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SÖLUMAÐUR
Öflugt framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki óskar eftir
að ráða árangursdrifinn sölumann sem hefur menntun
eða reynslu af sviði matvælaiðnaðar. Töluverð ferðalög
fylgja starfinu, jafnt innanlands sem utan.

Starfssvið:• Sala og eftirfylgni til viðskiptavina• Áætlanagerð• Auglýsingagerð• Samskipti við birgja

Hæfniskröfur:• Reynsla af sambærilegu starfi• Menntun í matvælaiðnaði æskileg• Góðir samskiptahæfileikar• Áreiðanleiki og stundvísi• Metnaður til að ná langt í starfiÁhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu
Ráðningarþjónustunnar www.radning.is og sækja þar um
starfið.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.Umsjón með starfinu hefurInga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

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

Ráðningarþjónustan er framsækið fyrirtæki, á traustum 11 á
ráðninga, jafnt til fyrirtækja semeinst kli

RÁÐGJAFI

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

Gengið verður frá ráðningu fljótlega.
Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.
Umsjón með starfinu hefurSonja M. Scott, sonja@radning.is

SÍMSVÖRUN

Hæfniskröfur:• Almenn tölvukunnátta• Reynsla af símsvörun kostur en ekki nauðsynleg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta kostur

Þjónustufyrirtæki sem er opið allan sólarhringinn óskar eftir
tveimur starfsmönnum til framtíðarstarfa við símsvörun á
höfuðstöðvum sínum í Reykjavík.

Fullt starf:
Leitaðereftirstarfsmanni í fullt starfþarsemunniðerávöktum.
Hlutastarf:
Eins er leitað eftir starfsmanni í 78% hlutastarf. Vinnutími
er frá kl. 9:00-17:00, tvo til þrjá daga í miðri viku og frá
miðnætti til kl. 8:00 aðra hvora helgi.

 Refaskyttan Flosi Ingólfsson 
á Flugustöðum í Álftafirði skaut 
fimm refi á svonefndri Mosfells-
heiði í Flugustaðadal í október 
síðastliðnum. Á heimasíðu 
Djúpavogshrepps kastar Björn 
Hafþór Guðmundsson sveitar-
stjóri þeirri spurningu fram hvort 
um Íslandsmet sé að ræða, og það 
sé þá fólgið í því að aldrei fyrr 
hafi verið skotnir svo margir full-
orðnir refir á jafn skömmum tíma. 
Flosi skaut dýrin fimm nefnilega á 
aðeins tuttugu mínútum. 

Flosi gerir ekki mikið úr tali 
um að hann hafi sett Íslandsmet. 
„Það var nú ekki horft mikið á 
klukkuna á meðan. Þetta voru 
kannski 22 mínútur.“ 

Hann segir að flestir séu þeirr-
ar skoðunar að mikið sé af ref 

fyrir austan um þessar mundir en 
þessi veiði sé ekki til marks um 
það. „Að minnsta kosti fjögur af 
dýrunum sem ég skaut nú voru úr 
vorgoti ársins 2006. Systkini úr 
sama goti halda stundum hópinn 
fram eftir hausti og það er frekar 
skýringin.“

Flosi segist lengi hafa fengist 
við refaveiðar. „Ég skaut fyrsta 
refinn á afmælisdaginn minn árið 
1960, þá tvítugur. Það var tilviljun 
að við fórum þennan dag en við 
hittum á dýr sem ég skaut.“ Inntur 
eftir því hversu margir refir liggi 
í valnum frá því hann skaut fyrsta 
dýrið á tvítugsafmælisdaginn 
fyrir 47 árum er Flosa illa við að 
svara án þess að taka það saman. 
Hann viðurkennir þó að þeir séu 
nokkur hundruð.

Skaut fimm refi á 20 mínútum

 Verkalýðshreyfingin hefur 
þanist út á síðustu árum vegna aukinna umsvifa 
í hagkerfinu og komu erlends vinnuafls. Félög-
um í ASÍ hefur fjölgað úr því að vera tæplega 
76 þúsund árið 2000 í yfir hundrað þúsund árið 
2006. Félagsmennirnir voru rétt tæplega 
hundrað þúsund talsins árið 2005 og þeim fjölg-
aði í fyrra en ekki skýrist fyrr en síðar á árinu 
hver fjölgunin var nákvæmlega.

Mestur var vöxturinn milli áranna 2002 og 
2003, eða um rúma 7.600 félagsmenn, og næst-
mestur milli áranna 2004 til 2005 eða um rúma 
sex þúsund félaga. Einnig jókst félagafjöldinn 
um fimm þúsund milli ára 2001 til 2002 og aftur 
2003 til 2004. Miðað er við félagsmenn Alþýðu-
sambands Íslands.

Mestur hefur vöxturinn verið hjá 

Starfsgreinasambandinu eða um fimmtán 
þúsund manns og hann er næstmestur hjá 
verslunarmönnum þar sem fjölgunin nemur 
nokkrum þúsundum. Félagar í Starfsgreina-
sambandinu fóru úr 33 þúsundum í 48 þúsund 
árið 2006. Áætlaður fjöldi er um fimmtíu þús-
und nú í ársbyrjun. 

Mesta aukningin hjá einstöku félagi er hjá 
Afli fyrir austan. Þar hefur félagsmönnum 
fjölgað um 53 prósent milli áranna 2005 og 
2006. Inni í því er ekki fjölgunin í Reyðarfirði. 

Tekjur verkalýðshreyfingarinnar hafa vaxið 
í takt við félagafjölgunina. Starfsgreina-
sambandið er stærsta félagið innan ASÍ. Tekj-
ur Starfsgreinasambandsfélaga hafa til dæmis 
vaxið úr 528 milljónum árið 2003 í 735 milljónir 
króna áætlaðar tekjur árið 2006. 

„Auðvitað hefur breyting á vinnumarkaði 
stækkað verkalýðsfélögin og gert þau burðugri. Á 
sama tíma hefur aðildarfélögum ASÍ fækkað úr 
240 í tæplega sjötíu í dag þannig að það hefur átt 
sér stað gríðarlega mikil hagræðing, sameining 
og stækkun félaga og við það hefur losnað úr læð-
ingi fjármagn sem hægt er að beita meira í rétt-
indi og virkara starf. Samhliða þessu hafa orðið til 
ný verkefni sem kalla á aukna fjármuni,“ segir 
Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ.

„Áþreifanlegast í verkalýðsmálunum er sá 
Evrópuvinnumarkaður sem var ekki fyrir fimm 
árum en er orðinn núna. Við erum að fást við 
alþjóðleg fyrirtæki á grundvelli Evrópureglu-
gerða og aukinn innflutning á verkafólki,“ segir 
Skúli Thoroddsen, framkvæmdastjóri Starfs-
greinasambandsins.

Fjölgar um þriðjung í ASÍ
Sprenging hefur orðið í verkalýðshreyfingunni á örskömmum tíma. Frá árinu 2000 hefur félögum í ASÍ 
fjölgað um þriðjung, eða tæp 24 þúsund. Fjölgunin nemur mörgum þúsundum á hverju ári. Hæsti toppur-
inn varð 2002 til 2003. Tekjur verkalýðsfélaganna hafa aukist um mörg hundruð milljónir króna árlega.

Grín stundum 
smekklaust

Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum

Ósáttur við kjafta-
kellingar á netinu

 Nuri al-Maliki, forsætis-
ráðherra Íraks, hótaði í gær að 
endurskoða samskipti við þau ríki 
sem hafa gagnrýnt aftöku 
Saddams Hussein, fyrrverandi 
forseta Íraks. Hann sagði í ræðu 
að aftakan væri íraskt innanríkis-
mál sem aðrar þjóðir ættu ekki að 
skipta sér af. 

Í ræðunni, sem haldin var í 
tilefni þess að 85 ár eru liðin frá 
stofnun íraska hersins, sagði 
Maliki einnig að íraskar hersveitir 
muni ráðast til atlögu gegn 
uppreisnarmönnum súnnía og 
dauðasveitum sjía á næstu 
dögum.

Hersveitir Íraka munu fá hjálp 
Bandaríkjahers í þessari baráttu, 
en búist er við að George Bush 
Bandaríkjaforseti muni bráðlega 
tilkynna um fjölgun í herliðinu.

Þó gæti honum reynst erfitt 
um vik að útvega fjárveitingar 
fyrir fjölguninni. Demókratar, 
sem eru nú í meirihluta í báðum 
deildum þingsins, eru eindregið á 
móti þeim áformum. 

Segir aftökuna 
innanríkismál



 Sigurður Þórðarson 
ríkisendurskoðandi fundaði í gær 
með Jóni A. Einarssyni og Guð-
mundi Jónssyni, forsvarsmönnum 
meðferðarheimilisins Byrgisins, 
vegna úttektar á fjármálum Byrg-
isins. Var farið yfir vinnu Ríkis-
endurskoðunar vegna úttektarinn-
ar. „Við fórum yfir málið með 
forsvarsmönnum Byrgisins og 
stefnum að því að klára okkar 
vinnu í næstu viku. Það hefur 
verið unnið að þessu máli á eins 
miklum hraða og kostur er og 
vinnan hefur gengið vel,“ sagði 
Sigurður eftir að fundinum lauk.

Félagsmálaráðherra óskaði 
eftir því með bréfi 16. nóvember 

að Ríkisendurskoðun beitti 
skoðunarheimild sinni lögum sam-
kvæmt til þess að taka út fjármál 
Byrgisins.

Ríkisendurskoðun hefur þegar 
komið þeim upplýsingum til 
félagsmálaráðuneytisins að fjár-
reiðum og reikningshaldi Byrgis-
ins sé verulega áfátt. 

Frekari greiðslur til Byrgisins 
voru stöðvaðar 29. desember 
síðastliðinn eftir tilmæli frá Ríkis-
endurskoðun á meðan að úttekt 
stendur yfir.

Þá hefur lögreglan á Selfossi  
til rannsóknar kæru 24 ára konu á 
hendur Guðmundi Jónssyni vegna 
meints kynferðisbrots. Rannsóknin 

er stutt komin en konan lagði fram 
ýmis gögn, meðal annars mynd-
band, símaskilaboð og tölvupósta, 
er kæran var lögð fram. 

 Ýmis úrræði eru í boði 
og ekki þörf á fleirum, að sögn 
forsvarsmanna stofnana sem sjá 
um starfsendurhæfingu öryrkja. 
Forsvarsmennirnir segjast telja 
að verið sé að vinna mjög gott 
starf. Samkvæmt rannsókn sem 
Stefán Ólafsson prófessor gerði 
ásamt fleirum er örorka algengari 
meðal ungs fólks á Íslandi en á 
hinum Norðurlöndunum og telur 
Stefán ástæðuna vera þá að starfs-
endurhæfingarúrræðum sé ábóta-
vant.

„Auðvitað má alltaf gera betur 
en það þarf kannski ekki fleiri 
úrræði heldur meira fjármagn til 
að styðja vel við þau sem eru til 
staðar og hafa verið að skila 
árangri, þannig að öll sú þekking 
og reynsla sem við erum komin 
með nýtist sem skildi,“ segir 
Marín Jónasdóttir, forstöðumaður 
Hringsjár, náms- og starfsendur-
hæfingar.

Jón M. Benediktsson, fram-

kvæmdastjóri Reykjalundar, 
tekur undir það að nóg sé af úrræð-
um og helst þurfi meira fjármagn. 
„Úrræðum í sambandi við bæði 
atvinnulega endurhæfingu og 
starfsþjálfun hefur verið að fjölga 
og ég held að megi alveg segja að 
þetta sé allt á réttri leið. Eflaust 
má alltaf gera betur í þessum 
efnum en ástæðulaust er að horfa 
fram hjá því að það er verið að 
gera heilmikið. Þó mætti kannski 
kortleggja þau úrræði sem við 
höfum betur svo að auðveldara sé 
finna það sem hentar best hverj-
um og einum,“ segir Jón.

Í niðurstöðum áðurnefndrar 
rannsóknar Stefáns Ólafssonar, 
sem hann gerði ásamt læknunum 
Sigurði Thorlacius og Sigurjóni B. 
Stefánssyni, segir að örorka vegna 

geðraskana hafi aukist um níu 
prósent hjá konum og um átta pró-
sent hjá körlum milli áranna 2004 
og 2005. Sé það framhald þróunar 
sem hafi átt sér stað allt frá árinu 
1990. Ennfremur leiðir rannsókn-
in í ljós að örorka er algengari 
meðal ungs fólks á Íslandi heldur 
en hjá sama aldurshópi á hinum 
Norðurlöndunum.

Í Fréttablaðinu í gær sagði 
Tómas Zöega geðlæknir að nauð-
synlegt væri að kanna betur 
ástæður þess að tíðni örorku vegna 
geðraskana hafi aukist svo mikið. 
Sagði Tómas að ekki hefði verið 
sýnt fram á það að tíðni geðsjúk-
dóma hefði aukist hérlendis 
undanfarin 20 ár eins og sé raunin 
til dæmis í Bandaríkjunum.

Kortleggja má betur 
úrræði fyrir öryrkja
Forsvarsmenn stofnana sem annast endurhæfingu öryrkja segja ekki þörf á 
fleiri úrræðum í þeim efnum. Á hinn bóginn vanti meira fjármagn til að styðja 
betur þau úrræði sem þegar séu í boði. Hærra hlutfall ungra öryrkja á Íslandi.

Eiríkur, ætlið þið ekki að spila 
fyrir hundana á Leirum?

 Verið er að vinna að því að 
troða og safna snjó í skíðabrekk-
ur í Bláfjöllum. Áframhaldandi 
snjókomu er spáð á næstu dögum 
og telur Grétar Hallur Þórisson, 
forstöðumaður Bláfjalla og 
Skálafells, að hægt verði að opna 
skíðasvæðið í  Bláfjöllum um 
næstu helgi. Hann segir að 
snjóstaðan sé að verða eins og 
hún var fyrir hlákuna fyrir jól í 
Bláfjöllum en heldur minna sé af 
snjó í Skálafelli. Göngubrautir 
hafa ekki ennþá verið troðnar en 
þeir sem eru kunnugir á svæðinu 
geta skíðað eitthvað út á heiðina 
að sögn Grétars.

Áframhaldandi 
snjókomu spáð

 Guðmundur Bjarnason, 
framkvæmdastjóri Íbúðalána-
sjóðs, segist munu skoða mál 

Halls Magnús-
sonar, sem 
sendi fjölda 
manns tölvu-
póst með 
skrumskæling-
um á auglýsing-
um Kaupþings í 
fyrradag.

Pósturinn
var sendur á 
tugi manns, 
meðal annars 

fjölmiðlamenn. Hallur, sem er 
sviðsstjóri hjá Íbúðalánasjóði, 
segist hafa ætlað að senda 
póstinn til mun færra fólks en 
fyrir mistök hafi hann borist um 
allt land.

„Ég hef ekki skoðað málið, en 
það er hvimleitt þegar menn nota 
netföng opinberra stofnana í 
svona hluti,“ segir Guðmundur. 
„Við skoðum þetta eftir helgi.“ 

Segist munu 
skoða mál Halls

Hamas-samtökin,
sem eru við stjórn í Palestínu, 
ætla að tvöfalda fjölda öryggis-
sveitarmanna sinna á Gaza-
svæðinu í tólf þúsund. Þetta 
sagði talsmaður samtakanna í 
gær.

Tilkynningin kom aðeins 
nokkrum stundum eftir að
Mahmoud Abbas, leiðtogi 
Palestínu, sagði öryggissveitirnar 
ólöglegar. Hann krafðist þess að 
þær sameinuðust öryggisskipu-
laginu sem þegar er fyrir hendi.

Á fimmtudaginn ruddust 
meðlimir öryggissveitanna inn á 
heimili háttsetts palestínsks 
öryggisfulltrúa og drápu hann 
ásamt sjö lífvörðum hans. 

Ætla að tvöfalda 
liðsstyrk sinn

Von er á niðurstöðu úr 
áhættumati í næstu viku vegna 
byggingar hafnar í Bakkafjöru. 
Tekin hefur verið ákvörðun um að 
þar verði framtíðar farar- og 
komustaður ferju milli lands og 
Vestmannaeyja. Nú siglir 
Herjólfur frá Þorlákshöfn.

Det Norsk Veritas sér um gerð 
matsins en sérstaklega verða 
skoðaðar niðurstöður frá dönsku 
straummælingastöðinni. 

Ákvörðun um hvenær fram-
kvæmdir hefjast verður að öllum 
líkindum tekin í mars, samkvæmt 
Elliða Vignissyni, bæjarstjóra í 
Vestmannaeyjum.

Niðurstöðu 
brátt að vænta

Konan sem fannst 
látin í íbúð sinni í miðbæ Reykja-
víkur síðastliðinn fimmtudag var 91 
árs gömul. Talið að hún hafi legið 
þar látin í rúmlega mánuð áður en 
hún fannst. Nágrannar hennar segja 
að hún hafi verið mikið ein og nán-
ast ekki haft nein samskipti við 
annað fólk. Þeir hafi ekki orðið 
varir við að opinberir aðilar hefðu 
haft afskipti af konunni né að nokk-
ur liti við hjá henni. 

Sigurbjörn Víðir Eggertsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni í Reykjavík, segir að 
lögreglunni hafi borist tilkynning 
um konuna þegar nágrannar henn-
ar hefðu ekkert séð til hennar í þó 
nokkurn tíma. Lögreglan fór í kjöl-
farið á vettvang ásamt lásasmið 
og fann konuna látna.

 Það að aldraðir einstæðingar 
liggi dögum saman látnir á heimil-

um sínum áður en þeir finnast 
kemur reglulega fyrir á Íslandi. Í 
september 2005 fjallaði Frétta-
blaðið um rúmlega sjötugan mann 
sem hafði legið látinn í rúmlega 
hálfan mánuð í íbúð sinni áður en 
hann fannst. Í nóvember sama ár 
fundust síðan tvær eldri konur 
látnar á heimilum sínum með 
stuttu millibili. Önnur þeirra var 
78 ára og hafði verið látin í þrjár 
vikur þegar lögreglu bar að garði. 
Hin var 61 árs og er talið að hún 
hafi legið örend á heimili sínu í að 
minnsta kosti tíu daga áður en hún 
fannst. Í báðum tilvikum var það 
nálykt sem vakti undrun og eftir-
grennslan.

Hafði lítil samskipti við aðra

 Karlmaður á 
þrítugsaldri var stöðvaður og 
síðar handtekinn af lögreglu þar 
sem hann gekk nakinn um 
miðborg Reykjavíkur á föstu-
dagsmorgun. Auk þess að vera án 
klæða var maðurinn í annarlegu 
ástandi. Hann var því færður á 
lögreglustöð.

Þá hafði lögreglan afskipti af 
sautján ára ökumanni við 
hefðbundið umferðareftirlit í 
Breiðholti á föstudagskvöld. Í 
bifreið sem pilturinn ók fundust 
þrjár axir sem hann gat ekki gert 
almennilega grein fyrir og voru 
þær því gerðar upptækar.  

Gekk nakinn 
um miðborgina



The pursuit of perfection

Þú öðlast nýjan kraft í Lexus RX350. Afkastamikil vél og háþróaður 
tæknibúnaður vinna gegn þyngdaraflinu og gera þér kleift að sækja 
fram hvort sem er á athafnavegum borgarinnar eða á ævintýraslóðum 
utan við byggð. RX350 er lúxussportjeppi þar sem þú kemst næst því 
að kynnast sömu fullkomnun og auðkennir listamíði náttúrunnar. 

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem 
þú gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún 
kemur þér ef til vill á óvart en hún kemur okkur ekki á óvart. Lexus 
RX350 er smíðaður í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera 
kröfur til sjálfs sín og kröfur til annarra. Þess vegna verður niðurstaðan 
gagnkvæm virðing milli þín og Lexus RX350.

Verð frá: 5.890.000 kr.
Nýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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Umhverfisráðherra
hefur heimilað að Vestfjarðaveg-
ur verði lagður um Þorskafjörð, 
Djúpafjörð og Gufufjörð. 

Með úrskurðinum snýr ráð-
herra við niðurstöðu Skipulags-
stofnunar sem hafði hafnað lagn-
ingu vegar gegnum Teigsskóg í 
Þorskafirði vegna mikilla 
umhverfisáhrifa.

„Þetta er sorgardagur fyrir 
mig persónulega,“ segir Björn 
Samúelsson, sem rekur gistiheim-
ili á Reykhólum. „Þarna er ósnort-
ið land og maður vill halda því 
ósnortnu í ferðaþjónustu. Mér 
finnst einkennilegt að snúa þess-
ari ákvörðun við þegar það var 
búið að segja nei.“

Bergsveinn Reynisson, bóndi á 
Gróustöðum í Reykhólahreppi, 
segir jarðgöng gegnum Hjalla-
háls og Gufudalsháls vera mun 
betri kost en leiðin sem farin 

verður.
„Mér finnst 

þetta metnaðar-
laust. Það væri 
hægt að gera 
þetta miklu 
betur án þess 
að fórna neinu 
landslagi,“
segir hann.

„Þetta snýr 
líka að aðgengi 
bænda á svæð-

inu, með þessum vegi verða þeir 
margir hverjir nánast skildir út 
undan.“

Í úrskurðinum segir að 
umhverfisráðuneytið telji að 
lagning Vestfjarðavegar um 
Teigsskóg muni hafa áhrif á 

landslag til langframa og skera í 
sundur heildstætt og fjölbreytt 
vistkerfi og sérstaka landslags-
heild. Þó sé sú leið óumdeilanlega 
betri kostur en aðrar sem koma 
til greina vegna umferðarörygg-
issjónarmiða.

Því fellst umhverfisráðuneyt-
ið á leiðina um Teigsskóg með 
skilyrðum. Meðal annars skal 
Vegagerðin rækta birkiskóg á 
Vestfjörðum sem er að minnsta 
kosti jafnstór og sá birkiskógur 
sem raskast vegna framkvæmd-
anna.

Vegagerðin, Vesturbyggð, 
Tálknafjarðarhreppur og Reyk-
hólahreppur voru meðal þeirra 
sem kærðu niðurstöðu Skipulags-
stofnunar varðandi veginn.

Jón Rögnvaldsson vegamála-
stjóri segist sáttur með úrskurð-
inn. „Undirbúningur hefur legið 
niðri á meðan beðið var þessa 
úrskurðar, en nú fer hann á fullt 
aftur.“ Hann segir lagningu veg-
arins í heild sinni kosta um tvo 
milljarða króna.

Bæjarstjóri Vesturbyggðar, 
Ragnar Jörundsson, lét flagga í 
öllum opinberum byggingum 
sveitarfélagsins í gær. 

„Það er almennt mjög mikil 
ánægja með úrskurðinn bæði hér 
í þessu sveitarfélagi og í Tálkna-
firði,“ segir hann. „Þetta hefur 
gríðarlega þýðingu fyrir okkur, 
bæði til að stytta leiðina og auka 
umferðaröryggi.“

Úrskurði Skipulags-
stofnunar snúið við
Umhverfisráðherra hefur heimilað lagningu Vestfjarðavegar um Teigsskóg. 
Skipulagsstofnun hafði áður hafnað því að vegurinn yrði lagður um skóginn. 
„Þetta hefði verið hægt að gera miklu betur“ segir bóndi í Reykhólahreppi.

Í vikunni kynnir framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins drög að nýrri orkumála-
stefnu, þar sem gert er ráð fyrir róttækum breyting-
um á orkunotkun aðildarríkjanna.

Framkvæmdastjórnin hefur áhyggjur af því að 
alvarlegur orkuskortur geti á næstu áratugum komið 
efnahagslífi aðildarríkjanna úr skorðum, svipað því 
sem gerðist þegar olíukreppan mikla varð á áttunda 
áratug síðustu aldar.

Evrópusambandið er næststærsti orkuneytandi 
heims, næst á eftir Bandaríkjunum, og Evrópusam-
bandið er ennfremur stærsti orkuinnflytjandi heims 
því nærri helmingur þeirrar orku sem notuð er í 
Evrópusambandsríkjunum er innfluttur.

Verði ekkert að gert, segir í stefnumótunardrögun-
um, má búast við því að eftir tuttugu ár þurfi Evrópu-
sambandsríkin að flytja inn 70 prósent af orkunni.

Orkumálastefnan, sem hefur verið í smíðum 

undanfarið ár, gengur hins vegar út á að verulegar 
breytingar verði gerðar í orkumálunum: dregið verði 
úr orkunotkun, lögð verði áhersla á þróun endurnýjan-
legra orkugjafa og rannsóknir á öðrum orkugjöfum, 
auk þess sem dregið verði úr útblæstri kolefna við 
brennslu á eldsneyti sem nú þegar er í notkun, einkum 
þá kolum.

Landgræðsluskóli
Sameinuðu þjóðanna verður 
stofnaður á Íslandi næsta sumar. 
Íslensk stjórnvöld standa fyrir 
stofnun skólans í samvinnu við 
alþjóðlegar stofnanir en Land-
græðslan og Landbúnaðarháskól-
inn munu annast verkefnið sem 
verður hluti af framlagi Íslands 
til þróunarmála.

Ætlunin er að um það bil 
tuttugu nemendur víðs vegar að 
úr heiminum sitji skólann á 
hverju ári og stefnt er að því að 
fyrstu nemendurnir komi til 
Íslands strax næsta sumar. 

Byrjar strax 
næsta sumar

Fimmtán ára gömul 
stúlka, sem leitað hafði verið að 
hátt í sólarhring í Neskaupstað, 
fannst heil á húfi á Akureyri um 
fjögur leytið í gærnótt. 

Stúlkan hafði strokið af 
vistheimili við Neskaupstað og 
var talin hafa fengið far með 
bifreið yfir til Eskifjarðar. Þaðan 
hafði hún síðan komið sér til 
Akureyrar. 

Áður hafði ekkert spurst til 
hennar frá því á hádegi á 
föstudag. Leitin að stúlkunni var 
víðtæk og tóku björgunarsveit-
armenn meðal annars þátt í 
henni.

Fannst í gær á 
Akureyri

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók alls fimm 
manns vegna fíkniefnamisferlis á 
föstudag. Um miðjan daginn var 
bifreið rúmlega tvítugs pilts 
stöðvuð í austurbæ Reykjavíkur 
og í henni fundust ætluð fíkniefni. 
Seinna um kvöldið voru svo tveir 
karlmenn á þrítugsaldri hand-
teknir eftir að til þeirra sást í 
miðborginni með fíkniefni. 

Skömmu síðar var farið inn í 
hús í miðbænum vegna grun-
semda um að fíkniefnamisferli 
ætti sér þar stað. Þar framvísaði 
karlmaður á fertugsaldri fíkniefn-
um. Að endingu var karlmaður 
handtekinn í Hafnarfirði með 
fíkniefni.

Fimm teknir 
með fíkniefni
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 Yfirmönnum á þremur 
skipum útgerðarfyrirtækisins 
Þormóðs Ramma-Sæbergs var 
sagt upp störfum um áramótin. 

Ástæða uppsagnanna er sú að 
útgerðarfyrirtækið er að láta 
smíða fyrir sig tvö ný frystiskip í 
Noregi og selja þarf núverandi 
frystiskip áður en nýju skipin 
verða afhent. Því hafi verið 
nauðsynlegt að segja upp þeim úr 
áhöfnunum sem hafi lengstan 
uppsagnarfrest. Uppsagnarfrest-
ur yfirmannanna er fram á mitt 
þetta ár. 

Fyrirtækið segir að sjómenn á 
skipunum geti orðið atvinnulausir 
tímabundið. Bjóða á öllum 
núverandi áhafnarmeðlimum 
pláss á nýju skipunum þegar þau 
koma.

Yfirmönnnum 
var sagt upp

 Lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins tókst að stöðva 
mann sem neitaði að stöðva 
bifreið sína þrátt fyrir stöðvunar-
merki lögreglu, á yfir 150 
kílómetra hraða í fyrrinótt.

Maðurinn ók bifreið sinni eftir 
Kjalarnesvegi og áleiðis í átt að 
Reykjavík er lögreglu tókst að fá 
manninn til þess að stöðva 
bifreiðina. Reyndist hann vera 
undir áhrifum áfengis og án 
ökuréttinda.

Maðurinn gisti fangageymslur 
lögreglu og var yfirheyrður 
vegna málsins í gær. Málið telst 
að fullu upplýst. 

Á yfir 150 í átt 
að borginni
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Í dag, sunnudag:
Sýningin verður opin frá kl. 13.00-17.00

Kl. 15.00 – leiksýningin „Brot úr sögu banka”
Farandleikhús Landsbankans sýnir Brot úr sögu
banka, leikdagskrá í léttum dúr þar sem rakin er
saga Landsbankans, árin 1886-2006, í tónum og
tali. Handritshöfundur er Felix Bergsson, leikstjóri er
Valur Freyr Einarsson og leikendur eru Björgvin
Franz Gíslason, Jakob Þór Einarsson og Kristjana
Skúladóttir. Valdimar Kristjónsson stjórnar lifandi
tónlist. Sýningin fór á milli útibúa Landsbankans í
haust við miklar vinsældir.

Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar sam-
tvinnuð á ýmsan hátt. 

Gestum er boðið upp á sögulegan fróðleik í máli
og myndum. Leikmyndir og munir frá mis-
munandi tímum vitna um ólíkan tíðaranda auk
þess sem hljóðsetning, myndbönd, líkön o.fl. setja
svip sinn á sýninguna.

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt módel sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Sögusýningin er til húsa í Aðalstræti 6 og spannar 120 ára sögu bankans 
og þjóðarinnar. Skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11.00-17.00 og helgar kl. 13.00-17.00
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Landsbankinn
120 ára

SÖGUSÝNING

Opið í dag



 Fimmtíu manna áhöfn 
uppsjávarfrystiskipsins Engey 
RE 1 verður sagt upp störfum.

Eggert B. Guðmundsson, for-
stjóri HB Granda, segir rekstur 
Engeynnar hafa gengið vel en 
breyttar aðstæður kalli á aðgerðir. 
Skipið verði selt til dótturfyrirtækis 
Granda í Hollandi.

Eggert telur líklegt að einhverj-
ir úr áhöfn Engeynnar fái pláss á 
öðrum skipum fyrirtækisins. 
„Þetta er stór hópur og við höfum 
ekki rými til þess að bjóða öllum 
ný störf en einhverjir munu fá 
vinnu eftir því sem gengur og ger-
ist,“ segir Eggert og bætir við að í 
áhöfn Engeynnar séu úrvalsmenn 
enda hafi plássin verið eftirsótt. 

Dótturfyrirtæki HB Granda í 
Hollandi hlýtur nafnið Atlantic 
Pelagic B.V. og mun eiga sam-
vinnu við þarlent útgerðarfélag 
sem á veiðiheimildir úti fyrir 
ströndum Afríku. Þangað verður 
Engeyin send til veiða á makríl, 
hrossamakríl, sardínu og sardín-
ellu. Að sögn Eggerts verða lykil-
stöður á skipinu mannaðar Íslend-
ingum og telst honum til að þær 
verði um fjórtán. Einhverjum úr 
núverandi áhöfn verði boðin þau 
störf.

Engey er eitt nýjasta og öflug-
asta skip íslenska flotans. Á síð-
asta ári nam aflaverðmæti Eng-
eynnar tæpum einum og hálfum 
milljarði króna. -

Áhöfn Engeynnar sagt upp

 Bæjarráð Vestmanna-
eyjabæjar mótmælir harðlega 
þeirri breytingu sem boðuð hefur 
verið á skipan rannsóknardeilda í 
lögreglunni.

Í bókun bæjarráðs, sem sam-
þykkt var á föstudag, kemur fram 
að sú ráðstöfun að gera ekki ráð 
fyrir sérstakri rannsóknardeild 
lögreglu í Vestmannaeyjum sé 

óviðunandi. Sér-
staklega er frá 
því greint að 
„landfræðileg
sérstaða Vest-
mannaeyja og 
íbúafjöldi geri 
það að verkum“ 
að „afar mikil-
vægt sé að hafa 
rannsóknardeild

við lögregluembættið í Eyjum,“ 
og einnig að boðaðar breytingar 
„bitni á gæðum rannsókna í opin-
berum málum.“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, skorar á dóms-
málaráðuneytið að endurskoða 
boðaðar breytingar. „Í mínum 

huga eru þessar breytingar van-
hugsaðar. Menn sem tala um mikil-
vægi sýnilegrar og öflugrar lög-
gæslu og vitna ótt og títt í 
nærþjónustu lögreglu hljóta að 
vilja sýna slíkt í verki á fleiri stöð-
um en á höfuðborgarsvæðinu,“ 
segir Elliði. Hann segist hafa þá 
trú að dómsmálaráðherra taki 
málið til skoðunar fljótt. „Eftir 
því sem ég þekki til starfa dóms-
málaráðherra þá hefur hann 
áhuga á stóreflingu og nútíma-
væðingu löggæslu og það hefur 
hann sýnt í verki. Það væri í takt 
við þá stefnu að efla rannsóknar-
deild lögreglu hér á staðnum enda 

ekki vanþörf á eins og nýleg mál 
hafa sýnt,“ segir Elliði og vitnar til 
rannsóknar á ellefu íkveikjum í 
Eyjum og fíkniefnamálum sem 
komið hafa upp.

Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra segir ekki standa til að 
leggja starf rannsóknarlögreglu-
manns í Eyjum niður. „Reglugerð-
in byggist á lögum sem samþykkt 
voru 2. júní 2006 og við afgreiðslu 
þeirra var ekki neinn ágreiningur 
um hvernig hagað skyldi rannsókn-
um mála í Vestmannaeyjum og þar 
yrði áfram rannsóknarlögreglu-
maður. Óski bæjarráð skýringa hjá 
dóms- og kirkjumálaráðuneytinu á 
framkvæmd reglugerðarinnar og 
hvaða áhrif hún hefur í Vestmanna-
eyjum verða þær auðvitað veittar,“ 
segir Björn.

Samkvæmt lögum þurfa 
rannsóknardeildir að annast 
rannsóknir á manndrápum, 
ránum, kynferðisbrotum, alvar-
legum líkamsárásum, alvarlegum 
fjármunabrotum, alvarlegum slys-
um og meiriháttar eldsvoðum.

Rannsóknarlögregla 
verður áfram í Eyjum
Starf rannsóknarlögreglumanns í Vestmannaeyjum verður ekki lagt niður, 
samkvæmt dómsmálaráðherra. Stjórnvöld verða að sýna í verki en ekki bara í 
orði að lögreglan sé öflug utan höfuðborgarinnar, segir bæjarstjórinn í Eyjum. 

Vel á þriðja hundruð 
barna mætti í ýmsum gervum á 
árlegt grímuball Eyverja í Höllinni 
í Vestmannaeyjum í gær. Mátti þar 
sjá líða um sali Sollu stirðu, haf-
meyjar, kókbíl og fljúgandi teppi. 
Einn mætti á spíttbátnum sínum. 
Einnig voru á þessu þrettándaballi 
helstu hetjur bókmenntanna; kapp-
ar á borð við leðurblökumanninn 
og kóngulóarmanninn. Mesta 
athygli vakti þó þegar Steve Foss-
ett kom svífandi á loftbelg sínum. Í 
lok ballsins vann Fosset verðlaun 
fyrir frumlegasta búninginn.

 Farþegum um Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar fjölgaði um rúm 
ellefu prósent á árinu 2006 miðað 
við árið áður. Farþegafjöldinn óx 
úr tæpum 1,8 milljónum farþega í 
rúmar tvær milljónir.

Þetta er í samræmi við 
farþegaspá sem breska fyrirtækið 
BAA, sem rekur stærstu flugvelli 
í Bretlandi og víðar, gerði í 
upphafi árs 2005. Samkvæmt 
henni verður farþegafjöldi 
kominn vel yfir þrjár milljónir 
árið 2015.

Til að bregðast við þessari 
farþegafjölgun er unnið að 
stækkun flugstöðvarinnar. Stefnt 
er að því að ljúka framkvæmdum 
í apríl á þessu ári. 

Ellefu prósenta 
fjölgun farþega

Sólveig Pétursdóttir, 
forseti Alþingis, heldur í dag til 
Sádi-Arabíu í opinbera heimsókn í 
boði forseta ráðgjafarþings 
landsins. Heimsóknin mun standa 
til 11. janúar og með í för eru 
þingmennirnir Arnbjörg Sveins-
dóttir, Kolbrún Halldórsdóttir og 
Rannveig Guðmundsdóttir.

Þetta er fyrsta opinbera 
heimsóknin milli þinganna og 
meðan á henni stendur verða 
meðal annars rædd samskipti 
menningarheima, þjóðfélagsþróun 
í Sádi-Arabíu og málefni kvenna, 
auk þess sem framboð Íslands til 
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
verður kynnt.

Fyrsta opinbera 
heimsóknin

Kona slapp lítið meidd eftir 
að hafa ekið utan í hross skammt 
frá Geysi snemma í gærmorgun, 
og velt bíl sínum út af í kjölfarið.

Hópur hrossa var á veginum 
og keyrði konan utan í eitt þeirra 
og missti um leið stjórn á bifreið 
sinni. Hrossið meiddist ekkert.

Lögregla fékk tilkynningu um 
slysið skömmu fyrir hálf sjö í 
gærmorgun og kom fljótt á 
vettvang. Konan var flutt á 
sjúkrahús á Selfossi en reyndist 
lítið slösuð. 

Ók utan í hross

Breyting sú sem 
verður á kjörum starfsmanna 
ríkisins við hlutafélagavæðingu, 

líkt og hjá 
flugumferðar-
stjórum, er svo 
mikil að til að 
vega upp á móti 
henni gæti þurft 
að bjóða þeim 
milli 10 og 25 
prósenta launa-
hækkun, að mati 

Þórólfs Matthíassonar, hagfræði-
prófessors við Háskóla Íslands.

Þórólfur segir erfitt að 
fastbinda ákveðið hlutfall því inn í 
útreikning komi ótal þættir, til að 
mynda lífeyrissjóðsmál, starfsaldur 
og annar bakgrunnur starfs-
manna. „Ég þori ekki að segja 
nákvæma tölu, en þetta gæti 
hlaupið á 10 til 25 prósentum,“ 
segir Þórólfur og bendir á að 
miklu muni til dæmis hvort 
starfsmenn séu í A- eða B-hluta 
ríkisútgjalda.

Hlutafélagavæð-
ing gæti skipt 
fjórðungi launa

Undrandi á sölu aflaskips
 Sævari Gunnarssyni, formanni Sjó-

mannasambands Íslands, þykja tíðindin af 
sölu Engeynnar og uppsögn áhafnarinnar 
vera slæm.

„Við fyrstu sýn átta ég mig ekki alveg á 
þessu því Engey skilaði afburða árangri á 
síðasta ári,“ segir Sævar.

Spurður um atvinnuástandið meðal sjó-
manna segir Sævar það almennt gott. Um 
þetta leyti árs í fyrra hafi til að mynda verið 
erfitt að manna sum skip. „En þegar fimm-
tíu manns missa vinnuna í einu hljóta sumir 
að ganga um atvinnulausir ef ekkert annað 
kemur í staðinn,“ bendir hann á. 

Ert þú hlynnt(ur) stækkun 
álversins í Straumsvík?

Fórst þú á þrettándabrennu?



Verðstöðvunin er framlag mjólkuriðnaðarins og mjólkurframleiðenda
til þess að lækka matarverð hér á landi.

Mjólkuriðnaðurinn hefur á undanförnum árum lyft grettistaki í að
lækka verð til neytenda með hagræðingu hjá mjólkurbændum og
vinnslustöðvum. Um síðustu áramót var stórt skref stigið í þessa átt með
stofnun Mjólkursamsölunnar, rekstrarfélags mjólkuriðnaðarins í landinu.
Stofnun Mjólkursamsölunnar fylgir mikil hagræðing sem kemur bæði
neytendum og bændum til góða.

Í samvinnu við stjórnvöld og fulltrúa neytenda hefur mjólkur-
iðnaðurinn unnið markvisst að hagræðingu í framleiðslu og
dreifingu mjólkur, til að tryggja neytendum hagstætt verð.

Mjólkuriðnaðurinn hefur það að leiðarljósi að gæta hagsmuna
mjólkurframleiðenda og neytenda.

Tólf mánaða 
verðstöðvun
á mjólkurafurðum

Tólf mánaðaTólf mánaðaTólf mánaða
verðstöðvun
Tólf mánaðamánaða
verðstöðvunverðstöðvun

ððá mjólkurafurá mjólkurafurðumá mjólkurafurðum rðum

Mjólkursamsalan er í eigu 759 bænda og fjölskyldna þeirra. 
Hjá fyrirtækinu starfa 450 manns.

Þróun vinnslu- og dreifi ngarkostnaðar mjólkur og vísitölu neysluverðs á tímabilinu desember 1990 til október 2006.
Áætlunin er til ársloka 2007.

Mjólkuriðnaðurinn ákvað í október sl. að heildsöluverð á 
mjólk og mjólkurafurðum myndi ekki hækka næstu 12 mánuðina.
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 Fjölmargir saklausir borg-
arar játa á sig sök við yfirheyrsl-
ur. Fari játningar fram á lögreglu-
stöð, má draga í efa allt að sjö 
prósent þeirra. Tíundi hver 
íslenskur framhaldsskólanemi, 
sem segist sekur um eitthvað, 
gæti verið að ljúga.

Sálfræði-
rannsóknir
íslenskra vís-
indamanna á 
þessu sviði 
hafa leitt ofan-
talið í ljós og 
vakið heims-
athygli.
Nýlega var 
Gísli H. Guð-
jónsson, próf-
essor í réttar-

sálfræði við Lundúnaháskóla, í 
viðtali á BBC-4 vegna þeirra. Gísli 
hefur rannsakað falsjátningar í 27 
ár, oft í samstarfi við Jón Friðrik 
Sigurðsson sálfræðing, og hefur 
verið breskum yfirvöldum innan 
handar í fjölmörgum alvarlegum 
dómsmálum þar sem ranglega 
dæmdir menn fengu uppreisn 
æru.

Margs konar ástæður eru fyrir 
því að saklaust fólk segist bera 
sök í máli og má flokka slíkar játn-
ingar í þrjá grunnhópa. Fyrst telur 
Gísli þá sem taka á sig sök án 
þvingunar: „Þessir bjóða sig fram 
til refsingar og gæti það verið 
vegna brenglaðs raunveruleika-
skyns, að þeir átti sig ekki á því 
hvað þeir hafi gert og ekki gert. 
eða þeir vilji vekja á sér athygli, 
verða alræmdir. Stærstur hluti 
þessa hóps er þó sá sem játar til að 

hylma yfir með félögum sínum.“
 Þetta sást til dæmis í viðamik-

illi könnun á um 10.000 íslenskum 
framhaldsskólanemum. Tíundi 
hluti þeirra hafði logið upp á sig 
sök í viðtölum við kennara og for-
eldra. En ekki einungis til að bjarga 
skinni félaga: „Viðhorf unglinga til 
foreldra og uppeldis virðist skipta 
máli, því fylgni fannst milli nei-
kvæðra viðhorfa til foreldra eða 
uppeldis og tilhneigingarinnar til 
að játa á sig glæp sem ekki var 
framinn.“ Sum barnanna virðast 
því vilja láta refsa sér vegna ann-
arlegrar sektarkenndar.

Annar hópur manna ræður ein-
faldlega ekki við þvingunina sem 
fylgir yfirheyrslu og sérstaklega 
ekki á lögreglustöð. „Þetta er lang-
stærsti hópurinn í alvarlegum 
málum. Þeir bara réðu ekki við 
yfirheyrslurnar. Vilja losna strax 
og hugsa ekki um afleiðingarnar.“

Í þriðja stað má telja þá sak-
lausu sem hreinlega trúa þeim 
ásökunum sem á þá eru bornar. 
Treysta ekki eigin minni og sann-
færingu. „Já, einnig gerist það að 
lögreglan telji fólki trú um að það 
hafi framið afbrot,“ segir Gísli: 
„Til dæmis í Birgitte Tengs-mál-
inu sem ég vann að í Noregi. Þar 
var vel greindur unglingur, nítján 
ára gamall, sem lögreglan hélt að 
hefði myrt frænku sína. Hann 
trúði því sjálfur í marga mán-
uði.“

Gísli er bjartsýnn á framtíð 
þessara rannsókna og segir stór-
um áfanga náð með samvinnu 
Landspítala, Háskólum Íslands og 
Reykjavíkur og Lundúnaháskóla.

Játa á sig glæp  
fyrir athyglina
Niðurstöður íslenskra sálfræðirannsókna á þeim 
sem játa á sig glæpi vekja heimsathygli. Sumir vilja 
verða alræmdir eða telja sig verðskulda refsingu.

Búið er að hreinsa 
alla olíu úr tönkum og lest flutninga-
skipsins Wilson Muuga sem strand-
aði í Hvalsnesfjöru fyrir jól en um 
fjörutíu tonn af afgangsolíu náðust 
upp úr lest skipsins um miðja þessa 
viku. Afgangsolían var sett í færan-
leg kör og flutt í land með þyrlu. 

Hugsanlega er enn einhver olía 
milli banda í botntönkum Wilson 
Muuga, eftir því sem fram kemur í 
tilkynningu frá Umhverfisstofnun 
og verður fylgst með því hvort hún 
komi upp í lestina næstu daga. 
Næsta skref málsins er að fjarlægja 
skipið og hafa eigendur frest fram í 
miðjan janúar til að skila áætlun um 
það.

Olíuhreinsun lokið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



allt í matinn á einum stað

40%
afsláttur

Verð
799 kr.kg



greinar@frettabladid.is

Þegar ríkisstjórnarflokkarnir 
og Samfylkingin samþykktu 

að ráðist yrði í byggingu Kára-
hnjúkavirkjunar og að álver 
skyldi rísa við Reyðarfjörð, lá 
fyrir að tímabundið rót myndi 
koma á íslenskt efnahagslíf. Á 
móti kom það mat manna að 
langtímaáhrif þessara fram-
kvæmda á hagkerfið væru til 
góðs. Hagstjórnarvandinn jókst 
hins vegar til muna vegna 
hækkunar á lánshlutfalli Íbúða-
lánasjóðs og gríðarlegra útlána 
bankanna til íbúðakaupa. Sá 
hagstjórnarvandi sem glímt hefur 
verið við undanfarin misseri var 
því fyrirsjáanlegur og kom ekki á 
óvart. Seðlabankinn hefur borið 
hitann og þungann af þessum 
vanda og nokkuð hefur borið á 
gangrýni á ríkisvaldið og 
sveitarfélögin vegna þess að þau 
hafi ekki dregið úr útgjöldum 
sínum. Einnig hefur borið á þeirri 
hugmynd að hægt væri að leysa 
hagstjórnarvandann með því að 
taka upp evru. 

Upptaka evru myndi án efa 
hafa vissa kosti í för með sér, til 
að mynda hyrfi gengisáhætta í 
viðskiptum við evrusvæðið. 
Mikill hluti utanríkisviðskipta 
okkar er reyndar í öðrum 
myntum en án efa myndi áhersla 
á evrusvæðið aukast við upptöku 
evru og þar með hlutdeild þess. 
En rétt eins og benda má á 
augljósa kosti þess að taka upp 
evru þá eru ókostirnir einnig 
augljósir. Þeir snúa fyrst og 
fremst að þeim hagstjórnarvanda 
sem myndi blasa við stjórnvöld-
um. Ef við gefum frá okkur 
krónuna þá erum við um leið að 
gefa frá okkur þau stýritæki sem 
felast í stjórnun peningamála. Þar 
með flyst allur þungi hagstjórnar-
innar yfir á ríkisfjármálin og á 
aðila vinnumarkaðarins. Þegar 
íslenska hagkerfið er í sömu 
sveiflu og hagkerfi meginlands 
Evrópu þá er það ekki alvarlegt 
vandamál. En ef í sundur fer, ef 
það er mikill hagvöxtur hér og 

lítill í Þýskalandi og Frakklandi 
eða lítill hér og mikill þar, þá eru 
góð ráð dýr.

Undanfarin ár hefur vaxta-
stefna Evrópska seðlabankans 
miðað að því að koma til dæmis 
Þýskalandi og Frakklandi í gang. 
Hagvöxtur þar hefur verið 
hægur, atvinnuleysi mikið og því 
þörf á því að hafa vexti lága. Hér 
á Íslandi hefur staðan verið allt 
önnur, ekkert atvinnuleysi, mikill 
hagvöxtur með tímabundinni 
þenslu og gífurleg aukning 
kaupmáttar almennings. Sú 
gagnrýni hefur komið fram að 
stjórnvöld hafi ekki haft nægan 
hemil á útgjöldum ríkisins, að of 
mikið álag hafi verið sett á 
peningastefnuna. Aukin útgjöld 
ríkissjóðs hafa á undanförnum 
árum verið til heilbrigðis-, 
mennta- og félagsmála. Ég verð 
að játa það að ég hef litla sem 
enga trú á því að stjórnmálamenn 
gætu dregið svo úr ríkisútgjöld-
um að það dygði til þess að koma í 
veg fyrir of mikla þenslu. 
Einhverjar tilfærslur á framlög-
um til vegamála munu heldur 
ekki duga til að vinna á móti 
þenslunni. Og ég er heldur ekki 
viss um að það sé æskilegt að 
reyna að stýra hagsveiflunni með 
því að draga tímabundið úr 

heilbrigðisþjónustu, menntun eða 
félagsþjónustu.

Ekki tekur betra við ef kreppa 
ríður hér yfir á meðan vel gengur 
í stóru hagkerfum meginlandsins. 
Þá mun meðal annars reyna á það 
hvort verkalýðshreyfingin sé 
tilbúin til að semja um lækkun 
launa til þess að lækka kostnað 
fyrirtækjanna og koma í veg fyrir 
gjaldþrot og rekstrarstöðvun. 
Sérstaklega mun reyna á þetta ef 
illa gengur í sjávarútvegi, en stór 
hluti landsmanna sem býr í hinum 
dreifðu byggðum landsins á mikið 
undir þeirri atvinnugrein. Ef ekki 
semst um lækkun launa bíður 
atvinnuleysi handan við hornið og 
þó margt megi taka til fyrirmyndar 
frá þjóðum ESB, þá er atvinnu-
leysi ekki eitt af því sem við 
Íslendingar getum búið við.

Bretar hafa lengi velt fyrir 
sér upptöku evru. Hagkerfi 
þeirra sveiflast miklu líkar 
hagkerfum meginlandsins og því 
minni hætta fyrir þá en okkur 
fólgin í því að gangast undir 
sameiginlega peningamálastjórn. 
En Bretar hafa sett fram 
mælikvarða á það hversu vel 
hagkerfi þeirra fylgir evrusvæð-
inu og ekki kemur til greina að 
taka upp evru nema þeim 
skilyrðum sé fullnægt. Það er 
ekki tilviljun að þeir fara varlega 
í þessum efnum. Ekki eru mörg 
ár síðan þeir hröktust úr 
myntsamstarfi Evrópuríkja 
vegna þess að þeir gátu ekki búið 
við það vaxtastig sem talið var 
nauðsynlegt fyrir til dæmis 
Þýskaland. Markaðurinn kvað 
upp sinn dóm, spákaupmenn 
efnuðust en almenningur í 
landinu tapaði stórfé. Mér finnst 
því nokkuð merkilegt hversu 
léttilega er stundum skautað 
fram hjá þessum mikilvægu 
atriðum í umræðu hér heima, það 
er stundum látið eins og við 
getum horft framhjá þeim 
augljósu vandamálum sem blasa 
við í hagstjórninni ef við tökum 
upp evru og köstum krónunni.

Evra og hagstjórn

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

F
réttir vikunnar um samskipti bæjaryfirvalda í Kópa-
vogi og Þorsteins Vilhelmssonar eru athyglisvert dæmi 
um það þegar gamaldags sjónarmið um umboð kjörinna 
pólitískra fulltrúa stangast á við gegnsæja og réttláta 
stjórnsýslu.

Framvinda málsins er á þá leið að Þorsteinn virðist svekkt-
ur yfir að fá ekki eftirsóknarverða hornlóð í Kórahverfi þegar 
dregið er milli umsækjenda. Nokkrum vikum eftir að úthlutun-
in hefur farið fram er skrifað með viðhöfn undir samkomulag 
um rausnarlegan styrk fyrirtækis hans við þróunarverkefni í 
tilteknum skóla í bænum. Skólinn sem styrktur er, er vissulega 
hverfisskóli í hverfi Þorsteins en svo vill til að skólastjóri hans 
er bæjarfulltrúi í meirihluta bæjarstjórnar. Fáeinum dögum 
eftir undirritun samkomulagsins fundar Þorsteinn með Gunn-
ari bæjarstjóra og sýnir honum á uppdrætti hvernig koma megi 
fyrir einni lóð í viðbót við hliðina á hornlóðinni sem hann sóttist 
eftir. Fundinum er fylgt eftir með bréfi sama efnis þar sem fram 
er tekið að Þorsteinn óski eftir að búa áfram í Kópavogi. Bréfið 
er lagt fram á fundi bæjarráðs og í fundargerð kemur fram að 
Þorsteinn óski eftir að byggja á umræddri viðbótarlóð. Erindinu 
er af bæjarráði einróma vísað til skipulagsstjóra sem falið er að 
stofna lóðina.

Allt er því í farvegi í átt til þess að Þorsteinn fái draumalóðina 
sína í Kórahverfi þangað til að frétt birtist um málið í Frétta-
blaðinu í vikunni sem leið, því vitanlega geta menn ekki geng-
ist við stjórnsýslu sem þessari þegar á þá er gengið. Niðurstaða 
málsins er því sú að komi til þess að lóðin verði gerð þá verði hún 
að minnsta kosti auglýst með formlegum hætti og úthlutað sam-
kvæmt þeim reglum sem gilda um lóðaúthlutanir í Kópavogi.

Þetta litla mál, sem þó er alls ekki lítið fyrir þá sem það varð-
ar, er dæmi um stjórnsýslu sem vonandi er að líða undir lok en 
var á síðustu öld landlæg, ekki síst í sveitarstjórnum. Stjórn-
málamenn sem viðhafa slíka stjórnsýslu eru spilltir og misskilja 
hrapallega umboð sitt. 

Gott er til þess að vita að „greiði á móti greiða“ menningin 
eigi erfiðara uppdráttar í stjórnsýslu nú en áður tíðkaðist. Hitt 
er verra að ákvarðanir um skipulagsmál skuli enn vera í svo 
tilviljanakenndum farvegi, að minnsta kosti í Kópavogi, að hægt 
skuli vera að skella inn aukalóðum þar sem útsjónarsömum ein-
staklingum dettur í hug, þvert ofan í fyrirliggjandi skipulag. Og 
ekki er annað hægt en að velta því fyrir sér hvort skipulag sé 
svo illa unnið að augljósir kostir séu ekki nýttir þegar kemur að 
því að skipuleggja lóðir í nýjum hverfum.

Hjónin sem hrepptu lóðina góðu í Kórahverfinu sitja eftir 
með sárt ennið ef til þess kemur að viðbótarlóðin verði gerð. 
Hins vegar er líklega tryggt að lóðinni verði úthlutað samkvæmt 
reglum, komi til þess. 

Óljóst hvernig þetta mál hefði farið ef Fréttablaðið, og í kjöl-
farið aðrir fjölmiðlar, hefðu ekki fjallað um það og krafið ráða-
menn í Kópavogi sagna. Lóðamálið í Kópavogi er því einnig gott 
dæmi um það aðhald sem fjölmiðlar geta veitt.

Greiði gegn greiða 
á undanhaldi

En ef í sundur fer, ef það er 
mikill hagvöxtur hér og lítill í 
Þýskalandi og Frakklandi eða 
lítill hér og mikill þar, þá eru 
góð ráð dýr.

Yfirlýsing frá borgarstjóra

Að gefnu tilefni vil ég að eftir-
farandi staðreyndir komi fram 

varðandi rekstur spilakassa Happ-
drættis Háskóla Íslands í borginni. 
Á fundi mínum með forsvarsmönn-
um Happdrættis Háskóla Íslands 
kom skýrt fram af minni hálfu að 
HHÍ væri ekki að brjóta neinar 
gildandi skipulagsreglur með því 
að veita Háspennu ehf. heimild til 
að reka spilasal fyrir starfsemi 
sína í Mjódd. Það er hins vegar 
staðreynd sem hvorki Páll Hreins-
son stjórnarformaður né Brynjólfur 
Sigurðsson forstjóri HHÍ geta neitað, að það er 
eingöngu ákvörðun HHÍ og á ábyrgð þess hvar 
þessar ógæfuvélar eru settar niður. Í 4. gr. 
reglugerðar um pappírslaust peningahapp-
drætti segir „Stjórn happdrættisins ákveður 
hvar happdrættisvélum verður komið fyrir.“ 

Svo einfalt er það. 
Í það rúma hálfa ár sem ég hef 

gegnt embætti borgarstjóra Reyk-
víkinga hef ég kappkostað ásamt 
samstarfsfólki mínu í meirihlutan-
um að innleiða metnaðarfulla fjöl-
skyldustefnu sem birtist meðal ann-
ars í því að hlusta á óskir og 
væntingar íbúa borgarinnar og 
vinna með þeim að framkvæmd 
brýnna hagsmunamála. Mér er því 
fyllilega ljóst hvar spilasalir í borg-
inni hafa verið opnaðir fyrir mína 
borgarstjóratíð og kunnugt um skoð-
anir þeirra íbúa sem nærri þeim 
búa. Þær skoðanir eru í takt við þær 
skoðanir sem þúsundir Breiðhylt-
inga setja nú fram með svo afger-

andi hætti. 
Ég hef ákveðið að beita mér fyrir því að þessi 

starfsemi hefji ekki rekstur í Mjódd sem og að 
heildar stefnumörkun borgarinnar í þessum 
málefnum fari fram. 

Höfundur er borgarstjóri.





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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 550 5000.

Ástkær dóttir okkar, systir, og barnabarn

Sara Líf Sigurðardóttir

lést aðfaranótt fimmtudagsins 4. janúar á
Barnaspítala Hringsins. Útför fer fram í kapellu
Hafnarfjarðarkirkjugarðs þriðjudaginn 9. janúar
kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent á sjóð
Barnaspítala Hringsins.

Sigurður Villi Stefánsson
Sigurbjörg G. Hannesdóttir
Sóley Líf Sigurðardóttir
Stefán O. Sigurðsson
Jónína Friðriksdóttir
Hannes Freyr Guðmundsson
Hanna Sigríður Jósafatsdóttir

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

Samúels Ólafssonar,
vélstjóra, Tungu, Hvalfjarðarsveit.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki E-deildar
Sjúkrahúss Akraness fyrir hlýju og frábæra umönnun.
Guð blessi ykkur öll og megi nýja árið færa ykkur far-
sæld.

Fjóla Sigurðardóttir
Linda Guðbjörg Samúelsdóttir Guðni Þórðarson
Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir   Árni Aðalsteinsson
og afabörn.

Þökkum vináttu og samúð vegna andláts
og jarðarfarar elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu

Sigríðar Fannýjar
Ásgeirsdóttur
frá Lækjarbakka, Skagaströnd.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar-
innar á Blönduósi, með innilegri þökk fyrir frábæra
umönnun. Gleðilegt nýtt ár.

Ása Jóhannsdóttir
Pétur Steinar Jóhannsson            Guðrún Víglundsdóttir
Gissur Rafn Jóhannsson              Gyða Þórðardóttir
Gylfi Njáll Jóhannsson                 Guðrún Ólafsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur vináttu, samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar eiginkonu
minnar, móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Ástu Guðríðar Lárusdóttur.
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki deildar 3 á
Sólvangi í Hafnarfirði fyrir einstaklega góða umönnun
og hlýtt viðmót.

Eyjólfur Einarsson
Fríða Guðbjörg Eyjólfsdóttir          Guðmundur Þórðarson
Ágúst Finnson
barnabörn og barnabarnabarn.

„Í morgun vaknaði ég við 
fuglasöng og sólskin, kreisti 

appelsínur og fór út að 
labba með hundana í 

stuttbuxum og strigaskóm. 
Þannig að ég get ekki 

kvartað.“

Pol Pot steypt af stóli 

Kristján Hreinsson, skáld, er fimm-
tugur í dag. Í tilefni dagsins ætlar 
hann að hafa opið hús heima hjá sér í 
Skerjafirðinum frá klukkan 15 til 20 
fyrir vini og vandamenn.

„Ég veit ekki hvort það koma fimm, 
fimmtíu eða fimm hundruð. Komi þeir 
sem koma vilja,“ segir Kristján, sem 
lofar góðum móttökum. „Það verður 
tekið skáldlega á móti þeim sem sýna 
sig og ég get lofað rússneskum pönnu-
kökum,“ segir hann og bætir því við 
að ostapinnar og jarðaber með súkku-
laði verði einnig á boðstólunum. 

Spurður hvað hann ætli að gera 
eftir að gestirnir eru farnir heim, seg-
ist hann ekki vita það alveg. „Ætli 
maður reyni ekki að líta yfir farinn 
veg og reyna að skilja ræðurnar sem 
fluttar verða og athuga hvort maður 

hafi átt allt hrósið skilið, svo maður 
gerist nú hógvær,“ segir hann og 
hlær.

Kristján segist ekki hafa ráðið tón-
listarmenn til að spila í veislunni. 
„Þeir eru farnir að skipta hundruðum 
tónlistarmennirnir sem ég hef starf-
að með í gegnum tíðina. Ég er með 
píanó, hljómborð og gítar heima hjá 
mér og þeir mega láta ljós sitt skína 
sem vilja. Ef þeir vilja taka eitthvað 
eftir mig væri það ekki verra. 
Textarnir mínir eru orðnir um fimm 
hundruð og betri afmælisgjafir gæti 
ég ekki fengið.“ 

Hann óttast sextugsaldurinn ekki 
neitt og tekur honum fagnandi ef eitt-
hvað er. „Eins og Maggi Kjartans orð-
aði það í sínu afmæli þá vissi hann 
ekki um neinn sem hafi þótt skemmti-

legra að fara upp með lyftunni heldur 
en renna sér niður, ef maður líkir 
ævinni við skíðaferð. Ég bíð spenntur 
eftir að renna mér niður og vona að 
salibunan verði löng og ekki leiðin-
legri en leiðin hefur verið.“

Kristján hefur í nógu að snúast um 
þessar mundir. Hann er með tvær 
bækur í smíðum, eina barnabók og 
aðra fyrir lengra komna, auk þess sem 
hann er að setja saman barnaplötu 
sem kemur út á þessu ári. Þar fyrir 
utan á hann hvorki meira né minna en 
átta texta af þeim 24 sem verða sungn-
ir í undankeppni Eurovision. Að auki 
hefur hann verið beðinn um að búa til 
afmæliskvæði fyrir fjórar manneskj-
ur og ætti því að vera kominn í mikið 
afmælisstuð þegar veislan hefst í dag.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-

faðir, bróðir og afi,

Magnús Þór Magnússon
Dr. Ing. rafmagnsverkfræðingur,
Barðaströnd 20, Seltjarnarnesi,

sem lést föstudaginn 29. desember, verður jarðsunginn 
frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 10. janúar kl. 13.00.

Hrefna M. Proppé Gunnarsdóttir

Áslaug María Magnúsdóttir Haukur Birgisson
Þorsteinn Ingi Magnússon Jóhanna Guðrún Pálmadóttir
Katrín Lillý Magnúsdóttir Gylfi Þór Þórisson
Margrét O. Magnúsdóttir Stefán Hreiðarsson
og barnabörn









S
ýningin verður svona 
eins og þú komir á 
vinnustofuna. Þetta er 
ekki yfirlitssýning. Ég 
hef fengist við ýmis-
legt; málverk, teikn-

ingar, prent, ljósmyndir og hef 
úðað þessu öllu saman. Safnið 
verður betrekt í þessu. Þú kemur 
hvergi til með að sjá í vegg. Mynd 
við mynd og jafnvel hver utan á 
annarri,“ segir myndlistar-
maðurinn Jón Óskar.

13. janúar verður opnuð í 
Listasafni Akureyrar mikil sýn-
ing á verkum Jóns. Að sögn lista-
mannsins verður hlaðinn stór 
vörubíll og impróviserað á 
staðnum. Fastlega má gera ráð 
fyrir magnaðri sýningu. Hannes 
Sigurðsson, forstöðumaður 
safnsins, segir að hún muni 
flæða yfir barma sína. 

„Allt lagt að jöfnu og það jafn-
að út, verki skeytt við verk 
handahófskennt frá gólfi upp í 
loft svo þétt hringinn í kringum 
báða stærstu salina að sjálfur 
Stefán frá Möðrudal yrði ásakað-
ur um bruðl á veggplássi í 
samanburði,“ segir Hannes.

Sjálfur hefur Jón Óskar ekki 
tölu á sýningum sínum en telur 
þetta vera þá 43. í röðinni. 
Aðspurður hvort ekki verði erfitt 
að finna þráð, finna fókus, þegar 
verkunum úir og grúir saman og 
tæknin eins ólík sem raun ber 
vitni segir Jón Óskar:

„Nei, það er fókusinn í sýning-
unni.“

Jón Óskar er ekki einn lista-
manna um að engjast þegar hann 
heyrir spurninguna um hvert allt 
þetta sé að fara og hvað sé verið 
að segja, hann vill auðvitað að 
verkin tali fyrir sig sjálf. En það 
verður ekki á allt kosið.

Jón Óskar hefur verið með annan 
fótinn í fjölmiðlum, hannað fjöl-
mörg blöð og tímarit. Og Jón fer 
ekki í grafgötur með að myndir 
sínar séu öðrum þræði tengdar 
því starfi. „Sérstaklega fyrstu 
myndirnar. Sem eru einnig af 
trúarlegum toga en síðan færist 
þetta yfir í myndir sem eru meira 
blátt áfram. Myndir af karlmönn-
um, bræðrum mínum, myndir úr 
Counter-Strike (skotleikur á net-
inu) og sá kúltúr. Þetta verður 
allt á sýningunni.“

Ekki er laust við að þarna 
megi greina einlægan stráksleg-
an tón. Strákakúltúrinn liggur 
ekki óbættur hjá garði. Sem setur 
Jón Óskar í sérkennilega stöðu. 
Jóhann Páll Valdimarsson, sá 
skeleggi forleggjari, hefur látið 
hafa eftir sér að konur stjórni 
menningarneyslunni. Jón Óskar 
segir það laukrétt.

„Konurnar stjórna reyndar 
öllu. Ekki bara þessu heldur öllu 
sem við kemur okkar daglega 
lífi. Þær eru meira að segja 
búnar að taka Húsasmiðjuna og 
Byko frá okkur. Ég ræddi þetta 
við arkítekt sem hefur verið að 
skoða uppsetningu á súpermörk-
uðum og meira að segja hönnun-
in í byggingavöruverslunum er 
miðuð við konur. Enda senda 
þær okkur með miða og við 
förum og kaupum. Það er bara 
svona.“

Jón Óskar hafnar því alfarið 
að hann sé með sínum strákslegu 
og oft groddaralegu verkum að 
koma við kauninn á hinu ráðandi 
kvenkyni eða skera upp herör 
gegn yfirráðum kvennanna. 
Miklu frekar að hann taki hlut-
skipti sínu af æðruleysi.

„Nei, nei, nei, en ég er náttúru-
lega ekkert að setja mig í þeirra 
fótspor. Ég get það ekki. En sam-
kvæmt SÍM þá eru starfandi á 
landinu um fimm hundruð mynd-
listarmenn. Þar af fjögur hundruð 

konur. Karl í konuheimi? Já, já, 
þarna eins og í öðru.“

Jón Óskar segist ekki vita af 
hverju myndlistin hafi orðið 
fyrir valinu. Segist aldrei hafa 
tekið ákvörðun. „Ég er einn af 
þessum mönnum sem byrja á 
einhverju án þess að vera með 
árið planað. Hvers vegna á að 
gera þetta eða hitt. Eins er það 
með þá launavinnu sem ég hef 
stundað í gegnum tíðina. Ég dett 
inn í nokkra mánuði og svo út.“

En eitthvað hlýtur að hafa 
ráðið því að Jón hóf nám við 
Myndlista- og handíðaskólann 
árið 1974?

„Já, það var bara þannig að ég 
fann ekkert í Háskólanum. Ég 
ætlaði þangað. En fann ekkert í 
námsmannahandbókinni sem ég 
gat hugsað mér að verja ævinni í. 
Ég hafði haft gaman af hinu og 
æxlaðist því þannig að hobbíið 
varð að atvinnu. Sennilega eina 
ákvörðunin sem ég hef tekið um 
dagana.“

Námsferill Jóns Óskars í 
myndlistarskólanum var ekki 
beinn og breiður. Árið 1977 féll 
Jón einfaldlega.

„Verðskuldað. Síðasta vetur-
inn var ég byrjaður að vinna á 
Vísi meðfram skólanum. Gerði 
bara eina mynd allan veturinn. 
Og kennararnir voru allir á einu 
máli um að þessi maður ætti 
ekki að komast upp með það. Þá 
hætti ég. Og fór svo þremur 
árum síðar, árið 1980, til New 
York. Þá var ég búinn að gera 
upp við mig að ég ætlaði út í 
þetta af heilum hug. Ég held að 
það hafi verið ... já, sennilega, ég 
var að vinna á Helgarpóstinum, 
árið 1979 og það var eiginlega 
Árni Þórarins sem ýtti mér út í 
að fara að myndskreyta greinar. 
Það kveikti í mér og ég ákvað að 
fara áfram.“

Í New York var Jón Óskar í fimm 
ár. Við nám og störf. Hann segist 
ekki vita hvernig eigi að lýsa 
dvöl sinni þar. Segir þetta hafa 
verið afskaplega gaman og tím-
arnir enda spennandi.

„Ég var upphaflega að hugsa 
um að fara til Póllands. Man ekki 
af hverju það var, einhverjir 
dyntir, en ég fór sem sagt í pólska 
sendiráðið. Og þeir töluðu mig 
ofan af því! Sögðu að það væri 
ekkert í gangi þar. Þá var það 
annað hvort Berlín eða New York. 
Og það var eiginlega sjálfvirkt 
val. Ég kunni enga þýsku og New 
York var meira spennandi.“

Hvorki Jón né ýmsir listfræð-
ingar velkjast í vafa um áhrif 
New York á verk hans. 

„Já,“ segir Jón Óskar. „Mót-
andi? Jú, jú, nýja málverkið var 
að koma upp þar og þá. Ný-
expressjónismi sem er mjög karl-
lægt fyrirbæri. Það er kannski 
hluti af þessu. Físikal myndlist. 
Hrá. Listamenn sem voru berir að 
ofan og reyktu stóra vindla.“

Þó svo að Jón Óskar hafi verið 
duglegur við að halda sýningar 
og sinna list sinni hefur hann 
aldrei slitið tengsl sín við 
fjölmiðlabransann. Nú er hann 
yfirhönnuður tímaritaútgáfunnar 
Birtings þar sem er heldur betur 
öldurótið.

„Nei, bæði er það að mér 
finnst sá heimur mjög spennandi 
og svo þarf maður að lifa sæmi-
legu lífi. Ég hef brauðfætt mig 
með því. Og þarna hef ég fundið 
yrkisefni með beinum eða óbein-
um hætti. Yrkisefnin detta inn í 
tengslum við það sem maður er 
að fást við í daglega lífinu.“

Aðspurður um íslenska mynd-

Konurnar 
stjórna reynd-
ar öllu. Ekki 
bara þessu 
heldur öllu 
sem við kemur 
okkar daglega 
lífi. Þær eru 
meira að segja 
búnar að taka 
Húsasmiðjuna 
og Byko frá 
okkur.

Enginn Justin Timberlake
Um næstu helgi verður opnuð risasýning á verkum 
Jóns Óskars á Akureyri. Í samtali við Jakob Bjarnar 
Grétarsson ræðir Jón Óskar meðal annars það 
hvernig er að vera karl í konuheimi, árin í New 
York og mótsagnakennda stöðu listamannsins.

list, hvar hún sé á vegi 
stödd, segir Jón hana ágæta 
núna. „Fullt af spennandi 
ungu fólki sem er að gera 
áhugaverða hluti. Ég get 
ekki kvartað yfir því. Mér 
finnst myndlistin orðin 
skemmtilegri en hún var. 
Ekki sami alvarleikinn, eða 
hátíðleikinn og var, sem 
var einkennandi í einhverja 
tvo áratugi.“

Í gegnum tíðina hefur 
ekki farið fram hjá þeim 
sem fylgst hafa með að 
myndlistarmenn eru kvart-
sár hópur – veinar undan 
sínum kjörum og krefst 
meiri styrkja. Jón Óskar er 
ekki tilbúinn í að kvitta 
undir það einn, tveir og 
bingó!

„Ekki má nú mæla gegn 
styrkjunum. Ég held að þeir 
séu einfaldlega nauðsynleg-
ir viljum við hafa alvöru 
samfélag. Framsækin 
myndlist er ekki söluvæn-
leg. Það er deginum ljósara 
hvernig myndir þú átt að 
mála viljir þú lifa þokka-
legu lífi. Búa til eitthvað 
sem fólk vill fá. En það er 
ekki endilega það sem þér 
sjálfum finnst skipta máli. 

Vissulega er þarna dót 
innan um og ekki allt gott 
þegar litið er til framsæk-
innar listar. En það er eins 
og í öðru. Ekki eru allir 
góðir blaðamenn. Svo dæmi 
sé nefnt. Alltaf eru ein-
hverjir sleðar. Sem svo 
kannski gerast „pöbblikk 
ríleisjóns“ gæjar og áskrif-
endur að góðum launum.“

Jón Óskar segir einhvern 
hvimleiðasta þáttinn í 
myndlistinni vera þann 
sem tekur til hneykslunar. 
Að þar liggi einhver mæli-
kvarði á gildi listarinnar. 
„Ef það eina sem fyrir þér 
vakir er að hneyksla þá er 
ekkert auðveldara. En, jú, 
menn hafa náttúrlega alltaf 
verið að brjóta einhver tabú 
en svo er það orðið eitthvað 
svo sjálfgefið. En það er 
alltaf eitthvað eftir.“

Ekki verður þó hjá því 
litið að mikilvægur þáttur í 
allri listsköpun er að vekja 
athygli. En Jón Óskar bend-
ir á, til marks um stöðu list-
arinnar á þessum síðustu 
og verstu, að þegar Ciccol-
ina, ítalska klámmynda-

leikkonan sem lét til sín 
taka í pólitíkinni að auki, 
giftist Jeff Coons, sem þá 
var þekktasti myndlistar-
maður þess tíma, birtust 
um það fréttir í íslenskum 
blöðum að nú hefði hún 
Ciccolina gifst einhverjum 
myndhöggvara.

„Þetta segir heilmikið 
um stöðu myndlistar. Maður 
er enginn Justin Timber-
lake. Það er annar og stærri 
hópur. Og stundum finnst 
manni reyndar broslegt 
þegar til þess er litið hversu 
grimmur slagurinn getur 
verið í myndlistinni, komast 
áfram og svona, mikil og 
stór egó í gangi, hversu lítil-
mótlega hluti eða lítinn 
heim er verið að slást um 
miðað við ýmsa aðra geira.“

En það er poppari í þér?
„Já, já, en athyglin er 

ekki endilega mælikvarði á 
árangur. Menn eru misdug-
legir við að koma sér á 
framfæri. En ég hef heldur 
aldrei séð ástæðu til að 
þegja yfir því sem ég geri. 
Ég hlýt að vilja koma þessu 
á framfæri við fólk. Ann-
ars væri ég ekki að sýna 
verkin.“
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Almennir notendur

Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu 
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun 
tölvu.
Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. 

Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur.
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 

ECDL tölvunám
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og
þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar. 

Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur,
PowerPoint.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Vefur – Grafík – Myndvinnsla

Grafísk hönnun
Vinsælt fyrir skapandi fólk sem og 
þá sem vilja forskot til frekara 
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi. 
Hentar einnig vel þeim sem vilja 
hanna sínar eigin auglýsingar.

Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag, Photoshop, 
Illustrator og InDesign ásamt
frágangi í Acrobat Distiller (PDF).
Lengd 105 std. Verð kr. 116.000,-

Vefsíðugerð – grunnur
Nám ætlað byrjendum í vefsmíði 
með sérstakri áherslu á myndvinnslu 
og myndanotkun. Tilvalið fyrir þá 
sem vilja koma sér upp einfaldri og 
þægilegri heimasíðu. Kennt á tvö 
algengustu forritin í vefsmíði og 
myndvinnslu FrontPage og 
Photoshop.
Lengd 42 std. Verð kr. 36.000,-

Dreamweaver
Afar vinsælt vefþróunarforrit enda bæði fjölbreytt og einfalt til að kóða vefsíður 
með hjálp html og css stílsniða. Áhersla lögð á praktísk verkefni og ljúka einföldum 
vef. Þátttakendur þurfa að hafa góðan tölvugrunn. 
Lengd 31 std. Verð kr. 29.000,-

Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið yfir helstu stillingar, flytja myndir í 
tölvu og skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar mynda og myndbygging. 
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska 
ofl.  Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa forritið. 
Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,-

Myndbandavinnsla
Námskeið fyrir fólk sem vill læra betur á myndbandstökuvélina sína og vinna/klippa
myndefnið í tölvunni sinni.
Teknar eru fyrir helstu stillingar myndbandstökuvéla, myndbandstökutækni og 
eftirvinnsla myndbanda í tölvu. Vistun og yfirfærsla myndbanda fyrir DVD eða 
vefsíðu. Myndir settar á netið ofl. 
Lengd 31 std. Verð kr. 32.900,-

Skrifstofunám

Tölvu og skrifstofunám
Viðamikið og hagnýtt nám fyrir
fólk á öllum aldri hvort sem það 
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn 
að nýju, sjálfstætt starfandi eða 
vill skapa sér sterkari stöðu á 
vinnumarkaði með aukinni
menntun. Námið tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin, 
margmiðlun (t.d. stafrænar 
myndir og tónlist, CD/DVD), 
persónulega færni (tjáning, 
framkoma, sölu- og 
markaðsfræði, atvinnuumsóknir og viðtöl, gerð ferilskráa ofl.) og viðskiptagreinar
(hand- og tölvufært bókhald, verslunarreikningur, tollskýrslur ofl). 
Lengd 260 std. Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut sem hentar fólki á öllum aldri. Nám sem tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin sem fólk þarf að kunna skil á í nútímaþjóðfélagi ásamt
bókhaldi og viðskiptagreinum. 
Lengd 200 std. Verð kr. 153.000,-

Bókhald 1
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldi fyrirtækisins. 
Hentar einnig þeim sem hafa góðan tölvugrunn og vilja bæta við sig menntun fyrir
vinnumarkaðinn.
Lengd 100 std. Verð kr. 94.000,-

Bókhald II 
Stutt framhaldsnámskeið í tölvubókhaldi. Hentar þeim þeim sem hafa bókhaldsgrunn 
eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- og/eða bókhaldsnámi og vilja bæta við sig þekkingu 
og færni á þessu sviði. Lengd: 32 std.   Verð kr. 36.000,-

Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna, og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt öllum helstu reglum sem varða innflutning.
Lengd. 21 std. Verð kr. 28.000,-

Atvinnuumsóknir, gerð ferilskráa og ráðningarviðtöl.
Faglega gerð atvinnuumsókn og framkoma getur skipt sköpum fyrir þig. Stutt 
námskeið fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði. 
Lengd 12 std. Verð kr. 12.000,-

Sérfræðinám með alþjóðlegum gráðum

MCP XP
Grunnnám fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og uppsetningu minni 
og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottunþví til staðfestingar.
Lengd 60 std. Verð kr. 88.900,- (innif. próf 70-270)

MCDST
Nám sem hentar sérstaklega þeim sem þurfa að þjónusta notendavélar í 
fyrirtækjum og heimilum. Grunngráða fyrir starfsmenn í tölvudeildum þar sem 
mikið er um útstöðvaþjónustu. 
Lengd 108 std. Verð kr. 137.900,- (innif. próf 70-271 og 70-272)

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námsins er að gera þátttakendur hæfa til að starfa sem 
sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim jafnframt 
alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Lengd 240 std. Verð kr. 266.000,- með þeim fjórum prófum sem námið byggir á. 
(70-270, 70-284, 70-290 og 70-291. Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans)

Forritun C# byrjendur
Lengd 90 std. Verð kr. 63.000,-

Forritun C# framhald I & II
Lengd 90 std. Verð kr. 63.000,-

Forritun C++ byrjendur
Lengd 60 std. Verð kr. 48.000,-

Forritun C++ framhald I & II
Lengd 60 std. Verð kr. 48.000,-

Gagnasafnsfræði
Lengd 90 std. Verð kr. 63.000,-

Fjarnám

Tölvunám
á vorönn 

2007 Tölvuskólinn
þinn



V
algerður segir stjúp-
fjölskyldur alltaf 
hafa verið til þótt 
forsendurnar hafi 
breyst nokkuð í 
gegnum tíðina. 

„Áður urðu stjúpfjölskyldur til 
vegna dauðsfalla en í dag verða 
þær oftar til í kjölfar skilnaða,“ 
segir Valgerður og bætir því við 
að breytingin felist aðallega í því 
að nú eigi börnin tvo kynforeldra 
á lífi. „Í dag eru meiri kröfur en 
áður um að börnin séu í góðu sam-
bandi við báða kynforeldra sína og 
auðvitað á það að vera þannig því 
allir græða á því.“ 

Valgerður segir að stjúp-
fjölskyldur þurfi að púsla saman 
fullt af hlutum sem fólk hafi engar 
fyrirmyndir að og viti ekki hvernig 
eigi að gera. „Það helsta sem veikir 
stjúpfjölskyldur er því upplýs-
ingaskortur,“ bendir hún á. 

„Það sem fólk þarf helst að átta 
sig á þegar stofnað er til stjúp-
fjölskyldu er að það eru tengsl fyrir 
sem þarf að virða. Til dæmis þarf 
að skilja að nýi makinn þarf að hafa 
samskipti við fyrrverandi maka 
sinn vegna barns og stjúpforeldrið 
hefur í raun enga aðkomu þar að,“ 
segir Valgerður. „Öll þessi gömlu 
tengsl þarf að virða og eins tengsl 
foreldrisins í sambandinu við barn 
sitt. Á sama tíma þarf stjúpforeldr-
ið að búa til ný tengsl. Oft eiga báðir 
aðilarnir í sambandinu börn fyrir 
og þá þurfa þeir að tengjast börn-
um makans.“ Valgerður segir það 
eðlilegt að börn og stjúpbörn veki 
mismunandi tilfinningar hjá fólki 
og því eigi það ekki að gera þær 
kröfur á sjálft sig að þykja eins 

vænt um stjúpbörn og sín eigin 
börn. „Að sjálfsögðu eru öll 
tilfinningatengsl miklu dýpri milli 
blóðforeldra og þeirra barna en 
milli stjúpforeldra og stjúpbarn-
anna. Það eru mjög óraunhæfar 
hugmyndir að ætlast til þess að 
tilfinningatengsl myndist á sama 
hátt milli stjúpbarna og stjúp-
foreldra og blóðforeldra og barna. 
Stjúpforeldrar verða að skilja þessi 
ólíku tengsl og virða þau.“ 

Valgerður segir fólk gjarnan 
ganga inn í stjúpfjölskyldur með 
hugmyndina um kjarnafjölskyld-
una í farteskinu og ætlast til að 
nýja fjölskyldan falli undir þá 
skilgreiningu. Samfélagið geri 
jafnvel einnig slíka kröfu til stjúp-
fjölskyldna. „Þess vegna er svo 
mikilvægt að upplýsa fólk og 
koma því inn í opinbera stefnu-
mótun og inn í skólakerfið að 
stjúpfjölskyldur séu viðurkenndar 
sem slíkar,“ segir Valgerður og 
bætir við: „Stjúpforeldrar eiga að 
geta farið og sótt stjúpbörnin með 
stolti án þess að það sé einhver 
vandræðagangur enda er grund-
völlurinn að því að styrkja stjúp-
fjölskyldur fyrst og fremst upp-
lýsingar og fræðsla.“ 

Valgerður segist oft hitta pör í 
viðtölum sem séu ekki sammála 
um hvernig samskiptum stjúp-
foreldrisins og barnsins sé háttað. 
„Faðirinn vill kannski að nýja 
konan sé eins og mamma barnsins 
en hún hafði hugsað sér að vera 
bara vinkona þess. Þessa hluti 
þarf parið að ræða og vera með-
vitað um að ekki sé hægt að ganga 

að neinu sem vísu. Þannig að það 
er fullt af verkefnum sem pör 
þurfa að takast á við þegar þau 
stofna til stjúpfjölskyldu,“ segir 
Valgerður sem sjálf er barn frá-
skilinna foreldra. 

„Ég fann fyrir því sem barn 
hvernig var talað um mig og mína 
fjölskyldu. Ég var skilnaðarbarn 
og kom frá brotinni fjölskyldu. 
Það var talað um alvöru foreldra 
og platforeldra, mislukkað hjóna-
band foreldra minna og svo mætti 
lengi telja. Á þennan hátt eru börn-
in sett í þá stöðu að geta aldrei 
verið ánægð með fjölskylduna 
sína,“ segir hún og bendir á að ein-
mitt vegna þess sé það svo mikil-
vægt að samfélagið sé upplýst 
enda beri börnin ekki ábyrgð á 
sinni fjölskyldustöðu. „Fullorðna 

fólkið ber ábyrgð á því og því þarf 
fullorðna fólkið, skólakerfið og 
samfélagið að tala um þeirra 
fjölskyldugerð eins og allar aðrar 
fjölskyldur. Þau eiga ekki að þurfa 
að vera alltaf að útskýra og rétt-
læta, heldur á að gera ráð fyrir 
þeim eins og öðrum.“

„Þegar stofnað er til stjúp-
fjölskyldu hafa börnin engar for-
sendur fyrir því að hlýða 
stjúpforeldri fyrr en búið er að 
mynda vináttutengsl. Það sem 
þarf að gera í tilhugalífinu er að 
kynna börnin mjög hægt og 
almennt gerir fólk það og allir eru 
ofsalega meðvitaðir,“ segir Val-
gerður og heldur áfram: „Síðan er 
bara sambúð hafin og þá á allt að 
fara að ganga eins og smurt en þar 
fer fólk gjarnan of hratt af stað. 
Það sem þarf að gera fyrst er að 
búa til vináttutengsl milli stjúp-
foreldris og stjúpbarns. Það er 
grundvallaratriði.“

Valgerður segir að þegar í sam-
búðina er komið sé parið oft ekki 
sammála um hvernig uppeldið eigi 
að vera og stjúpforeldri skipti sér 
kannski af einhverju sem foreldr-
ið vill ekki að það skipti sér af. 
Þannig séu kröfur parsins til barn-
anna oft ekki þær sömu. „Það þarf 
að fara yfir það hvaða hlutverki 
hvort um sig eigi að gegna gagn-
vart börnunum. Í raun og veru er 
erfitt að gera meiri kröfur til að 
byrja með en að það sé kurteisis-
samband milli stjúpforeldris og 
stjúpbarns.“

Eitt af deiluefnunum sem upp 
koma innan stjúpfjölskyldna snýr 
að umgengni á heimilinu og segir 
Valgerður að umgengnismálin geti 
valdið gríðarlegum átökum. „Þess 
vegna hjálpar það rosalega mikið 
að hafa upplýsingar fyrirfram um 
hvaða venjur eru til staðar á hvoru 
heimili fyrir sig þannig að hægt sé 
að samræma þær. Í raun held ég 
að í framtíðinni muni pör sem eiga 
börn úr fyrri samböndum undir-
búa sambúðina með því að sam-
ræma umgengnisvenjur og fleira 
fyrirfram þannig að allir komi til-
tölulega jafnir að sambúðinni.“ 

Félag stjúpforeldra stendur 
fyrir undirbúningsnámskeiðum 
fyrir verðandi stjúpfjölskyldur 
sem er mjög gott fyrir fólk að 

sækja áður en það hefur sambúð-
ina því þá er það mun betur í stakk 
búið til að takast á við verkefnið, 
þó auðvitað sé alltaf hægt að fara 
seinna líka. „Við erum með tvö 
námskeið í febrúar, annað fyrir 
stjúpmæður en hitt fyrir alla stjúp-
foreldra. Síðan er ég með símalínu 
sem fólk getur notað til að leita sér 
ráðgjafar en þá hringir það fyrst 
og pantar tíma. Þetta fyrirkomulag 
getur komið sér vel fyrir marga og 
ekki síst fólk úti á landi sem hefur 
ekki kost á slíkri ráðgjöf í sinni 
heimabyggð,“ segir Valgerður en 
hún opnaði heimasíðuna stjup-
tengsl.is um það leyti sem hún hóf 
mastersnám árið 2003. „Upp frá 
því sköpuðust svo miklar vænting-
ar að ég fór í að stofna félagið. Auð-
vitað er það óskastaða í framtíð-

inni að geta veitt þessa þjónustu 
ókeypis en staðan er ekki þannig í 
dag, enda er þetta tiltölulega nýtt 
af nálinni.“ 

Félag stjúpforeldra var stofnað í 
nóvember 2005 og hefur þann til-
gang að halda uppi fræðslu um mál-
efni stjúpfjölskyldna. „Við reynum 
að þrýsta á stjórnvöld í opinberri 
stefnumótun og hafa áhrif á laga-
setningar og fleira auk þess að ýta 
undir rannsóknir,“ segir Valgerður 
og bætir því við að félagið hafi byrj-
að smátt með því að hafa fyrirlest-
ur um það bil einu sinni í mánuði. 
„Síðan hefur félagið vaxið jafnt og 
þétt en undanfarið höfum við verið 
að blanda okkur í umræðuna um 
meðlagsmálin, að stjúpfjölskyldur 
séu oft með stærri fjölskyldum og 
þess njóta þær ekki í skattalegu 
tilliti. Það er jafn eðlilegt að taka til-
lit til stjúpfjölskyldna og annarra 
fjölskyldugerða.“

Meðal erinda sem félagið hefur 
staðið fyrir er hvernig styrkja 
megi stjúpfjölskyldur og lögfræði-
leg málefni. „Það er oft mjög heitt 
mál hver erfi hvern og hver fellur 
frá á undan en fjármál eru yfir 
höfuð oft deiluefni innan stjúp-
fjölskyldna eins og hver á að borga 
hvað fyrir hvern. Þannig að það má 
segja að fjármál og erfðamál séu 
oft mjög eldfim innan stjúp-
fjölskyldna,“ segir Valgerður en 
hún telur alltaf vera þörf og tilefni 
til að ræða þessi mál enda séu alltaf 
nýjar nálganir sem hægt sé að 
skoða. 

Flókin tengsl stjúpfjölskyldna
Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi hefur 
sérhæft sig í ráðgjöf við stjúpfjölskyldur og 
heldur úti heimasíðu um stjúptengsl. Sigríður 
Hjálmarsdóttir hitti Valgerði og komst að því að 
stjúpfjölskyldur mæta ýmsum flóknum verkefn-
um við myndun fjölskyldunnar.

Það eru mjög óraunhæfar hugmyndir að ætlast til þess að 
tilfinningatengsl myndist á sama hátt milli stjúpbarna og 
stjúpforeldra og blóðforeldra og barna.





Ætlar ekki 
að breyta sinni 
framgöngu
1. „Já, það 
gerði það. Ég 
var ekki að 
hugsa um 
það að fá 
hana.“
2. „Nei, það 
efast ég um. 
Nema ég 
krefst þess 
að vera þér-
aður héðan í 
frá. En nei, 
ég lít ekki svo á að ég þurfi að 
breyta minni framgöngu, hafa 
hana virðulegri á neinn hátt, enda 
hefði ég tæplega fengið orðuna ef 
svo væri.“
3. „Ég verð að láta aðra dæma um 
það.“
4. „Nei, mig hefur dreymt um 
ýmis önnur verðlaun en þessi.“
5. „Ég hugsaði mig um þegar ég 
var boðaður. Ég viðurkenni það. 
En mér finnst þetta fallegur 
virðingarvottur við störf mín 
þannig að ég ákvað að það væri 
ekki við hæfi. Miklu fremur yrði 
það til að vekja á mér óþarfa 
athygli. En ég viðurkenni að þar 
sem ég er ekki nema fertugur 
spurði ég mig spurninga: Er þetta 
tímabært? Viðeigandi? En svo 
ákvað ég að sýna þeim sömu virð-
ingu og þeir sýndu mér með því að 
sæma mig orðunni. Mér finnst 
Ólafur Ragnar mjög heill í stuðn-
ingi sínum og framgöngu við 
íslenska menningu. Hann hélt frá-
bæra ræðu á Bessastöðum við 
móttöku sem ég var viðstaddur 
um mikilvægi íslenskrar menn-
ingar. Þar var mikið af útlenskum 
blaðamönnum sem sögðust aldrei 
hafa heyrt þjóðhöfðingja tala á 
þeim nótum sem hann gerði. Í 
samhengi þess hefði ég alls ekki 
viljað sýna honum þá lítilsvirð-
ingu að afþakka þetta.“

Mikill heiður
1. „Já, það gerði 
það. Ég var ekki 
með neinar vænt-
ingar um slíkt og 
hafði ekki hug-
leitt það.“
2. „Það get ég 
ekki séð. Og ekk-
ert slíkt um að ég 
verði virðulegri í framgöngu. Hins 
vegar finnst mér þetta virðingar-
vottur. Heiður.“
3. „Ég hef enga stöðu til meta það. 
Ég veit ekki hvað er lagt til 
mats.“
4. „Nei. Engar slíkar hugmyndir 
hafa verið uppi hjá mér. En ég 
endurtek að ég tel þetta mikinn 
heiður.“
5. „Nei, það kom bara tilkynning 
um þetta og ég sá enga ástæðu til 
þess að afþakka.“ 

Ber að þakka 
gjafir forsetans

1. „Já, það gerði 
það nú. Ég hafði 
engar grunsemdir 
um að þetta væri í 
vændum.“
2. „Nei, það tel ég 
nú ekki vera. En 
ég náttúrlega virði 

þetta og met eins og vera ber. Var 
ekki einhvern tíma sagt að mönn-
um bæri að vera þakklátir fyrir 
guðsjafir og kóngsins? Og þá ber 
að vera ekki síður þakklátur fyrir 
gjafir forsetans.“
3. „Þetta er nú erfið spurning og 
ég verð nú að leggja það í dóm 
annarra. Ekki hægt að svara því 
öðruvísi.“
4. „Með þessu? Nei, ég hafði nú  

ekki haft neinar væntingar um 
þetta né leitt að því hugann. Maður 
auðvitað veit af þessu, tvisvar á 
ári er verið að veita þessar orður. 
En ég hafði ekki verið með hugann 
við það varðandi sjálfan mig. Enda 
nokkur ár síðan ég lét af starfi. En 
það voru nokkrir þarna sem 
þannig stóð á um svo sem.“
5. „Jahhh, þetta var náttúrlega til-
kynnt einhvern tíma fyrripartinn í 
desember. Maður leiddi hugann að 
því. En við nánari athugun fannst 
mér ekki ástæða til heldur bæri að 
taka þessu með auðmýkt og þakk-
læti. Það var nú bara þannig.“

Vafalaust vel meint
1. „Þetta er eiginlega of klassísk 
spurning til að hægt sé svara 
henni alvarlega. Maður veit aldrei 
um svona fyrir-
fram þannig að 
segja má að 
þetta hafi komið 
á óvart.“
2. „Ég hugsa 
ekki.“
3. „Já.“
4. „Nei. Ég ber 
heilmikla virð-
ingu fyrir fálkaorðunni og er 
afskaplega þakklátur fyrir að 
verða slíks heiðurs aðnjótandi. 
Þetta er eitthvað sem kemur og 
maður er bara glaður yfir því. En 
ekki er það svo að ég hafi vakað á 
nóttunni og beðið eftir símtali.“
5. „Nei. Þetta er heiður og vafa-
laust vel meint. Og hvers vegna 
skyldi maður ekki taka því með 
gleði og ánægju. Hver maður á 
þetta við sig. En ég trúi því að 
maður eigi að gleðjast yfir lífinu 
og því góða sem það býður upp á.“

Fyrir baráttu 
gegn kynferðislegu 
ofbeldi
1. „Já, þetta kom 
mér mjög á 
óvart. Ég hafði 
ekkert leitt að 
því hugann að 
þetta væri í 
aðsigi.“
2. „Nei, það held 
ég nú ekki. Ég er 
nú komin til ára 
minna, sígur á seinni hlutanum og 
ekki að vænta stórra breytinga. 
En mér er sýndur mikill heiður 
með orðuveitingunni. Er mjög 
þakklát og glöð. En það breytir 
ekki lífi mínu í stórum dráttum.“
3. „Æi, erfitt er að svara því. Ég 
skil þessa orðuveitingu þannig að 
hún sé viðurkenning vegna þess 
að ég átti þátt í að opna umræðuna 
um kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum og konum. Og standa að 
stofnun Stígamóta. Þannig að ég 
ímynda mér að það sé þess vegna 
og lít á þetta fremur sem viður-
kenningu við þá baráttu sem ég 
stend ekki ein að heldur fjöldi 
kvenna.“
4. „Nei, nei, ég er ekki mjög mikið 
fyrir það í sjálfu sér, er ekki sú 
týpa sem sækist eftir mannvirð-
ingum.“
5. „Nei, ég hugsaði þetta þannig að 
um málstaðinn væri að ræða og 
vildi ekki gera lítið úr honum. 
Þetta er eini málstaðurinn sem ég 
hef unnið að án þess að vera á 
launum, það eina sem ég hef helg-
að krafta mína utan launaðra 
starfa. Ég skil það svo að orðan sé 
ætluð fyrir eitthvað sem fólk gerir 
umfram það sem ætlast má til af 
því í sínu launaða starfi.“

Íhugaði að 
afþakka orðuna
1. „Já. Þetta kom 
mér mjög á 
óvart.“
2. „Ekki nema 
kannski fyrir ágang 
fréttamanna en ég 
held að þetta breyti 
engu svoleiðis.“

3. „Mér finnst það eiginlega ekki 
þótt það sé dálítið asnalegt að 
segja það. Einn kollegi minn hefur 
nú sagt það við mig að það sé svo 
áberandi ef ég sýni einhvern 
árangur í starfi. Það eru svo margir 
kennarar að vinna mikla sigra inni 
í sínum kennslustofum og vinna 
gott starf sem er ekki eins áber-
andi og að vera kórstjóri og sýna 
árangur vinnu sinnar opinber-
lega.“
4. „Nei. Mig hefur aldrei dreymt 
um neitt svona og ég held að allir 
sem þekkja mig viti það.“
5. „Já, eiginlega. Ég var mjög sein 
að svara en svo hringdi Örnólfur 
[Thorsson, ritari orðunefndar] og 
talaði mig inn á þetta. Það væri 
líka sennilega enn þá meira áber-
andi ef maður afþakkaði og 
kannski engin ástæða til þess. 
Þetta var mjög hátíðlegt og 
ánægjulegt.“

Góð viðurkenning 
fyrir Brúðubílinn
1. „Já. Ég 
verð nú að 
viðurkenna
að þetta kom 
mér
skemmtilega
á óvart.“
2. „Nei. Hún 
breytir ekki 
lífi mínu á 
nokkurn
máta nema að ég er mjög ánægð 
og stolt að fá þetta. Orðan er góð 
viðurkenning á starfi mínu en ég 
held að þetta breyti engu öðru en 
að þetta lyftir manni svolítið og 
eykur kannski sjálfsöryggið.“
3. „Það er voðalega erfitt að svara 
þessu játandi. Ég veit það ekki, 
svei mér þá. Ég gæti best trúað 
því að þeir sem hafa fylgst með 
Brúðubílnum, að ég tali ekki um 
börnin, ef þau vissu nokkuð hvað 
þetta væri fyrir, væru alveg til í 
að ég fengi orðuna. Það er stór 
hópur sem verðskuldar þessar 
viðurkenningar og kannski verð-
skulda ég þetta ekkert síður en 
aðrir. Ég held bara áfram og þetta 
eykur löngun mína til þess. Svona 
viðurkenning skerpir mig bara ef 
eitthvað er.“
4. „Nei, ég hef aldrei alið þann 
draum að fá fálkaorðuna. Það á 
kannski frekar við fólk sem er 
komið svolítið við aldur. Ég er 
náttúrlega komin við aldur en held 
alltaf að ég sé svo rosalega ung en 

Sælir fálkaorðuþegar og þakklátir
Á nýársdag hlutu fjórtán fálkaorðuna en hana 
veitir forseti Íslands tvisvar sinnum á ári. Til orðu-
nefndar, sem Ólafur G. Einarsson fer fyrir, berast 
að jafnaði um hundrað tilnefningar árlega. Frétta-
blaðið heyrði í þeim fjórtán sem þóttu verðugir 
að þessu sinni og bað þá góðfúslega um að svara 
fáeinum spurningum.

Spurningarnar sem hinir 
virðulegu fálkaorðuhafar 
voru beðnir um að svara 
voru eftirfarandi:

1. Kom þetta þér á óvart, þ.e. 
að fá fálkaorðuna? 2. Mun 
fálkaorðan breyta lífi þínu á 
einhvern hátt? 3. Finnst þér 
þú verðskulda þessa vegsemd? 
4. Má segja að þarna hafi 
gamall draumur ræst? 5. Kom 
á einhverju stigi til greina að 
afþakka fálkaorðuna?



SÖLUMAÐUR
Öflugt framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki óskar eftir
að ráða árangursdrifinn sölumann sem hefur menntun 
eða reynslu af sviði matvælaiðnaðar. Töluverð ferðalög
fylgja starfinu, jafnt innanlands sem utan.

Starfssvið:
• Sala og eftirfylgni til viðskiptavina
• Áætlanagerð
• Auglýsingagerð
• Samskipti við birgja

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Menntun í matvælaiðnaði æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Metnaður til að ná langt í starfi

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu
Ráðningarþjónustunnar www.radning.is og sækja þar um
starfið.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsjón með starfinu hefur
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

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

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

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta

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

Ráðningarþjónustan er framsækið fyrirtæki, á traustum 11 ára grunni, sem  sérhæfir sig í persónulegri þjónustu á sviði 
ráðninga, jafnt til fyrirtækja sem og umsækjenda.   Vegna  aukinna umsvifa óskum við eftir áhugasömum og hæfum 
einstaklingi í starf ráðgjafa.

Starfssvið ráðgjafa felur í sér ýmsa þætti tengda ráðgjöf og þjónustu til fyrirtækja og einstaklinga. Viðkomandi þarf
að geta unnið sjálfstætt, sem og starfað sem hluti af sterkri liðsheild. Ráðgjafar okkar þurfa að hafa framúrskarandi
þjónustulund og geta unnið undir álagi.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun m.a. á sviði mannauðsfræða kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Heiðarleiki sem og áreiðanleiki áskilinn

RÁÐGJAFI
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu 
Ráðningarþjónustunnar www.radning.is og sækja þar 
sérstaklega um starfið. Náms- og starfsferilskrár sendist
á netfangið maria@radning.is

Umsjón með starfinu hefur
María Jónasdóttir framkvæmdastjóri.

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

Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

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

Umsjón með starfinu hefur
Sonja M. Scott, sonja@radning.is

SÍMSVÖRUN

Hæfniskröfur:
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af símsvörun kostur en ekki nauðsynleg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta kostur

Þjónustufyrirtæki sem er opið allan sólarhringinn óskar eftir
tveimur starfsmönnum til framtíðarstarfa við símsvörun á
höfuðstöðvum sínum í Reykjavík. 

Fullt starf:
Leitaðereftirstarfsmanni í fullt starfþarsemunniðerávöktum.

Hlutastarf:
Eins er leitað eftir starfsmanni í 78% hlutastarf. Vinnutími
er frá kl. 9:00-17:00, tvo til þrjá daga í miðri viku og frá
miðnætti til kl. 8:00 aðra hvora helgi.







Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfs-
fólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina
og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu 
starfi og samskiptum bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum
er áhersla á TRAUST, FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Sérfræðingur
      í reikningshald

SPRON óskar eftir að ráða sérfræðing 
í reikningshald sem heyrir undir
fjárhagssvið SPRON. 

Starfssvið:
• Bókhald og uppgjör félaga innan SPRON-

samstæðunnar
• Samstæðuuppgjör
• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg

menntun
• Reynsla af bókhaldi og uppgjöri
• Starfsreynsla frá endurskoðunarskrifstofu

æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum

samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni
Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds
og hagdeildar, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmanna-
þjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@
spron.is, fyrir 22. janúar nk.

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

– fyrir allt sem þú ert

Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 12. janúar

Kringlunni - Herradeild

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf í herradeildinni. Starfi ð 
felst í almennum verslunarstörfum og 
ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Bókhald
Fjármálasvið

Starfslýsing
Við óskum eftir að ráða traustan starfsmann til starfa á fjármálasviði 
Vodafone. Í starfinu felast m.a. bókanir á innborgunum frá viðskipta-
mönnum, söluuppgjör og uppgjör frá innheimtufyrirtækjum. 
Almenn bókun, afstemmingar og ýmis uppgjörstengd verkefni. 

Starfið heyrir undir deildarstjóra bókhalds. 

Hæfniskröfur
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með hæfni í mannlegum 
samskiptum.
•  Nákvæmni, vandvirkni og reynsla af bókun nauðsynleg.
•  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum ásamt hæfni til að vinna í hóp.
•  Hæfni til að tileinka sér ný vinnubrögð hratt og örugglega. 
•  Góð þekking á Navision er kostur.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 15. janúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Upplýsingafulltrúi
Markaðssvið

Starfslýsing
Starf upplýsingafulltrúa felur í sér samskipti við fjölmiðla, 
kynningu á vörum og þjónustu fyrirtækisins, textaskrif 
auk annarra fjölbreyttra verkefna.

Hæfniskröfur
Við leitum að hugmyndaríkum einstaklingi sem á auðvelt 
með að vinna í hóp í hröðu og krefjandi umhverfi.
• Háskólamenntun.
• Reynsla.
• Brennandi áhugi á PR málum.

Verkefnastjóri
Markaðssvið

Starfslýsing
Um er að ræða fjölbreytt verkefni, s.s. skipulag
markaðsmála og eftirfylgni hjá einni mest spennandi 
markaðsdeild landsins.

Hæfniskröfur
Við leitum að hugmyndaríkum einstaklingi sem á auðvelt 
með að vinna í hóp í hröðu og krefjandi umhverfi.
• Háskólamenntun.
• Reynsla.
• Brennandi áhugi  á markaðsmálum.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að áhugasömum einstaklingum til starfa hjá okkur í spennandi verkefnum.

RAFVIRKJAR ÓSKAST

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá 

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, fyrirtæki og einstaklinga.

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

Rafvirkjar
Ístak óskar eftir rafvirkjum til fjölbreyttra verkefna. Um er að ræða 
vinnu við ídrátt, rafmagnstöflusmíði, uppsetningu ljósa og annars 
rafmagnsbúnaðar í íþótta- og skrifstofuhúsnæði.

Einnig óskar Ístak eftir rafvirkja til viðgerða og viðhalds á tækjum 
og búnaði sem tengist byggingariðnaði og vinnuvélum.  Um er 
að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni fyrir duglega starfsmenn.

Franska sendiráðið
Starfskraftur óskast
Sendiráð Frakklands óskar eftir að ráða starfskraft 

til starfa í franska sendiherrabústaðnum.

Viðkomandi þarf að sjá um þrif og viðhald hússins, geta þjónað
stöku sinnum í veislum og boðum og eldað einfaldan mat.

Nauðsynlegt er að viðkomandi tali ensku. 
ð er laust frá 1 febrúar.

Svör sendist á amb.fran@itn.is merkt “emploi résidence”.
Meðfylgjandi þurfa að vera allar upplýsingar um 

viðkomandi ásamt starfsferilskrá.



Hjúkrunarfræðingar
SÁÁ óskar eftir að ráða áhugasama hjúkrunar-
fræðinga í fastar stöður til starfa sem fyrst við 
Sjúkrahúsið Vog.

Á Sjúkrahúsin Vogi er starfrækt afeitun og meðferð
áfengis og vímuefnasjúkra. Þar eru 70 sjúkrarúm af þeim 
eru 11 á sérstakri deild fyrir ungt fólk. Auk þess er starf-
andi við Sjúkrahúsið  göngudeild og bráðamóttaka.

Nú þurfum við að fjölga í hjúkrunarfræðingahópnum,
þurfa að geta unnið nætur og/eða helgarvaktir. Stöðu-
hlutfall samkomulag. Góð kjör í boði, góð vinnuaðstaða 
og umhverfi.

Við hvetjum þá hjúkrunarfræðinga sem eru að hugsa 
um að breyta til í starfi þessa dagana að hafa samband 
við okkur og líta á aðstæður og ræða málin.

Nánari upplýsingar veitir  Þóra Björnsdóttir  hjúkrunar-
forstjóri  SÁÁ thora@saa.is  í síma  824  7615

Starfsfólk óskast

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 

fyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni orku á sem 

hagkvæmastan hátt og í sátt við umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en helmingur 

íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum sínum 

bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir ódýrri orku

sem framleidd er úr endurnýjanlegum íslenskum 

orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að aukinni 

notkun hreinnar innlendrar orku og leggur um leið sitt 

af mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 

með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera

í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi 

og möguleika starfsfólks á að samræma vinnu 

og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið

Um er að ræða 2 – 3 störf við ljósleiðarakerfi OR við mælingar, tengingar og 
blástur ljósleiðara sem krefst mikillar nákvæmni í vinnubrögðum. Ef þú ert
nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur. Orkuveitan
mun sjá um nauðsynlega þjálfun þína á sviðinu. 

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum með færni í mann- 
legum samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur 
orðið um framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó ekki skilyrði, að 
viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi réttindum/reynslu:

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Sveinspróf í símsmíði.
• Sveinspróf í rafeindavirkjun.
• Reynslu af vinnu við ljósleiðara.
• Eða sambærilega menntun eða reynslu.

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. janúar 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu
Orkuveitu Reykjavíkur : www.or.is og sendið jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugt fólk til starfa.  Meginverkefni Framkvæmdadeildar 
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk 
smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.  Áherslan 
í þetta skipti er vinna við ljósleiðarakerfi Gagnaveitu OR.



Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta/
markaðsfræði eða sambærileg menntun

• Starfsreynsla úr fjármálaumhverfi eða við
stjórnun fyrirtækja æskileg

• Reynsla og/eða brennandi áhugi
á markaðsmálum skilyrði

• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum

• Góð tölvukunnátta

Helstu verkefni:

• Markaðs- og sölumál með áherslu á fyrirtæki

• Innri og ytri markaðssetning á vörum
og þjónustu til fyrirtækja

• Vöruþróun

• Innleiðing á nýjungum til fyrirtækja

SPRON leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf
sérfræðings í fyrirtækjaviðskiptum á markaðssviði SPRON sparisjóðs. 

Nánari upplýsingar veitir Elín Henriksen, forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta
hjá SPRON sparisjóði, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON,
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 22. janúar 2007. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur
   í fyrirtækjaviðskiptum á markaðssviði SPRON

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR. – fyrir allt sem þú ert



Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um
líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi 
sínu og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini !

Leitar eftir starfsmanni í barnagæslu í Laugum.
Vinnutími er frá kl. 12:30 til 16:30 virka daga og
annan hvern laugardag (samkomulagsatriði).

Umsjón með ráðningu: Berglind Hreiðarsdóttir
berglind@worldclass.is

Umsóknir þurfa að berast skriflega til viðkomandi
ráðningaraðila, einnig er hægt að fylla út umsókn á
heimasíðu okkar www.worldclass.is
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst. Um
er að ræða fjölbreytt og líflegt starf með
ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Dönskukennari
Vegna forfalla vantar dönskukennara frá
1. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til að starfa
með stúlku í unglingadeild.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123; netfang:
rutbj@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

Johan Rönning hf. er leiðandi þjónustufyrirtæki á sviði rafbúnaðar og rekur 
jafnframt heimilistækjaverslanir.  Starfsmenn eru 65 talsins, allir
sérmenntaðir á sínu sviði.  Félagið rekur starfsstöðvar í Reykjavík, 
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri og fyrirhugar opnun á nýju 
útibúi á Selfossi.  Fyrirtækið er framsækið og í örum vexti.
Johan Rönning hf. er þekktur sem góður og eftirsóttur vinnustaður.
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Hæfniskröfur:
• háskólamenntun í tæknifræði 

eða viðskiptafræði með áherslu á 
vörustjórnun

• góðir samskiptahæfileikar
• nákvæmni og sjálfstæði í

vinnubrögðum
• góð enskukunnátta og hæfni til 

að tjá sig í rituðu máli

REYKJAVÍK
Sundaborg 15
Sími  520 0800

AKUREYRI
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

Framtíðartækifæri
Rekstrarstjóri á Akureyri
Starfslýsing:
• umsjón með daglegum rekstri og 

þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins
• sölu- og rekstrarstjórn
• sala og þjónusta við viðskiptavini á 

sviði rafiðnaðar og heimilistækja
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• starfsmannahald

Hæfniskröfur:
• reynsla af stjórnunar- og sölustörfum
• leiðtogahæfileikar
• rík þjónustulund
• markaðshugsun
• frumkvæði
• öguð vinnubrögð
• menntun og reynsla í rafiðnaði æskileg
• viðskiptamenntun kostur en ekki skilyrði

Rekstrarstjóri á Selfossi

Öflugur rafvirki á Selfossi

Johan Rönning óskar eftir að ráða rekstrarstjóra og rafvirkja fyrir nýtt útibú á Selfossi

Starfslýsing:
• umsjón með daglegum rekstri og 

þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins
• sölu- og rekstrarstjórn
• sala og þjónusta við viðskiptavini á 

sviði rafiðnaðar
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• starfsmannahald

Hæfniskröfur:
• reynsla af stjórnunar- og sölustörfum
• leiðtogahæfileikar
• rík þjónustulund
• markaðshugsun
• frumkvæði
• öguð vinnubrögð
• menntun og reynsla í rafiðnaði æskileg
• viðskiptamenntun kostur en ekki skilyrði

Starfslýsing:
• sala og þjónusta á rafbúnaði
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf

Hæfniskröfur:
• reynsla af störfum í rafiðnaði

• reynsla af sölustörfum kostur
• öguð vinnubrögð
• rík þjónustulund
• samskiptahæfni
• sveinspróf í rafvirkjun

Innkaupa- og birgðastýring í Reykjavík
Starfslýsing:

umsjónaraðili á veltulager fyrirtækisins með áherslu á:
• innkaup og birgðastýringu
• skipulagningu og umsjón flutninga
• eftirlit með veltuhraða, aldursgreiningu birgða

og gerð birgðaskýrslna
• eftirlit með vöruhúsa- og flutningssamningum innanlands
• samskipti við birgja
• umsjón með birgðaskráningarkerfi

Umsóknir skulu sendar til Johans Rönning Sundaborg 15, 104 Reykjavík eða á netfangið haraldur@ronning.is fyrir 16. janúar. 
Allar nánari upplýsingar um störfin eru veittar í síma 5200 800 eða haraldur@ronning.is.





Helga Þórólfsdóttir er 
yfirmaður alþjóðastarfs 
Rauða krossins á íslandi 
og er menntaður friðar-
fræðingur. Hún segir að 
menntunin nýtist henni 
vel í starfinu.

Helga hefur unnið hjá 
Rauða krossinum til fjölda 
ára. „Frá 1993 til 2000 var 
ég til dæmis við störf á 
átakasvæðum,“ segir hún 
en meðal þeirra landa sem 
hún dvaldi í á þeim tíma 
voru Sómalía, Líbería, 
Georgía, Bosnía, Tatsekist-
an og Úganda.

Eftir að Helga kom heim 
vann hún í eitt ár hjá 
Reykjavíkurborg og kom 
þar að stefnumótun í mál-
efnum útlendinga og undir-
búningi Alþjóðahúss. Að því 
loknu tók hún síðan við 
núverandi starfi sínu á 
landsskrifstofu Rauða 
krossins. „Rauði krossinn 
sinnir bæði neyðaraðstoð og 
langtíma þróunaraðstoð. 
Við erum í tvíhliða sam-
starfi við ákveðin systur-
landsfélög okkar eins og í 
Malavi og Mosambik, tökum 
þátt í langtímasamstarfi og 
þróaunarsamvinnu alþjóða 
rauðkrossins og sendum út 
bæði fjármagn og sendifull-
trúa þegar að kemur upp 
skyndileg neyð. Mitt starf 
felst í því að bera ábyrgð á 
þessu starfi Rauða krossins 
og mér finnst það mjög gef-
andi.“

Árið 2003 fékk Helga 
tveggja ára leyfi frá störf-
um þegar hún fékk styrk 
frá Rotaryhreyfingunni til 
að fara í mastersnám í frið-
arfræði við friðardeild 
Bradfordháskóla í Englandi. 
„Friðarfræði er þverfaglegt 
nám og þeir sem voru með 

mér í deildinni voru með 
mjög ólíkan bakgrunn. Í 
náminu voru til dæmis yfir-
maður sérsveitar lögreglu á 
Indlandi, þingmaður frá 
Sómalíu og fjöldi fólks sem 
vann á vegum sinna ríkis-
stjórna við erlend sam-
skipti.“

Áður hafði Helga lært 
félagsráðgjöf og var með 
framhaldsmenntun í fjöl-
skyldumeðferð og hún segir 
að allt sem hún hefur lært 
nýtist henni vel í starfinu 
sem hún gegnir núna. „Í 
friðarfræðináminu skoðaði 
ég svolítið hvernig fyrir-
framgefnar hugmyndir sem 
eru oft ógrundaðar, bæði 
um stríð og hjálp til fórnar-
lamba átaka, hafa áhrif á 
hegðan okkar, bæði okkar 
sem erum og sjáum okkur í 
hlutverki þess sem hjálpa 
og þeirra sem eru settir í 
þetta hlutverk að vera hjálp-
arþurfi og taka við. Félags-
ráðgjöfin nýtist mér líka 
mjög vel í starfinu en það 
gengur náttúrulega mikið 
út á mannleg samskipti, að 
tala við heimamenn og átta 
sig á hverjar aðstæður eru, 
meta þær og reyna að finna 
út í samvinnu við heima-
menn hvernig sú aðstoð sem 
er fáanleg nýtist best. Í 
félagsráðgjöf erum við ekki 
að sjúkdómsgreina fólk 
heldur leitum eftir styrk-
leikum þess og úrræðum og 
skoðum hvernig við getum 
styrkt úrræði fólks. Í fjöl-
skylduráðgjöfinni fór ég 
svo meðal annars á nám-
skeið í sáttameðferð og það 
eru svo sem alveg sömu 
reglurnar sem gilda þegar 
er verið að reyna að leita 
sátta innan fjölskyldu og 
þegar er verið að reyna að 
leita sátta milli hópa eða 
þjóða,“ segir hún og hlær.

Mjög gefandi starf

Hjá launþegum sem falla 
undir kjarasamninga 
Verslunarmannafélags 
Reykjavíkur urðu ýmsar 
breytingar um áramót.

Laun hækkuðu samkvæmt 
kjarasamningi VR og Sam-
taka atvinnulífsins um 2.9 
prósent frá og með 1. janúar 
og eru lægstu laun fyrir 
fulla vinnu nú 125 þúsund 
krónur á mánuði. Einnig 
lækkaði staðgreiðsluhlut-
fall skatta um eitt prósent, 
úr 36,7 í 35.7 og persónuaf-
slátturinn hækkaði úr 
rúmum 29 þúsund krónum á 
mánuði í 32.150 krónur. Frí-
tekjumark barna er 100.745 
krónur á árinu 2007.

Þá hafa verið gerðar 
breytingar á lögum um 
starfsemi lífeyrissjóða 
þannig að frá síðustu ára-
mótum er lágmarksiðgjald 
til lífeyrissjóðs 12% af 
iðgjaldsstofni. Iðgjald 
launagreiðanda hækkar úr 
7 prósentum í átta en iðgjald 
launþega verður fjögur pró-
sent eins og áður.

Breytingar um áramót





» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is



Okkur vantar gott fólk í verslanir okkar á Laugavegi, í Kringlunni og í Debenhams Smáralind.

• Hefurðu góða þjónustulund?
• Ábyrg og reyklaus?
• Getur þú unnið sjálfstætt?
• Hefur þú skipulagshæfileika?
• Hefur þú áhuga á ilmkjarnaolíumeðferðum?
• Þekkirðu til náttúruvaranna frá Lush?
• Hefur þú reynslu af afgreiðslu- / sölustörfum?

Ef þú hefur það sem til þarf sendu okkur þá umsókn á
upplysingar@lush.is eða skilaðu inn umsókn í verslun okkar í
Kringlunni, 1. hæð.
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 11. janúar.

Lush framleiðir og selur ferskar og náttúrulegar snyrtivörur í
rúmlega 400 sérverslunum um allan heim.
Lush forðast í lengstu lög að nota gerviefni við framleiðsluna og er
alfarið á móti tilraunum á dýrum.
Lush hefur starfað á Íslandi í 4 ár

- vi› rá›um

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

Tölvunarfræ›inga/kerfisfræ›inga

Reiknistofa bankanna óskar eftir a› rá›a tölvunarfræ›inga/kerfisfræ›inga

Starfssvi›
Rekstur og flróun helstu uppl‡singakerfa RB
fiarfagreining vegna endurbóta og n‡rra kerfa
Umsjón me› uppfærslum og uppsetningu n‡rra
kerfa

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræ›i e›a sambærileg 
menntun og/e›a umtalsver› reynsla vi› 
kerfissetningu og forritun
fiekking á stórtölvuumhverfi er gó›ur kostur
Skipulagshæfileikar
Gó› fljónustulund
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um

Ef flú vilt takast á vi› spennandi og krefjandi verkefni
hjá traustu og öflugu fyrirtæki, flá hvetjum vi› flig
til a› kynna flig.  Í bo›i er gott starfsumhverfi fyrir
fólk sem s‡nir ábyrg›, metna› og frumkvæ›i í starfi.

Fari› ver›ur me› allar umsóknir sem trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is  22. janúar 2007.

Uppl‡singar veitir:  Ari Eyberg.
Netfang:  ari.eyberg@hagvangur.is

Reiknistofa bankanna er öflugt fljónustu-
fyrirtæki á svi›i uppl‡singatækni, sem
fljónar  bönkum, sparisjó›um og korta-
fyrirtækum.  Hjá fyrirtækinu starfa í dag
115 manns me› fjölbreytta reynslu og
menntun.

www.rb.is



Þótt Íslendingar séu í út-
rás á ýmsum sviðum þá 
skyggnast þeir líka um 
heima og finna þar ýmis 
ný atvinnutækifæri sem 
tengjast sögunni.

Síðasta ár ber ekki aðeins 
merki útrásar í atvinnulegu 
tilliti hér á landi heldur ber 
það líka merki þess að 
Íslendingar eru meðvitaðir 
um þá fjársjóði sem þeir 
búa yfir og tengjast upprun-
anum, íslenska hestinum og 
sagna-arfinum. Þannig voru 
til að mynda styrktar stoðir 
Söguseturs íslenska hests-
ins nú í lok liðins árs  er það 
var gert að sjálfseignar-
stofnun. Sögusetrið er enn 
sem komið er á Hólum í 

Hjaltadal og það á að kynna 
hestinn á lifandi og fræð-
andi hátt, sögu hans og hlut-
verk í þjóðmenningu lands-
ins í fortíð og nútíð. 

Samtök um sögutengda 
ferðaþjónustu voru líka 
stofnuð á nýliðnu ári að 
Þingeyrum í Húnavatns-
sýslu. Þar eru yfir tuttugu 
ferðaþjónustuaðilar af öllu 
landinu innanborðs sem 
eiga það sammerkt að vera 
á söguslóðum og hafa því 
hag af sameiginlegri mark-
aðssetningu, gæði og fag-
mennsku. Samtökin leggja 
áherslu á að kynna söfn, 
sýningar, minjar, mannvirki 
og hátíðir sem tengja okkur 
við söguna og bókmennta-
arfinn og má þar nefna slóð-
ir ákveðinna Íslendinga-
sagna.

Leitað í eigin arf

Nám í læknisfræði til 
kandídatsprófs frá 
Háskóla Íslands tekur sex 
ár og er bæði bóklegt og 
verklegt. Fyrri þrjú árin 
er áhersla lögð á bóklega 
hluta námsins en síðari 
þrjú árin byggja hins 
vegar að stórum hluta á 
verklegri þjálfun.
Eftir grunnnámið tekur 
við kandídatsár, tólf mán-
aða starfs- og reynslutími 
á heilbrigðisstofnunum. 
Kandídatar starfa að 
mestu leyti á lyflækn-
ingadeildum, skurðdeild-
um, slysa- og bráðadeild 
og öldrunardeildum en 
einnig þurfa þau að starfa 
að minnsta kosti þrjá 
mánuði á heilsugæslu.

Að afloknu kandídats-
ári fæst lækningaleyfi en 
nær allir unglæknar leita 
sér frekari menntunar, oft 
erlendis. Sérnám lækna 
getur tekið mörg ár, 
hversu langan tíma fer þó 
eftir sérgrein eða sér-
greinum sem valdar eru. 
Til þess að geta starfað 
sem sérfræðilæknir þarf 
þó að hafa lokið að minnsta 

kosti fjögurra og hálfs árs 
námi í aðalgrein.

Fyrri þrjú ár námsins 
byggja eins og áður segir 
á bóklegu námi. Meðal 
námsgreina má nefna líf-
færafræði, efnafræði, líf-
eðlisfræði, ónæmisfræði, 
meinafræði, lyfjafræði, 
sýklafræði og samskipta-
fræði. Síðari þrjú ár 
námsins kynnist lækna-
neminn undirgreinum 
læknisfræðinnar betur og 
kennsla fer að miklu leyti 
fram á deildum Landspít-
ala háskólasjúkrahúss. 
Námið er bæði fræðilegt 
og klínískt en meðal 
námsgreina má nefna 
handlæknisfræði og lyf-
læknisfræði, geðlæknis-
fræði, barnalæknisfræði 
og heimilislækningar. 

Allir nemendur þurfa að 
hafa lokið stúdentsprófi 
til þess að geta skráð sig í 
inntökupróf í læknadeild. 
Síðastliðin ár hafa 48 
stúdentar verið teknir inn 
í deildina að hausti.

Flestir læra meira 
eftir kandidatsárið

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Markaðssetning á vörum 66°Norður til viðskiptavina
•  Samskipti við auglýsingastofur
•  Undirbúningur og umsjón með gerð markaðsefnis
• Undirbúningur og umsjón með beinni markaðssetningu
• Umsjón með vef fyrirtækisins  

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Sérmenntun á sviði markaðsmála er kostur
•  Starfsreynsla í markaðsmálum æskileg þó ekki skilyrði
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2007.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Þór Rúnarsson,
markaðsstjóri, í síma 535-6600 eða kari@66north.is.

Umsóknir sendist á starf@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu
þess, www.66north.is.

66°Norður
verkefnastjóri í markaðsdeild

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður er eitt elsta framleiðslufyrirtæki 
landsins, stofnað árið 1926 og hefur um áratuga skeið verið 
leiðandi í framleiðslu á sjó- og vinnufatnaði. Undanfarinn áratug 
hefur fyrirtækið vaxið hratt í framleiðslu og sölu á fjölbreyttum 
fatnaði til útivistar og fengið margvísleg verðlaun fyrir hönnun 
sína og markaðsstarf síðastliðin ár. 

Í dag starfa rúmlega 300 manns hjá fyrirtækinu og rekur það
9 verslanir undir vörumerkjum 66˚Norður og Rammagerðarinnar.
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Breiðvangur 24
220 Hafnarfirði

Verð: 24.500.000
Stærð: 120,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 19.165.000
Bílskúr: 24,4

Fallega  fimm  herberja  íbúð á  þriðju  hæð í  góðu  fjölbýli  með  sérstæðum  bílskúr  að  Breiðvangi  í
Hafnarfirði. Íbúðinni fylgir sérgeymsla og hjóla -og vagnageymsla í sameign. Íbúðin er velstaðsett stutt frá
skóla,  leikskóla  og  annarri  þjónustu.   Nánari  lýsing:  Íbúðin  skiptist í  forstofu  með  fastaskáp,  rúmgott
eldhús með nýlegri hvítri innréttingu, þvottahús innaf eldhúsi, stofu og borðstofu með útgengi út á suður
svalir, flísalagt baðherbergi og fjögur svefnherbergi með fataskápum.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús 13:00 - 13:30

Háholt 9
220 Hafnarfirði

Verð: 19.500.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.200.000
Bílskúr: Nei

LAUS VIÐ KAUPSAMNING 3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ AFGIRTUM SÓLPALLI.  Nánari
lýsing eignar: Rúmgóð stofa, gengið út á afgirta hellulagða verönd. Eldhús með ljósri innréttingu, gegnið
er inn í þvottahús frá eldhúsi. Stórt svefnherbergi með góðum skápum. barnaherbergi með skáp. Auka
herbergi hefur verið sett upp sem hægt er að nýta sem svefn- eða vinnuherbergi. Rúmgott baðherbergi
með baðkari og opnanlega fagi.  Gólfefni: Parket og dúkur. Geymsla í sameign fylgir eigninni.  *

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 13:00 - 13:30

Reykjavíkurvegur 20
220 Hafnarfirði

Verð: 31.900.000
Stærð: 143

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1911

Brunabótamat: 18.330.000
Bílskúr: 32,8

Gott hús á góðu verði. Húsið er talsvert endurnýjað þ.e. raflagnir,vatnslagnir,gler, einangrun og fl. Húsið
var endurbyggt og stækkað f. 15 árum.  Lóðin er 406,5 fm. og er byggingaréttur á lóðinni ekki fullnýttur.
Efri  hæð  skiptist  í:  forstofu,  baðherbergi,  eldhús,  stofu /  borðstofu,  sjónvarpsherbergi,  barnaherbergi
Neðri hæð : þvottahús, tvö barnaherb. og hjónaherb. Forstofa er með fataskáp og flísalögð. Baðherb. er
allt nnýstandsett á smekklegan hátt og er með upphengdu WC, sturtuklefa og hita í gólfum.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús kl. 14:00 - 14:30

Snæland 5
108 Reykjavík

Verð: 24.500.000
Stærð: 91,6 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.250.000
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

Breiðás 3
210 Garðabær

Verð: 30,9 millj
Stærð: 126 fm.

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 17,3 millj
Bílskúr: 33,7 fm

Góð  neðri  sérhæð  með  fallegum afgirtum  garði,  sólpalli   og  heitum  potti.  Búið  er  að  klæða  húsið  að
utan,  nýlegir  gluggar,  nýlegt  hellulagt  bílaplan með hitalögn.  Eldhús er  með nýlegri  ljósri  innréttingu og
góðum  borðkrók.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  sturtu.   Rúmgóð  og  björt  stofa.
Hjónaherbergi  með  skáp.   Rúmgott  svefniherbergi.  Gólfefni  eru  nýleg  á  allri  íbúðinni,  parket  og  flísar.
Innangengt er í bílskúrinn sem er innréttaður .

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:16:00 - 16:30

Klettás 6
210 Garðabær

Verð: 46,5 millj
Stærð: 180 fm.

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26 millj.
Bílskúr: 27,6 fm.

Komið er inn í  rúmgott anddyri.  Gestasnyrting. Stigi með sísal teppi. Efri  hæð: Rúmgóð og björt stofa.
Eldhús er með fallegri sérsmíðaðri innréttingu, granít borðplötu, eyju og gaseldavél. Stórt svefnherbergi.
Útgengt  út  á  stórar  suðvestursvalir.  Nátturusteinn  á  gólfum.  Halogen  lýsing.   Neðri  hæð:  Tvö  góð
svefnherbergi.  Útgengt  út  í  garð.  Flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari.   Stórt  þvottahús.
Sjónvarpshol. Gólfhiti er í öllu húsinu. GLÆSILEGT HÚS.

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

Rauðalækur 37
105 Reykjavík

Verð: 31,6 millj
Stærð: 122 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16 millj.

Falleg 4ra - 5 herbergja sér hæð í grónu hverfi. Anddyri með fatahengi. Ágæt geymsla (þvottahús) innaf
anddyri. Eldhús er með nýlega endurnýjaðri innréttingu, flísum á milli skápa og góðum borðkrók. Nýlega
endurnýjað baðherbergi  með flísum í  hólf  og gólf,  innréttingu,  baðkari  og glugga.  Stofa  er  rúmgóð og
björt  með  útgengi  út  á  suðursvalir.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi  og  útgengi  út  á
suðursvalir. Svefnherbergi eru rúmgóð með skáp. Nýlega var skipt um skolplögn.

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

STEINHELLA
HAFNARFJÖRÐUR

Verð: 22.100.000
Stærð: 157,7

Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.100.000

Nýlegt  atvinnuhúsnæði  með  stórum  innkeyrsludyrum.   120  fm.  vinnusalur  með  góðri  lofthæð  og  tvö
herbergi eru á millilofti , skrifstofa og eldhús.  Inngöngudyr eru 4,20 m á hæ ð, inngöngudyr og gluggi.
Bjartur og skemmtilegur vinnusalur. Mikil lofthæð i vinnusal, fer mest í 5 m. , salerni er innaf vinnusal.  Á
efri hæð eru tvö herbergi 14 og 18 fm., annað innréttað sem eldhús með nýlegri innréttingu. Plastparket
og gluggar á báðum herbergjum.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

844 8611
hrafnhildurs@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN
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Bollagata 3
105 Reykjavík

Verð: 18.400.000
Stærð: 82,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 10.400.000

Góð 3ja herbergja íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað í Norðurmýrinni. Klambratúnið og Kjarvalsstaðir
m.a.  í  nokkurra  mínútna  göngufæri.  Íbúðin  skiptist  í  2  svefnherbergi,  stofu,  eldhús  og  lítil  búr,
baðherbergi, 2 litlar geymslur og sameiginlegt geymslusvæði og þvottahús í sameign. Húsið var málað
að  utan  í  sumar  og  því  fylgir  stór  og  gróin  garður  þar  sem  eru  m.a.  bæði  rifsberjarunnar  og
matjurtargarður.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17.00 - 17.30

Fléttuvellir 32
221 Hafnarfjörður

Stærð: 214,4
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2006
Bílskúr: 49 

Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi, 4  svefnherbergjum, 2  baðherbergjum,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpsholi,
þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu sem er 290 cm og bílskúrinn
sérlega rúmgóður og þar er mjög góð lofthæð. Húsið skilast fokhelt að innan sem utan, þ.e m.a.vantar
að klára frágang á þaki, steina húsið að utan og setja gler og hurðir í húsið, en póstar eru komnir, en að
innan er húsið fokhelt. Gert er ráð fyrir gólfhita í húsinu. Góður suðurgarður. Lóð grófjöfnuð.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 892-3330

Holtsbúð
210 Garðabær

Verð: 37.900.000
Stærð: 166 m²

Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 22,4
Bílskúr: 18,3 m²

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

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15.00 – 15.30

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

Kórsalir 3
201 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.200.000
Bílskúr: Bílgeymsla

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

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 892-3330

Sóleyjarimi 99-113
112 Reykjavík

Verð: 37.9- 38.9
Stærð: 188 -205

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 27 - 28

Glæsileg tveggja hæða raðhús. Þau skilast 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.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822-3702

Þorláksgeisli 23
113 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 132,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.915.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Glæsilega íbúð á 3.hæð í lyftublokk ásamt bílastæði í  bílastæðahúsi. Eignin skiptist í  flísalagða forstofu
með  skáp.  3  rúmgóð  barnaherbergi  með  skápum.  Gott  hjónaherbergi  með  skápum.  Rúmgóða
samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  útgengi  á  suðursvalir.  Af  svölum  er  horft  beint  út  í  glæsilega
náttúruna.  Flísalagt  eldhús  með  eldunareyju.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  sturta.
Þvottahús er innan íbúðar. Allar innréttingar eru úr eik.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14.00 - 14.30



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

Ártún 1
Garður

Verð: 19.500.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Vel  staðsett  og  stórglæsilegt  parhús  í  Garðinum.  Eignin  skiptist  í  forstofu,
þvottarhús,  bað,  stofu  og  eldhús  og  þrjú  svefnherbergi  ásamt  ca10  m2  óskráðu  geymslulofti.  Vel
vönduð og glæsileg eign  á góðum stað

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Glæsileg eign

Kaplahraun 14
Hafnarfjörður

Verð: 42.000.000
Stærð: 288.4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 16.542.000

RE/MAX Stjarnan kynnir;   288,4 fm2 Skrifstofu og iðnaðarhúsnæði,   Eignin er vel staðsett í Hafnarfirði
og er með góðu bílaplani. Eignin  er á tveimur hæðum og býður uppá mikla möguleika.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Njarðarbraut 1
Njarðvík

Verð: 15.8 -18.9
Stærð: 150-180

Byggingarár: 2007

RE/MAX Stjarnan kynnir:   Iðnaðarhúsnæði á mjög góðum stað í Njarðvík. húsið er í byggingu og er því
skipt  upp  í  150  og  180  ferðmetra  bil  og  seljast  þau  á  tilboði  á  meðan  húsið  er  óklárað.  bilin  skilast
fullbúin að innan sem utan með hita í gólfi og fyrir framan iðnaðarhurðina.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Fyrstir koma fyrstir fá 

Jörfabakki 16
109 Reykjavík

Verð: 18.800.000
Stærð: 107,3 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 14.7

Góð 4ra herb. íbúð á annarri hæð ásamt auka herbergi í kjallara. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með
skáp, baðherb. með baðkari og sturtuklefa, eldhús með snyrtilegri innréttingu og borðkrók, inn af eldhúsi
er þvottahús, stofan er björt með suður svölum og þrjú svefnherbergi með skápum. Í kjallara er sér herb.
með aðgangi að baðherbergi. Sameign er góð og húsið í góðu standi.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30

Dalatangi 10
270 Mosfellsbæ

Verð: 51.700.000
Stærð: 232.9

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 28.725.000
Bílskúr: já innb.

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 Dalatanga 10 í Mosfellsbæ. Laust
við kaupsamning. Uppl.gefur Óli S:892-9804.

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl. 14 til 14.30

Smiðjuvegur
200 Kópavogi

Verð: 23.900.000
Stærð: 134.1

Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1975

*** RE/MAX Stjarnan *** kynnir: Óskað er eftir tilboði í 134,1fm  iðnaðarhúsnæði á einni hæð með góðum
innkeyrsludyrum framarlega við Smiðjuveg. Húsnæðið getur nýst vel undir heildverslun, lager ofl. . Góð
lofthæð.  Mjög góð staðsetning  á  þessu svæði.  Laust  við  kaupsamning.  Nánari  upplýsingar  gefur:   Óli
Laxdal sölufulltrúi s: 892-9804, RE/MAX Stjarnan

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Frábær staðsetning !

Þórðarsveigur 24
Grafarholt 113 Rvk.

Verð: 23.300.000
Stærð: 92.7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.850.000

Glæsileg 92,7 fm 3ja herbergja endaíbúð á 5 hæð (efstu) í nýlegu lyftuhúsi við Þórðarsveig í Grafarholtinu
með  miklu  útsýni  m.a  yfir  Esjuna,  borgina  og  víðar.  Laus  við  kaupsamning.  Eignin  skiptist  eftirfarandi
:Forstofu  með  góðum  eikarskápum  og  flísum  á  gólfi.  Hol  með  eikarparketi.  Eldhús  er  með  fallegri
eikarinnréttingu, háf ,  og stáltækjum. Á gólfum er eikarparket. Stofan og borðstofa er björt og rúmgóð
með  útgang  út  á  góðar  útsýnissvalir.  Mikið  útsýni  !  Baðherbergið  er  flís  í  hólf  og  gólf.  Þvottah.  og

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl. 14 til 14.30

Hjallavegur 15
104 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 117,5

Fjöldi herbergja: 5 hreb
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

Um er að ræða 5 herbergja hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr. Á jarðhæð er sér inngangur og þvottahús.
Á  hæð  er  sjónvarpshol,  borðstofa/stofa,  eldhús,  baðherbergi  með  sturtuklefa,  barnaherbergi  og
hjónaherbergi með skápum og útgengi á svalir. Í risi , sem ekki er inni í fermetratölu, eru tvö herbergi og
vinnuaðstaða.  Búið  er  að yfirfara  rafmagn og pípulagnir,  einnig  er  þvottahúsið  nýuppgert  og húsið  var
klætt að utan fyrir 3 árum. Í bílskúrnum er búið að endurnýja rafmagn og hita og lyfta þaki

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag frá 16:00-16:30



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

Ljósheimar 14 a 
104 Reykjavík 

Verð: 19.800.000 
Stærð: 87,4 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 1965 

Brunabótamat: 12.400.000 

Rúmgóð 4ja herb.íbúð á 3ju hæð með sérinngangi af svölum í nýuppgerðu, klæddu lyftuhúsi á þessum 
vinsæla  stað í  borginni.  Forstofa  með fataskáp,  hengi  og  flísum á gólfi.  Eldhús  er  með snyrtilegri  eldri 
innréttingu og borðkrók. Stofa og borðstofa samliggjandi með nýlegu parketi á gólfi og útgengt á svalir 
með  frábæru  útsýni.  Svefnherbergin  eru  3.  Baðherbergi  er  með  baðkari  og  lítilli  innréttingu  fyrir  ofan 
vask. Sér geymsla er í sameign. Þetta er einstaklega vel staðsett eign í góðu lyftuhúsi. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Tjarnarsel 1 
109 Reykjavík 

Verð: 47,9 
Stærð: 257,6 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1977 

Brunabótamat: 33.500.000 
Bílskúr: já 

Einbýlishús á 2 hæðum með mjög stórum tvöföldum bílskúr og stórum grónum garði. 4 svefnherbergi
en  möguleiki á  6.  Neðri  hæð:  Rúmgóð forstofa,  gestabað,  þvottahús,  geymsla  og  herbergi.  Efri  hæð:
Eldhús með borðkrók, stórt hol, rúmgóð stofa, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi sem
er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  bæði  baðkar  og  sturtuklefi.  Skemmtilegt  hús  sem  er  staðsett  rétt  við
Ölduselsskóla með stórum grónum garði.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Barónsstígur 49 
101 Reykjavík

Verð: 21,5M
Stærð: 90,9fm

Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1933

Brunabótamat: 11,8M

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Barmahlíð 32 
105 Reykjavík 

Verð: 29.7 M 
Stærð: 122 fm 

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1946 

Brunabótamat: 16.650 M 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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 í dag kl 16:00-16:30

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30



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

Verð: Tilboð
Stærð: 157,0fm

Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 1960

Bílskúr: 34,8fm

Goðheimar 4
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 í dag milli kl. 14 og 15

Glaðheimar 8
Reykjavík

Verð: 20.300.000
Stærð: 99,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 12.700.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin er á jarðhæð og er í  ágætu ástandi.  Eignin skiptist í  forstofu,  stóra stofu/hol,  tvö svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi.  Innangengt  er í  litla  geymslu  og sameign,   þar  er  þvottahús með sér  aðstöðu
fyrir hverja íbúð. Sér inngangur er á vesturhlið hússins. Sameiginlegur garður. Komið er inn í frekar litla
forstofu og er fataskápur inni í íbúð. Úr forstofu er komið inn í gott hol, sem tengist stórri rúmgóðri stofu.
Skápar eru í báðum svefnherbergjum. Lítil innrétting er á baði. Eldhúsinnrétting er upphafleg.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

SELD

Hraunbær 140
Reykjavík

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 8,0

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16,00-16,30

Spóahólar 10
Reykjavík

Verð: 18,9
Stærð: 85.1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 11.6
Bílskúr: Já

RE/MAX Búi  kynnir:3ja  herbergja  íbúð með bílskúr.  Fín  3ja  herbergja  íbúð á annarri  hæð.Anddyri  með
flísum á gólfi,fataskáp. Rúmgott eldhús með flísum á gólfi,góðri nýlegri innréttingu.Rúmgóð stofa, parket
og útgengi út á suður svalir með frábæru útsýni. Hjónaherbergi með fataherbergi og barnaherbergi,bæði
með parket á gólfi.Baðherbergi flíslagt í hólf og gólf,  baðkar og sturtuaðstaða og er tengi fyrir þvottavél
á baði. Íbúðinni fylgir geymsla. Sameiginleg hjólageymsla og þvottahús.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14.00-14.30

Birkihlíð 42
Reykjavík

Verð: 48,9
Stærð: 184,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 27,1
Bílskúr: Já

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15,00-15,30

Verð: 56.500.000
Stærð: 297 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 38.180.000
Bílskúr: 42.2 fm

Hjallabrekka 30
200 Kópavogur

Re/max Búi kynnir: Fallegt einbýlishús á útsýnisstað. Hér er gaman að vera á
gamlárskvöld!  Húsið  er 2  hæðir  með bílskúr  og aukaíbúð á jarðhæð.  Róleg
gata, gróið hverfi, þægileg fjarlægð frá verslun og þjónustu. Húsið er opið og
bjart.  Stór  stofa/borðst.  Eldhús  með  vönduðum  ljósum  innréttingum  og
borðkrók. Hlýleg stór arinstofa. Þakgluggar gefa fallega birtu. Útgengi á 75 fm
verönd,  umlukin  háum gróðri  og  skjólveggjum. 3  svefnherb.  Eitt  notað  sem
bókasafn  og  skrifstofa.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari. Á  jarðhæð  er  2
herb.  íbúð  m.  geymslu,  baðherb.  m.  sturtu,  sér  inngangur.  Rúmgott
þvottaherb. og geymsla. Nýlegur bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara hita og
rafmagni.  Húsinu  hefur  verið  vel  við  haldið  og  það  hefur  verið  töluvert
endurnýjað,  nýl.  járn á  þaki  og  nýl.  skolplögn.  Aðkoma  að  húsinu  og
frágangur lóðar er til fyrirmyndar

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 16 - 17
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Verð: frá 54,3m.
Stærð: 286-322fm
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Lyngholt 9, 11 og 13
Álftanes

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

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 15-15:30

Verð: 20,9 m.
Stærð: 84-117 fm

Fjöldi herbergja: 2ja og 4ra
Byggingarár: 2005

Rauðavað 17
110 Reykjavík

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

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá kl.13:30-14:30

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 19:00-19:30
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 20:00-20:30
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

Jakasel 7 
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 252,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 30,8
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

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

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
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Holtsgata 9
101 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 133,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 19.655.000
Bílskúr: Nei

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl. 15.00 - 15.30
Glæsileg 5 herbergja  hæð og ris á  góðum stað.  Eignin  hefur  öll
verið  endurnýjuð á vandaðan hátt  og hvergi til sparað. Sjón er sögu 
ríkari

Þingholtsstræti 6
101 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 79,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1904

Brunabótamat: 12.950.000

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl. 17.00 - 17.30
Glæsileg íbúð með 3ja metra lofthæð, að vestanverðu á annari hæð í 
hjarta bæjarins.

Kleppsvegur 16
Reykjavík

Verð: 19,9
Stærð: 110,4 m2

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 15,8
Bílskúr: nei

Fjölskylduvæn fjögurra herbergja íbúð. Íbúðin er á þriðju og efstu hæð í snyrtilegum stigagangi sem tekin
var í  gegn fyrir   ekki  alls  löngu.  Húsið að utan var  málað fyrir  um tveimur árum svo og  þak og önnur
sameiginleg rými snyrt og löguð. Íbúðin er björt og rúmgóð með nýjum hurðum og fataskápum.Útgengt
á tvennar svalir.Skemmtileg lofthæð í stofu.Þetta er góð íbúð í barnvænu umhverfi. Húsið liggur þvert á
Kleppsveg  og myndast því góður U-laga garður á bak við hús.Einnig er gæsluvöllur í næsta nágrenni.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús MÁNUD. 8.JAN KL: 18-18:30

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Vesturgata 77
Akranesi

Verð: 22,9
Stærð: 125 m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 13,9
Bílskúr: 35 m2

Fallegt eldra timburhús á besta stað á Akranesi.Stutt í miðbæinn.Er á eignarlóð sem liggur að sjó. Íbúðin
telur  tvær  hæðir  og  hluta  af  kjallara.Stórar  og  fallegar  stofur  með  óvenju  mikilli  lofthæð  og  nýlegu
eikarparketi.Nýlega endurnýjað baðherbergi , flísalagt með innréttingu og baðkari.Eldhúsið er stórt með
dúk á gólfi  og eldri  innréttingu.Þaðan er glæsilegt útsýni útá sjóinn, yfir  Krókalón og uppá Snæfellsnes
þegar þannig viðrar.Þetta er glæsileg eldri eign sem mikið hefur verið gert fyrir.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús SUNNUD. KL: 16 - 16:30

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1 m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.630.000
Bílskúr: Nei

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

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun

Sólheimar 8
Vogar

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 m2
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 30.550.000

Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 m2 íbúð, auk 37,1 fermetra bílskúrs.  Tveir sér inngangar. Á hæðinni er stór stofa
og borðstofa, auk eldhúss með fallegum nýjum innréttingum. Í svefnálmu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi
og baðherbergi. Yfir bílskúrnum eru stórar flísalagðar svalir og ný sólstofa með hita í gólfi og steinteppi.
Parket og flísar eru á allri íbúðinni. Eigninni fylgir söluvernd frá VÍS sem gildir til næstu fimm ára. Nánari
upplýsingar veitir Pétur, S: 897-8776, eða petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mán. 8. jan. kl: 18:00

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð: 32,9
Stærð: 220,2

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27,3
Bílskúr: Já

SELJABRAUT  RAÐHÚS  Á  3  HÆÐUM  189,7  FM  ÁSAMT  30,5  FM  BÍLSKÝLI.  SAMTALS  220,2  FM.
Á 1.  hæð er  forstofa,  3 herbergi,  baðherbergi,  rúmgott  hol  og þvottahús með útgengi  út  á  verönd og
garð, þar er góður skúr fyrir grill og verkfæri.  Á 2. hæð er eitt herbergi, stofa, borðstofa og eldhús með
nýrri innréttingu og nýjum tækjum. Á 3. hæð er pallur, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi sem er
ný flísalagt og með nýrri innréttingu. Góð geymsla undir súð. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Eign með mikla möguleika
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Verð: 130 millj
Stærð: 976,9 fm

Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 83.500.000

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbær

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND
Bókið skoðun í síma 892 2325
RE/MAX LIND  kynnir  Glerhúsið  við  Reykjanesbraut  sem er   mjög  skemmtilegt  verslunar-
húsnæði  en  gefur mikla möguleika fyrir margskonar starfssemi. Húsnæðið sjálft er 976,8.
fm og er 58,1. fm skrifstofu og kaffi aðstaða á efri  hæð fyrir miðju húsi. Glerið allan hringinn
í húsinu er sér hannað á þann veg að það hindrar sólargeislann og hita inn og heldur
jafnframt hita inni  og er  gólfplatan með hita í.  Lóðin er  6.279 fm og er byggingarréttur  fyrir
um  1.000  fm  húsnæði á  henni  til  viðbótar.  Búið  er  að  endurnýja  mikið  undanfarna 
mánuði bæði að inn sem og utan þá er búið að slétta lóð. Bókið skoðun tímalega hjá
sölufulltrúa í síma 892 2325.

Breiðhóll 20-22
245 Sandgerði

Verð: 17.900.000
Stærð: 170.7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

RE/MAX  LIND  kynnir  glæsilegt  parhús í  Sandgerði.  Húsin  eru  timburhús á  staðsteyptum  sökkli,  þau
skilast  fullbúinn  að  utan,  klædd  með  báruál  frá  Áltaki í  Reykjavík  með  innbrenndum  lit  steingrátt,  en
rúmlega  fokheld  að  innan  samkvæmt  neðangreindri  lýsingu.  Húsin  eru  alls  170.7  ferm  og  þar  af  er
bílskúr 27.3 ferm.Eignin verður afhent eftir samkomulagi. Verktakinn er einnig með sambærilegt hús við
Lækjamót í Sandgerði og er það tilbúið til afhendingar. Komið í Breiðhól og skoðið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Nánari uppl. í síma 892 2325

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 herb. íbúð á góðu verði í  Hafnarfirði. Forstofa er flísalögð. Eldhúsið er með
hvítri  innréttingu  og  góðu  skápaplássi.  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.

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 rúmgóð með frábæru útsýni til Bessastaða og Esjunnar. Útgengt er úr stofu á stórar
suðursvalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Eldhúsið er sérlega glæsilegt með vönduðum tækjum,
háfi og borðkrók. Hjónaherbergi er rúmgott og mikið skápapláss.

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

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  í  Hafnarfirði.  Þetta  er  efri  hæð og  ris  í  raðhúsalengju.  Komið  er  inn  í
forstofu með flísum og gengið er upp parketlagðar tröppur inní íbúðina. Mjög fallegt 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.  Stórt  hjónaherbegi  er  á  hæðinni.  Í  risi  eru  tvö  barnaherbergi  og  er  risið  undir  súð
þannig að þar eru fleiri fm en gefið er upp.

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 15-15.30
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Álfholt 8 
220 Hafnarfjörður

Verð: 26,9 M
Stærð: 138.8 fm

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 18.750 M

Falleg efri sérhæð með risi á fjölskylduvænum stað á holtinu í Hafnarfirði. Stofan með fallegum sólskála
og parketi. Borðkrókur í eldhúsi með góðum suðurgluggum og þvottahús þar innaf. 3 svefnherbergi eru
á hæðinni  öll  rúmgóð. Gengið er  upp hringstiga í  rými  sem nýtist í  dag sem 2 svefnherbergi.  Útsýnið
frábært og húsið fallega hannað. ÍBÚÐ FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA Á BARNVÆNUM STAÐ STUTT Í
SKÓLA OG LEIKSKÓLA.

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl.15:00 og 15:30

Auðbrekka 36
200 Kópavogi

Verð: 19.9 M
Stærð: 96.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.450 M

Björt hæð í 3ja íbúða húsi sem búið er að endurnýja glæsilega að hluta. Hol og baðherbergi endurnýjað
með  sérsmíðuðum  skápum  og  eru  glæsilegar  ítalskar  flísar á  gólfum.  Eldhúsið  með  upprunalegum
innréttingum, efri og neðri skápum með ljósum flísum á milli. Sömu ítölsku flísar á gólfi. Svefnherbergin
eru  bæði  með  dúk á  gólfum  og  skápum.  Stór  garður  móti  suðri.  Ath  Auðbrekku  2-32 á  að  breyta  í
íbúðabyggð.

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00 og 17:30

Fífudalur 6
260 Njarðvík

Verð: 26.700.000
Stærð: 245

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Í  byggingu  er  einnarhæðar  staðbyggt  einbýlishús  úr  timbri  með  flötu  þaki.Útveggjaklæðning  er  úr
liggjandi  bárujárni  og  lóðréttri  timburklæðningu.Húsið  samanstendur  af  þremur
svefnherbergjum,fataherbergi inn af hjónaherbergi,stofu,sjónvarpsholi,tveimur baðherbergjum,eldhúsi og
þvottahúsi.Geimsla  er  inn  af  bílskúrnum.Húsið  afhendist  fullbúið  að  utan  en  fokhelt  að  innan  með
grófjafnaðri lóð.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Góð eign á góðum stað

Þrastarás 4
Hafnarfjörður

Verð: 24,9 M
Stærð: 109 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,4 M

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

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 og 16:30

Hamravík 20
112 Grafarvogur

Verð: 36.700.000
Stærð: 158,6 fm.

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.750.000

Sem ný, gullfalleg 5-6 herbergja íbúð í  nýtískulegu fjölbýli  með sérinngangi  og gluggum í  fjórar áttir  og
það ekki að ástæðulausu því útsýnið er stórkostlegt. Fjögur góð svefnherbergi, rúmgóð stofa/borðstofa
og sjónvarpshol. Eikarparket á öllum gólfum nema á eldhúsi, baði og forstofu, en þar er náttúrusteinn.
Flott  baðherbergi.  Barnvænt  og  náttúruvænt  hverfi.  Öll  þjónusta  í  næsta  nágrenni,  svo  sem  skólar,
leikskólar, Spöngin, göngustígar og golfvöllur. Stór og glæsileg íbúð.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30.

Kleppsvegur 138
105 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 103,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 13.300.000

Stór og góð fjögurra herbergja kjallaraíbúð í blokk í göngufæri við bakaríið hans Jóa Fel og kaupmanninn
á  horninu  í  Rangá.  Rúmgóð  stofa/borðstofa,  3  stór  svefnherbergi,  eldhús  með  silfursprautulakkaðri
innréttingu og borðkrók. Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Plasparket á öllum gólfum nema baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf m/baðkari og upphengdri sturtu. Sameiginlegur bakgarður. Gott áhvílandi
lán sem má yfirtaka. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Góð kaup.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Lerkibyggð 5
Mosfellsbær

Verð: 44.900.000
Stærð: 220.9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 21.830.000
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. 14:00-14:30

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.800.000
Stærð: 79.7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.764.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin skiptist í  forstofu og gang, eldhús, tvö svefnherbergi,  stofu og baðherbergi.  Parket er á forstofu
og gangi, stofu og báðum herbergjum. Hátt er til lofts í allri íbúðinni, hún er hvítmáluð og mjög snyrtileg í
alla staði. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskápum og snýr inní garðinn. Barnaherbergið er nýtt í dag
sem  borðstofa.  Eldhús  er  með  hvítri  viðar-inréttingu  og  dúk  á  gólfi.  Á  baðherbergi  er  baðkar  með
sturtuaðstöðu og opnanlegum glugga útí garð. Allt húsið er í góðu standi. Stutt í alla þjónustu.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30
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Verð: 35.900.000
Stærð: 154

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 17.650.000

Haðarstígur 15
101, Þingholt

Einbýli á besta stað í miðborg Reykjavíkur. Haðarstígur er vel falin gata sem
liggur  samhliða  Bragagötu.  1.hæð:  Anddyri,  stofa  og  eldhús.  2.hæð:
Baðherbergi,  þrjú  svefnherbergi  og  svalir.  Nánari  lýsing;  Gengið  er  inn  í
rúmgott anddyri  með góðum skáp. Stór og sjarmerandi stofa með lokuðum
arni.  Eldhús  er  hálflokað  með  borðkrók.  Gengið  er  upp  tréstiga  og  er
innfeldur  bókaskápur á  hægri  hönd  þegar  upp  er  komið.  Hjónaherbergi  er
með góðum gluggum og útgengi á 5,8fm svalir. Tvö ágæt barnaherbergi eru
á miðri 2. hæð, með velux gluggum. Baðherbergi er nýstandsett, með kork á
gólfi,  nýjum  innréttingum  og  stæði  fyrir  þvottavél  og  þurkara.  Gólf  á
svefnherbergjunum, stofu og eldhúsi  er  parketlagt.  Hjá FMR er eignin skráð
145,4fm  en  samkvæmt  nýrri  mælingu  er  eignin  154fm,  þar  af  33fm
geymslukjallari.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag frá 15-16

Grundarstígur 24
101, Þingholt

Verð: 37.900.000
Stærð: 166

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1918

Brunabótamat: 20.950,000

5  herbergja  íbúð á  frábærum  stað í  Þingholtunum.  Nánari  lýsing;  Gengið  er  inn í  flísalagða
stofu/garðskála og þaðan inn í stóra stofu. Eldhús er ílangt og opið inn í stofu, verið er að setja upp nýja
eldhúsinnréttingu þar. Baðherbergi er með hornbaðkari, sturtuklefa og múrsteinaðri innréttingu. Tvö góð
svefnherbergi eru í íbúðinni auk skrifstofuherbergis í garðskálanum. Húsið er endurnýjað að miklu leyti og
möguleiki er að gera aukaherbergi í stofu. ATH - ÁHUGI FYRIR MAKASKIPTUM Í 101 ATH.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

BORG

Opið hús í dag á frá 16-17

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Vallarbraut 1
Akranes

Verð: 14.900.000
Stærð: 93.1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.250.000

Smart,  hlýleg  og vel  skipulögð 4ra  herbergja  íbúð á  3.hæð (efstu)  ásamt  óskráðri  ca  17 fm geymslu  í
kjallara,  samtals  um 110 fm.  Stofa er  björt  með útgengt  út  á  stórar  svalir.  Þrjú  rúmgóð svefnherbergi.
Baðherbergið  er  rúmgott  með  baðkari,  stæði  fyrir  þvottavél  og  flísum  á  gólfi.  Plastparket  er  á  allri
íbúðinni. Stigagangur er snyrtilegur og vel umgenginn.  Blokkin er afar vel staðsett í nálægð við verslanir,
leik-og grunnskóla. Fallegt útsýni.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús MÁNUDAG KL 18:00 - 18:30

Veghús 31
Grafavogur

Stærð: 101.2
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.690.000

Bílskúr: stæði

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.   Þvottahús  er  í  geymslu  í  íbúðinni  inn  af  eldhúsi  og  sér   13  fm  geymsla  er  á
hæðinni fyrir íbúðina.  sér stæði í bílageymslu.  Þetta er góð eign í góðu fjölbýli.

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús SUNNUDAG KL 15:00 - 15:30

Krummahólar 6
Reykjavík

Verð: 16.500.000
Stærð: 105,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Býlskýli

Komið  er  inn í  opna  forstofu.  Eldhús  er  með  ljósri  Byko  innréttingu,  eldhús  er  samtengt  stofu  sem er
með  stórum  gluggum  með  fábæru  útsýni í  suður  yfir  elliðavatn  og  bláfjöllin,  útsýnið  nær  yfir  á
suðurnesin.Plast  parket  er á  gólfum í  íbúðinni.  Salerni  er  með  ljósum  gólfflísum  og  er  aðstað  fyrir
þvottavél og þurrkara.Geymsla er á hæðinni er með hillum og skáp. Húsvörður er í húsinu. Bílskýli fylgir
eigninni sem er skrá bílskúr hjá fmr 24,2 fm en er sirka 12 fm stæði, 24,2 eru inní fm tölu eignarinnar.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Langholtsvegur 4
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 101,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.800.000

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

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl 14:00-14:30

Víkurbraut 5
Sandgerði

Verð: 14.300.000
Stærð: 152,5

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 16.215.000

Efri íbúð: Gengið er upp nokkrar tröppur inn í forstofu sem er með máluðu steinargólfi. Gangur, stofa og
svefnherbergi eru með plastparketi. Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og plastparketi. Innaf eldhúsinu
er stór geymsla. Salerni er dúkalagt með hvítum veggflísum og baðkari. 3 svefnherbergi eru í efri  íbúð.
Kjallara  íbúð:  Opinn  íbúð  með  flísalögðu  gólfi.  Skipting  er  góð  með  stofu  sér.  2  svefnherbergi  með
plastparketi. Íbúð sem hægt er að leigja út. Þarf að setja dren í kringum húsið.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

ATH 93.770 þús fermeterinn
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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

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Stórglæsilegt raðhús

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 39.900.000
Stærð: 184,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 23.550.000
Bílskúr: Já

Blikaás 24
221 Hafnarfjörður

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 .  Forstofa  með  flísum  og  hita  í
gólfi,fataskáp og gestasnyrtingu.Innangengt í  bílskúr. Stofa með plastparketi
á  gólfi  og  útgengt á  suð-vestur  verönd.  Eldhúsið  með flísum á gólfi  og  afar
fallegri  innréttingu , gert ráð fyrir tvöföldum ísskáp,rúmgott þvottahús er inn
af eldhúsi. 2.hæð 4 svefnherbergi öll með plastparketi og 3 herbergjanna eru
með  fataskápum.  Baðherbergi  er  með  flísum  og  hita í  gólfi,   baðkari  og
sturtuklefa. Mjög hátt er til lofts á 2 hæð hússins og yfir baðherberginu er stór
geymsla. Bílskúrinn er stór og flísalagður og yfir bílskúrnum er góð geymsla.
Pantaðu skoðun í síma 699 6165 boas@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

FASTEIGNIR

Glæsilegt raðhús

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 37.500.000
Stærð: 189,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 28.860.000
Bílskúr: Já

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 155,3 fm 5 herbergja  íbúð á 2
hæð  ásamt  34  fm  bílskúr.Glæsileg  íbúð í  fallegu  fjórbýli á  völlunum  í
Hafnarfirði.   Komið  er  inn í  anddyri  með  fallegum  flísum á  gólfi,  fataskáp
innfelld  lýsing í  lofti.  Sjónvarpshol  með  innfelldri  lýsingu í  lofti. 4  rúmgóð  og
herbergi í  húsinu  með  góðu  skápaplássi  og í  hjónaherbergi  er  tengi  fyrir
sjónvarp inn í fataskápum. Barnaherbergin 3 er öll með tengi fyrir sjónvarp og
síma  og  einnig  eru  þar  mjög  góðir  fataskápar.   Baðherbergið  er  með
Roca-Talia  flísum á  veggjum  og  gólfi  frá  Flísabúðinni,  hitalögn  er  undir
flísunum.  Stofan  er  mjög  rúmgóð  með  innfelldri  halogen  lýsingu.  Eldhúsið
með  spónlagðri  eikarinnréttingu  frá  Brúnas.  Stór  geymsla  og  þvottahús  eru
inn af eldhúsi. Mjög stórar 26,7 fm hornsvalir.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.00

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Hverfisgata 105
101 Reykjavík

Verð: 25.000.000
Stærð: 74,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 8.760.000

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 74,5 fm 2ja herb.íbúð á 4 hæð miðsvæðis á svæði 101 í
Rvk. Komið er inn á gang þar sem verða flísar á gólfi,  hol með góðum fataskápum. Stofan er björt og
rúmgóð og verður með eikarparketi á gólfi, gengið er úr stofunni út á suðvestur svalir. Eldhúsið er opið
inn í stofu, eikar innrétting. Baðherbergið er mjög með baðkari og sturtu og eru flísar á veggjum og gólfi.
Svefnherbergið er  undir  súð með fataskápum. Þvottahús inn í  íbúð. Pantaðu skoðun í  síma 699 6165

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.30 - 17.00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Móabarð 4b
220 Hafnarfjörður

Verð: 38.400.000
Stærð: 195,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 195,2 fm 4-5 herbergja einbýlishús á tveim hæðum þar af
30,7 fm bílskúr, við Móabarð í Hafnarfirði með 60 fm aukaíbúð í kjallara, góðar tekjur af leigu.  Komið er
inn  anddyri  þaðan  er  innangengt í  bílskúr,  innaf  bílskúrnum  er  stórt  þvottahús  og  geymsla.  Stofan  er
björt, úr stofunnu er útengt út á verönd. Eldhúsið er allt endurnýjað. Baðherbergi er allt endurnýjað. Góð
2ja herb. íbúð á neðri hæð sem er í leigu. Pantaðu skoðun í síma 699 6165 boas@remax.is

FASTEIGNIR

Góðar leigutekjur !

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is Norðurgarður 17

230 Keflavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 127,6 fm 5 herbergja endaraðhús þar af 18 fm innbyggður
bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla á góðum stað í Reykjanesbæ. Anddyri með flísum á gólfi og
fatahengi,  hol  er  notað  sem sjónvarpshol  með parketi á  gólfi.  Eldhúsið  er  með parketi á  gólfi  og  ljósri
viðarinnréttingu  og  borðkrók   uppþvottavél  fylgir,  opið  er  úr  eldhúsinu  inn í  stofu.  Stofan  er  með
parketi.Baðherbergið  er  allt  nýtekið í  gegn.Þvottahús  er  allt  nýlegt.  Pantaðu  skoðun í  síma  699  6165

FASTEIGNIR

Góð eign

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:
 • Starfsmaður

Gullsmári - félagsheimili aldraðra
 • Matsveinn

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr./baðvarsla kvenna 70%

 • Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna  

 geðfatlaðra

 • Aðstoð við heimilisstörf

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:
 • Sjúkraliði 100% starf 

 • Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

 • Starfsmaður til aðhlynningar 

 • Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Dönskukennari 40%

 • Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
 • Táknsmálskennari í hlutastarf

 • Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-  

 talandi nemanda

Smáraskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 70%

 • Matráður 100% jan. og febrúar

 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
 • Skólaritari 100%

 • Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólak. /leiðbeinandi

 • Deildarstjóri

 • Matsveinn

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50%

 • Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari

 • Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar

 • Matráður

 • Aðstoð í eldhús 75%

Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar til lengri eða 

  skemmri tíma

Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar

 • Starfsmaður í sérkennslu

 • Sérkennslustjóri 75%

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari f. hádegi

 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.

Í kjölfar mikillar vöntunar á starfsfólki, getum 
við útvegað enskumælandi starfsfólk fyrir 
fyrirtækið þitt með stuttum fyrirvara.

AVM Starfsmannamiðlun og ráðgjöf   S: 897 8978   avm@avm.is

Remax Fasteignir auglýsir eftir ritara í 
fullt starf. Vinnutími er frá kl. 8:00 til 

17:00 virka daga.
Starfslýsing
Símavarsla

Móttaka viðskiptavina 
Skjalavinnsla vegna fasteignasölu 

Almenn skrifstofuvinna (ritvinnsla og uppgjör)

Hæfniskröfur
Geta unnið sjálfstætt 
Góð tölvukunnátta 

Góð kunnátta á Word og Excel 
Geta talað og skrifað á ensku. 
Önnur málakunnátta er kostur.

Eiga auðvelt með að tileinka sér og læra nýja hluti 
Hæfni í mannlegum samskiptum 

Reynsla af fasteignaviðskiptum er kostur,
en ekki skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til:
Remax Fasteignir, Atvinna
Engjateig 9, 105 Reykjavík



Ólafur Ingþórsson

Ólafs Ingþórssonar

í síma 570 7264

oling@iti.is

fyrir 17. janúar, til

Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.



ÆFINGASTÖÐ  STYRKTARFÉLAGS
LAMAÐRA  OG  FATLAÐRA

 IÐJUÞJÁLFI - SJÚKRAÞJÁLFARI
ngastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra óskar að ráða 

iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara til starfa. Um er að ræða 100% störf 
en möguleiki er á hlutastörfum.

ngastöð SLF er fólgin í þjónustu við börn 
hömlun. Unnið er með dagleg 

viðfangsefni barna sem tengjast eigin umsjá, leik, námi og tóm-
stundaiðju. Lögð er áhersla á samvinnu við þá sem að málum 

barnsins koma. Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskiptahæfni 
er nauðsynleg.

Í sjúkraþjálfun eru nærri 80% skjólstæðinga börn og ungmenni. 
Vinnan felst í beinni einstaklings- eða hópþjálfun en ekki síður 
í ráðgjöf og samvinnu við þá sem að málefnum skjólstæðinga 

hömluðum er 
nauðsynleg, en einng sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 
samskiptahæfni.

ngastöð SLF er á Háaleitisbraut 13 í Reykjavík og rekur 
rði.

 í 
síma 535-0926, netfang: gerdur@slf.is og Áslaug Guðmundsdóttir 

rsjúkraþjálfari í síma 535-0905, netfang: asa@slf.is. 

nna á www.slf.is

Við óskum eftir starfsfólki

Rafmagnsdeild
  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu
  á rafmagnsefni

Heimilisvörur
Almenn sala og áfylling á heimilisvörum

Árstíðadeild
Almenn sala og áfylling á árstíðatengdum vörum

Verkfæradeild
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu

 á rafmagnsverkfærum.

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Nánari upplýsingar

veitir Elfa í síma 5154161

og með tölvupósti,

elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir

12. janúar til

Elfu B. Hreinsdóttur,

starfsþróunarstjóra

BYKO, Skemmuvegi 2,

200 Kópavogi eða með

tölvupósti elfa@byko.is.

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðar-

mál og öllum umsóknum

verður svarað.

Við leitum að metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki með

ríka þjónustulund í verslun BYKO í Breidd. Áhersla er

lögð á stundvísi, frumkvæði og dugnað. Umsækjendur

þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

BYKO Breidd
F R A M T Í Ð A R S T Ö R F  Í  B O Ð I :

H L U T A S T Ö R F  Í  B O Ð I :

Sýningasalur og innréttingadeild
Sala og ráðgjöf á innréttingum, hurðum, hreinlætistækjum,
heimilistækjum o.fl. Um er að ræða störf bæði um helgar
og seinnipart á virkum dögum.

Almenn störf í verslun
Sala og ráðgjöf víðsvegar í verslun og við kassa.
Aðeins er um helgarstörf að ræða.

Í kjölfar mikillar vöntunar á starfsfólki, getum 
við útvegað enskumælandi starfsfólk fyrir 
fyrirtækið þitt með stuttum fyrirvara.

AVM Starfsmannamiðlun og ráðgjöf   S: 897 8978   avm@avm.is

» 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.

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.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 12. janúar

Kringlunni - Herradeild

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf í herradeildinni. Starfi ð 
felst í almennum verslunarstörfum og 
ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst. Um
er að ræða fjölbreytt og líflegt starf með
ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Dönskukennari
Vegna forfalla vantar dönskukennara frá
1. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til að starfa
með stúlku í unglingadeild.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123; netfang:
rutbj@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

Menningarmáladeild
Stokkhólmsborgar

býður dvöl í gestabústaðnum Villa Bergshyddan,
sem staðsettur er í miðborg Stokkhólms.

Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í endurbyggðu 
húsi frá 18. öld. Fólk sem starfar að sköpun á sviði 
menningarmála og er frá einhverri  höfuðborga

Norðurlanda getur fengið bústaðinn að láni, án endur-
gjalds, í eina eða tvær vikur á tímabilinu 2. apríl til 28. 
október 2007. Sjá einnig á www.kultur.stockholm.se

Umsóknareyðublöð fást á www.reykjavik.is og í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. Umsóknir

sendist í síðasta lagi 1. febrúar 2007 til: 

Stockholms kulturförvaltning,
Nordiskt kultursamarbete,

Yvonne Boulogner,
Box 16113

SE 103 22 Stockholm.

Nánari upplýsingar veitir Kristjana Nanna Jónsdóttir,
skrifstofustjóri skrifstofu Menningar- og ferðamála-

sviðs Reykjavíkurborgar, s. 590-1520,
 netf. kristjana.nanna.jonsdottir@reykjavik.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki



SKIPASUND 45 - OPIÐ HÚS

564 6464
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Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson sölustjóri
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Glæsilega endurnýjað einbýlishús ásamt góðum bílskúr. Aðalhæðin
skiptist í flísalagða forstofu, hol og þrennar stofur með massífu eik-
arparketi, fallegt eldhús með hvítri sprautulakkaðri innréttingu, flísa-
lögð snyrting. Í risi eru þrjú rúmgóð parketlögð svefnh. og fallegt bað-
h. með baðkari. Kjallarinn er skráður sem sér 2-3ja herb. íbúð en er í
dag nýttur með aðalíbúðinni sem þrjú stór svefnh., hol/vinnuherb.,
snyrting og sturtuaðstaða svo og þvottahús. Verð 69 millj.

Opið hús á milli kl. 14 og 15

Fr
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16 
Sjávargrund 5b – Garðabæ

197,3 fm  5- 6 herb íbúð m/bílageymslu. Húsið er
byggt í hring og er sameiginlegur garður í hring-
num. Íbúðinn er á tveimur hæðum, fallegt útsýni til 
norðurs. Snyrtileg eign í góðu hverfi í Garðabæ.

Verið velkomin, sjón er sögu ríkari.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

VERÐTILBOÐ
Falleg 2ja herb. 69,2 fm. íbúð á 1 hæð með sérinn-
gangi í hjarta borgarinnar. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Lofthæð um 3 metrar. Þvottahús er innan
íbúðar. Möguleiki á að hafa gæludýr. 
Skipti möguleg á annarri eign.
Ólafur tekur á móti gestum s. 824 6703
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Tryggvagata 4-6 - 101 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00

Flugstoðir ugumferðarstjóra.
Grunnnám og nám til fyrstu réttinda er ólaunað.

, tala skýrt mál, hafa greinilega rithönd og gott vald á 
íslenskri og enskri tungu.  Þá skulu umsækjendur einnig fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.

Umsækjendur þurfa að þreyta samkeppnispróf, fara í viðtöl í kjölfarið og þeir sem koma til greina 
eftir fyrr ugumferðarstjórn.

avík.

Þeir sem hafa áhuga á að sitja þetta námskeið, skulu skila inn umsóknum til Flugstoða ohf., 
Ingibjargar Bergþórsdóttur ugvelli.  Umsóknareyðublöð
liggja frammi á sama stað.  Umsóknareyðublöð er einnig hægt að prenta út af heimasíðu Flugstoða ohf., 
www. ugstodir , augnvottorð í
samræmi við leiðbeiningar sem fylgja umsóknargögnum, nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda.  

Umsóknarfrestur rennur út 15. janúar 2007

Grunnnámskeið
 ugumferðarstjóra
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Fallegt og vel við haldið 160 fm einbýlishús, tvær hæðir og kjallari, á
þessum eftirsótta stað í austurborginni. Á aðalhæð eru m.a.
samliggjandi skiptanlegar stofur og eldhús, uppi eru 4 herbergi og
flísalagt baðherbergi og í kjallara eru nýlega endurnýjað baðherbergi,
rúmgóð stofa, lítið eldhús og 1 herbergi. Möguleiki er að nýta
kjallara hússins sem sér 2ja herb. íbúð. Austursvalir út af efri hæð.
Húsið er klætt marmarasalla að utan. Falleg ræktuð lóð með hlöðnum
veggjum. Sökklar að bílskúr komnir. Verð 44,9 millj.

Eignirnar verða til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

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

Litlagerði 9 - 108 Rvík
Opið hús í dag frá kl. 14-16

BÆJARHRAUN 4

Fyrirtæki - stofnanir - einstaklingar.
Til leigu glæsileg studíóherbergi og íbúðir.

* Til leigu í þessu nýlega uppgerða íbúðarhóteli nokkur studióherb. og íbúðir.
* Leigist með öllum búnaði, eldhúsbúnaði, tækjum og húsgögnum, sjónvarpi o.fl.
* Baðherbergi með sturtu á öllum herbergjum.
* Um er að ræða nýlega innréttað og glæsilegt íbúðarhótel með lyftu. Öll sam-

eign í toppstandi. Tölvulyklar á herbergjum.
* Þessi íbúðarrými henta sérlega vel til fyrirtækja fyrir starfsmenn erlenda eða

innlenda, stofnana og eða einstaklinga.
* Aðeins traustir leigutakar koma til greina. Hagstæð leiga. Möguleiki á skamm-

tíma eða lengri leigusamningum.

Fr
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Erum með kaupendur m.a. að:
•        5-800 fm. Iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð á hbsv.
•       U.þ.b. 1000 fm. Lagerhúsnæði í Hafnarfirði, helst í hraununum.
•        Langan lista af kaupendum sem óska eftir atvinnueignum með góðum leigusamningum.

LIND

Hafðu samband, 
við erum teymi sem virkar

Vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir öllum 
    stærðum af atvinnu- og iðnaðarhúsnæði í sölu.

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Lögg. 

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

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 221 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!
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Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði óskast!
Húsið fasteignasala óskar eftir eftirfarandi atvinnuhúsnæðum fyrir viðskiptavini okkar!

400-850 fm iðnaðarhúsnæð með allt að 6m lofthæð, súlulaust, innkeyrsludyr en má vera gluggalaust.
100 fm skrifstofuhúsnæði á svæði 108.
200-250 fm skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
200-300 fm verslunarpláss fyrir hárgreiðslutofu í austurbæ eða miðbæ.
150 fm skrifstofuhúsnæði fyrir blaðaútgáfu á svæði 101.
150-250 fm geymsluhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
600 fm skrifstohúsnæði. Helst nýtt og eða nýlegt.

Allar nánari uppl. veitir Ólafur Sævarsson í síma 820-0303.

Lóðir til Sölu.
Húsið fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð ca. 11000 fm
byggingarlóð fyrir atvinnustarfsemi á einum besta stað í borginni.
(Nýtingarhlutfall er í kringum 1.0.) Þetta er mjög gott svæði til
uppbyggingar á verslunar, skrifstofu og/eða iðnaðarhúsnæði.

Allar nánari uppl veitir Ólafur Sævarsson
á skrifstofu fasteignasölunnar.

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði

Mjög gott atvinnuhúsnæði á 3. hæðum. Um er að ræða 1437,7 m² á 1827,0 m² lóð. Húsið er
steypt. Stórir og góðir gluggar eru á framhlið hússins og eru verkstæði á efri tveim hæðunum.
Góð lofthæð er í húsinu eða allt að 4 metrar á jarðhæð og 3,6 metrar á efri hæðunum. Aðkoma
að miðhæð hússins er frá bakhlið en þar eru góðar innkeyrsludyr. Tvennar innkeyrsludyr eru á
framhlið hússins á jarðhæð og stórir gluggar. Eignin er í ótímabundinni útleigu að hluta til og
eru leigutekjur eru ca 7-800.000 kr. á mán.
Í dag liggja fyrir breytingar á aðalskipulagi Kópavogsbæjar varðandi breytingar á atvinnuhús-
næði ofan við Auðbrekku í íbúðarhúsnæði. Núverandi áform um breytingar á umræddum reit
eru stækkun á því húsnæði sem fyrir er um 817,5 m², eða tvær hæðir ofan á eignina. Einnig er
gert ráð fyrir nýbyggingu á nýjum byggingarreit upp á 1386 m². Heildar byggingarmagn á lóð-
inni yrði þá 3641,1 m². Gert er ráð fyrir allt að 30 íbúðum. Bílast. eru fyrir framan eignina, mal-
bikuð og máluð. Bílastæðahús verða undir nýbygg. og garðinum milli húsanna með stæði fyr-
ir 39 bíla. Aðalskipulag gerir ráð fyrir 14 bílast. fyrir framan jarðh. þar sem gert er ráð fyrir að
verði verslunar- eða þjónustuhúsnæði, auk 11 bílast. við Hamrabrekku fyrir íbúa. Verðtilboð.
Ýmis skipti athugandi!

Allar nánar uppl. veitir Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Ágætt 486 fm hæð sem skiptist í 2-3 sali, wc,
móttöku, nokkur minni herbergi og andyri. Sér
inngangur. Góðir möguleikar á að breyta þessu í
íbúðarhótel. Einnig liggur fyrir umsókn til breytingar
í 5 íbúðir sem er til umfjöllunar hjá skipulagi
Kópavogsbæjar. Byggingarréttur á efri hæð
(inndreginn), 2-3 íbúðir. Hér er á ferð mjög góður
fjárfestingarkostur. Eignin er laus við kaupsamning.
V. 75 m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Gott 820 fm atvinnuhúsnæði á 3.hæðum á mjög
góðum stað nálægt allri þjónustu í Kóp.
1.hæð - 280 fm iðnaðarbil með góðri ikd og
ágætislofthæð. Þessi hæð snýr út á auðbrekku.
2.hæð - 268 fm iðnaðarbil með ikd. Góð bílastæði.
Þessi hæð snýr í suður.
3. hæð - skiptist í 5 herb. íbúð sem og óinnréttað
rými sem er auðvelt að breyta í aðra íbúð, herbergi til
útleigu eða skrifstofu. Í dag er beðið eftir samþykki
fyrir 6 íbúðum á efstu tveim hæðunum. Frábærir
fjárfestingar möguleikar.  Eignin er í útleigu að mestu
leyti. V. 120 m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Hafnarbraut - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Mjög gott 725,9 fm skv. FMR, atvinnuhúsnæði
ásamt kjallara sem er ekki meðtalinn í fermetrafjölda
FMR en er um 250 fm að sögn eigenda.
Húsnæðið er nú nýtt sem íbúðarhúsnæði, en íbúð-
irnar eru ósamþykktar. Að sögn eigenda fást þær
samþykktar að uppfylltum skilyrðum sem víkja að
eldvörn milli íbúða og flóttaleiðum af annari hæð
(svölum). Ágætisleigutekjur í dag. Mjög góðir og
miklir möguleikar á stækkun og breytingum.
Verðtilboð!

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Stapahraun - Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði
Gott atvinnuhúsnæði sem er í dag skipt í 5 góð bil.

4 x 100 fm iðnaðarbil í bakhúsi með einni ikd. Steypt
gólf, 3 fasa rafmagn. Möguleiki á millilofti. Salerni og
kaffistofa.

174 fm iðnaðarbil í bakhúsi með einni ikd. Salerni og
kaffistofa.

Lóð verður malbikuð.

V. 14m - 23.9m.

0Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Iðndalur - 190 Vogar Atvinnuhúsnæði
Mjög gott ca 400 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað
í Vogum Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í eftirar-
andi einingar.

0101 - 99,7 fm
0102 - 99,1 fm
0103 - 99,1 fm
0104 - 99,7 fm

Öll bilin er með mjög góðri lofthæð eða allt að 7 m.
Stórum og góðum innkeyrslud. Í öðrum enda hús-
næðisins hefur verið útbúin mjög góð og fullbúin
íbúð á 2.hæð.
Húsnæðið selst í heilu lagi eða í pörtum.

Allar nánari uppl. veitir Ólafur Sævarsson
í síma 820 0303

Drangahraun - Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði
Ágætis 765 fm atvinnuhúsnæði með 3,5-6m loft-
hæð. Eignin skiptist tvo stóra sali með einni stórri
Ikd í enda hússin og einni minni á hlið. Annar end-
inn er í dag innréttaður sem skrifstofurými. Húsið
stendur á malbikaðri lóð með góðu útiplássi.
V. 95m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303













Hlustar á gömlu gufuna



hef samt aldrei átt mér þennan 
draum.“
5. „Nei, ég er ekki svo stór upp á 
mig. Mér finnst þetta bara mjög 
jákvætt. Ég er svolítið sér á parti 
með þetta lífsstarf mitt og hefði 
aldrei látið mér detta það til hugar 
heldur tek ég við þessu auðmjúk og 
af lotningu. Ég ber líka fullt traust 
til nefndarinnar sem velur orðu-
hafana örugglega af dómgreind, 
heiðarleika og réttvísi. Hún getur 
auðvitað ekki valið alla en þar sem 
orður eru veittar tvisvar á ári hlýt-
ur samt að vera nokkuð svigrúm. 
Sumir kalla þetta prjál en megum 
við ekki hafa það með líka eða á allt 
að vera flatneskjulegt? Mér finnst 
þetta allt í lagi og hef gaman af 
þessu. Þetta var líka falleg og 
virðuleg athöfn og forsetinn fram-
kvæmir þetta af mikilli kunnáttu.“

Þakklátur 
og ánægður
1. „Ég var nú ekki búinn að reikna 
með henni 
frekar en 
hitt.“
2. „Nei, hún 
gerir það 
ekki.“
3. „Það er nú 
erfitt að 
segja til um 
það sjálfur.“
4. „Hver veit 
nema maður hafi einhvern tíma 
hugsað um þetta eða það hafi 
hvarflað að manni en ég er orðinn 
það fullorðinn að það er þá orðið 
býsna langt um liðið.“
5. „Nei. Alls ekki. Ég er mjög þakk-
látur og ánægður með að hafa 
fengið orðuna.“

Þáði orðuna með 
mikilli ánægju
1. „Já, það kom verulega á óvart 
þegar mér 
barst í hendur 
boðsent bréf 
frá Orðu-
nefnd.“
2. „Ég reikna 
ekki með að 
Fálkaorðan
breyti lífi 
mínu.  Ég mun 
hins vegar taka 
henni sem hvatningu í því starfi 
sem við erum að fast við í skólan-
um. Þar eru stórir og mjög mikil-
vægir áfangar framundan.“ 
3. „Ég lít í þessu sambandi á mig 
sem fulltrúa Háskóla Íslands og 
tel að með þessari orðuveitingu sé 
verið að viðurkenna það gífurlega 
mikilvæga starf sem þúsundir 
starfsmanna og nemenda þar eru 
að vinna. Vegsemdin er því Háskól-
ans fremur en mín.“ 
4. „Nei. Þetta hafði sannast sagna 
aldrei hvarflað að mér. Ég var hins 
vegar afskaplega ánægð með að 
háskólastarfið skyldi virt með 
þessum hætti.“
5. „Nei, ég þáði orðuna með mikilli 
ánægju því mér fannst forseti 
Íslands sýna bæði mér og Háskóla 
Íslands mikinn heiður.“

Aðrir verða að 
meta verðleikana
1. „Já.“
2. „Nei.“
3. „Ég hef 
ekki hugmynd 
um það. Það 
verða ein-
hverjir aðrir 
að ákveða 
það.“
4. „Nei.“
5. „Nei.“

Sér ekki fram á 
stórfelldar 
breytingar 
1. „Já.“
2. „Ég sé ekki 
fram á stórfeldar 
breytingar.“
3. „Er ekki best 
að aðrir dæmi um 
það?“
4. „Ég man aldrei 
hvað mig dreym-
ir.“
5. „Nei, maður þakkar bara fyrir 
sig þegar fólk sér ástæðu til að 
víkja að manni góðu.“

Þrátt fyrir 
ítrekaðar til-
raunir náðist 
ekki í Sigurð 
sem staddur er 
erlendis.

Lyftir manni upp 
í mannfélaginu
1. „Já, frekar. Mér datt ekki í hug 
að hlotnast sá heiður þótt ég hafi 

starfað í söngn-
um lengi.“
2. „Ég verð að 
segja að þetta 
veitti mér 
afskaplega 
mikla gleði og 
lyftir manni 
náttúrulega 
upp í mann-
félaginu að fá þessa virðingu ...“
3. „Það hafa margir fengið fálka-
orðuna í gegnum tíðina og mér 
finnst ég alveg eins eiga skilið að 
fá þetta og aðrir. Það má sjálf-
sagt minnast mín eins og margra 
annarra.“ 
4. „Jah, þessu hefur nú alveg 
skotið niður í huga minn að það 
væri gaman að fá þessa viður-
kenningu.“ 
5. „Neineinei, það kom aldrei til 
mála. Ég sá enga ástæðu til þess. 
Þetta gladdi mig mikið.“ 

Nýtilkominn 
draumur rættist
1. „Já frekar, ég 
hafði ekki gert 
ráð fyrir 
þessu.“
2. „Nei, alls 
ekki. Ég býst 
við að lífið 
gangi áfram 
sinn vana-
gang.“
3. „Ég veit ekki hvað skal segja, 
það verða aðrir að dæma um það.“
4. „Nei, alls ekki. Þettar frekar 
nýtilkominn draumur.“
5. „Nei ég sá enga ástæðu til þess, 
mér fannst þetta heiður.“



segjum frá stóru og smáu til að 
reyna að skilja, reyna að höndla 
eitthvað, jafnvel sjálfan kjarnann 
sem færist þó sífellt undan eins og 
regnboginn. Gamlar sagnir herma 
að maðurinn geti ekki litið Guð, 
það verði honum að fjörtjóni, svip-
að gildir eflaust um það sem við 
leitum að – leitin sjálf er tilgang-
urinn, niðurstaðan myndi svipta 
okkur honum. Og sjálfsagt er það 
leitin sem kennir okkur orðin sem 
lýsa skini stjarna, þögn fiskanna, 
brosi og depurð, heimsenda og 
sumarljósi.

Jón Kalman Stefánsson: 
Sumarljós,

og svo kemur nóttin (2005)

sagði kynnir Kastljóss 22. desem-
ber, og ég móðgaðist fyrir hönd 
móðurmálsins. Þurfa starfsmenn 
Ríkisútvarpsins ekki lengur að 
kunna einfalda fallbeygingu? Auk 
tekur með sér eignarfall, og þar 
lenda margir auk Kristínar.

var svo sagt í útvarpinu á jólum á 
rás eitt um gönguför fólks, og er 
nema von að manni blöskri? 
Hundrað er hvorugkyns, mílur 
notum við yfirleitt ekki, og fótur 
er fótar í eignarfalli. Mér dettur 
helst í hug að þetta sé aulaþýðing 
úr dönsku eða sænsku. Við förum 
fótgangandi en göngum hvorki til 
fóts né fótar. Og allra síst hundr-
uðir mílna! Stundum er engu lík-
ara en menn hætti að hugsa þegar 
þeir tala og skrifa.

sagði fréttamaður sjónvarps 28. 
desember, og veit ég ekki hvað 
hvalurinn rak á land. Ef átt var við 
hvalinn sjálfan, þá rak hvalinn á 
land, væntanlega. Er kannski 

ósvífni að spyrja hvort ekki sé enn 
sú kvöð í lögum að Ríkisútvarpinu 
beri að efla íslenska tungu? Því 
miður fer orðfæri stórlega aftur í 
þeirri stofnun. Það er alvarlegt 
mál.

Í deilu flugumferðarstjóra og hins 
nýstofnaða einkafyrirtækis Flug-
stoða kemur við sögu tölvupóstur 
þar sem rætt er um „skoðun á 
kjarasamningslegri stöðu við 
aðilaskiptin, og eftir atvikum við-
ræður um fyrirkomulag milli 
þessara aðila“. Er nema von að illa 
gangi þegar svona þrælslegt stofn-
anamál er notað til samskipta? 
Hvernig væri að tala mannamál?

„Við erum orðin háð gengdarlausri
sóun orkulinda ...“ skrifar biskup í 
Frbl. á aðfangadag, og er því 
miður rétt. Nema þarna á vita-
skuld að standa gegndarlaus, dreg-
ið af gegnd sem merkir hóf, 
hófsemi, leitt af lo. gegn eða so. að 
gegna.

Í grein um reynsluakstur í Frétta-
blaðinu 29. desember er þessi lag-
lega líking:

„Þegar öllu er á botninn hvolft er 
Discovery á malbiki eins og 
klettaklifrari í skrifstofustarfi, hann 
dauðlangar að komast á fjöll ...“

Braghenda (baksneidd):
Fjallaþögnin finnst mér alltaf
                              fegurst hljóða.
Víðar sýnir hárra heiða
hugarflækjur sundur greiða.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

„Það er auðvitað myndin Dag-
renning við Hornbjarg. Eftir Jón 
Stefánsson,“ segir Tolli Morthens 
sem velur að þessu sinni málverk 
sem er honum eftirminnilegt af 
einhverjum ástæðum. 

Vissulega er verkið mikið og 
magnað. Þetta er olía á striga, 100 
x 131 að stærð og er málað ein-
hvern tímann á árunum 1958 til 
60. Verkið er í eigu Listasafns 
ASÍ, eitt af djásnum safnsins 
sem stofnað var árið 1961 þegar 
iðnrekandinn og bókaútgefand-
inn, listvinurinn mikli, Ragnar 
Jónsson í Smára, gaf Alþýðusam-
bandinu listaverkasafn sitt.

En hvers vegna er það þessi 
mynd en ekki einhver önnur sem 
Tolli nefnir að bragði? Það fáum 
við um að lesa ... núna:

„Þetta er ein þeirra mynda 
sem Ragnar í Smára lét 
gera eftirprentanir af. 
Þær héngu í barnaskól-
um landsins þegar 
maður var að feta sín 
fyrstu spor. Ásamt 
myndum eftir karla á 
borð við Kjar-
val og Þor-
vald

Skúlason. En þessi mynd 
hafði við sig einhverja 

fjölkynngi, einhver 
mystík yfir þessari 

hrikalegu náttúru 
sem endurspegl-
ast í sólsetrinu og 

mörg hundruð 
metra háu berg-

stálinu sem 
gnæfir yfir 

þar sem 
ernirnir
svífa með 
loga sólar-
innar í 
vængjum
sínum.
Fyrir sex 
ára snáða 
var þetta 

allt í senn Star Wars, Lord of the 
Rings ... öll epík heimsbók-
menntanna. Ég held að við höfum 
ekki fleiri orð um það. Öllu öðru 
er ofaukið.“

Öll epík heimsbókmenntanna

Myndagáta Fréttablaðsins 
birtist sunnudaginn 31. 
desember. Rétt lausn við 
gátunni er; Íslendingar hafa 
reynt margt á þessu ári. 
Herinn hélt af landi brott og 
Hvalur 9 hóf veiðar. Var þá 
mörgum skemmt.

Lausn á 
myndagátu 
Fréttablaðsins



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 22. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og 

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar.

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar með því að fara inn á visir.is, með tölvupósti á netfangið

samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 

24, 105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar 

innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 

22. febrúar.



Síðasta gamlársdag var ég stödd á 
Flórída þar sem ég naut hátíðar 
með Íslendingum á skammdegis-
flótta. Dvölin var öll hin ánægju-
legasta en hápunktur hennar var 
eflaust svertingjamessan sem við 
fórum á í einu fátækrahverfa 
Orlando á gamlársdag. Þar vorum 
við einu bleiknefjarnir. Flest sóknar-
barnanna voru eldri konur, en 
þarna voru líka yngri konur, börn 
og karlar. Dömurnar áberandi 
glæsilegar. Með stóra hatta og í 
litríkum kjólum. Alveg eins og í 
bíómyndunum.
Messan hófst á því að þrjár eldri 
„systur“ sungu fallegt blúslag við 
undirleik frá bassa og hammond 
orgeli. Það hét „Our God is an awe-
some God“ og allir tóku þátt. Sumir 

hristu tambórín-
ur eða önnur 
ásláttarhljóðfæri
og ekki leið á 
löngu þar til mikil 
stemning greip 
um sig í litlu 
kirkjunni. Ég var 
ekki lengi að 
gleyma mér og 

byrja að dilla mjöðmum og klappa 
saman höndum eins og önnur guðs-
börn í húsinu. Söngkonurnar voru 
hver annarri betri, sumar svo 
góðar að gæsahúð hríslaðist niður 
bakið. Í kjölfarið tók við predikun 
þar sem „systur“ úr salnum stigu á 
stokk og tjáðu sig um reynslu sína 
af almættinu. Síðan voru sungin 
fleiri lög og stuttar predikanir 

fluttar af sóknarbörnum. 
Í öndvegi kirkjunnar hékk borði 

þar sem á var letrað „Love one 
another“ og ég fór að velta þessum 
orðum fyrir mér; Fólkið í kirkj-
unni var allt svo vinalegt. Gamlar 
konur komu til að faðma okkur, 
forvitnast og spjalla. Það vottaði 
ekki fyrir fordómum. Þau voru 
innilega glöð að sjá okkur. Náunga-
kærleikur, umburðarlyndi og góð-
vild í fyrirrúmi. Ágætis áminning 
þennan síðasta dag ársins og um 
leið strengdi ég áramótaheit innra 
með mér: Love one another.

Eitt er víst að ef það væru fleiri 
svertingjar hér á skeri, þá færi ég 
í messu með þeim að tilbiðja 
almættið. Með fönkið í botni er 
fjör að þóknast drottni.

www.danskenns la . i s

Innritun í síma 897 5040
Frekari upplýsingar á:

Á laugardögum í vetur verður boðið upp á 
danskennslu fyrir krakka á 
aldrinum 3-6 ára. Kenndir verða ýmsir 
barnadansar og freestyle dansar í takt við 
tónlist.
Tímarnir verða brotnir upp með 
ýmsum leikjum og fígúrum sem munu taka 
virkan þátt í kennslunni. 

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
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Þær fregnir berast frá Bandaríkj-
unum að Halle Berry sé með barni. 
Berry á eins og er í sambandi við 
kanadísku karlfyrirsætuna Gabri-
el Aubry, sem er níu árum yngri 
en hún. Fyrir nokkru síðan sagði 
leikkonan í samtali við Opruh Win-
frey að hún vildi eignast barn áður 
en hún yrði fertug, sama með 
hverjum hún yrði á þeim tíma. 
Berry, sem varð fertug í fyrra, 
sagði nýlega frá því að hún ætlaði 
sér að ættleiða barn, jafnvel þó að 
hún yrði ólétt. Það gæti því fjölgað 
ört í fjölskyldunni.

Halle Berry 
með barni?

Paris Hilton er hætt að sofa hjá 
karlmönnum og deilir nú rúmi með 
Brigitte Bardot. Það er þó ekki 
þokkadísin gamla og góða sem um 
ræðir, heldur gæluapi fröken 
Hilton. Hótelerfinginn sagði í við-
tali við Cosmopolitan að hún væri 
gamaldags í hugsun hvað varðar 
kynlíf, og stundaði það ekki nema 
hún væri í föstu sambandi. Þó hún 
hefði gaman að kossaflensi, færi 
hún ekki heim með neinn svein upp 
á arminn. Hún svæfi bara hjá dýr-
unum sínum, eins og apaunganum 
Brigitte Bardot. Apinn er einungis 
eitt af fylgidýrum Paris Hilton, 
sem á þónokkra hunda fyrir utan 
rakkann fræga Tinkerbell, páfa-
gauk og mörð.

Deilir rúmi 
með apa

Líkamsæfingar með 
ketilbjöllum hafa 
slegið í gegn í Banda-
ríkjunum og víðar og 
eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá. Vala 
Mörk Jóhannsdóttir 
einkaþjálfari, sem 
stendur fyrir nám-
skeiðum í ketilbjöllu-
æfingum, segir að 
fjöldi manns hafi 
skráð sig eftir að hafa 
lesið um þessa fram-
andi líkamsrækt í 
Fréttablaðinu á dög-
unum. „Upphaflega 
ætluðum við bara að 
halda eitt námskeið 
13. janúar en urðum 
að bæta við öðru dag-
inn eftir.“  

Á námskeiðin er 
von á tveimur þraut-
reyndum þjálfurum frá Bandaríkj-
unum, þeim Steve Cotter og Steve 
Maxwell. „Þetta eru þjálfarar á 
heimsmælikvarða,“ segir Vala. 
Steve Cotter er með margra ára 
reynslu í bardagaíþróttum, MMA 
og Kung Fu. Hann er auk þess 
einkaþjálfari og meðal annars ráð-

gjafi hjá ruðningsliðum 
í NFL-deildinni. Steve 
Maxwell er með meist-
aragráðu í íþrótta- og 
þjálfunarfræðum og er 
tvöfaldur heimsmeist-
ari í brasilísku jiu-jitsu 
og þeir vita báðir sínu 
viti í þessum efnum.“ 

Sem dæmi um upp-
gang ketilbjölluæfinga 
í Bandaríkjunum nefn-
ir Vala að í nýjustu 
myndinni um boxarann 
Rocky Balboa æfir 
hann sig einmitt með 
ketilbjöllum. „Ég held 
að vinsældirnir megi 
rekja til þess að þetta 
eru æfingar sem nýtast 
bæði venjulegu fólki og 
framúrskarandi íþrótta-
mönnum. Bjöllurnar 
eru misþungar og allir 

geta gert eitthvað við sitt hæfi. Úti 
er algengt að lögreglu- og slökkvi-
liðsmenn stundi svona æfingar og 
ég vona að ég sjái þá á námskeið-
inu.“

Nánari upplýsingar um ketil-
bjölluæfingarnar má finna á kettle-
bell.is.

Ketilbjöllusérfræð-
ingar til Íslands Það er svolítið eftirminnilegt að 

fyrsti risaslagari stúlku með eftir-
nafnið Winehouse skuli heita 
Rehab. En það er góð ástæða fyrir 
því að Amy ákvað að syngja um 
það að fara í gegnum afvötnun. 

Hún gaf út fyrstu sólóplötu sína 
fyrir þrem árum og sló í gegn í 
Bretlandi. Velgengninni fagnaði 
hún nefnilega svo svakalega að 
hún tapaði sér í glaum og gleði í 
tvö ár. Bresku blöðin kepptust við 
að birta myndir af henni í afar 
annarlegu ástandi. Hún ákvað því 
að snúa við blaðinu, og það er því 
sem textinn er saminn.

Þessi unga stúlka er greinilega 
alin upp á heimili þar sem Motown 
plötunum og Dusty Springfield 
var reglulega skellt á fóninn. Þessi 
gamla sálarsveifla hefur síast vel 

inn því það er langt síðan ég hef 
heyrt breska söngkonu skila þessu 
svona sannfærandi frá sér. Það er 
ekki að Amy hafi einhverja stór-
kostlega rödd en flutningur henn-
ar er bara svo eðlilegur. Rödd 
hennar er gjörsamlega tímalaus, 
ef hljómurinn væri ekki svona 
hreinn og taktarnir hiphop-legir 
væri hæglega hægt að sannfæra 
mig um að þessi djassaða, ráma og 
reykta rödd væri frá gulltímabili 
sálartónlistarinnar. 

Amy tapar sér ekki í óþarfa 
raddfimleikum, eins og svo marg-
ar ungar söngkonur í dag, heldur 
einbeitir hún sér að því að koma 
söngmelódíum sem best til skila. 
Enda væri annað synd, þar sem 
nokkrar sönglínurnar hér eru sér-
staklega vel lukkaðar. Þótt þetta 
sé hreinræktað popp hrekkur hún 
reyndar úr einu í annað. Titillag 
plötunnar er t.d. dramatísk sveifla 
í anda The Shangri-La´s. Eitt besta 
lag plötunnar, ballaðan Love Is a 
Loosing Game, gæti þess vegna 
verið úr smiðju The Delphonics.

Back to Black er ekta sálar-
plata og einstaklega vel heppnuð. 
Amy Winehouse er svar Breta við 
Aliciu Keys, og hún er ekkert 
síðri. Það besta er að hún er bless-
unarlega laus við að tileinka sér 

hiphop-stæla í söng sínum, sem 
mér finnst alltaf hálf hallærislegt 
að heyra þegar það kemur frá 
öðrum en röppurum eða hiphop-
dívum.

Gömul rödd í nýju eintaki



Sýning Stúdentaleikhússins, Þú 
ert enginn Johnny Depp, sem 
frumsýnd var í Austurbæ fyrr í 
vetur gekk fyrir nær fullu húsi og 
var því ákveðið að taka hana upp 
að nýju. 

Fjórar sýningar voru fyrirhug-
aðar í Austurbæ nú í byrjun jan-
úar en vegna veikinda hefur verið 
ákveðið að fella þær sýningar 
niður en þess í stað hefur leikhóp-
urinn ákveðið að leggja upp í leik-
ferðalag og sýna verkið á Akur-
eyri í byrjun febrúar. 

Að sögn Harðar Ellerts Ólafs-
sonar, formanns Stúdentaleik-
hússins, er stefnt að að minnsta 
kosti fjórum sýningum norðan 
heiða en ekki hefur verið ákveðið 
enn hvar þær munu fara fram. 
Verkið byggist á frægri rannsókn 
sem gerð var í Stanford-háskóla 
árið 1971 og er jafnan kölluð „The 
Stanford Prison Experiment“ en 
það hverfist um valdníðslu og 
varnarleysi mannskepnunnar en 
verkið er jafnframt könnun á því 
hvernig of mikið eða of lítið frelsi 
getur leikið okkur öll. 

Hugmyndin er komin frá leik-
stjóra verksins, Birni Hlyni 

Haraldssyni, en leikgerðina gerði 
Víkingur Kristjánsson. 

Þeir félagar og leikhópurinn 

allur eru síðan titlaðir höfundar 
verksins því sýningin er mikið til 
unnin út frá spuna. 

Á leið í leikferð norður

Kl. 14.00
Rakel Pétursdóttir safnafræðingur á 
Listasafni Íslands leiðir gesti safns-
ins um sýninguna Frelsun litarins 
/Regard Fauve og ræðir um mál-
arann Jón Stefánsson, nemanda 
franska meistarans Matisse en 
verk þeirra beggja er nú að finna 
í safninu.

!

Landfræðisaga Íslands 
eftir Þorvald Thoroddsen er 
loksins öll komin út – fjórða 
bindið kom rétt fyrir hátíðar 
og er þá lokið glæsilegri 
endurútgáfu Ormstungu á 
þessu mikla öndvegisverki. 
Landfræðisagan kom út á 
árunum 1892 til 1904, en 
forsagan af þessari stóru 
úttekt á umfjöllun erlendra 
manna og innlendra um 
landið í norðri frá upphafi 
vega til loka nítjándu aldrar 
átti sér lengri forsögu.

Þorvaldur var ekki einhamur 
maður: hann fæddist 1855 og var 
elstur sona Kristínar Þorvalds-
dóttur og Jóns Thoroddsen skálds. 
Hann missti föður sinn ungur en 
var þá kominn í fóstur til Jóns 
Árnasonar, sem þekktastur er sem 
þjóðsagnasafnari, og Katrínar 
móðursystur sinnar. Hann fór til 
Hafnar og lagði stund á náttúru-
fræði, sneri heim og kenndi við 
skóla á Möðruvöllum og í Reykja-
vík. Hann lét af störfum sem 

kennari 1895 og vann upp frá því 
að ritun stórvirkja sinna: Land-
fræðisögunnar, Lýsingar Íslands 
1908-11 og Ferðabókar sinnar 
1913-15, og Árferðis á Íslandi 1916-
17, auk Íslandslýsingar sinnar á 
þýsku 1905-6 og Eldfjallasögu á 
þýsku 1909-12. Öll þessi verk höfðu 
gríðarleg áhrif víða um lönd: starf 
Þorvalds byggði á gamalli hug-
sjón, hugmyndum Jónasar Hall-
grímssonar og Jóns Sigurðssonar 
um lýsingu Íslands, innlendu verki 
sem byggði á þekkingu lands-
manna sjálfra á landinu, kostum 
þess og sögu. Raunar var lífsstarf 
Þorvalds grunnur að velflestu sem 
skrifað var um landfræði og nátt-
úru landsins langt fram eftir síð-
ustu öld.

Hann tók að ferðast um Ísland 
strax 22 ára gamall og var á ferð um 
Ísland í nær tvo áratugi. Jafnframt 
því kannaði hann allar skriflegar 
heimildir sem hann kom höndum 
yfir. Útgáfa Ormstungu í þessum 
fjórum bindum sæmir sér vel. Verk-
ið er ríkulega myndskreytt sem 
bætir miklu við textann. 

Þegar Þorvaldur lauk rannsókn-
um sínum á Íslandi þekkti hann 
landið betur en allir aðrir: engir 
þálifandi menn gátu státað af 
annarri eins þekkingu á landkost-

um. Verður að leita allt til manna 
okkar tíma sem hafa ráðið yfir 
farartækjum véla í lofti og láði til 
að fara um landið til að finna svip-
aða þekkingu, en þó ekki: Þorvald-
ur kynntist landinu á ferðum á 
hestum, legið var úti í tjöldum, 
brýr voru engar og skjól var hvergi 
að hafa. Því má segja að hann hafi 
umfram menn síðari tíma kynnst 
landinu í öllum veðrum í fornum 
skjólfatnaði. Til slíkra ferða þarf 
mikið þrek.

Landfræðisagan hefur reynst 
mörgum inngangur að þekkingu 
manna fyrri tíma um Ísland. Hún 
er á vissan hátt formáli að Lýsingu 
Íslands sem lesa má betur útfærða 
í Ferðasögunni. Saman mynda þess-
ar bækur merkilegan bálk. Víst eru 
lýsingar hans merktar dráttum 
þess sem er fyrstur að kanna land-
ið. Þær eru samt rétt eins og elstu 
ferðabækur um Ísland merkilegur 
vitnisburður. Þar sjá nútímalesend-
ur landið fornum augum og geta ef 
vill lesið það á ný með eigin augum 
eða í lýsingum seinni tíma og greint 
hvað hefur breyst með byggð og 
rofi.

Það er því mikill fengur að þess-
ari glæsilegu útgáfu á öndvegis-
verki frumherja í íslenskri 
náttúrufræði.

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Í dag sun. 7/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 nokkur sæti laus og kl. 14:00 uppselt, lau. 13/1 
kl. 11:00 örfá sæti laus, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt, sun. 14/1 kl. 11:00 örfá sæti laus, 
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt, lau. 20/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 nokkur sæti laus og 
kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá sæti laus, þri. 16/1 kl. 20:00 uppselt,
mið. 17/1 kl. 14:30 uppselt, lau. 20/1, mið. 24/1 kl. 14:30 uppselt.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00 örfá sæti laus, lau. 13/1 kl. 14:00 örfá 
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 örfá sæti laus, lau. 27/1 kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 28/1 kl. 14:00.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
6. sýn. fim. 11/1 örfá sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Stóra sviðið kl. 20:00

    

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



4 5 6 7 8 9  10

Hjónin Jung Chang og Jon Halli-
day, höfundar hinnar margföldu 
metsölubókar Mao: The Untold 
Story, eru væntanleg hingað til 
lands í apríl í tilefni af útgáfu 
bókarinnar í íslenskri þýðingu 
Ólafs Teits Þórðarsonar. Til stóð 
að þýðingin kæmi út fyrir jól en 
henni var frestað fram á vor.  

Mao: The Untold story kom út 
árið 2005 og sló í gegn víða um 
heim. Í henni leitast höfundarnir 
við að gera upp við stjórnartíð 
Maó formanns í Kína, sem kostaði 
svo marga lífið. Eitt af markmið-
um bókarinnar er að svipta for-
manninn þeim dýrðarljóma sem 
hann hefur verið sveipaður; sú 
mynd sem dregin er upp er af 
harðstjóra sem fyrirskipaði 
hreinsanir að hætti Stalíns og var 
reiðubúinn að fórna ótal manns-
lífum til að svala eigin metnaði. 
Meðal fræðimanna hafa viðtök-
urnar verið blendnar; gagnrýn-
andi The Independent bar til 
dæmis mikið lof á hana á sínum 
tíma en ritrýnir The Independent 
var á öndverðum meiði. 

Útgáfudagurinn hefur ekki 
verið ákveðinn en að sögn Rakelar 
Pálsdóttur, kynningarstjóra Eddu-
útgáfu, verður hann líklega í byrj-
un apríl. Til stendur að halda 
málþing eða litla ráðstefnu um 
bókina. Jung Chang er líklega 
þekktust fyrir Villta svani, minn-
ingar um þrjár kynslóðir kín-
verskra kvenna og kom hún hing-
að til lands þegar sú bók var gefin 
út í íslenskri þýðingu um árið.

Höfundar Maó 
heimsækja Ísland

Tíunda hefti Jóns á Bægisá kom út 
á milli jóla og nýárs. Það er að vanda 
helgað þýðingum og fagurbók-
menntum – sækir enda heiti sitt til 
hins merka frömuðar og þýðanda 
Jóns Þorlákssonar á Bægisá. Heftið 
er að þessu sinni 115 síður. Orms-
tunga gefur út og má sjá frekari 
upplýsingar um heftið á vefnum 
www.ormstunga.is. 

Tvær greinar eru í heftinu um 
þýðingar íslenskra bókmennta á 
erlend mál, eftir Kristjönu Gunn-
ars og Jón Bjarna Atlason. Franz 
Gíslason, sem var einn af stofn-
endum tímaritsins og ritnefndar-
maður frá upphafi, lést í fyrra. 
Hann á tvær greinar í ritinu: yfir-
lit um störf hans sem þýðanda á 
þýska tungu og hin um „hringþýð-
ingar“ þar sem stórstjörnur 
stjórnmálanna við lok síðustu 
aldar koma við sögu. Ingibjörg 
Haraldsdóttir ritar minningarorð 
um Franz og tekur nú sæti hans í 
ritnefndinni. Sigurður A. Magnús-
son rekur störf sín við þýðingar og 
miðlun íslenskra bókmennta á 
erlendar tungur.  Nokkur merk 
ljóð eru þýdd hér; Sigurður A. 
Magnússon, Baldur Óskarsson og 
Hallberg Hallmundsson eiga þýð-
ingarnar. Birtar eru smásögur í 
samsíða dálki með athugasemdum 
sem kallast á við texta þeirra. 
Önnur sagan er eftir Elias Canetti 
og gerir þýðandinn, Gauti Krist-
mannsson, sjálfur athugasemdir 
við textann sem snerta einkum 
átökin við þýðinguna. Hin sagan 

er eftir Thomas Brasch og byggir 
á klassískri goðsögn og hefur 
Gottskálk Þór Jensson gert 
athugasemdir við þá sögu. Gauti 
þýðir einnig ljóð þýsku skáldkon-
unnar Helgu Novak. Að lokum 
veitir Kristín Guðrún Jónsdóttir 
lesendum innsýn í verk tveggja 
höfunda frá Argentínu og Gvate-
mala sem lítt eða ekki hafa verið 
kynntir fyrr hér á landi. Jón á 
Bægisá er tímarit þýðenda: Í rit-
nefnd sitja Gauti Kristmannsson, 
Guðrún Dís Jónatansdóttir, Ingi-
björg Haraldsdóttir og Sigurður 
A. Magnússon.

Jón á Bægisá







!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ERAGON      kl. 3 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30, 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40 og 8 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
HNOTUBRJÓTURINN ÍSL. TAL     kl. 1.30
HÁTÍÐ Í  BÆ      kl. 1.30

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 3 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE        kl. 5.15 B.I. 14 ÁRA

Óborganleg og bráðfyndin perla sem 
hefur farið siguför um heiminn.

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið „Spennandi

afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið „Spennandi

afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is



...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT SKAP Á NÝJU ÁRI

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

HÁSKÓLABÍÓI

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
STRANGER THAN FICTION kl. 8 - 10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ensku tali kl. 4 - 6 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  8 - 10:30 B.i.16

SKOLAÐ Í BURT  M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl. 3 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ensku tali kl. 5:30 Leyfð

ERAGON kl. 3 B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 B.i. 16

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1 - 2:10 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl.1:30 - 3:20 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl.1:30 Leyfð

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

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:40 - 8 - 10:20

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

STRANGER THAN FICT.. VIP kl. 8 - 10:30

FLAGS OF OUR FATHERS kl.  8 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8:20 - 10:40 Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:20 - 3:40 - 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 Leyfð

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

DÉJÁ VU kl. 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

LIB TOPP5.IS

SV. MBL

Þ.J. -FBL

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450 krkr

Háskólabíó
KÖLD SLÓÐ kl. 3:30 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 3 - 6 - 9 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3 - 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 7:40 - 10:30 B.i. 16

BOSS OF IT ALL kl. 5:30 B.i.7

SKOLAÐ Í BURT  Ísl tal kl. 3 Leyfð

BS. FBL

ekki missa af mest slÁandi og einni

Áhrifamestu kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

„Stranger than Fiction
er bæði ótrúlega fyndin, 

falleg og sniðug mynd.Will 
Ferrell fer á kostum í mest 
krefjandi hlutverki ferils 
sins og sannar að þar fer 

enginn trúður.“ 

A.Ó. SIRKUS

Bítillinn fyrrverandi Sir Paul 
McCartney ætlar að ljúka við lag 
sem hann tók upp með John 
Lennon á sínum tíma.

Lagið heitir Now and Then og 
þótti Lennon það aldrei vera nógu 
gott til að teljast Bítlalag.

Lagið var aldrei klárað en 
McCartney vill nú blása lífi í það. 
Ætlar hann að bæta fleiri röddum 
inn í lagið, sem Lennon söng í 
hljóðveri á sínum tíma.

„Paul fannst það alltaf leiðin-
legt að þeir hafi ekki klárað Now 
and Then. Þó að George væri ekki 
hrifinn af því fannst Paul það alltaf 
hafa haft einhvern sjarma yfir 
sér,“ sagði kunningi McCartney.

McCartney hefur þegar gefið 
út tvö Bítlalög eftir dauða Lennons, 
Free as a Bird og Real Love.

Vill klára Bítlalag
550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

„ Ótrúlega fersk, fyndin og notaleg.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Mbl

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

2 FYRIR 1 ALLA HELGINA
Á LITLU BESTU MYND ÁRSINS FYRIR LESENDUR FRÉTTABLAÐSINS*
*Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar gegn framvísun úrklippunnar að neðan.

LITLA UNGFRÚ SÓLSKIN SÝND Í REGNBOGANUM OG SMÁRABÍÓI

„ Ljúfsár og yndisleg!“
- Sigríður Pétursdóttir, Rás 1

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

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

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1  Í ÁLFABAKKA KL. 3 Í KEF.  OG KL 2 Á AK.

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

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

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



 KR-b, eða Bumban, er 
búin að ná sér í liðsstyrk fyrir 
bikarleikinn gegn Grindavík í 
átta liða úrslitum Lýsingarbikars-
ins. Bandaríkjamaðurinn Ben 
Jacobson hefur samþykkt að spila 
með Bumbunni gegn Grindavík 
en Jacobson var öflugur hjá 
Northern Iowa-háskólanum. Hann 
var á meðal fimmtíu leikmanna í 
bandaríska háskólaboltanum sem 
tilnefndir voru til Wooden-
verðlaunanna sem veitt eru 
leikmanni ársins. 

Bumban var lengi á höttunum 
eftir þeim Dennis Rodman og Tim 
Hardaway en það gekk ekki upp 
að þessu sinni. Hardaway var 
upptekinn í vinnu en Rodman 
vildi fá allt of mikinn pening og 
einnig fór hann fram á að taka 
fjölda vina sinna með sér. 

Fær sér 
efnilegan Kana

 Bandarísku leikmenn 
Breiðabliks og ÍS í kvennakörf-
unni koma ekki aftur til sinna liða 
eftir jólafríið. ÍS hefur ákveðið að 
fá ekki annan bandarískan leik-
mann í stað Anabel Perdomo en 
Blikar leita aftur á móti að eftir-
manni Tiöru Harris. 

Anabel Perdomo skoraði 18,3 
stig og gaf 10,7 stosðendingar að 
meðaltali í þremur leikjum sínum 
með Stúdínum og Tiara Harris 
skoraði 21,3 stig og gaf 4,4 stoð-
sendingar að meðaltali í 10 leikj-
um sínum með Breiðabliki. ÍS er í 
4. sæti Iceland Express deildar 
kvenna en Blikar sitja á botninum. 
Næsti leikur hjá báðum liðum er í 
8 liða úrslitum bikarsins.

Tvær skila sér 
ekki aftur

12

 Kvennalið Vals er 
komið í efsta sæti DHL-deildar-
innar en liðið gerði góða ferð í 
Ásgarð í gær og vann verðskuld-
aðan sex marka sigur á Stjörn-
unni. Valsliðið kom mun ákveðn-
ara til leiks og vann á endanum 
22-16 útisigur. Með því að skora 
fimm mörk í röð í upphafi leiksins 
komst Valur í 7-2 og hafði 16-10 
forskot í hálfleiknum.

„Við undirbjuggum okkur vel 
fyrir þennan leik og hreint út sagt 
fannst mér þeirra sóknarleikur 
vera einhæfur. Að mínu mati 
vorum við klaufar að hafa ekki 
meira forskot í hálfleik,“ sagði 
Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals, 
eftir leikinn. 

„Það er mjög sterkt að ná í bæði 
stigin hér í Ásgarð. Við vorum að 
spila vel og þá sérstaklega í vörn-
inni og það er engin spurning að 
varnarleikurinn skóp þennan 
sigur.“

Stjarnan lifnaði heldur við í 
seinni hálfleik og liðið náði að 

minnka muninn í aðeins eitt mark, 
15-16. „Við misstum aldrei trúna 

og það var alveg klárt mál að þær 
gætu náð að minnka muninn svona 
en við tókum leikhlé og náðum að 
endurskipuleggja tvö til þrjú 
atriði sem skilaði sigrinum,“ sagði 
Ágúst.

Valsliðið lét aukinn kraft heima-
stúlkna ekkert stressa sig og náði 
á endanum að landa nokkuð örugg-
um sigri. Krafturinn í Stjörnu-
stúlkum, þá aðallega í fyrri hálf-
leik, var með minnsta móti og þær 
komust hvorki lönd né strönd gegn 
vörn og markverði gestaliðsins. 

Ágústa Edda Björnsdóttir átti 
góðan leik fyrir Valsstúlkur sem 
og Drífa Skúladóttir og Sigurlaug 
Rúnarsdóttir. Þá átti markvörður-
inn Pavla Skaronkova fínan leik 
og þá sérstaklega í fyrri hálfleik. 

Kristín Guðmundsdóttir var 
sprækust hjá Stjörnunni en ann-
ars voru flestir leikmenn liðsins 
talsvert frá sínu besta.

Varnarleikurinn skóp sigur Vals í Garðabæ

 Íslenska landsliðið 
sýndi allt annan leik gegn Pólverj-
um í gær á æfingamótinu í Dan-
mörku en gegn Norðmönnum á 
föstudag. Ísland fór með sigur af 
hólmi, 40-39, í leik þar sem liðið 
hafði tögl og hagldir frá upphafi 
til enda og í raun var algjör óþarfi 
hjá liðinu að missa leikinn niður í 
eitt mark. Mest leiddi liðið með 
sjö mörkum í leiknum en munur-
inn í leikhléi var sex mörk, 23-17.

Það var nokkuð létt hljóðið í 
Alfreð Gíslasyni landsliðsþjálfara 
eftir leikinn enda lagði hann ríka 
áherslu á að leikmenn tækju sig 
saman eftir skellinn gegn Norð-
mönnum.

„Fyrri hálfleikurinn var sér-
staklega góður hjá okkur en þá 
spiluðum við frábæran sóknarleik 
og vörnin small einnig mjög vel 
hjá okkur. Þeir komu oft á tíðum 
ekki skoti á markið fram hjá vörn-
inni. Við spiluðum 5/1 vörn í fyrri 
hálfleik eins og við gerðum gegn 
Noregi, en núna var miklu meiri 
eining og vinnsla í strákunum. Öll 
stemning í liðinu var mikið mun 
betri en gegn Norðmönnum og 
þetta eru góð úrslit enda eru Pól-
verjar með mjög sterkt lið. Þetta 
var allt annað og betra,“ sagði 
Alfreð en hann breytti í 6/0 varn-
arleik í síðari hálfleik og það gekk 
mjög illa.

„Varnarleikurinn í síðari hálf-
leik var alveg út af kortinu og Pól-
verjarnir fengu að skjóta að vild. 
Þegar við erum sjö mörkum yfir 
skipti ég nánast öllu byrjunarlið-
inu út og þá saxa Pólverjarnir á 
forskotið. Þá set ég byrjunarliðið 
inn aftur en þá eru þeir frekar 
kærulausir og tóku ekki vel 
ígrunduð skot.“

Lykilmenn liðsins léku allir vel 
en Alfreð sagðist hafa verið 
ánægður með samvinnu manna í 
vörninni og Snorri Steinn lék 

geysivel í stöðu leikstjórnanda. 
Ragnar Óskarsson leysti hann af 
hólmi en náði sér ekki alveg á 
strik. Ólafur Stefánsson skaut 
lítið á markið en lék félaga sína 
listavel uppi og átti fínan leik. 
Ásgeir Örn Hallgrímsson leysti 
hann af í skyttustöðunni en fann 
sig ekki. Bestur allra var þó 
hornamaðurinn Alexander Peter-
son sem skoraði níu mörk í tíu 
skotum.

„Alex var alveg frábær í dag 
og gaman að fylgjast með honum,“ 
sagði Alfreð sem var ekki alveg 
nógu sáttur við markvörsluna. 
„Birkir varði fimm skot í fyrri 
hálfleik en varði samt góð skot 

því vörnin tók mörg önnur skot. 
Hreiðar spilar 20 mínútur í seinni 
hálfleik. Var lengi í gang en varði 
síðan í smá tíma en datt svo niður 
á ný. Þá kom Birkir inn aftur en 
varði ekki bolta sem og Hreiðar 
sem kláraði leikinn. Markvarslan 
var mjög köflótt.“

Lokaleikur Íslands á æfinga-
mótinu er gegn heimamönnum í 
Danmörku og fer sá leikur fram í 
dag. „Ég vil fá betri sóknarleik 
gegn 6/0 vörn í dag og svo vil ég 
einnig sjá liðið spila betri 6/0 
vörn. Útispilararnir mega líka 
stíga upp en hornamennirnir voru 
frábærir í dag,“ sagði Alfreð.

Íslenska handboltalandsliðið sýndi sitt rétta andlit gegn Pólverjum í gær eftir 
að hafa tekið skell gegn Noregi. Liðið mætir Danmörku í lokaleik sínum í dag.

Vináttulandsleikur:

DHL-deild kvenna:

 Stærsta 
frjálsíþróttahelgi ársins fer fram 
20. til 21. janúar næstkomandi 
þegar tvö stórmót í frjálsum 
íþróttum fara fram í frjálsíþrótta-
höllinni í Laugardalnum. Frjáls-
íþróttadeild ÍR heldur Stórmót ÍR 
sem jafnframt er 100 ára 
afmælismót félagsins og 
Frjálsíþróttasambandið og 
Frjálsíþróttaráð Reykjavíkur 
standa síðan í sameiningu að 
Reykjavíkurleikunum.

Stórmót ÍR er opið og skiptist í 
tvo hluta. Reykjavíkurleikar eru 
alþjóðlegt boðsmót og verður öllu 
besta frjálsíþróttafólki landsins 
boðið til þátttöku

Tvö stórmót 
á sömu helgi



 Franski framherjinn 
Thierry Henry vonast til þess að 
hafa lært af meiðslavandræðum 
sínum á þessu ári sem hann segir 
að megi að stórum hluta rekja til 
þess að hann hafi ekki hlustað á 
líkama sinn. 

„Þegar líkaminn segir að maður 
geti ekki gert eitthvað þá er vitur-
legt að hlusta á hann. Það hjálpar 
hvorki þér né liðinu að hunsa það 
sem líkaminn segir. Þetta er eins 
og að horfa á slæma kvimynd með 
konunni og við erum bæði að 
sofna. Þá segist maður ekki vera 
að sofna og neitar að játa að mynd-
in sé rusl. Þess í stað pínir maður 
sig til þess að horfa á myndina til 
enda,“ sagði Henry sem átti fínan 
leik gegn Charlton á dögunum.

„Heilinn á mér var svona. Ef 

fólk spurði mig hvort ég væri í 
lagi sagði ég já þótt ég vissi betur. 
Maður verður að hlusta á líkam-
ann. Það hefur verið vandamál hjá 
mér en vonandi gengur mér betur 
að hlusta á líkamann í framtíðinni. 
Vonandi eru meiðslin að baki en 
þegar maður spilar yfir 60 leiki á 
ári þá fær líkaminn að finna fyrir 
því.“

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
er bjartsýnn á bjartari tíð með 
blóm í haga þar sem Henry er orð-
inn heill á ný.

„Þetta var meira andlegt vanda-
mál en líkamlegt. Thierry var bara 
orðinn bensínlaus og þurfti á hvíld 
að halda. Ég sá það á honum og 
hann kemur sterkur til baka,“ 
sagði Wenger.

Verð að læra að 
hlusta á líkamann

 Forráðamenn ítalska 
liðsins Juventus eru komnir til 
London til viðræðna um kaup á 
argentínska miðjumanninum 
Javier Mascherano hjá West 

Ham.
Mascherano
hefur ekki 
fundið sig á 
Englandi en 
fjölmiðlar þar 
eru uppfullir 
af fréttum um 
að Liverpool 
ætli sér að fá 
leikmanninn í 
janúar. Á 
Ítalíu er hins 
vegar sagt að 
mestar líkur 

séu á að leikmaðurinn fari til 
Juventus.

Meðan Liverpool hefur í 
hyggju að fá Mascherano lánaðan 
og fá forkaupsrétt á honum vill 
Juventus gera leikmanninn að 
sínum sem fyrst. Óvíst er þó 
hvort hann fái að hafa félaga-
skipti í janúar því samkvæmt 
reglum FIFA má hann ekki spila 
með fleiri en tveimur liðum á 
einu tímabili. 2006-07 hefur hann 
bæði leikið með Corinthians í 
Brasilíu og West Ham.

Juventus vill 
Mascherano

 Þýska félagið Bayern 
München mun íhuga að selja 
Owen Hargreaves til Manchest-
er United en ekki fyrir minna en 
tuttugu milljónir punda eða 2,7 
milljarða íslenskra króna. „Ef við 
fengjum þá upphæð gætum við 
látið til skarar skríða á leik-
mannamarkaðnum,“ sagði Franz 
Beckenbauer, forseti Bayern, við 

þýska dagblaðið Bild.
Hargreaves vill ólmur komast 

til toppliðs ensku deildarinnar en 
hann hefur ekkert spilað síðan 
hann meiddist í september. Hann 
er með liðsfélögum sínum í 
æfingaferð í Dubai og hafði von-
ast til að vera farinn að geta æft 
af krafti en getur aðeins tekið 
þátt í æfingum að hluta. 

Bayern München verð-
leggur Hargreaves hátt

 Það er ekkert lát á góðu 
gengi Dallas Mavericks í NBA-
deildinni en liðið vann sinn þrett-
ánda leik í röð þegar það sótti San 
Antonio Spurs heim. Dirk Nowitz-
ki skoraði 36 stig í fimm stiga sigri 
Dallas, 90-85. Þetta var þriðji 
tapleikur Spurs í röð og þar að 
auki þriðji sigur Dallas í röð í San 
Antonio og ekki laust við að Dallas 
sé að ná taki á nágrönnum sínum.

„Við spiluðum ekki vel framan 
af. Spurs fékk að gera allt sem það 
vildi og þeir voru á undan í alla 
lausa bolta og tóku allt of mörg 
sóknarfráköst,“ sagði Nowitzki en 
stigin 36 hjá honum voru hans 
besta frammistaða á þessari leik-
tíð. „Það var miklu betri vinna hjá 
okkur í síðari hálfleik og þá sýnd-
um við okkar rétta andlit.“

Josh Howard var næststiga-
hæstur hjá Dallas með 18 stig og 
12 fráköst. Manu Ginobili var 
bestur hjá Spurs og skoraði 25 
stig. Tim Duncan var með 18 stig 
og Tony Parker 15.

„Við þurftum sárlega á sigri að 
halda í þessum leik en það reynd-

ist okkur erfitt að sigra því Dallas 
var einfaldlega betra liðið að 
þessu sinni,“ sagði Ginobili. „Við 
verðum að vakna og átta okkur á 
því að við þurfum að bæta okkar 
leik stórlega.“

Gregg Popovich, þjálfari Spurs, 

var jákvæðari en Manu Ginobili 
og hrósaði sínum mönnum í hás-
tert fyrir framlagið í leiknum. 
Sagði þá hafa gert sitt besta og 
meira væri ekki hægt að fara fram 
á af sínu liði.

Nowitzki leiddi Mavericks 
til sigurs gegn San Antonio

 Bill Cowher var með þekkt-
asta kjálkann í NFL-deildinni. 
Hann leit út fyrir að vera úr 
graníti og það sagði heilmikið um 
hans stjórnunarstíl sem var 
harður og grimmur og fáir 
geisluðu af eins miklum sigur-
vilja.

Einu ári eftir að hafa loksins 
unnið Super Bowl með Pittsburgh 
Steelers hefur Cowher sagt starfi 
sínu lausu en lítið gekk í titilvörn-
inni og liðið komst ekki í úrslita-
keppnina. Cowher var búinn að 
stýra liðinu í 15 ár.

Svo virtist sem sigur í Super 
Bowl hefði náð að róa keppnis-
skapið í Cowher því hann var 
talinn hafa brosað meira á þessari 
leiktíð en mörg önnur ár og það 
þrátt fyrir að liðið tapaði mörgum 
leikjum. Ekki er vitað hvað hann 
gerir í kjölfarið.

Hættur með 
Steelers



Enski bikarinn:

 Miðjumaðurinn Michael 
Carrick hefur verið undir smásjá í 
allan vetur í kjölfar þess að 
Manchester United greiddi Tot-
tenham rúmar 18 milljónir punda 
fyrir leikmanninn. Stuðningsmenn 
United eru mishrifnir af Carrick 
sem hefur fengið að spila mikið 
með United í vetur og staðið sig 
þokkalega að flestra mati.

„Ég hef mikið fengið að spila og 
er mjög ánægður með það. Þetta 
hefur bara gengið vel. Við erum á 
góðum stað á töflunni eftir jóla-
vertíðina og það heldur mönnum 

jákvæðum. Hvað varðar mig sjálf-
an þá get ég betur og þarf að bæta 
minn leik. Ég legg hart að mér við 
það,“ sagði Carrick sem er ánægð-
ur með þá samkeppni sem er um 
stöður hjá félaginu.

„Þótt það sé barist um sæti þá 
kemur mönnum vel saman. Stjór-
inn á það til að hrista upp í hlutun-
um og það er bara fínt. Það heldur 
mönnum á tánum sem er nauðsyn-
legt. Meira að segja á æfingum 
verða menn að vera á tánum ef 
þeir ætla að halda sæti sínu.“

Þarf að bæta leik minn 
og legg hart að mér

 Úrslitakeppni NFL-deildar-
innar hófst í gærkvöldi með 
tveimur leikjum. Þá heimsótti 
Kansas hið magnaða sóknarlið 
Indianapolis og sveiflukennt lið 
Dallas reyndi að koma á óvart á 
hinum gríðarlega sterka heima-
velli Seattle.

Í dag fara síðan fram tveir 
leikir. New York Jets heimsótti 
New England Patriots, sem 
margir spá góðu gengi, og í 
kvöldleiknum tekur Philadelphia 
á móti New York Giants. Sá leikur 
er sýndur á Sýn og hefst útsend-
ing rétt fyrir 22.

Úrslitakeppnin 
hafin

 Íþrótta- og Ólympíu–
sambandið stóð fyrir öflugu 
lyfjaeftirliti á nýliðnu ári en alls 
voru tekin 146 lyfjapróf sem er 
það mesta sem hefur verið gert á 
einu ári hingað til. 

Á heimasíðu ÍSÍ er lyfjaprófaár-
ið gert upp. Skiptingin var þannig 
að af þessum 146 prófum voru 85 
(59%) tekin í keppni og 59 (41%) 
utan keppni. Af þeim prófum sem 
tekin voru í keppni voru 51 
sýnanna (60 %) frá karlmönnum og 
34 (40%) frá konum. Hins vegar 
voru 40 (67%) sýni frá karlmönn-
um og 19 (32%) sýni frá kvenmönn-
um tekin utan keppni. 

Á síðunni kemur fram að 
lyfjaeftirlit og fræðsla verði enn 
aukin árið 2007. Ekki hafa 
ennborist niðurstöður allra sýna 
sem tekin voru á árinu en búið er 
að dæma vegna eins brots á 
lyfjareglum árið 2006.

Aldrei fleiri 
lyfjapróf tekin

 Þrjú úrvalsdeildarlið 
féllu út úr ensku bikarkeppninni í 
gær, Sheffield United, Wigan og 
Charlton. Síðastnefnda liðið hefur 
fallið úr báðum bikarkeppnunum 
eftir að hafa tapað fyrir liðum í 
neðri deildum en þá er það í mjög 
erfiðri stöðu í deildinni. 

Í gær tapaði Charlton 2-0 fyrri 
Nottingham Forest sem leikur í 
þriðju efstu deild ensku knatt-
spyrnunnar en hvorki Hermann 
Hreiðarsson né Rúrik Gíslason 
voru í leikmannahópi Charlton. 
Swansea er í sömu deild og 
Nottingham Forest en liðið rúllaði 
óvænt yfir Sheffield United 3-0. 
Þá tapaði Wigan fyrir Portsmouth 
1-0 en bæði lið eru í úrvalsdeild-
inni.

Þá gerði Middlesbrough aðeins 
1-1 jafntefli gegn Hull sem er í 
botnbaráttu 1. deildarinnar. „Það 
segir sig sjálft að við erum ekki 
sáttir við þessi úrslit, það var 
klárlega vanmat á ferðinni. Við 
getum þó huggað okkur við það 
að við fáum annað tækifæri öfugt 
við önnur úrvalsdeildarlið sem 
féllu út,“ sagði Mark Viduka sem 
kom Middlesbrough yfir í gær.

Nokkur óvænt 
úrslit í gær

 „Þegar leikhléið var 
búið og ég var að labba á vítalínuna
þá reyndi ég bara ekkert að hugsa 
út í mikilvægi þess að ég myndi 
hitta. Ég tók þetta bara eins og öll 
önnur víti sem ég tek,“ sagði Axel 
Kárason, leikmaður Skallagríms, 
sem tryggði sínum mönnum sigur 
á heimavelli gegn Keflavík með 
því að setja niður tvö vítaskot 
undir lok leiksins. Borgnesingar 
voru yfir nær allan leikinn en 
undir lokin myndaðist óvænt 
spenna. Á endanum tókst Skalla-
grími þó að landa sigrinum 100-98 
og Valur Ingimundarson, þjálfari 
Skallagríms, bar sigurorð af Sig-
urði bróður sínum sem þjálfar 
Keflavíkurliðið.

„Þeir komu með svæðisvörnina 
á lokakaflanum og þá leituðum við 
inn á Flake. Það er munur á því að 

taka mörg þriggja stiga skot og að 
spila bara upp á þau, við gerðum 
það síðarnefnda. Þeir voru mjög 
góðir í seinni hálfleik og Maggi 
(Magnús Þór Gunnarsson) átti 
stórleik í síðasta kafla leiksins og 
átti stóran þátt í því að þeir náðu 
að koma svona til baka,“ sagði 
Axel. Skallagrímur hafði sautján 
stiga forskot í hálfleik en gestirnir 
komu ákveðnir til leiks í síðari 
hálfleiks og var staðan jöfn 98-98 
þegar Axel fór á vítalínuna á loka-
sekúndunum.

„Með þessum sigri tókst okkur 
að komast aftur í þennan pakka 
sem hefur skapast á toppi deildar-
innar. Við duttum aðeins af spor-
inu milli jóla og nýárs í leiknum 
gegn ÍR. Næstu tveir deildarleikir 
verða mjög mikilvægir fyrir 
okkur, Njarðvík á útivelli og svo 

KR heima. Það er óvanalegt en 
stórskemmtilegt hvernig þetta 
hefur spilast og það má ekkert út 
af bera. Þá eru fleiri stórleikir í 
deildinni en áður,“ sagði Axel. 
Skallagrímur hefur átján stig en 
þar fyrir ofan eru Njarðvík og KR 
með tuttugu stig, liðin tvö sem 
Borgnesingar mæta í næstu leikj-
um.

Darrel Flake var stigahæstur í 
liði Skallagríms með 29 stig en 
Dimitar Karadzovski var með 24. 
Magnús Þór Gunnarsson var besti 
leikmaður Keflavíkur en hann 
skoraði 30 stig.

Óvænt spenna undir lok leiksins

 Igor Surkis, forseti 
Dynamo Kiev, sagði í viðtali í gær 
að Andriy Shevchenko væri 
hvenær sem er velkominn aftur 
til félagsins. Surkis seldi leik-
manninn á sínum tíma til ítalska 
liðsins AC Milan en þessi þrítugi 
sóknarmaður hefur alls ekki 
fundið sig hjá Englandsmeistur-
um Chelsea í vetur.

„Að fara til Chelsea voru 
stærstu mistök sem hann hefur 
gert á sínum ferli. Silvio Berlus-
coni, forseti AC Milan, mun aldrei 
taka við honum aftur en ég vonast 
til að geta lokkað hann aftur til 
Dynamo,“ sagði Surkis.

Stærstu mistök 
á ferli hans

 Það var sannkallaður 
stórleikur í enska bikarnum í gær 
þegar Liverpool tók á móti Arsen-
al. Gestirnir sýndu heimamönnum 
enga virðingu og unnu mjög ljúfan 
sigur, 1-3.

Það blés ekki byrlega fyrir 
heimamönnum í leikhléi því Tékk-
inn Thomas Rosicky skoraði tvö 
glæsileg mörk undir lok fyrri hálf-
leiks og gestirnir leiddu með tveim 
mörkum í leikhléi, 0-2. Heima-
menn rifu sig upp af afturendan-
um í síðari hálfleik enda allt að 
vinna og engu að tapa eins og stað-
an var orðin.

Pressa þeirra að marki Arsenal 
jókst stöðugt og markið lá í loft-
inu. Stíflan brast þegar tuttugu 
mínútur lifðu leiks. Þá skallaði 
Peter Crouch að marki eftir horn-
spyrnu, Dirk Kuyt framlengdi 
skallanum fram hjá Almunia í 
marki Arsenal.

Lokamínútur leiksins voru 
spennuþrungnar en það var 
franski snillingurinn Thierry 
Henry sem tryggði Arsenal sigur-
inn sjö mínútum fyrir leikslok 
með marki sem var stórkostlegt 
einstaklingsframtak. Jamie 
Carragher á reyndar hlut í mark-
inu eftir klaufalegan varnarleik 
og Jerzy Dudek hefði hugsanlega 
getað gert betur sem og í fyrsta 
markinu í leiknum. Allur vindur 
var úr heimamönnum í kjölfarið 
og Arsenal fagnaði sætum sigri.

Það er allt annar bragur á 
Arsenal-liðinu með tilkomu Henry 
sem var gríðarlega sáttur í leiks-
lok.

„Menn voru virkilega tilbúnir 
að leggja mikið á sig í dag og þá 
allir sem einn. Þeir pressuðu 
okkur stíft síðustu 20 mínúturnar 
og ég verð að segja að ég ber mikla 
virðingu fyrir þessum velli og 
áhorfendum hérna. Það er ekki 
ónýtt að geta þaggað niður í slík-
um áhorfendum,“ sagði Henry en 
hinn markaskorarinn, Rosicky, 
sagðist hafa ætlað að gefa á Henry 

í öðru marki sínu en síðan hætt 
við.

Hann hrósaði Henry í hástert 
og sagði það skipta liðið miklu að 
hann væri farinn að leika með lið-

inu á nýjan leik og ef eitthvað mið 
er tekið af frammistöðu hans í 
gær þá er hann svo sannarlega á 
réttri leið á nýjan leik.

Arsenal gerði sér lítið fyrir og skellti Liverpool á Anfield í gær, 1-3. Rosicky skor-
aði tvö mörk en Henry gerði út um leikinn með frábæru marki í lokin.
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Legal
Þriðja þáttaröðin í þessu bráðfyndna
lögfræðidrama hefur göngu sína á 
SkjáEinum í kvöld. Sérvitringarnir
Alan Shore og Denny Crane er
mættir til leiks á ný, skrautlegri en
nokkru sinni fyrr.

Hefst í kvöld 

kl. 21.30



„Bók ársins: Minnislausa stelpan 
frá Stokkseyri. Margrét Frímanns-
dóttir heimfærir endurminningar 
Thelmu Ásdísardóttur upp á sjálfa 
sig.“ Þessa færslu er að finna á 
vefsíðunni Múrinn.is en þar eru 
rifjuð upp markverðustu atvik 
ársins 2006. Undir hana skrifa 
meðal annars bræðurnir Sverrir 
og Ármann Jakobssynir auk systur 
þeirra, Katrín Jakobsdóttir sem 
gegnir stöðu varaformanns hjá 
vinstri grænum. 

„Þetta er grín og skal viðurkenna 
það að margir þeirra brandara sem 
birtast á síðunni eru ekkert sérstak-
lega smekklegir,“ segir Katrín. 
„Þetta er hins vegar ekki í fyrsta 
sinn sem fólk er óánægt með spaug 
af þessu tagi,“ bætir hún við. 

Katrín áréttar að sá sem skrifaði 
brandarann hafi haft í huga grein 
Jóns Baldvins Hannibalssonar um 
bókina en hún birtist í Lesbók 
Morgunblaðsins. „Þar líkir Jón 
Baldvin sumu úr bók Margrétar við 
hið versta heimilisofbeldi og brand-

arinn er því tilvísun í 
þau skrif. Viðkom-

andi fannst orð Jóns Baldvins því 
fara langt yfir strikið,“ útskýrir 
Katrín. Í gær var síðan birt athuga-
semd frá hluta af ritstjórn vefsíð-
unnar á síðunni þar sem brandarinn 
var útskýrður enn frekar.

Ekki hefur hins vegar staðið á 
viðbrögðum við þessari færslu og 
skrifaði Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík, langa 

hneykslunargrein 
um málið á vef-
síðu sinni. „Ég 

hef séð ýmislegt þegar kemur að 
pólitísku karpi og þó ég sé enginn 
sérstakur stuðningsmaður Margrét-
ar Frímannsdóttur, þá finnst mér 
þetta ómaklegar árásir á hana og 
ósmekklegt að tengja æviminningar 
hennar við þolraunir Telmu Ásdísar-
dóttur. Menn geta grínast en þetta er 
ekki fyndið. Margrét hefur augljós-
lega snert viðkvæmar taugar með 
bók sinni,“ segir Björn Ingi og bætir 
við að þetta hljóti að springa framan 
í ritstjórnarmeðlimi Múrsins. 

„Æi, greyin,“ segir Margrét 
Frímannsdóttir sem ekki hafði heyrt 
af þessari færslu fyrr en hún var 
lesin upp fyrir hana í símanum. 
„Gagnvart Telmu er þetta ótrúlega 
smekklaust og ég er eiginlega bara 
alveg hissa,“ lýsir hún yfir. Miðað 
við viðbrögðin við þessum brandara 
væri ef til vill nærtækast að rifja 
upp orð Þorsteins Guðmundssonar. 
„Látið fagmenn um grínið.“

Trommarabræðurnir Hanni og 
Halli Bachmann eru nú að leggja 
lokahönd á undirbúning flutninga 
til Kaupmannahafnar og eru 
orðnir nokkuð spenntir. „Það er 
heilmikið sem þarf að græja fyrir 
þetta,“ segir Hanni en þeir bræð-
ur eru á þönum um allan bæ í 
útréttingum þessa síðustu daga 
fyrir flutningana. „Við flytjum í 
lok vikunnar og erum komnir 
með vinnu við að mála til að byrja 
með og íbúð á mjög góðum stað,“ 
bætir Hanni við en þeir bræður 
hafa báðir starfað við húsamálun 
hér heima og því þaulvanir slíku. 

Bræðurnir tóku ákvörðunina 
síðastliðið sumar um að flytja út 
um áramótin enda voru þeir báðir 
einhleypir. „Við pössuðum okkur 
vel á að ganga ekki út í millitíð-
inni,“ segir Hanni og hlær. 

Hanni, sem hefur verið 
trommuleikari í Skítamóral frá 
upphafi, segir hljómsveitina nú 
vera komna í frí og algjörlega 
óráðið hvort eða hvenær hún taki 
upp þráðinn aftur. „Það er best að 
vera ekki með neinar yfirlýsingar 
um það því við gætum þess vegna 
komið saman eftir tvö ár eða tíu 
og jafnvel bara um páskana.“ 

Hljómsveitin Oxford, sem Halli 
hefur leikið með á trommur 
undanfarið, mun hins vegar halda 
áfram að spila en meðlimirnir 
hafa fengið Egil Rafnsson til að 
fylla skarð Halla. 

Hanni játar að þrátt fyrir að 
þeir bræður séu mjög spenntir þá 
séu þeir með nettan kvíðahnút líka 
enda stórt skref að flytja milli 
landa.

Fegnir að vera einhleypir

... fær rithöfundurinn Ólafur 
Jóhann Ólafsson en bók hans 
Aldingarðurinn var nýlega 
útnefnd ein af þremur bestu 
bókum síðasta árs af Pulitzer-
verðlaunahafanum Judith 
Miller.

„Þetta flokkast ekki einu sinni undir kjaftasögur. Þetta er ekki svara-
vert en svona viðbrögð voru náttúrlega viðbúin,“ segir Magni Ásgeirs-
son aðspurður um þær kjaftasögur að söngkonan Dilana hafi komið upp 
á milli hans og Eyrúnar Haraldsdóttur. Allt hefur verið morandi í slíkum 
gróusögum á netinu. Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær hafa 
Magni og Eyrún ákveðið að slíta samvistum og vakti sú ákvörðun mikla 
athygli hér heima og meðal aðdáenda hans.

Opinberri aðdáendasíðu Magna, magni-ficent.com, var lokað í gærmorg-
un eftir að einn notandi gekk svo langt að falsa frétt um þessar sögusagnir 
og notaði til þess útlit hinnar virtu fréttastofu CNN.com. Þegar síðan var 
opnuð aftur seinnipartinn var fréttin horfin en ekki stóð á hörðum við-
brögðum dyggra aðdáenda söngvarans við þessu uppátæki. „Þetta er svo 
tillitslaust og grimmdarlegt að það nær engri átt [...] Legg til að þessum 
aðila verði hent út enda eiga svona notendur ekki heima á aðdáendasíðu 
Magna,“ skrifar notandinn SmokyBay og aðrir taka í sama streng.

Á barnalandi.is hefur spjallsvæðið verið undirlagt af kjaftasögum í 
svipuðum dúr og segir Magni að þeir notendur sem breiði út slíkan 
óþverra ættu frekar að líta í eigin barm. Alls voru stofnaðir sautján spjall-
þræðir í kringum málið á svæðinu og er talið að yfir fimm þúsund notendur 
hafi skoðað eða tjáð sig um sambandsslit Magna og Eyrúnar.

Magni ósáttur við kjaftakellingar á netinu
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Íjólamánuðinum las ég einhvers 
staðar að litur jólanna í ár væri 

svartur. Ég man að ég brosti með 
sjálfum mér og hugsaði eitthvað á 
þá leið að enginn væri nú svo 
leiðitamur leiksoppur hippsins og 
kúlsins að hann léti telja sér trú 
um svoleiðis fásinnu. En svo fór 
ég í bankann.

vakti það athygli mína að 
neðan úr loftinu hjá gjaldkeranum 
hékk eitthvað kolsvart, oddhvasst 
og andstyggilegt flykki. Ég þurfti 
að virða það fyrir mér alllengi áður 
en mér varð ljóst að þetta átti að 
vera stjarna. Hún líktist nefnilega 
engri stjörnu, heldur mun frekar 
pyntingatóli úr einhvers konar 
sadómasókískri kynlífsdýflissu. 
Þegar ég litaðist betur um í bank-
anum sá ég líka á miðju gólfi 
grenitré sem engu var líkara en 
kviknað hefði í. Það var biksvart.

hef ég svosem enga sérstaka 
skoðun á því hver litur jólanna á 
að vera, þeir koma flestir til 
greina. Kertin standa á grænum 
greinum, gul og rauð og blá – 
þegar fellur hvít logndrífa á 
grund. Eini liturinn sem að mínu 
mati kemur alls ekki til greina er 
svartur, teljist hann yfirhöfuð til 
lita.

eru hátíð ljóss og friðar. Á 
jólunum er því fagnað að daginn 
tekur að lengja, að myrkrið tekur 
að víkja fyrir birtu. Margir, sem 
aðhyllast dýpri og andlegri sann-
leik í lífi sínu en þann einan sem 
varðar möndulhalla og snúning 
jarðar, tengja þessi tímamót enn-
fremur trú sinni á sigur lífsins á 
dauðanum, kærleikans á hatrinu 
og almennt alls þess sem ljós getur 
verið tákn fyrir á öllu því sem 
myrkur getur verið tákn fyrir. 
Jólastjarnan skín, hún rýfur 
myrkrið. Þess vegna er ekki bara 
táknfræðilega heldur beinlínis 
eðlisfræðilega rangt að hún geti 
verið svört. 

er svart. Það lýsir því 
einstaklega yfirgripsmikilli van-
þekkingu á eðli jólanna, jafnt sem 
ljósa- og sólstöðuhátíðar og sem 
fæðingarhátíðar Krists, að láta 
sér detta í hug að litur þeirra geti 
verið svartur. 

virðast afar lítil takmörk sett 
hve fólk getur verið reiðubúið til 
að varpa fyrir róða öllu sem telja 
mætti til sjálfstæðrar hugsunar til 
að elta tískustrauma af fullkom-
inni hlýðni. Ég vil því beina þeim 
tilmælum til tískulögga þjóðarinn-
ar að þær láti jólin í friði. Hina 352 
daga ársins mega þær mín vegna 
leika lausum hala. Er það ekki 
nóg?

Litur jólanna


