:00-17:30

Hringbraut 113
107 Reykjavík

Verð: 16,4
Stærð: 77,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943
Brunabótamat: 9,7

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!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag kl 18:00-18:30

Engihjalli 21
200 Kópavogur

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.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00
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Heiðargerði 61
108 Reykjavík

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.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Ægisíða 117
Reykjavík

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.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Mánudag 19:00-19:30

Hraunbær 48
Reykjavík

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 Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Grettisgata 75
101, Reykjavík

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.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

BORG

Pantið skoðun í síma: 823-1990

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali Karlagata 24
105, Reykjavík

Verð: 16.300.000
Stærð: 57

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Brunabótamat: 9.140.000

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
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15-15.30

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Digranesvegur 46
200 Kópavogur

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

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16:00 – 16:30

Veghús 31
Grafarvogur

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.

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG KL 17:00 - 17:30
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Allar íbúðir eru afhentar með:
Vandaðar innréttingar úr eik og eikarplankaparket á gólfum! Forstofa og þvotta-
herbergi 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!

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.

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!

Berglind Hólm 
Sölufulltrúi

694 4000

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695

Jónas Örn Hdl. 
Lögg.fasteignasali

699 5613

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999

Sigurður
Framkvæmdastjóri

898 6106

Laugavegur 86-94 RE/MAX MJÓDD KYNNIR:  

Nýjar lúxusíbúðir í hjarta borgarinnar

MJÓDD

SÖLUSÝNING Í DAG SUNNUDAG KL. 15:00-16:00

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

OPIÐ HÚS

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

MJÓDD



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

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Vararafstöð

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

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

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

og 3.500L (8h) dagtankur.

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

Verklok: 01. júní  2007

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

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Háspennubúnaður

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

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

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

og varnarbúnaði

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

Verklok: 01. júní  2007

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

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
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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 afborg-
un af láni.
Verð 19,8 m,

2ja herbergja 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

Heil shugar  um þinn hag

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

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• 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

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

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 kr. 1.325.000,-
Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-
Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-
Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-
Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-
Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*
*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

SÍMI 533 4040

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is
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MIÐBÆR - RISÍBÚÐ

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

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

GLÆSIÍBÚÐ - MIÐBORGIN

Sérlega glæsileg og rúmgóð íbúð á 3ju hæð í góðu húsi. Stærð 149,5 fm. Glæsi-
legt 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 inn-
réttingar. 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.

LIND S: 520 9500

ÞÓRARINN
JÓNSSON hdl.

Löggiltur
fasteigna-

og skipasali

SKÚLI ÖRN
SIGURÐSSON

Sölufulltrúi
S: 897-0798

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 

Sími 897 0798 – www.remax.is – skuli@remax.is

Fr
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Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

Góð 3ra herbergja 70,2 fm íbúð á þriðju
hæð. Rúmgott eldhús með tengi fyrir
þvottavél. Falleg og björt stofa með gegn-
heilu parketi, opið inn í borðstofu. Svefn-
herbergi frekar stórt með ágætum skáp.
Mikil lofthæð í íbúðinni. Skipt um þak fyr-
ir ca. Þremur árum.

HVERFISGATA 82, BJALLA 02 0301 - 101 RVK

Verð 19,9 M.

Magnús
S Kristinsson

sölumaður
664 6021

magnusk@domus.is

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

FOSSVEGUR 8 OG 10 - SELFOSSI

Útborgun 750 þús.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

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. 

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Verð 29,9 M.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

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

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGI

Verð 22,9 M.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Bókaðu skoðun

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög
eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í fjögur
svefnh., stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Íbúð-
in afh. fullb. að utan, lóð fullb., bílast. og
svæðið milli húss og bílsk. verður steypt og
stimplað. Íbúðin skilast fullb. að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvotta-
hús skilast þó flísalögð. Sameign skilast
fullbúin. Gólfhitalögn er í öllu húsinu. 

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 M.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Bókaðu skoðun

Sölusýning
í dag á milli kl. 15:30 og 16,00

Laugavegi 97 l sími 440 6000Fr
um

Lautasmári – 3ja herb.

*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 barn-
vænum 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 afhend-
ingar við kaupsamning. **Verð kr. 19,9 m.**

Heiðarhjalli – 4ra herb. + bílsk.

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.**

Gullsmári – Penthouse

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 baðher-
bergi á aðalhæð og sjónvarpshol og svefnherbergi í risi. Tvenn-
ar svalir og mjög stórt hjónaherbergi. Þetta er glæsileg íbúð
með miklu útsýni. Verð kr. 34,9 m.

Fr
um

KÓPAVOGUR - ÍBÚÐIR TIL SÖLU

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Mjög falleg 107 fm efri hæð í tvíbýlis-
húsi ásamt 5,6 fm geymslu á þessum
eftirsótta stað. Eignin er mikið endurnýj-

uð 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 baðher-
bergi 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.
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Njörvasund 14 - 104 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri hæð í tvíbýlishúsi

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandað-
ar innréttingar og tæki. Þrír klippis-
tólar. Hagstæð húsaleiga og góð við-
skiptavild. Frábært tækifæri.
Allar nánari upplýsingar veitir

Ásmundur Skeggjason hjá
Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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Höfum fengið til sölumeð-
ferðar veitingarekstur á suð-
urlandinu. 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 viðskipta-
vina. Mjög góður leigusamningur.

Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sigurðsson,
sölustjóri DP FASTEIGNA í síma 561 7765 / 690 3111.

Við erum í

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali  Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

Halldórskaffi
– Vík í Mýrdal –

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

Nýjar upplýsingaveitur á ensku:



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

www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Fr
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AtvinnuhúsnæðiAtvinnuhúsnæði
6

ÓSEYRARBRAUT
HAFNARFIRÐI

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

FAXAFEN
REYKJAVÍK

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

Verð 86 millj.

KAPLAHRAUN
HAFNARFIRÐI

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

RAUÐHELLA
HAFNARFIRÐI

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

DALSHRAUN
HAFNARFIRÐI

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

Verð 15,9 millj.

STEINHELLA
HAFNARFIRÐI

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

Verð frá 18,4 millj.

FORNUBÚÐIR
HAFNARFIRÐI

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

GRANDATRÖÐ
HAFNARFIRÐI

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

Verð 17,8 millj.

VÖRÐUSUND
GRINDAVÍK

172,6 fm atv.húsnæði, full-
búið að utan og tilb. til inn-
réttinga að innan.Stórar inn-
keyrsludyr. Gott og snyrti-
legt húsnæði.

Verð 15,0 millj.

STAÐARSUND
GRINDAVÍK

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















Allir dagar góðir dagar





Vandasamt val á jólagjöfum
Það getur verið vandasamt að velja jólagjafir handa sínum heittelskaða eða elskuðu og ýmsir pyttir sem ber að varast. Auðvit-
að 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. 





A
ri Matthíasson hefur 
sennilega aldrei verið 
frægari en einmitt nú. 
Kann að skjóta skökku 
við því 15 ár ævi sinn-
ar eltist hann mark-

visst við frægðina. Ari var leikari og 
það er nánast skrifað í starfslýsing-
una. Frægðin skiptir máli. En einmitt 
þegar Ari hafði söðlað um, gefið leik-
listardrauminn 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 lands-
liðinu, sló í gegn. Og í kjölfarið hefur 
hann verið einn þátttakenda í sjón-
varpsþáttunum 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 fórn-
arlamb frægðar og fitu. Og í kjölfar-
ið 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 plebba-
legasta sem ég get gert á ævinni. Og 
í framhaldi hugsaði ég: Þetta er góð 
leið til að grennast og verða jafn-
framt algerlega frjáls. Ekkert sem 
ég geri í náinni framtíð, og kannski 
þar til ég dey, getur orðið jafn 
plebbalegt,“ segir Ari skelmislega.

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 loft-
hræðslu.

„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-Kefla-
vík. Sem var slæmt. Því KR tapaði.“

Ari hefur alla tíð verið mikill KR-
ingur. Enda uppalinn í Vesturbænum. 
Heitur á vellinum og er í stjórn KR-
Sport, sem er rekstrarfélag meist-
araflokks 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 áhuga-
mál sem svo tengjast með beinum 
hætti því sem ég er að gera í dag.“

Ari er einn þriggja framkvæmda-
stjóra hjá SÁÁ. Sem er stórt fyrir-
tæki. Þar starfa hundrað manns. SÁÁ 
skiptist í meðferðarsvið, sem er það 
stærsta, fjármálasvið og svo félags- 
og útbreiðslusvið sem Ari veitir for-
stöðu.

„Samtökin sjálf, sem telja átta þús-
und 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 Tyrfings-
son. Við í sameiningu mótum fjöl-
miðlastefnu 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 meðferðar-
innar 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.“

SÁÁ voru að taka í gagnið glæsilega 
nýbyggingu við Efstaleiti. Fimmtán 
hundruð fermetra sem munu hýsa 
fjölþætt starf samtakanna. Þar verð-
ur meðal annars rannsóknarstarf-
semi í samvinnu við Íslenska erfða-
greiningu 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 alkó-
hólisminn.“

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 fyrir-
tækjum 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.

Auk þess má nefna hina umdeildu 
aðild SÁÁ að rekstri spilakassa. Sú 
umræða er siðferðilegs eðlis og flók-
in. Því skjólstæðingar SÁÁ eru einn-
ig 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 áfengisaug-
lýsingum. Auglýsingar auka þörf og 
löngun í tiltekna vöru. Oft beint gegn 
yngsta neytendahópnum. Er það eitt-
hvað 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 yfirburða-
maður á sínu sviði. Í framhaldi 
losnaði framkvæmdastaða. Og mér 
fannst það eftirsóknarvert, bæði 
starfið og að starfa með Þórarni. 
Þetta er mikilvægt starf.“

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 skemmti-
legri 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 meist-
aragráðu 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 hjálp-
að sér mikið að margir af hans elstu 
og bestu vinum höfðu farið í meðferð 
á undan honum. Einhvern veginn röð-
uðu þeir sér saman strax í Hagaskóla. 
Sækjast sér um líkir.

„Duglegir og skynsamir strákar. 
En höfðum flestir genetíska tilhneig-
ingu til að verða alkóhólistar. Þróuð-
um með okkur sjúkdóminn – alveg 
súrrandi útsettir til að verða fylli-
byttur. Frá degi eitt. Hefðum við 
getað brotið upp þessa áhættuhegðun 
sem leiðir til þess að við drekkum og 
drekkum og gerum allar vitleysurn-
ar 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 alkóhól-
istar.“

Fyrst og fremst þakkar Ari þó konu 
sinni, Gígju Tryggvadóttur, fyrir að 
hafa nennt að búa með sér allan þenn-
an 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 stefnubreyting-
in 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 sinn-
ar helgaði hann því leiklistargyðj-
unni.

„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 
umræðuefn-
ið. Kjaramál 
leikara. Það 
þyrmdi yfir 
mig. Djísus! Í 
hverju er ég 
lentur?

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.

af að gera það sama? Ég er hégómleg-
ur 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 skil-
ið 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.“ 

Aðspurður segir Ari marga samverk-
andi 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 sjálfsmynd-
in 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 fjöl-
mörgu vinum sínum í leikarastétt. 
Jafnvel á leikurum sem ættu að vera 
ánægðir, ætti að líða vel, eru frábærir 
listamenn og búnir að leika öll hlut-
verkin. „Eru samt óánægðir. Þetta er 
eitthvað tengt hlutskipti listamannsins. 
Efinn.“

Ekki verður hjá hinum kröppu kjör-
um leikara litið. Reyndust Ara oft þung-
bær 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 pott-
inn. 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 sjónvarps-
auglýsingum, 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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Útvarpsþáttur Karls Th. Birgis-
sonar er skemmtileg leið til að 
menn velti fyrir sér merkingu orða 
og leiti orða og örnefna eftir 
ákveðnum leiðbeiningum, hæfi-
lega og stundum skemmtilega 
snúnum eftir atvikum. Þátturinn 
er til þess fallinn að auka áhuga á 
tungunni og stuðlar að fjölbreytt-
ari 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 útvarps-
þætti. 

segir bæjarstjóri nokkur í Frétta-
blaðinu 2. des. og hljómar undar-
lega. Það þarf múg og margmenni 
eða mannfjölda til að vekja upp 
múgæsingu, ekki örfáa einstakl-
inga. Ég ímynda mér að hann hafi 
viljað segja að ekki sé mark tak-
andi á mótbárum fáeinna manna. 
En það á ekkert skylt við múg.

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 stofn-
anatagi, ljótt og algerlega óþarft. 
Er ekki alveg eins hægt að tala um 
að leggja hald á, gera upptækt eða 
einfaldlega að taka eða ná?

er líka ansi stofnanalegt orðfæri í 
tilkynningu frá banka, þótt inn-
lögnin gleðji ugglaust viðtakand-
ann. Mönnum hættir til að gleyma 
því að íslenska er sagnamál, ekki 
nafnorðamál, og það er einmitt sá 
eiginleiki sem gerir málfar spengi-
legt og beinskeytt. Því nægir alveg 
að segja að einhver hafi lagt inn á 
eða borgað inn á reikning viðkom-
anda.

Á einum netmiðlinum var skrifað 
að þeim arga skálki Pinochet, 
valdaræningja og pyntingameist-
ara 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.

Eftirfarandi braghenda (bak-
sneidd) varð til austur á Hofi í 
Öræfasveit:

Öræfasveit er öðrum sveitum 
undarlegri:

Jökulskjöldur skín á gjögri,
skúmur yfir sandi á flögri.

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

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.

Leystu
Krossgátuna!

Þú gætir
unnnið

„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 óupp-
hitaðan 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 tískunn-
ar 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 part-
ur af mínu umhverfi alla tíð. Og á sér 
skrýtnar tengingar. Greipt inn í eitthvert 
tilfinningaandrúm sem maður dregur með 
sér í gegnum lífið.“

Bóndi Gogh greiptur 
í tilfinningaandrúm



Jólapappír 5m.

Jólapappír 10m.

149,-
198,-

Duni kerti 10stk. rauð

Duni kerti 10stk. hvít

198,-
198,-

Skurðarbretti + 2 hnífar

Hnetubrjótur + skál

1688,-
1560,-

Northland eldiviðarkubbur 5tíma

Northland eldiviðarkubbur 3tíma

289,-
189,-

FK jurtakryddað lambalæri

1298,-kg.
verð áður: 1855,-kg.

Ali hunangsskinka

opið 12 - 18 í dag
sunnudag

opið 12 - 18 í dag
sunnudag

1348,-kg.
merkt verð: 1798,-kg.

Steiktur kjúklingur

598,-kg.
verð áður: 789,-kg.

Appelsínur

95,-kg.

Jólaepli

95,-kg.

Kjúklingabringur

1875,-kg.
merkt verð: 2679,-kg.

Gies teljós 100stk.

KS smákökur 30%afsláttur

169,-

Three Stars eldspýtur 10stk.

98,-

Three Stars eldspýtur heimilispakkning

83,-

Duc d´O konfekt 1kg.

1849,-

Kjörís Viennetta ísterta 1l.

Klementínur kassi 2.3kg.

398,-
verð áður: 558,-

398,-







Það er alltaf jafn æðis-
legt 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 skelfi-
lega 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 þess-
ari 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 undanförn-
um 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 einstakl-
inga 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 bram-
lað 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 bráðskemmti-
legu ævintýri sem í vændum er.

Allt þetta slím og 
rusl er af háruga 
bakinu  á sokka-

minknum!

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!

Huh .. Hva’?

Þetta getur 
ekki verið 
jákvætt.

Velkominn
til framtíðar-

innar!

Bíddu ert þú ég í 
framtíð-

inni?

Ekki
séns!

Jamm ... eftir 
20 ár til að vera 
nákvæmur!

Kona, börn, 
skutbíll,

slæmt hné,
einbýlishús
í Grafarvogi 

og tann-
lækna-
stofa!

En .. en .. ég skil 
ekki, þú átt að vera 

rokkstjarna ekki 
tannlæknir!

Svona
er þetta

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!



  WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669

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

139.950,-
Staðgreitt

11.666,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

20.000
Verðlækkun

32”

99.950,-
Staðgreitt

Hristivörnin veitir
þér skarpari myndir

Rykvörn á myndflögu

69.950,-
Staðgreitt

Pinnacle Studio 9Auka rafhlaðaFerða hleðslutæki · Taska5 DV spólur

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

39.950,-
Staðgreitt

Spilar líka
DVD

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

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

Network Walkman MP3 spilari
3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu · Fást með 512MB

t́il 2GB af minni · Virkar líka sem minnislykill

Fylgir með vélinni!

Nýtt!

Margir
litir!

Kauptu

Sony hjá
Sony!

Gleðileg Sony jól



Einar Már í safnútgáfumTilvitnun dagsins

Ritgerð Susan Sontag, Um 
sársauka annarra, kemur 
út í Lærdómsritaröð Hins 
íslenzka bókmenntafélags. 
Hjálmar Sveinsson ritar 
inngangsorð bókarinnar en 
hann segir hana eiga mikil-
vægt 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 mynd-
læsi Vesturlandabúa, áhrifamátt 
eða áhrifaleysi þeirra mynda sem 
við sjáum í sífellu af hörmungarat-
burðum og þjáningum annarra. Rit-
gerðin 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. 

„Susan Sontag var alla tíð heill-
uð 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. Tví-
eðli 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 gjörsam-
lega,“ segir Hjálmar og áréttar að 
slíkt offlæði geti valdið því að við 
fjarlægjumst þennan veruleika. 
„Það getur leitt til mjög kaldhæð-
innar 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 endur-
skoðaði 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 ólýsan-
legum þjáningum annarra.“ Hjálm-
ar segir að Sontag hafi í raun snúið 
við blaðinu og haldi því fram í rit-
gerðinni 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 veru-
leikinn sé horfinn. Hún segir það 
kaldhæðið lúxusvandamál að líta 
svo á veruleikann og fullyrðir að 
fyrir stóran hluta mannkyns sé 

veruleikinn þvert á móti áþreifan-
legur og sársaukinn líka.“

Susan Sontag skrifar ekki út frá 
einhliða lausnum og Hjálmar segir 
að skrif hennar einkennist af spenn-
unni milli fagurfræðarinnar og sið-
fræðinnar. „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 krabba-
meini 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 bók-
menntir, kvikmyndir og ljósmyndir. 





Undirtitill nýútkominna æviminn-
inga Guðna í Sunnu er Endurminn-
ingar 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 fjör-
brot 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 við-
fangsefnum Guðna eftir það allt 
til þessa hausts. Sögu sinni lýkur 
Guðni með afar opinskáum hætti: 
stuttorðu uppgjöri við sjálfan sig 
og fjölskyldu sína, og fyrirgefn-
ingu 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 viðskiptaum-
hverfi 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 megin-
kaflar misjafnir í frásögninni: 
upphafið í Skilamannahreppi 
bætir þekkingarkafla við sögu 
Borgarfjarðar sem allir sem unna 
því héraði hljóta að fagna. Stökk-
ið sem kynslóð Guðna tók er 
óskiljanlegt okkar kynslóðum. 

Þá er lýsing hans á árunum á 
Tímanum langskemmtilegust og 
einstök innsýn í sögu Framsóknar-
flokksins 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 ljós-
myndara. Sá þáttur í lífi hans verð-
ur þegar fram líða stundir æ mikil-
vægari varða um lífstarf hans. 

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 sam-
viskusamlega en ekki nægilega 
ítarlega. Sem er synd, þar er leitt 
sterkum líkum að áhrifamiklir 
aðilar hafi gengið hagsmuna ein-
stakra fyrirtækja í landinu, Eim-
skipafélagsklíkan 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 spillingar-
díki umlék þá flokka sem lengst 
sátu við landsstjórn: Alþýðuflokk-
inn, Sjálfstæðisflokkinn og Fram-
sókn.

Síðasti hlutinn segir frá því 
hvernig Guðni finnur sér ný verk-
efni, 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 ævisög-
unni: lýsing hans á 30. mars er 
ekki hér, eða þreifingar hans um 
flug til Moskvu 1975 sem stjórn-
völd hér beittu sér gegn.

En umfram allt verður að fagna 
að Guðni skuli greina frá sinni 
hlið: án hans frásagnar værum við 
vitneskju fátækari. 

Ferðalangur segir 
frá æviför
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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.

Stóra sviðið kl. 20:00

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 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.
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.

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.

Leikhúsloftið

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.

Kúlan

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.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is

Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.

ABBA
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9. HVER
VINNUR!

SENDU SMS SKEYTIÐ JA DAF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO.

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR FYRIR TVO,

DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA!
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„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 hljómsveitar-
innar 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 Þórar-
insson 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 metalbönd-
um 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 rokk-
hópnum sem fjörið færðist yfir. „Í 
hvert skipti sem þeir héldu tón-
leika þá mættum við galvaskir, 
fólk tók líka eftir okkur, það vorum 
við sem vorum alltaf með mestu 

lætin alls staðar,“ segir 
Birkir enn fremur.

Hljómsveitin Spitsign deildi 
æfingahúsnæði með öðru bandi, 
Ungblóð, en úr þessum hljóm-
sveitum 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 val-
inn 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, 

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 útvarps-
stöðinni X-inu, þá sló Andri eftir-
minnilega í gegn sem „Freysi á X-
inu.“

„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 sjón-
varpsmaðurinn Helgi Seljan. Eins 
og margir ungir Reyðfirðingar 
störfuðu félagarnir flestir í Síld-
arbræðslunni 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 dauðarokkstónleik-
um 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 íþrótta-
fréttir á visir.is og lýsingar á NBA-
körfuboltanum. 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.“ 

Hilmar Sigurjónsson, skólastjóri 
grunnskólans á Eskifirði, starfaði 
áður sem kennari á Reyðarfirði og 
man vel eftir drengjunum. „Þetta 
eru allt saman mjög sterkir per-
sónuleikar, 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 snill-
ingar 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 einstakl-
ingar sem maður man hvað sterk-
ast eftir,“ segir Hilmar um Reyð-
arfjarðarmafíuna að lokum. 

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 Aust-
firðingar mótmælt þessum niðurstöðum. Það vita það ekki 
margir en í framvarðasveit fjölmiðla og harðkjarnarokks á 
Íslandi eru nokkrir Reyðfirðingar sem fluttu til Reykjavík-
ur, skömmu fyrir aldamót og eru þeir í dag afar áberandi 
á hinum ýmsu sviðum, þó svo að útlit hafi verið fyrir 
annað í upphafi.

Leikarinn og leikstjórinn George 
Clooney hefur keypt kvikmynda-
réttinn 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 leik-
stýra myndinni. Hann er um þess-
ar mundir að kynna nýjustu mynd 
sína, The Good German, sem er 
leikstýrt af Steven Soderbergh. 

Kaupir bók 
Grishams

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrr í vikunni endaði samband 
grínarans Eddie Murphy og söng-
konunnar 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 ekk-
ert 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.

Mel B grun-
aði ekkert

Rússneskir mmeennnniinnggaarrddaaggaarr áá ÍÍssllaannddii
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.



HELGARTILBOÐ

Baggalútur
Jól og Blíða 

Björgvin Halldórsson 
Bó og Sinfó

Ragnheiður Gröndal 

Þjóðlög

Mannakorn
Jól með Mannakornum

Eminem 
Presents The Re-Up

Friðrik Karlsson & Þórunn Lárusdóttir

Álfar og fjöll

3.499

2.999
2.199

1.999

2.199

1.999
2.199

1.999

Forgotten Lores 
 Frá Heimsenda

100 Íslensk Jólalög
Ýmsir

Beta 
Þriðja leiðin

3.299

2.799
2.199

1.999
2.199

1.999

5CD

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Superman Returns
DVD

Þetta er ekkert mál
DVD

Cars
2DVD

2.199

1.999

2.199

1.999

1.999 1.999 1.999

Nýtt

Nýtt



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3 og 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3, 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 8 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 3, 6 og 10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

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

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

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

80þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

5 edduverðlaun

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Jólamyndin 2006

40þúsund gestir

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

Samkvæmt jólahefð kvikmynda-
húsanna verður boðið upp á stór-
myndir í bíó þegar líða fer að 
jólum. Þetta árið munu væntan-
lega ævintýramyndin Eragon og 
stríðsmyndin Flags of Our Fath-
ers 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-

bóka og fyrsta prentun, 7.000 ein-
tök, 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 Japana-
frá Iwo Jima í seinni heimsstyrj-
öldinni.

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 

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 barna-
bókum 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.

Jólahlaðborð kvikmyndahúsanna
Við fyrstu sýn virðist sem svo að 
frumburður Helga Rafns sé metn-
aðarfyllsta plata sem Ædolstjarna 
hefur gefið út hérlendis. Þegar 
betur er að gáð virðist sú stað-
reynd vera á rökum reist. Öll kurl 
eru þó langt frá því komin til graf-
ar þó að metnaðurinn leyni sér 
ekki. Strax við fyrstu hlustun upp-
götvar maður nefnilega að Helgi 
Rafn er fyrsta Ædolstjarnan sem 
syngur ekki vel og enskuhreimur-
inn hans er óþægilega slæmur. 

Hreimurinn er þó langt frá því 
það eina sem er kjánalegt við plöt-
una. Helgi til dæmis tileinkar eitt 
laganna Seltjarnesinu og fólki sem 
þar býr (jafnframt eina lagið sem 
er tileinkað einhverju/einhverj-
um). Stílisti Helga er líka sérstak-
lega 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 bækl-
ingnum sem fylgir með plötunni 
fær Helgi síðan pláss neðarlega á 
lista, á eftir stjörnum á borð við 
Sigtrygg Baldursson, Kippa Kan-
ínus (titlaður fyrir „elektróník og 
skrítnum hljóðum“!), Karl Olgeirs-
son og Pétur Ben, og þar stendur 
að eina sem Helgi hafi gert á plöt-
unni 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 

hluti hægt að finna á plötunni og 
metnaðurinn skín í gegn. Lög Pét-
urs 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. Cod-
eine 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.

Einum of kjánaleg

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 ljós-
myndara og fjölmiðlaumfjöllun 
því þau vilja ekki að þetta verði 
eins og brúðkaup Tom Cruise og 
Katie Holmes fyrir stuttu á Ítalíu. 

Gestalisti brúðkaupsins inni-
heldur nöfn leikarans George 
Clooney og nýjustu Bond-stjörn-
unnar Daniel Graig. Oprah Win-
frey 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 

forræði yfir tveimur ættleiddum 
börnum.

Jólabrúðkaup í vændum?



FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

Óborganleg
grínmynd
eftir Lars 
Von Trier 

um árekstra 
Íslendinga
og Dana, 
þar sem 

Friðrik Þór 
og Benedikt 
Erlings stela 

senunni.
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Martin ShortTim Allen

JÓLASVEININN 3

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Leiðin til 
Betlehem

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BNA GEGN JOHN LENNON

HAGATORGI • S. 530 1919

www.haskolabio.is
TÓNLISTARMAÐUR - 

MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN 

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 10:30 B.i. 16

FLY BOYS kl. 8 B.i. 12

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

JÓNAS  M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

ÓBYGGÐIRNA M/- Ísl tal kl. 1:30 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10 B.i.12

DEAD OR ALIVE VIP  kl. 2 - 5 - 8 - 10:10 

SAW 3 kl. 8 - 10:20 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

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

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

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

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

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8 - 10 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:30 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 8 - 10:30 Leyfð

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

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl.  6 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

SCANNER DARKLY kl. 8 B.i. 16

THE GRUDGE 2 kl. 10 B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

THE NATIVITY STORY kl. 6 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 8 - 10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 4 - 6 Leyfð

THE LAST KISS kl  8 - 10 B.i.12

S.V. -MBL

Frá framleiðendum og
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

Martin ShortTim Allen

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

JÓLAMYNDIN Í ÁR

Rapparinn André Benjamin úr 
hljómsveitinni Outkast hefur 
tryggt sér hlutverk í kvikmynd-
inni Semi Pro, ásamt leikurunum 
Will Ferrell og Woody Harrelson. 
Myndin gerist árið 1970 í heimi 
atvinnukörfubolta og leikur Fer-
rell 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 
framleiðsluþátt-
inn en stígur nú 
sín fyrstu skref 
bak við linsuna.

Leikur körfu-
boltamann

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 sjónvarpsmað-
urinn góðkunni meðal lagahöf-
unda 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 skrímsla-
sveitarinnar Lordi en Íslendingar 
þurfa að taka þátt í undankeppn-
inni og berjast um þátttökurétt á 
úrslitakvöldinu eftir að Silvíu 
Nótt mistókst að heilla 
Evrópubúa upp úr 
skónum með 
frammistöðu
sinni í Grikk-
landi. Í fyrra 
sendi Ómar 
lagið Stund-
in-staður-
inn sem 
þau Þóra 
Gísladótt-

ir og Edgar S. Atlason fluttu. 
„Þetta fjallar um tvo unglinga sem 

hittast eina nótt við Breiðafjörð og 
tala um lífið og tilveruna en hitt-
ast 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.„Tex-
tinn fjallar hins vegar um þessa 
ótrúlegu dýrð í íslenskri náttúru,“ 
segir Ómar. „Þetta er í raun ólýs-
anleg nótt þar sem æska landsins, 
framtíð hennar og Ísland samein-
ast á einni vökunótt í júní en slíka 
upplifun getur enginn átt nema 
Íslendingur,“ segir Ómar Ragn-
arsson.

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

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

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

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

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

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

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



 Efnilegasti tennisleikari 
Íslands, Rafn Kumar Bonifacius, 
er á leið til Bandaríkjanna þar sem 
hann mun leika á heimsmeistara-
móti 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 tennis-
mótum 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. 

Rafn á leið á HM
Guðmundur E. 

Stephensen og félagar hans í 
sænska meistaraliðinu Eslövs AI 
eru komnir í átta liða úrslitin í 
Meistaradeild Evrópu í borðtenn-
is. 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 Guðmund-
ur lagði hann í hörkuleik 3-2 þar 
sem hann vann fimmtu lotuna 13-
11.

Guðmundur í 
miklum ham

 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 markaskor-
ari 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 uppá-
haldi 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.

Puskás var jarð-
settur í gær

 Á miðvikudaginn 
dæmdi Georgía Olga Kristiansen 
sinn fyrsta leik í Iceland Express 
deild kvenna. Georgía dæmdi þá 
leik Keflavíkur og ÍS í Reykjanes-
bæ. Georgía lék áður með KR en 
hún hóf ekki að dæma fyrr en í 
haust og er strax búin að fá nokk-
ur krefjandi verkefni.

„Mig langaði bara að breyta 
aðeins til. Tækifærið gafst núna til 
að fara í dómgæslu, dómaranefnd-
in 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 meist-
araflokk. Ég byrjaði ekki að spila 
alveg strax en ég byrjaði að æfa 
og fékk að leika nokkra æfinga-
leiki og leiki á Reykjavíkurmót-
inu,“ 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 karla- 
og kvennabolta,“ sagði Georgía og 
bætti við að karlarnir komi öðru-
vísi fram sig en karldómarana 
sem dæma með henni.

„Það eru forréttindi að vera 
kona í þessu, hafði ég heyrt ein-
hvern tímann. Ég held samt að 
hveitbrauðsdagarnir séu búnir hjá 
mér þannig séð og þeir eru byrjað-
ir 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 

væri öðruvísi en hún hefði búist 
við. „Ég bjóst ekki við að þetta 
væri svona erfitt. Þetta er gjör-
ólíkt því sem ég átti von á. Ég bjóst 
ekki við að ég myndi endast í þessu 
en ég ákvað að gefa þessu tæki-
færi. 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 meistara-
flokki hér á landi því Indíana Sól-
veig 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.“

Auk þess að vera dómari og 
fyrrverandi leikmaður þá er 
Georgía einnig að þjálfa körfu-
bolta hjá KR og því ljóst að áhug-
inn 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. 

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.
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Baggalútur
 Jól og Blíða 

Lay Low
Please don’t hate me
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 Tíunda umferðin í DHL-
deild karla í handbolta verður 
leikin í dag. Topplið Vals heim-
sækir Stjörnuna í Garðabæinn, 
Akureyri fær Hauka í heimsókn, 
botnliðin Fylkir og ÍR mætast í 
Árbænum og Íslandsmeistarar 
Fram taka á móti HK í Safamýr-
inni.

Leikur Fram og HK er athyglis-
verður 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 Safamýrarlið-
ið.

„Fyrir mér eru allir leikir sér-

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 

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 topp-
baráttunni. Deildin er mjög jöfn 
og öll stig eru mikilvæg. Eins og 
staðan er í dag þá eru Fram, Valur 
og HK í baráttunni um meistaratit-
ilinn og því eru öll stig í innbyrðis-
viðureignum þessara liða mjög 
mikilvæg,“ sagði Petkevicius en 
allir leikir dagsins hefjast klukkan 
16.

Petkevicius mætir aftur í Safamýrina

 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 Phila-
delphia.

Iverson gaf frá sér yfirlýsingu 
vegna málsins þar sem fram 
kemur að hann búist við því að 
yfirgefa Philadelphia. „Eins erf-
itt 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, Phila-
delphia. Mig langaði virkilega til 
að enda ferilinn hjá Philadelp-
hia.“

Ed Snider, stjórnarmaður hjá 

Philadelphia 76ers, sagði að Iver-
son 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 verð-
ur 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 Timber-
wolves og Kevin Garnett, stærsta 
stjarna Minnesota-liðsins, segist 
vilja fá Iverson til liðsins. „Endi-
lega, ég elska Iverson. Við munum 
taka á móti honum með opnum 
örmum. Hvar er Kevin McHale?“ 
sagði Garnett og átti þar við fram-
kvæmdastjóra Minnesota-liðsins 
og fyrrum stjörnu Boston Celtics. 

Allen Iverson að yfirgefa Philadelphia?

 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 Inter-
national 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 leikmannamarkaðn-
um.

„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.

Tekur aukinni 
pressu fagnandi

 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 Wander-
ers 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, knattspyrnu-
stjóri 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.

Er ekkert á því 
að hætta strax

 Liverpool virðist vera að 
vakna til lífsins í ensku úrvals-
deildinni 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 brot-
inn á 53. mínútu þegar Liverpool 
fékk dæmda vítaspyrnu. Fyrirlið-
inn Steven Gerrard fór á punkt-
inn, Jan Lastuvka varði spyrnuna 
en Gerrard fylgdi vel á eftir og 
skoraði. Af öllum mönnum skor-
aði Jamie Carragher næsta mark 
en þetta var hans fyrsta deildar-
mark 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 viðbót-
artíma með marki úr auka-
spyrnu.

„Áhorfendur skemmtu sér 
konunglega, við skoruðum fjögur 
mörk og héldum aftur hreinu. Við 

stjórnuðum leiknum í fyrri hálf-
leik 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 ánægju-
legt að sjá Carra skora og það var 
laglegt mark, hann er snjall leik-
maður 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 mán-
uði.“ Heiðar Helguson kom inn 
sem varamaður í liði Fulham á 
lokamínútunni.

Búlgarski sóknarmaðurinn 
Dimitar Berbatov er að vinna sig 
inn í hug og hjörtu stuðnings-
manna Tottenham en hann skor-
aði tvö mörk í 5-1 sigri liðsins á 
Charlton. Jafnræði var með liðun-
um þar til Berbatov skoraði eftir 
hálftíma leik eftir sendingu frá 
Aaron Lennon. Aðeins tveimur 
mínútum síðar bætti Teemu Tain-
io við marki en sjálfsmark 
Michaels Dawson fyrir hálfleik 
gerði það að verkum að Totten-
ham hafði aðeins eins marks for-
skot 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. „Berbat-
ov 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 leik-
tímabilinu og ljóst að við þurfum 
að bæta árangur okkur á útivöll-

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 tíma-
bilinu. „Allt sem við gerðum rétt í 
leiknum gegn Blackburn á mið-
vikudaginn 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 

hins vegar á bekknum allan tím-
ann. 

Spútniklið deildarinnar, Port-
smouth, 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 net-
inu. Klárlega eitt af mörkum árs-
ins í Evrópufótboltanum og algjört 
draumamark knattspyrnumanns-
ins. Meðal annarra úrslita í gær 
má nefna að Newcastle vann 3-1 
sigur á Blackburn á útivelli þar 
sem Obafemi Martins skoraði tví-
vegis.

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.



Enska úrvalsdeildin:

Þýska úrvalsdeildin:

Spænska úrvalsdeildin:

Mauro Camoranesi 
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 A-
deildinni 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 sam-
kvæmt 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 framtíðaráætlun-
um.

Juventus komið 
á toppinn

 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 sóknar-
menn Barcelona voru ósjaldan 
gripnir í landhelgi og línuverðirn-
ir 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 Bar-
celona þegar Ludovic Giuly var 
dæmdur rangstæður. Línuvörður-
inn hafði rétt fyrir sér í báðum til-
fellum 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 

hálfleik og þegar fimmtán mínút-
ur 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 skot-
ið 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 spurn-
ing hvort liðið færi með sigur af 
hólmi en dómarinn tók þó völdin í 
sínar hendur þegar hann rak Bras-
ilíumanninn Silvinho fyrir litlar 
sakir og ekki ólíklegt að Barcelona 
muni áfrýja því rauða spjaldi.

1-0 sigur Barcelona staðreynd 
og liðið á toppi spænsku deildar-
innar með 33 stig eftir 14 leiki. 

Baráttusigur hjá Barcelona



 Arsene Wenger, knatt-
spyrnustjóri Arsenal, hefur biðlað 
því til stuðningsmanna liðsins að 
þeir sýni bakverðinum Ashley 
Cole virðingu þegar Arsenal heim-
sækir 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 Englend-
inga miklu máli en við viljum við-
halda 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 Englands-
meistarar.

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 leik-
bann. Þeirra frægasti leikmaður, 
Thierry Henry, er áfram á meiðsl-
alistanum.

Michael Ballack, leikmaður 
Chelsea, segir að sitt lið þurfi að 

vinna leikinn. „Það er mjög mikil-
vægt 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 Stam-
ford Bridge.

Biður fólk um að sýna Ashley Cole virðingu

 Manchester United 
tryggði stöðu sína á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar í gær þegar 
liðið lagði nágranna sína í 
Manchester City á Old Trafford, 3-
1. 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 síð-
ari hálfleik og City-liðið fékk fá 
marktækifæri framan af hálf-
leiknum en á 72 mínútu dró til tíð-
inda. Steven Ireland, leikmaður 
Manchester City, lék þá laglega 
upp hægri kantinn, renndi boltan-
um út á Túnisbúann Hatem Trab-
elsi sem skoraði með góðu skoti 
frá vítateigslínu og minnkaði mun-
inn 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 rangstöðufn-
ykur af markinu en flagg línu-
varðarins 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 

Bernardo Corradi sitt annað gula 
spjald á síðustu mínútu leiksins 
þegar hann reyndi að fiska víta-
spyrnu 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 leik-
mennirnir eiga hrós skilið,“ sagði 
Sir Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri Manchester United.

„Við áttum að gera út um leik-
inn í síðari hálfleik en því miður 

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 ein-
hverja vitleysu um þetta atvik. Ég 
vil frekar að hann standi í lappirn-
ar og ég mun ræða þetta við hann 
í vikunni.“ 

Manchester United lagði nágranna sína í Manchester City á heimavelli sínum, 
Old Trafford. Með sigrinum tryggði United stöðu sína á toppi deildarinnar.

 Werder Bremen heldur 
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 hagstæð-
ari markatölu en liðið hefur nú 
skorað 45 mörk í 16 leikjum það 
sem af er leiktíðarinni.

Werder Bremen 
í toppsætinu

 Nígeríski sóknarmaður-
inn Nwankwo Kanu trónir á 
toppnum yfir markahæstu 
leikmenn ensku úrvalsdeildarinn-
ar 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 úrvalsdeild-
arinnar og hljóta þar með gull-
skóinn 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 síðast-
nefndi var nánast óþekkt nafn 
fyrir tímabilið en hefur svo 
sannarlega slegið í gegn og er 
hann undir smásjánni hjá stærri 
liðum Englands.

Kanu stefnir á 
gullskóinn

 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 stúk-
unni enda var þetta þriðji tapleik-
ur Hamranna í röð. West Ham er í 
fallsæti, þriðja neðsta sæti deild-
arinnar með fjórtán stig. Kevin 
Davies kom Bolton yfir eftir und-
irbúning 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 leiks-
loka 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 leiks-
ins 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 Magn-
ússon muni endurskoða traustsyf-
irlýsingu sína til knattspyrnu-
stjóra 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 andstæð-
an við það. Við börðumst vel og 
reyndum að spila, stundum spil-
uðu leikmenn eiginlega of mikið. 
Þessi úrslit gefa samt algjörlega 
rétta mynd af leiknum. Eftir síð-
ustu 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.

Erfið staða West Ham eftir tap gegn Bolton

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.

Lemgo tapaði 
fyrir Kiel

 Ringulreiðin hjá skoska 
liðinu Hearts heldur áfram en 
fyrirliðinn Steven Pressley, einn 
helsti leikmaður liðsins undanfar-
in ár, tilkynnti í gær að hann væri 
einfaldlega hættur. Samsæris-
kenningar hafa verið uppi um að 
eigandi liðsins, Vladimir Roman-
ov frá Litháen, hafi bolað honum í 
burtu. Pressley sagði að mórall-
inn 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.

Fyrirliðinn 
horfinn á braut



 Suður-Afríkumaðurinn Charl 
Schwartzel heldur forskoti sínu á 
Alfred Dunhill-mótinu í Suður-
Afríku. 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 leik-
ið 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 West-
wood á 10 höggum undir pari.

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 högg-
um undir pari í gær og á því litla 
möguleika á að verja titil sinn að 
þessu sinni.

Schwartzel eykur forskot sitt í S-Afríku

 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 stöðug-
leika 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.

Getum enn 
orðið meistarar

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 lykilaugna-
blikum.

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.

McEnroe allt 
annað en sáttur
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Finnst George Bush fyndnastur allra

„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 lærisveinarn-
ir tólf borðuðu ofskynjunarsveppi 
og sáu í framhaldninu Jesú ganga 
á vatni.

Faðir Sigurðar er enginn annar 
en tónlistarmaðurinn og predikar-
inn Guðlaugur Laufdal sem þekkt-
astur er fyrir  störf sín á sjón-
varpsstöðinni 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 tón-
list, en nú í ár, „er ég fyrst orðinn 
sáttur við sjálfan mig,” segir hann 
af einlægni. Siggi var mjög dug-
legur við að spila í allt sumar og 
alveg fram á haust. Í síðasta mán-
uði lagði hann í langferð norður á 
land þar sem hann spilaði á nokkr-
um stöðum og svo kom hann einn-
ig fram á Gullkindarverðlaunum 

útvarpsþáttarins Capone. „Annars 
ætla ég bara að koma sterkur inn á 
nýju ári.“ Nafn lagsins Í frelsar-
ans 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 plöt-
unnar á sama tungumáli,“ en nán-
ari áform um útgáfu eru enn ekki 
klár. Eins og flesta aðra tónlistar-
menn dreymir Sigurð að geta 
haft ofan í sig með tónlistinni 
eingöngu, en annað biður 
hann ekki um. Helstu 
áhrifavaldar hans eru 
Bubbi Morthens og Nir-
vana-goðið sjálft, Kurt 
Cobain, en hann segir 
tónlist sína þó vart líkj-
ast þeirra. 

...fær Snæbjörn Arngrímsson, 
bókaútgefandi hjá Bjarti, sem 
setur mark sitt á jólabókasöl-
una í Danaveldi um þessar 
mundir og hefur nýverið opnað 
útibú í Noregi. 

„Yfirvöld í Kasakstan hafa miklar 
áhyggjur af því hvernig það er 
kynnt fyrir umheiminum og kvik-
myndin 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 fréttaskýringa-
þættinum Kompás í kvöld. 

Kasakstan hefur verið 
mikið í fréttum að undan-
förnu eftir að kvikmynd 
gamanleikarans Sasha Baron 
Cohen, Borat: Cultur-
al Learnings of
America for 
Make Benefit 
Glorious Nation 
of Kazakhstan, 
sló heldur betur 

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 staðreynda-
villur Borats voru leiðréttar. 
„Borat bregður ekki upp raun-

særri mynd af landinu þótt 
vissulega sé eitthvað sann-
leikskorn í einhverju,“ segir 
Svavar sem komst í kast við 
lögregluna þegar myndavél-
arnar voru dregnar upp. 

„Við vorum færðir 
inni á lítilli lögreglu-

stöð og látnir 
útskýra dvöl 
okkar í landinu 
í löngu máli,“ 
segir Svavar 
og bætir við að 
ekki megi þó 
eingöngu
skella skuld-

inni á Sasha Baron Cohen og fífla-
læti hans. „Kasakstan er ekki full-
komið 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 mán-
uði,“ segir hann.  „En svo kynnt-
umst við líka auðmönnunum sem 
eru í innsta hring forseta Kasak-
stans.“

Kompás á slóðum Borats í Kasakstan
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Skyldueign í safnið!

100 íslensk jólalög

Björgvin og SinfóFriðrik K. ásamt Þórunni Lár. - Álfar og fjöll

Stóra Stundin ykkar Bubbi - 060606

Sálin og Gospel - Lifandi í Laugardalshöll
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Óskar Pétursson - Ástarsól

10 13

Góða skemmtun um jólin

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK AF VINSÆLUSTU TÓNLIST LANDSINS Í NÆSTU VERSLUN!
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Baggalútur - Jól og blíða

8

Lay Low - Please don´t hate me

9

Il Divo - Siempre Selma & Hansa
Sögur af konum

The Beatles - LoveTodmobile - Ópus :: 6



Það er hollt og gott að stunda 
gagnrýna sjálfsskoðun. Sumir 

líta að vísu á hana sem veikleika-
merki 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 for-
senda framfara.

vegar er ekkert skrýtið að 
sumum standi stuggur af gagnrýn-
inni 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 jafn-
mikið 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 viður-
kenna að maður hafi enga stjórn á 
lífi sínu. Auðvitað er miklu þægi-
legra að trúa því að maður sé rúinn 
trausti út af slúðri, baktali og 
kjaftagangi í skinhelgu pakki sem 
upphefur sjálft sig á manns kostn-
að, heldur en að horfast í augu við 
að manni sé einfaldlega ekki 
treystandi og að „skinhelga pakk-
ið“ 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. 

er ég nú að velta þessu fyrir 
mér að nýlega flutti formaður 
Samfylkingarinnar flokksmönn-
um 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 vandamál-
um 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 hér-
lendri pólitík og þeir þyrftu að 
leika þetta eftir. Nýleg yfirlýsing 
formanns Sjálfstæðisflokksins um 
að „heppilegra“ hefði verið að 
míga ekki á stjórnarskrá lýðveld-
isins 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.

Gagnrýnin 
sjálfsskoðun


