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I STARFSTÆ

Eru ekki tölvunördar

KIFÆRI

Spennandi
starfstækifæri
eru nú í boði
farsímaþjónustu
hjá alþjóðle
í yﬁr 170 löndum
gu farsímafyrirtæki
og er rík áhersla
með höfuðst
öðvar á Íslandi.
lögð á tæknileg
Leitað er eftir
Fyrirtækið veitir
ar nýjungar
á sviði alþjóðle
skapand
GSM
grar farsímaþ
alþjóðlegu umhverﬁ i og árangursdrifnum
jónustu.
einstaklingum
fyrir íslenskt
sem hafa áhuga
fyrirtæki í útrás
á að starfa með
og taka virkan
öﬂugri liðsheild
þátt í uppbyg
í
gingu þess.

MARKAÐSRÁ

ÐGJAFI

3TÒTFULLT BLAÈ AF ATVINNUAUGLÕSINGUM
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Starfssvið:
• Umsjón með
markaðsmálum
• Umsjón með
vöruþróun, ímyndar• Samstar
og vörumer
f við dreiﬁnga
kjastjórnun
raðila víða um
• Umsjón og
heim
þátttaka í sýningum
• Almanna
og ráðstefn
tengsl
um erlendis

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla
af markaðsmálum
• Menntun
á sviði markaðs
fræða æskileg
• Góðir sam
ki

SÖLUSTJÓR

I

Starfssvið:
• Ábyrgð og
umsjón með
sölumálum
• Greining
viðskiptatækifæra
og þróun farsímam
• Samskip
ti og aðstoð
arkaðar erlendis
við samstarf
• Gerð söluáætl
s- og dreiﬁaðil
ana og eftirfylgn
a
• Viðskipta
i
þróun

Hæfniskröfur:
• Góð re
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Boðið að sitja
fyrir í Playboy

Fagnaði fimmtugsafmælinu á Old Trafford

.ÕIR MÎGULEIKAR OPNAST VIÈ AÈ FLYTJAST TIL ,!
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,EIKVÎLLUR SK¹LD
SÎGUNNAR
*ËN !TLI *ËNASSON RITHÎF
UNDUR ER FYRSTI VIÈM¾L
ANDINN Å GREINAFLOKKI
&RÁTTABLAÈSINS UM
STÎÈU ÅSLENSKU
SK¹LDSÎGUNNAR
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LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið

Sunnudagur

að höfði
Manneklu má leysa Leitar
til að húðflúra
með viðbótargreiðslu
Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga bendir á einfalda lausn á skorti
Landspítalans á hjúkrunarfræðingum. Um einfalt kerfi viðbótargreiðslna er að
ræða. Fordæmi eru fyrir þessari leið. Svipaður kostur er til skoðunar á LSH.
(%),"2)'¨)3-, Formaður Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga bendir á að einfalt kerfi viðbótargreiðslna gæti leyst skort Landspítalans
á
hjúkrunarfræðingum.
Skortur á hjúkrunarfræðingum á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
var leystur á þennan hátt árið 1986.
Yfirstjórn FSA greiddi hjúkrunarfræðingum, sem réðu sig eða hækkuðu starfsprósentu sína í 100 prósent, viðbótargreiðslu sem nam
37,6 prósentum af byrjunarlaunum. Þessi aðgerð leysti mannekluvanda sjúkrahússins á skömmum
tíma og leiddi til hagkvæmni í
rekstri spítalans og stöðugt vinnuafl bætti þjónustu.
Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, vekur athygli á þessu og spyr
hvort þetta sé möguleg lausn á sam-

bærilegum og viðvarandi vanda á
Landspítalanum. Hún bendir á að
meðalstarfshlutfall
hjúkrunarfræðinga í félaginu sé 80 prósent
og fjölmargir hjúkrunarfræðingar
vinni utan LSH. „Ég er að hvetja til
að þessi möguleiki verði skoðaður
vegna þess vanda sem spítalinn
glímir við og kostnaðar sem hann
þarf að bera vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og hvernig það
kemur niður á þjónustu við sjúklinga. Við verðum að finna útgönguleið.“
Viðbótargreiðsla FSA til hjúkrunarfræðinga 1986 nam 78.960
krónum miðað við 210 þúsund
króna grunnlaun hjúkrunarfræðings í dag. „Þetta leysti vanda FSA
á stuttum tíma. Margir hjúkrunarfræðingar juku starfshlutfall sitt
auk þess sem aðrir nýir komu til

starfa.“ Elsa bendir á að ef 500
hjúkrunarfræðingar á LSH hækkuðu starfsprósentu sína um 20 prósent myndi það jafngilda 100 nýjum
stöðugildum og leysa vanda spítalans.
Magnús Pétursson, forstjóri
LSH, segir að viðbótargreiðslur til
hjúkrunarfræðinga séu einn þeirra
kosta sem ræddir hafi verið en að
kjarasamningar takmarki svigrúm
spítalans. „En við höfum einnig
rætt hvernig má auðvelda að manna
einstakar vaktir. Þegar vaktaálagið
eykst og mikið er um útköll, eins og
um helgar, þá erum við að athuga
hvort komi til álita að gera eitthvað
sérstakt. Okkar aðgerðir miðast við
að draga úr yfirvinnu því hún er
um 60 prósentum dýrari en dagvinna. Ef þessi leið er fær þá yrði
hún örugglega til bóta.“
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

34*«2.-, Kristján Þór Júlíus-

son, fyrrverandi bæjarstjóri á
Akureyri og verðandi þingmaður
Norðausturkjördæmis,
ætlar
ekki að flytjast búferlum til
Reykjavíkur þótt Alþingi starfi í
höfuðborginni. Hann segir að á
meðan Reykjavíkurflugvöllur sé
þar sem hann er nú, taki ferðin
frá Akureyri til Reykjavíkur ekki
lengri tíma en frá Hveragerði,
Reykjanesbæ eða jafnvel Mosfellsbæ. Að auki hafi fjarskiptatækninni fleygt fram.
„Við Íslendingar rekum fyrir-

tæki í útlöndum án þess að búa
þar og ég spyr hvort nauðsynlegt
sé að allir sem taka þátt í störfum
sem þjóna allri þjóðinni búi á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef svarað
því neitandi og vil fá tækifæri til
að láta á það reyna.“
Í viðtali við Fréttablaðið í dag
hleypur Kristján yfir tuttugu ára
feril sinn sem bæjarstjóri og rifjar upp árin á Dalvík, Ísafirði og
Akureyri. Hann ætlar að tala
röddu landsbyggðarinnar á þingi
enda full þörf á.
„Það verður sífellt meira bil á

milli þess sem
við
köllum
landsbyggð og
höfuðborgarsvæði. Landsbyggðin þykir
ekki hipp og
kúl, svo maður
sletti, og ég held
að það sé bráðnauðsynlegt
+2)34*. ¶«2
fyrir
þetta
*²,¥533/.
örsamfélag 300
þúsund manna að vinna gegn
svona aðskilnaði.“
BÖS  SJ¹ SÅÈU 

,/.$/. !0 Blane Dickinson leitar
nú ákaft að höfði til að húðflúra.
Dickinson er rúmlega þrítugur
húðflúrlistamaður í Bretlandi.
Hann hefur fengið þá nýstárlegu
hugmynd að skreyta höfuð með
mynd af dæmigerðum breskum
morgunmat. En til þess vantar
hann mann eða konu sem er til í
að veita honum aðgang að
höfuðleðri sínu.
Hugmynd Dickinsons er að
teikna hníf og gaffal hvort sínum
megin höfuðsins á bak við eyrun.
Síðan verður flúraður diskur á
milli með spældum eggjum,
beikoni og pylsum og öðru
hefðbundnu góðgæti, „en ég er
alveg til í að gera breytingar til
að hæfa smekk eða bakgrunni
hvers sem er,“ segir listamaðurinn.
„Ég hef gaman af því að fá fólk
til að hugsa,“ segir Dickinson til
útskýringar.
GB
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5MHVERFISSLYS VIÈ .OREGSSTRENDUR ÖEGAR FLUTNINGASKIPIÈ 3ERVER STRANDAÈI

¶RÅR H¹LFÖRÅTUGIR 3ELFYSSINGAR

 TONN AF OLÅU FËRU Å SJËINN

Óku á vegrið
undir áhrifum

./2%'52 Talið er að um 300 tonn af

olíu hafi runnið í sjóinn undan
vesturströnd Noregs eftir að kýpverska flutningaskipið Server
strandaði á skerjum undan eyjunni Fedja í Hörðalandi síðdegis á
föstudag. Alls 25 skipverjum var
bjargað en skipið liðaðist fljótlega
í sundur í öldurótinu við ströndina. Afturhluti þess sökk en framhlutinn var dreginn að landi í gær.
Í skipinu voru á bilinu 600 til 700
tonn en ekki er talið að olía hafi
sokkið með aftari helmingi skipsins.
Skipið, sem var um 180 metrar
á lengd, er skráð á Kýpur en í eigu
grískrar útgerðar. Enginn farmur

Siggi, fáið þið borgað Í blíðu
og stríðu?
¶AÈ ER ALFARIÈ UNDIR LANDSLIÈINU
KOMIÈ
3TOFNUÈ HAFA VERIÈ SAMTÎKIN ¥ BLÅÈU OG
STRÅÈU TIL STUÈNINGS ÅSLENSKA LANDSLIÈINU Å
HANDKNATTLEIK 3IGURÈUR 6ALUR 3VEINSSON
HANDKNATTLEIKSMAÈUR ER Å HEIÈURSSTJËRN
SAMTAKANNA

3NJËSLEÈI RAKST Å ¹RBAKKA

Beinbrotnaði í
vélsleðaslysi
,®'2%',5-, Hálfþrítugur

vélsleðamaður var fluttur með
þyrlu Landhelgisgæslunnar til
Reykjavíkur í gær eftir slys
nærri Vík í Mýrdal.
Maðurinn var á ferð ásamt
þremur félögum sínum og var á
leið yfir Kerlingardalsá um
hádegisbil í gær þegar sleðinn
rakst harkalega í bakka árinnar
og honum hvolfdi ofan á manninn
með þeim afleiðingum að hann
meiddist nokkuð.
Maðurinn er talinn hafa hlotið
einhver beinbrot en ekki fengust
nánari upplýsingar um líðan hans.
SH

¥BÒÈARHÒS ¹ 6OPNAFIRÈI BRANN

Innlyksa konu
bjargað úr eldi
"25.) Kona um fimmtugt
bjargaðist úr eldsvoða á Vopnafirði í fyrrinótt. Slökkvilið var
kallað út rétt fyrir klukkan fimm
og stóð þá efri hæð tveggja hæða
einbýlishúss í ljósum logum.
Kona sem í húsinu var
tilkynnti sjálf um eldinn og var
þá innikróuð í húsinu. Þegar
slökkvilið bar að garði hafði
konan brotið rúðu í glugga og var
á leið út um hann. Henni var
síðan hjálpað niður.
Vel gekk að slökkva eldinn.
Konan fékk aðhlynningu á
heilsugæslustöð bæjarins en
slapp við reykeitrun. Upptök
eldsins eru í rannsókn.
SH
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!FHÎFAÈI  ¹RA DËTTUR SÅNA
,ÎGREGLAN Å .ORÈUR +ARËLÅNUFYLKI Å
"ANDARÅKJUNUM LEITAR NÒ AÈ  ¹RA
MANNI SEM GRUNAÈUR ER UM AÈ HAFA
AFHÎFÈAÈ FJÎGURRA ¹RA GAMLA DËTTUR
SÅNA -ËÈIR STÒLKUNNAR FANN HANA Å ÖVÅ
¹STANDI ¹ HEIMILI ÖEIRRA ¹ FÎSTUDAG

,®'2%',5-, Þrír menn á

&2 3,9334!¨ 3KIPIÈ 3ERVER BROTNAÈI

Å TVENNT OG  TONN AF OLÅU RUNNU Å
SJËINN &REMRI HLUTI SKIPSINS VAR DREGINN Å
LAND
-9.$!&0

una upp. Veður á strandstað hefur
verið óhagstætt og torveldað
hreinsun.
SH¹

Hagnaður Betsson
var 200 milljónir
Straumur-Burðarás er stærsti hluthafinn í Betsson. Stjórnarformaðurinn vill
ekki gefa það upp hversu margir Íslendingar hafa spilað hjá Betsson. Ólöglegt
er að birta auglýsingar veðmálafyrirtækja sem hafa ekki happdrættisleyfi.
6%¨-, Sænska veðmálafyrirtækið Betsson, sem að sögn Júlíusar
Þórs Júlíussonar er vinsælasta
erlenda fjárhættuspilasíðan hjá
þeim Íslendingum sem leita sér
aðstoðar vegna spilafíknar á netinu, græddi rúmar 200 milljónir
króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2006. Straumur-Burðarás á
28,1 prósents hlut í Betsson og
Skúli Valberg Ólafsson situr í
stjórn þess fyrir hönd Straums.
Betsson er eina erlenda fjárhættuspilasíðan sem er með
íslenskt notendaviðmót á heimasíðunni sinni. Auglýsingar frá
fyrirtækinu hafa birst í íslenskum fjölmiðlum frá því á fyrri
hluta síðasta árs. En í íslenskum
lögum um happdrætti kemur
fram að það varði sektum eða
fangelsisvist að auglýsa happdrætti sem ekki hefur verið veitt
leyfi fyrir hér á Íslandi. Þrátt
fyrir þetta auglýsir Betsson enn
þá í fjölmiðlum. Lögreglan hefur
verið með fyrirtækið og auglýsingar þess til rannsóknar frá því
á fyrri hluta síðasta árs. Ekki náðist í Hörð Jóhannesson, aðstoðarlögreglustjóra lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu, í gær til að
spyrja hann um framgang rannsóknarinnar.
Pontus Lindwall, stjórnarformaður Betsson, vill ekki gefa upplýsingar um hversu margir hafa
spilað fjárhættuspil á heimasíðu
fyrirtækisins, né hversu miklum
fjármunum þeir hafa eytt, því það
stríði gegn reglum fyrirtækisins.
Stjórnarformaðurinn segir að
ef sett verða lög hér á landi sem
banni Íslendingum að spila fjár-

0/.453 ,).$7!,, 3TJËRN

ARFORMAÈUR S¾NSKA VEÈ
M¹LAFYRIRT¾KISINS "ETSSON
VILL EKKI GEFA UPP HVERSU
MARGIR ¥SLENDINGAR SPILA
FJ¹RH¾TTUSPIL ¹ HEIMASÅÈU
FYRIRT¾KISINS NÁ HVERSU
MIKLU ÖEIR HAFA EYTT

"%433/. %R EINA ERLENDA

FJ¹RH¾TTUSPILASÅÈAN MEÈ
ÅSLENSKU NOTENDAVIÈMËTI

Fólk á að fá að velja
sjálft hvað það gerir við
peningana sína.
0/.453 ,).$7!,,
34*«2.!2&/2-!¨52 "%433/.

hættuspil með kredikortum sínum
á erlendum heimasíðum, eins og
Júlíus Þór hyggst leggja til við
Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, líti hann á það sem
ofbeldi af hendi ríkisvaldsins.
„Fólk á að fá að velja sjálft hvað
það gerir við peningana sína.“
Að sögn Pontusar knúði sænska
ríkið Betsson til að flytja höfuð-

stöðvar sínar til Möltu og hefur
það happdrættisleyfi þar. Pontus
segir að rök sænska ríkisins hafi
verið þau að fjárhættuspil geti
haft slæmar félagslegar afleiðingar í för með sér fyrir fólk.
Pontus segir að Betsson myndi
gjarnan vilja vera með útibú á
Íslandi ef íslensk stjórnvöld vilja
veita þeim happdrættisleyfi. „Við
viljum fá happdrættisleyfi og
greiða skatta í þeim löndum þar
sem við seljum þjónustu okkar, en
sænska ríkið hefur ekki viljað
veita okkur slíkt leyfi,“ segir
Pontus og bætir því við að Betsson
muni að öllu óbreyttu halda áfram
að selja þjónustu sína á Íslandi.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

þrítugsaldri voru færðir í
fangageymslur lögreglunnar á
Selfossi eftir að ökumaður bíls
sem þeir voru í ók utan í vegrið í
Svínahrauni um sjöleytið í
gærmorgun. Ljóst þykir að
mennirnir hafi verið undir
áhrifum áfengis eða fíkniefna.
Þeir voru yfirheyrðir í gærdag
og tekin úr þeim blóð- og þvagsýni. Varðstjóri lögreglu segir
mennina vera svokallaða góðkunningja lögreglunnar.
Ekki er búist við að viðgerðin á
vegriðinu taki langan tíma. Bíll
mannanna er óökufær eftir
óhappið.
SH
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HERRANN AL -ALIKI OG R¾DDI VIÈ HANN

&YRSTA HEIMSËKNIN Å RÒMT ¹R

Hillary Clinton
fundaði í Írak
"!'$!$ !0 Öldungadeildarþing-

maðurinn og fyrrverandi
forsetafrúin Hillary Rodham
Clinton kom til Íraks í gær til að
funda með bandarískum og
íröskum ráðamönnum. Bandaríkjaþing, undir stjórn demókrata, hefur mótmælt harðlega
ákvörðun Bush forseta um að
senda 21.500 hermenn til viðbótar
til Íraks. Clinton hitti forsætisráðherra landsins, Nouri alMaliki, í gær. Hún hafði ekki
komið til Íraks í rúmt ár.
Clinton fór í förina ásamt
öldungadeildarþingmönnunum
Evan Bayh, demókrata frá
Indiana-ríki og John McHugh,
repúblikana frá New York.
SH

,OÈNUKVËTA ÒTHLUTAÈ

143.000 lestir í
hlut Íslendinga
3*6!2²46%'52 Fiskistofa hefur
úthlutað aflamarki í loðnu í
samræmi við ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins um að gefa út
byrjunarkvóta upp á 180 þúsund
tonn. Börkur NK frá Neskaupstað
er með mestan byrjunarkvóta,
10.754 tonn.
Af byrjunarkvótanum koma alls
143.835 tonn í hlut íslenskra skipa.
Alls fá 32 skip úthlutað loðnukvóta
en fimm kvótahæstu skipin eru:
Börkur NK – 10.754 tonn, Ingunn
AK – 8530 tonn, Faxi RE – 8007
tonn, Sigurður VE – 7818 tonn og
Antares VE – 7287 tonn.
SH¹

6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR LEIÈIR LISTA FRAMSËKNARMANNA Å .ORÈAUSTURKJÎRD¾MI

Lyklakippur
sem rata

Þetta er sigurstranglegur listi
inu segir Valgerður allt hægt í
pólitík. „Vissulega vorum við
heppin síðast en miðað við þennan glæsilega lista og þetta kraftmikla fólk sýnist mér við vera til
alls líkleg.“

PI PAR • SÍA • 60890

34*«2.-, Valgerður Sverrisdótt-

Í hverjum dælulykli er örgjörvi sem Atlantsolía getur
lesið og þar með fundið út hver eigandi lyklanna er.
Reglulega komast týndar lyklakippur til skila af
þessari ástæðu.
Enn ein góð ástæða þess að fá sér
dælulykil frá Atlantsolíu!

var um borð og skipið á leið til
Múrmansk í Norðvestur-Rússlandi.
Síðan í nótt hefur olían borist
með ströndinni. Tor Christian
Sletner, yfirmaður norsku strandgæslunnar, segir veður á strandstað torvelda hreinsun og umhverfisverndarsinnar segja að líkast til
kosti það tugi milljarða norskra
króna að hreinsa upp olíuna sem
hafi töluverð áhrif á dýralíf á
svæðinu. Verndarsvæði fugla
norðvestur af Björgvin er talið í
mikilli hættu vegna olíulekans og
segja sérfræðingar hjá norsku
mengunarvörnunum að það geti
tekið allt að hálft ár að hreinsa olí-

Sími: 591-3100 og www.atlantsolia.is

ir utanríkisráðherra hlaut 301
atkvæði í fyrsta sæti í kosningu á
lista framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi. Kosið var á aukakjördæmisþingi í Mývatnssveit í
gær. Birkir Jón Jónsson alþingismaður hafnaði í öðru sæti og Höskuldur Þór Þórhallsson lögmaður í
því þriðja.
335 greiddu atkvæði en 419
höfðu seturétt á þinginu. 324
atkvæði voru gild.
Í fjórða sæti varð Huld Aðalbjarnardóttir og Jón Björn Hákonarson varð fimmti.
Framsóknarflokkurinn á fjóra
þingmenn í kjördæminu en Jón
Kristjánsson og Dagný Jónsdóttir
gáfu ekki kost á sér til endurkjörs.
„Þetta er glæsilegur og sigurstranglegur listi,“ segir Valgerður
Sverrisdóttir. Hún bendir á að

BÖS
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meðalaldur þeirra sem skipa tíu
efstu sætin sé 35,4 ár og kveðst
hlakka til að takast á við kosningabaráttuna með þessu unga fólki.
Spurð hvort hún telji flokkinn
eiga möguleika á að halda sínum
fjórum þingmönnum í kjördæm-

 ATKV¾ÈI
Å  S¾TI
"IRKIR *ËN *ËNSSON
 ATKV¾ÈI
Å   S¾TI
(ÎSKULDUR ¶ ¶ËRHALLSSON  ATKV¾ÈI
Å   S¾TI
(ULD !ÈALBJARNARDËTTIR
 ATKV¾ÈI
Å   S¾TI
*ËN "JÎRN (¹KONARSON
 ATKV¾ÈI
Å   S¾TI
3IGFÒS +ARLSSON
¶ËREY "IRNA *ËNSDËTTIR
"ORGHILDUR 3VERRISDËTTIR
!NNA +OLBRÒN RNADËTTIR
«LAFUR .ÅELS %IRÅKSSON

HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

STOKKHÓLMUR
ÍSLAND
REYKJAVÍK

BALTIMORE –
WASHINGTON
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
AMSTERDAM
GLASGOW
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

BARCELONA

SÉRTILBOÐ Í VETUR

BOSTON

Aðeins 39.900 kr.*

SÉRTILBOÐ Í VETUR

OSLÓ
MANCHESTER
Aðeins 19.900 kr.*

SÉRTILBOÐ Í VETUR

AMSTERDAM
FRANKFURT
Aðeins 24.900 kr.*

+ Bókaðu á www.icelandair.is – Munið 20% barnaafsláttinn.

HEIMSBORGIR Á
FLJÚGANDI TILBOÐSVERÐI
Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Vildarpunktar
Ferðaávísun gildir

*Innifalið í verði: flugfar og flugvallarskattar. Sölutímabil: 11. janúar til og með 17. janúar. Ferðatímabil: Boston, Osló og Manchester: 18. janúar til og með 13. mars. Amsterdam og Frankfurt: 25. janúar til og með 13. mars.
Bjóðum einnig flug og gistingu saman í pakka í þessum sömu borgum á framangreindu tímabili. Verð frá 33.700 kr.

SIA.IS ICE 35631 01/07
ÍSLENSKA

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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-ICHAEL *ACKSON K¾RÈUR

Skuldar yfir sjö
milljónir vegna
kaupa á lyfjum
,/3 !.'%,%3 !0

Lyfjafyrirtæki í
Bandaríkjunum
hefur farið í
mál við
popparann
Michael
Jackson vegna
vangoldinna
reikninga.
-)#(!%, *!#+3/. Fyrirtækið
fullyrðir að
Jackson skuldi yfir sjö milljónir
íslenskra króna fyrir lyfseðilsskyld lyf sem fyrirtækið hefur
útvegað honum síðustu tvö ár.
Fyrirtækið segist hafa gert
munnlegt samkomulag við
Jackson um að hann greiddi fyrir
lyfin og hafi sent honum reikninga mánaðarlega. Síðasta
greiðsla hafi borist um mitt ár
2005. Talskona Jacksons neitaði
að tjá sig um málið við Associated
Press-fréttastofuna.
SH

&REKARI SAMNINGAUMLEITANIR

RHnet semja um
varanetsamband
&*!23+)04) Rannsókna- og háskóla-

net Íslands, eða RHnet, sem
annast netsamband Háskóla
Íslands, Háskólans í Reykjavík,
Landspítalans og fleiri stofnana,
hefur samið við fjarskiptafyrirtækin Símann og Vodafone um
varasamband um FARICEsæstrenginn meðan viðgerð á
CANTAT-strengnum stendur yfir.
Í Fréttablaðinu í gær var sagt
frá samkomulagi RHnet við
Vodafone um varasamband. Nú
hefur einnig náðst samkomulag
við Símann. Því lítur út fyrir að
starfsemi þeirra stofnana sem
tengdar eru í gegnum RHnet
raskist lítið á meðan gert er við
SÖS
CANTAT.
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Stefnan samkeppni um styrki

Taka kannski
þátt í kostnaði

-%..4!-, Auknar fjárveitingar

eyrnamerktar rannsóknum innan
Háskóla Íslands (HÍ) ganga gegn
stefnu Sjálfstæðisflokksins, segir
Björn Þór Jónsson, dósent við
Háskólann í Reykjavík (HR), sem
gagnrýnir að fénu sé veitt til HÍ
en ekki í samkeppnissjóði sem
allir vísindamenn geti sótt í.
Björn bendir á klausu í stefnu
Sjálfstæðisflokksins þar sem segir
meðal annars: „Samkeppni um
opinbert fjármagn til rannsókna
og tækniþróunar hvetur til skilvirkni og skilgreinir takmark og
tilgang þeirra betur en fastar fjárveitingar til opinberra stofnana.“
Þar segir enn fremur: „Lands-

fundur telur mikilvægt að auka
verulega hlut samkeppnisfjár í
opinberum
rannsóknarfjárveitingum þannig að keppt sé um
rannsóknarfjárveitingar
samkvæmt mati á gæðum rannsóknarverkefna og væntingum um árangur og bestu verkefnin hverju sinni
hljóti styrk.“
Fjárveitingin gangi einnig gegn
stefnu Vísinda- og tækniráðs, en í
stefnu ráðsins fyrir árin 2006-2009
segir meðal annars að lögð sé höfuðáhersla á að „efla opinbera samkeppnissjóði“, og hvatt til þess að
„hækkun beinna fjárveitinga til
rannsókna renni að stærstum
hluta til samkeppnissjóða og áætl-

3!-'®.'5-, Að sögn Gunnars

Svavarssonar, forseta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, mun álfyrirtækið Alcan, sem rekur álverið í
Straumsvík, kannski taka þátt í
kostnaði með ríkinu við færslu
Reykjanesbrautarinnar. Það liggi
þó ekkert fyrir um það að hálfu
samgönguráðuneytisins.
Hann telur mikilvægt að ríkið
og Alcan hafi komist að niðurstöðu
þegar íbúar Hafnarfjarðar kjósa
um stækkun álversins.
Hafnarfjarðarbær mun ekki
taka þátt í kostnaðinum sem er um
milljarður, segir Gunnar. Ekki er
ljóst hvenær kosningin fer fram.
- IFV
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VIÈ EINKAREKNA H¹SKËLA ERU ËS¹TTIR VIÈ
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ana sem úthluta fé á grundvelli
umsókna og faglegs mats“.
BJ

Krefjast kosningar
um álver í Helguvík

),,! &!2).. 4ALIÈ ER AÈ EINN ÎKUMANN
ANNA HAFI KEYRT ÒT AF TIL AÈ FORÈA SLYSI

Samtökin Sól á Suðurnesjum vilja íbúakosningu um byggingu álvers í Helguvík. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar gerir ekki ráð fyrir íbúakosningu um álverið. Í
lögum segir að ákvörðun um íbúakosningar sé í höndum sveitarstjórna.

(ARÈUR ÖRIGGJA BÅLA ¹REKSTUR

Þrír á slysadeild
eftir árekstur

34«2)¨*! Samtökin Sól á Suður-

nesjum krefjast þess að íbúar
allra sveitarfélaga á Suðurnesjum fái að kjósa um byggingu fyrirhugaðs álvers Norðuráls í
Helguvík. Þau krefjast þess að
fallið verði frá áformum um
byggingu álversins og virkjanir á
Reykjanesskaganum þar til vilji
íbúanna hefur verið kannaður.
Stofnfundur samtakanna var
haldinn á föstudag og mættu um
80 manns á hann að sögn Elvars
Geirs Sævarssonar, eins talsmanna samtakanna.
Sveitarfélögin Reykjanesbær
og Garður samþykktu samkomulag um legu lóðar fyrirhugaðs
álvers í Helguvík í liðinni viku.
Samkvæmt því verða ker- og
steypuskálar
álversins
innan
sveitarfélagsins Garðs en súrálsgeymar og fleiri mannvirki í landi
Reykjanesbæjar. Háspennulínur
munu fara um landsvæði sveitarfélaganna Grindavíkur, Voga og
Hafnarfjarðar og um Stafnes og
Ósabotna í landi Sandgerðis. Áætlað er að álverið geti tekið til starfa
árið 2010.
Elvar segir íbúa sveitarfélaganna á Suðurnesjum illa upplýsta
um byggingu álversins og þess
umhverfisrasks sem það hefur í
för með sér, því framkvæmdin
hafi verið lítið kynnt meðal íbúanna. „Í ljósi þess hversu fólk veit
lítið um byggingu þessa álvers
teljum við það skýlausan lýðræðislegan rétt íbúanna að fá að kjósa
um framkvæmdina líkt og Hafnfirðingar munu gera um stækkun
álversins í Straumsvík,“ segir
Elvar.

3,93 Þrír voru fluttir á slysadeild

eftir harðan þriggja bíla árekstur
á Vesturlandsvegi í gær. Slysið
varð nærri suðurenda Hvalfjarðarganganna við bæinn Bakka um
sexleytið.
Tildrög slyssins eru ekki að
fullu kunn en svo virðist sem einn
ökumannanna hafi ekið út af
veginum til að forða árekstri.
Ökumenn tveggja bíla og farþegi
annars þeirra slösuðust en meiðsl
þeirra eru ekki talin alvarleg.
Aðrir sluppu ómeiddir.
Að minnsta kosti tveir bílanna
skemmdust nokkuð og eru
óökufærir.
SH
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Leitar að málverki da Vincis

LAGANNA ¹ 3UÈURNESJUM F¹I AÈ KJËSA UM BYGGINGU FYRIRHUGAÈS ¹LVERS .ORÈUR¹LS Å
(ELGUVÅK LVERIÈ MUN RÅSA ¹ SV¾ÈINU ¹ BAK VIÈ 3ORPEYÈINGARSTÎÈ 3UÈURNESJA SEM ER
¹ MIÈRI MYND
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lögmaður og höfundur bókar um
sveitarstjórnarrétt, segir að í
sveitarstjórnarlögum séu engin
bindandi ákvæði um íbúakosningar um tiltekin mál. Í lögunum
segir: „Sveitarstjórn getur efnt til
almennrar atkvæðagreiðslu í
sveitarfélagi eða hluta þess til að
kanna vilja kosningabærra manna.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar
er ekki bindandi.“
Ákvörðunarréttur um hvort
íbúarnir á Suðurnesjum kjósi
verði um álver í Helguvík er því
alfarið í höndum hverrar sveitarstjórnar á Suðurnesjum fyrir sig,
segir Gunnar.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, segist ekki gera
ráð fyrir því að sérstök kosning
verði um byggingu álvers í
Helguvík þrátt fyrir kröfu samtakanna. Bæjarstjórinn segir að
tvær kannanir sem gerðar hafi
verið meðal íbúa Reykjanesbæjar hafi sýnt fram á að yfirgnæfandi meirihluti þeirra séu hlynntir byggingu álversins. Hann
segir að í samþykktum Reykjanesbæjar séu engin sérstök
ákvæði um hvað þurfi að koma
til svo kosningar um ákveðin
verkefni séu haldnar meðal íbúanna.
Gunnar Eydal, hæstarréttar-

2«- !0 Ítalinn Maurizio Seracini

hefur fengið leyfi frá yfirvöldum
í Flórensborg til að skanna veggi
Veccio-hallarinnar. Höllin er í dag
ráðhús Flórensborgar.
Fyrir 30 árum fann Maurizio
Seracini vísbendingu þess efnis
að málverk eftir Leonardo da
Vinci væri falið í leynihólfi í
einum af veggjum Vecciohallarinnar. Vísbendinguna fann
hann falda á málverki sem hangir
í aðalsal hallarinnar.
Málverkið sem leitað er að er
af orrustunni í Chianadal og var á
sínum tíma talið eitt fallegasta
verk da Vincis.
TG
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Líba ehf, Iðngarðar 21, 250 Garði,
S. 422 7922, 893 5422, liba@liba.is

G-684
3.843 kr m2

G-603
2.128 kr m2

Blue Pearl
9,357 kr m2

Kashmir White
8,078 kr m2

Einingahús • Legsteinar • Garðstyttur • Gólfﬂísar
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Hefurðu trú á að handboltalandsliðið nái góðum
árangri á HM í Þýskalandi?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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(RYÈJUVERK Å !ÖENU

Börnin ekki lengur út undan

Eldflaug skotið
á sendiráð

,¥+!-32+4 Nýr æfingasalur var
tekinn í notkun í World Class í
Laugum í gær. Salurinn er ætlaður
börnum á aldrinum átta til fjórtán
ára og er búinn tækjum sem hönnuð eru fyrir börn samkvæmt svokölluðu Shokk-kerfi. Flestar líkamsræktarstöðvar selja ekki fólki
undir 16 ára aldri aðgang að stöðvum sínum.
Allt að 25 krakkar geta æft í
salnum í einu. Æfingatækin eru
litrík og áþekk hefðbundnum
æfingatækjum, nema hvað þyngd
lóða og álag við notkun er mun
minna og miðast við líkamsburði
barna á aldrinum átta til sextán
ára.

2ANNSËKN ¹ ÅRSKUM EVRUM

Kókaínleifar á
öllum seðlum
¥2,!.$ Hundrað prósent írskra

seðla bera leifar af kókaíni. Þetta
er niðurstaðan í rannsókn sem
vísindamenn við háskólann í
Dublin gerðu, og kemur fram á
fréttavef BBC.
Vísindamennirnir beittu
leitartækni sem nemur jafnvel
minnstu leifar af efninu til að
rannsaka fjörutíu og fimm seðla
úrtak. Sumir seðlarnir höfðu svo
miklar leifar af kókaíni á sér að
líklegast hafa þeir verið notaðir
til þess að sjúga efnið upp í nefið.
Niðurstöðurnar eru í samræmi
við svipaðar rannsóknir sem
gerðar hafa verið á peningaseðlum í öðrum löndum, meðal annars
Bretlandi og Spáni.
SÖS

3LASAÈIST ALVARLEGA Å BÅLSLYSI

Líðanin stöðug
3,93 Líðan mannsins sem slasaðist

alvarlega í bílslysi norðan við
Munaðarnes í fyrradag er stöðug
að sögn læknis á gjörgæsludeild
Landspítalans í Fossvogi. Hann
fór í langa aðgerð í fyrrakvöld og
er haldið sofandi.
Maðurinn var ökumaður jeppa
sem skall saman við flutningabíl í
fyrradag og var einn í bílnum.
Tildrög slyssins liggja ekki fyrir,
en færð var slæm og hálka mikil.
Ökumaður og farþegi flutningabílsins sluppu ómeiddir.
SH
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'EITUNGUM FJÎLGAR Å BORGINNI

140 búum eytt
á síðasta ári
5-(6%2&)3-, Borgarbúar

kvörtuðu meira vegna geitunga í
borginni síðasta sumar samanborið við árið áður. Meindýravarnir
borgarinnar sinntu 112 kvörtunum vegna geitunga og eyddu
samtals 140 geitungabúum.
Þetta er 69 prósenta fjölgun á
geitungabúum sem eytt er í
borginni, en árið 2005 voru
skráðar 79 kvartanir og 83 bú
voru fjarlægð, segir Guðmundur
Björnsson, rekstrarstjóri
meindýravarna.
Þá voru skotnir um átta
þúsund mávar á síðasta ári
samanborið við um 7.200 árið
2005.
BJ
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"ÅLL BRANN Å "REIÈHOLTI
3LÎKKVILIÈIÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
VAR KALLAÈ Å 3ELJAHVERFI UM ÖRJÒLEYTIÈ
Å FYRRINËTT ÖAR SEM BÅLL STËÈ Å LJËSUM
LOGUM 6EL GEKK AÈ SLÎKKVA ELDINN
%KKI ER VITAÈ HVORT UM ÅKVEIKJU VAR AÈ
R¾ÈA EN BÅLLINN ER MIKIÈ SKEMMDUR

www.ellingsen.is

Leiðbeinandi er ávallt staddur í
salnum og fær ekkert barn að
byrja að æfa í salnum nema að
undangenginni leiðsögn. „Kerfið
hentar flestum börnum, líka þeim
sem ekki finna sig innan hefðbundinna keppnisíþrótta, en það
hefur sýnt sig að þau verða oft út
undan er kemur að líkamsrækt.
Þar að auki getur regluleg líkamsrækt hjálpað öllum börnum að
bæta andlega líðan og þeim sem
þurfa að léttast,“ segir Björn
Leifsson eigandi World Class.
Shokk-æfingakerfið er enskt að
uppruna og þarlendis bjóða rúmlega 60 stöðvar upp á þjálfun samkvæmt kerfinu.
TG

 &5,,5 ¶ESSI UNGI MAÈUR SÕNDI AÈ
HANN HAFÈI KRAFTA Å KÎGGLUM

!¶%.! !0 Eldflaug var skotið á
bandaríska sendiráðið í Aþenu í
Grikklandi. Engan sakaði og voru
skemmdir litlar.
Eldflauginni var skotið af
þriðju hæð úr nærliggjandi húsi.
Lögreglan rannsakar hvort sömu
aðilar standi að baki árásinni og
sex árásum á síðustu þremur
árum.
Vitni sáu þrjá menn og eina
konu flýja af vettvangi og hefur
lögregla rannsakað fingraför og
sígarettustubba sem fundust þar
sem eldflauginni var skotið.
Yfirvöld telja árásina tengda
mótmælum vegna Guantánamofangelsisins.
TG

Frítekjumark eldri
borgara breytir engu
Frá og með áramótum geta ellilífeyrisþegar unnið sér inn 300 þúsund krónur
á ári án þess að tekjutrygging skerðist. Ætlunin var að hvetja eldri borgara til
vinnu. Sérfræðingar á vinnumarkaði segja aðgerðina engu hafa breytt.
„Við erum að
draga enn frekar úr áhrifum tekna
á bætur. Þessar breytingar verða
því mikill hvati fyrir elli- og
örorkulífeyrisþega til að fara út á
vinnumarkaðinn. Þetta er hvati til
vinnu.“
Þetta sagði Siv Friðleifsdóttir
heilbrigðisráðherra í Fréttablaðinu 7. desember þegar hún og Árni
M. Mathiesen fjármálaráðherra
tilkynntu um sérstakar aðgerðir
ríkisstjórnarinnar til að draga úr
áhrifum tekna lífeyrisþega á
bætur.
En reyndin er önnur. „Þetta
hefur engu breytt,“ segir Guðrún
Kristinsdóttir, starfsmannastjóri
Húsasmiðjunnar, og telur skerðingarmörkin alltof lág.
300 þúsund krónur á ári gera 25
þúsund krónur á mánuði.
Guðrún telur að frítekjumark
upp á 60 þúsund krónur á mánuði
gæti skipt máli og verið raunverulegur hvati til vinnu.
Sigurbjörg Rósa Sigþórsdóttir,
starfsmannastjóri Bakarameistarans, kveður sterkar að orði.
„Þetta er bara djók. Markið hefði
átt að vera milljón á ári. Þá fyrst
gæti fólk unnið í um það bil fjóra
tíma á dag.“
Sigurbjörg Rósa auglýsti síðast
eftir starfsfólki í síðustu viku en
fékk engin viðbrögð frá eldra
fólki. Hún telur miður að stjórnvöld gangi ekki lengra til að hvetja
fólk til atvinnuþátttöku. „Það
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BORGARA Å 2EYKJAVÅK ÖEKKIR ENGAN SEM FARIÈ HEFUR ÒT ¹ VINNUMARKAÈINN EFTIR AÈ LÎG
UM  ÖÒSUND KRËNA FRÅTEKJUMARK TËKU GILDI UM ¹RAMËT

myndi bæta svo margt. Fólk gæti
unnið sig út úr fátæktargildru og
lyfjakostnaður ríkisins gæti lækkað því margir eru þunglyndir því
þeir fara ekki út.“ Um leið mætti
leysa vanda víða, til dæmis á frístundaheimilum og á leikskólum.
Margrét Margeirsdóttir, formaður Félags eldri borgara í
Reykjavík, þekkir engan sem farið
hefur út á vinnumarkaðinn eftir
að nýju lögin tóku gildi. „Þetta er
alltof, alltof lágt,“ segir hún.
„Þegar búið er að taka af þessu
skatta verður ekki mikið eftir.“
Margrét vill að stjórnvöld fari

sömu leið og farin er í Noregi en
þar mega lífeyrisþegar vinna sér
inn ótakmarkaðar tekjur en greiða
af þeim skatta eins og aðrir. Lífeyrisgreiðslurnar skerðist hins
vegar ekki. „Þannig ætti það að
vera hér og satt best að segja skil
ég ekki þessa afstöðu stjórnvalda.
Skatttekjur myndu aukast, það
gæti dregið úr þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og félagsleg einangrun minnkað. Eldri borgarar
búa yfir mikilli reynslu og þekkingu og margir eru í fullu fjöri,“
segir Margrét Margeirsdóttir.
BJORN FRETTABLADIDIS

4VEIR TÕNDIR PILTAR FUNDUST HEILIR ¹ HÒFI ¹ HEIMILI FERTUGS MANNS Å 3T ,OUIS Å G¾R

0ILTUR SEM HVARF ¹RIÈ  FUNDINN

Frumsýnum Lynx 2007
Vélsleðasýning 13. og 14. janúar að Fiskislóð 1.
Opið laugardag kl. 10–16 og sunnudag kl. 12–16.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500

"%5&/24 !0 Tveir unglingspiltar
fundust heilir á húfi í íbúð rúmlega
fertugs manns í St. Louis í Bandaríkjunum í gær. Annars piltanna
hafði verið saknað síðan árið 2002
og hins frá því síðasta mánudag.
Maðurinn, Michael Devlin, er
framkvæmdastjóri pitsustaðar og
starfar í hlutastarfi á útfararstofu.
Hann hefur verið kærður fyrir að
ræna hinum þrettán ára Ben
Ownby á mánudag og hinum,
nú fimmtán ára,
Shawn
Hornbeck, í október
árið 2002. Sextíu kílómetrar
voru milli staðanna þaðan sem
piltarnir hurfu.
„Við færum
 ,%)¨ ¥ 02¥35.$
annars
,AGANNA VERÈIR F¾RA ykkur
vegar
góðar
MANNR¾NINGJANN
-ICHAEL $EVLIN Å
fréttir og hins
VARÈHALD Å G¾R
vegar ótrúlegar
fréttir,“ sagði
lögreglustjórinn sem stýrði rannsókninni á blaðamannafundi í gær.
Lögreglan fékk heimild til að leita

,!53 ²2 02¥35.$ (INN FIMMT¹N ¹RA GAMLI 3HAWN (ORNBECK GLEÈST HÁR MEÈ MËÈUR

SINNI 0AM (ORNBECK EFTIR FJÎGURRA ¹RA VIÈSKILNAÈ VIÈ HANA

í öllum húsum í nágrenni staðar
þar sem sást hafði til hvíts sendiferðabíls, en hann þótti svara til
lýsingar á bíl sem sást þar sem
Ownby hvarf á mánudag.
Báðir piltarnir voru sendir á
sjúkrahús til athugunar en reyndust við góða heilsu og báru sig vel.
Ekki er vitað hvað manninum

&2¡44!",!¨)¨  !0

gekk til en sjónarvottar segja
Hornbeck ekki hafa verið hræddan við Devlin eða reynt að flýja.
Þeir hafi reist tjald saman úti í
garði og Devlin hafi leyft Hornbeck að eiga farsíma.
Síðan Hornbeck hvarf hafa foreldrar hans helgað líf sitt málum
týndra barna.
SH
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3TJËRN &AXAFLËAHAFNA FËL ,INDBERGI FORKAUPSRÁTT TÅU FASTEIGNA FYRIR  MILLJËNIR

!ÈFARANËTT LAUGARDAGS RËLEG

,ËÈIR Å ®RFIRISEY TIL ,INDBERGS

Nær tíðindalaus helgarnótt

Fjárfestingafélaginu
Lindberg ehf. var falinn forkaupsréttur á tíu fasteignum í
Örfirisey fyrir um 800 milljónir
króna á stjórnarfundi Faxaflóahafna á fimmtudagskvöld. Undanfarið hefur fyrirtækið keypt á
þriðja tug fasteigna í Örfirisey
að verðmæti næstum þrír milljarðar króna eins og greint hefur
verið frá í Fréttablaðinu.
Þrír af fjórum eigendum Lindbergs, Ólafur Garðarsson, Magnús Jónatansson og Gísli Steinar
Gíslason, mættu á fundinn til
viðræðna og gerðu þeir grein
fyrir hugmyndum fyrirtækisins
í tengslum við kaup eigna í Ör-

6)¨3+)04)

 Hvað hét hinn 38 vetra
gamli hestur sem drapst í
Kelduhverfi í byrjun nýs árs?
 Hvað heitir fráfarandi
kanslari Austurríkis sem ljóst er
að verður ekki ráðherra í nýrri
ríkisstjórn?
 Hvaða viðskiptamaður hefur
ákveðið að gefa kost á sér sem
formaður KSÍ?
36®2 ",3 

3TYR UM VÎRUMERKIÈ I0HONE

Cisco ætlar í
mál við Apple
4+.) Tölvufyrirtækið Cisco

Systems hefur lögsótt Apple fyrir
brot á vörumerkjalögum.
Fyrirtækið vill meina að notkun
Apple á nafninu iPhone brjóti í
bága við lög vegna þess að Cisco
eigi vörumerkið iPhone. Þetta
kemur fram á fréttavef BBC.
Apple kynnti í liðinni viku
nýjan farsíma sem ber nafnið
iPhone. Síminn, sem einnig er
tónlistarspilari og lófatölva,
kemur á markað í Bandaríkjunum
í júní en í lok þessa árs í Evrópu.
Apple svaraði lögsókninni með
því að kalla hana fáránlega.
Fjölmörg fyrirtæki noti nafnið
iPhone yfir netsímtæki.
Cisco hefur átt vörumerkið
iPhone síðan árið 2000.
SÖS

&RIÈARG¾SLA Å $ARFUR Å 3ÒDAN

Bashir forseti
hafnar SÞ-liði
3²$!. !0 Forseti Súdans, Omar al-

Bashir, segir reynslu af friðargæsluliði á vegum Sameinuðu
þjóðanna í heiminum slæma og
vill ekki fá það inn í Darfur-hérað.
Hann segir
hermenn Afríkusambandsins
fullfæra um að
halda uppi reglu í
þessu stríðshrjáða
héraði, fái þeir til
þess fjárveitingu.
Þessi yfirlýsing
forsetans gengur
/-!2
gegn yfirlýsingu
!, "!3()2
súdanskra
embættismanna í desember sem
sögðu að stjórnvöld myndu
samþykkja takmarkað gæslulið á
vegum SÞ í héraðinu. Einnig höfðu
fulltrúar Afríkusambandsins lagt
til að alþjóðasamfélagið tæki yfir
friðargæslu í Darfur.
SDG

firisey. Jafnframt lögðu þeir
fram yfirlýsingu um að Lindberg
sé reiðubúið að selja höfninni
einstakar eignir, verði eftir því
leitað og skapist fyrir það þörf, á
sama verði.
Gísli Gíslason hafnarstjóri
ítrekar að verið sé að vinna að
skipulagsmálum á þessu svæði
og vísar þar til sérstaks starfshóps á vegum borgarinnar sem
Björn Ingi Hrafnsson stýrir. „Í
raun má segja að þetta séu
óvenjumiklar hreyfingar á þessu
svæði þar sem eignir eru að færast á fárra hendur. En aðalatriðið
er að það á eftir að vinna úr því
hvernig landið verður nýtt og

,®'2%',5-, Mjög rólegt var á
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EIGNARHALDIÈ EKKI AÈALATRIÈI HELDUR SÁ
NÕTING OG R¹ÈSTÎFUN LANDSINS ÖAÈ SEM
SKIPTI M¹LI
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það verður engu breytt fyrr en
það liggur fyrir.“
SDG

höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt
að sögn lögreglu. Komst varðstjóri svo að orði að kvöldið og
nóttin hefði verið eins og „á
venjulegu þriðjudagskvöldi“.
Rólegheitin má sennilega rekja
að miklu leyti til veðurs, en í
fyrrakvöld var mjög köflótt
veður, kalt og hríðir á köflum.
Fimm manns voru teknir fyrir
ölvunarakstur frá morgni
föstudags fram að laugardagsmorgni, sem þykir fremur lítið á
þeim tíma vikunnar. Þá var
tilkynnt um tæplega 50 umferðaróhöpp á sama tímabili, nær öll
minni háttar.
SH

Segir hagstjórnina
hafa verið óábyrga
Formaður Samfylkingarinnar vísar gagnrýni Geirs H. Haarde til föðurhúsanna.
Segir fyrirtæki leita sér skjóls undan hagstjórn ríkisstjórnarinnar og krónunni.
Telur Ísland þurfa að ganga í Evrópusambandið til að stuðla að jafnvægi.
dóttir, formaður Samfylkingarinnar, segir að hagstjórn ríkisstjórnarinnar hafi verið óábyrg á
kjörtímabilinu. Hún vísar gagnrýni Geirs H. Haarde forsætisráðherra til föðurhúsanna. Í kvöldfréttum Sjónvarpsins á föstudag
sagði Geir að tal þingmanna Samfylkingarinnar um upptöku evrunnar grafi undan krónunni.
„Ríkisstjórn Geirs ber ábyrgð á
því ójafnvægi sem er hér á landi á
mörgum sviðum. Íslenskur almenningur þarf að greiða hæstu vexti af
lánum á vesturhveli jarðar, býr við
hæsta matarverð sem þekkist á
byggðu bóli. Hér eru verðtryggð
lán á verðbólgutímum og krónan er
afar óstöðug,“ segir Ingibjörg.
Helstu mistökin í hagstjórninni
að mati Ingibjargar var tímasetningin á skattalækkunum og þær
breytingar sem gerðar voru á
Íbúðalánasjóði sem hún segir að
hafi verið afar þensluhvetjandi.
Að hennar mati reyna íslensk
fyrirtæki að leita sér skjóls í
erlendum gjaldmiðlum til að losna
undan afleiðingum hagstjórnar
ríkisstjórnarinnar.
„Íslenskur
almenningur og smáfyrirtæki
koma litlum vörnum við og þurfa
að búa við þetta ástand. Geir H.
Haarde á að líta sér nær og axla
ábyrgð í stað þess að gagnrýna þá
sem benda á hversu slæm hagstjórnin hefur verið. Hann getur
ekki komið sér undan ábyrgð með
því að nota Samfylkinguna sem
blóraböggul,“ segir Ingibjörg.
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Íslenskur almenningur þarf að greiða
hæstu vexti af lánum á vesturhveli
jarðar, býr við hæsta matarverð sem þekkist á
byggðu bóli.“

Húsnæðisvanda
verður að leysa
(%),"2)'¨)3-, Læknaráð
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Hún segir að til þess að viðhalda jafnvægi á Íslandi í framtíðinni þurfi Íslendingar að ganga í
Evrópusambandið (ESB) sem er
skilyrði fyrir því að evran verði
tekin upp. Ingibjörg bendir hins
vegar á að til þess þurfi hagstjórnin að batna. „Eins og er þá getur
Ísland ekki orðið aðili að Myntbandalagi Evrópusambandsins því
við uppfyllum ekki þau skilyrði
sem gerð eru til aðildarþjóðanna
vegna þeirrar stöðu sem er hér í
efnahagsmálum. Við þurfum að ná
niður verðbólgunni, draga úr
gengissveiflum og náum vöxtunum niður til þess að uppfylla þessar kröfur. Þess vegna þurfum við
að byrja á að undirbúa inngöngu í
ESB núna því það mun taka tíma
að breyta þessum þáttum,“ segir
Ingbjörg, og bætir því við ef farið
verði út í allar þær stórframkvæmdir sem fyrirhugaðar eru
hér á landi, til dæmis byggingu

,¾KNAR¹È ,ANDSPÅTALANS

álvers í Helguvík og stækkun
álversins í Straumsvík muni þetta
jafnvægi ekki nást því framkvæmdirnar muni auka þenslu.
Ingibjörg segir að ef Íslendingar setji sér það skýra stefnumið að
verða aðili að Myntbandalaginu þá
muni það aga hagstjórnina og
veita stjórnvöldum aðhald.
Formaðurinn talar um að skapa
þurfi víðtæka sátt um það í samfélaginu að ná jafnvægi í hagstjórnina og uppfylla skilyrði Myntbandalagsins. „Það þurfa allir að
leggjast á árárnar til þetta markmið náist: stjórnvöld, atvinnurekendur,
verkalýðshreyfingin,
bændasamtök og öflug almannasamtök. Þetta var gert með þjóðarsáttinni í lok níunda áratugarins
sem kvað niður verðbólguna sem
var hér á landi. Hún stuðlaði að
jafnvægi í samfélaginu og það er
hægt að endurtaka leikinn.“
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

Landspítala - háskólasjúkrahúss
ítrekaði á fundi sínum í gær fyrri
ályktanir sínar um alvarlegan
húsnæðisvanda sjúkrahússins,
sem ekki getur beðið óleystur þar
til nýtt sjúkrahús hefur verið
reist. Segir ráðið vandann „koma
niður á sjúklingum og starfsmönnum“. Jafnframt að nauðsynlegt sé að yfirvöld fjármála og
heilbrigðismála bregðist við
þessum vanda með afgerandi
hætti í samráði við stjórn og
starfsfólk LSH.
Ráðið segir húsnæði Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg geta leyst þennan vanda að
hluta. Skorað er á heilbrigðisráðuneytið að láta þegar í stað fara
fram athugun í þeim efnum.
JSS
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3PORÈDREKAR Å FLUGVÁLUM
&ARÖEGI SEM VAR STUNGINN AF SPORÈ
DREKA Å FLUGVÁL Å "ANDARÅKJUNUM VAR
FORVIÈA ¹ ÖVÅ HVERNIG DÕRIÈ HAFÈI
KOMIST UM BORÈ Å VÁLINA ÖEGAR
ÎRYGGISREGLUR BÎNNUÈU HLUTI EINS OG
VATN OG SJAMPË UM BORÈ .OKKRUM
DÎGUM FYRR GERÈIST HIÈ SAMA Å ANNARRI
BANDARÅSKRI FLUGVÁL

2¹ÈUNEYTI ÖURFA EKKI AÈ L¹TA ÖINGNEFNDIR F¹ UPPLÕSINGAR SÁ ÖESS EKKI ËSKAÈ

Er jeppinn tilbúinn
fyrir veturinn?
All Terrain
31” 13.950,- stgr.
33“ 16.980,- stgr.
35” 16.990,- stgr.
Gerið
verðsamanburð
margar stærðir

Seltjarnarnesi
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Engar reglur um upplýsingar
34*«2.-, Engar reglur eru til um að ráðuneytum
beri að láta nefndir Alþingis fá gögn varðandi mál
sem nefndin er að fjalla um sé þess ekki óskað. Þetta
kemur fram í svörum frá menntamálaráðuneyti og
fjármálaráðuneyti vegna gagnrýni Sigurðar Kára
Kristjánssonar, formanns menntamálanefndar, yfir
því að nefndinni var ekki afhentur hluti bréfaskipta
milli ráðuneytanna og ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA,
um RÚV-frumvarpið sem nefndin
hefur verið að fjalla um.
Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytisins,
telur þetta tilvik tilefni til að endurskoða hvernig upplýsingagjöf sé
háttað milli ráðuneyta og Alþingis.
„En það væri eðlilegra að ráðherrar og stjórnmálamenn tjáðu sig um
þetta.“
Í sama streng tekur Ingvi Már
2.) -
-!4()%3%.
Pálsson, lögfræðingur hjá fjármálaráðuneytinu, sem segir eðlilegt að
fara yfir verkferla ráðuneyta og þingnefnda um
hvaða upplýsingar eigi sjálfkrafa að fara inn í nefnd
án þess að það sé kallað eftir þeim sérstaklega.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra sagði spurður um þennan brest á upplýsingaflæði frá fjármála-

&*2-,!2¨5.%94)¨ ,ÎGFR¾ÈINGUR HJ¹ R¹ÈUNEYTINU TELUR

EÈLILEGT AÈ FARIÈ VERÈI YFIR VERKFERLA UM HVAÈA UPPLÕSINGAR EIGI
SJ¹LFKRAFA AÈ BERAST NEFNDUM !LÖINGIS

ráðuneytinu, hvaðan bréfin voru send til ESA, að
verið væri að gera úlfalda úr mýflugu og vildi ekkert
tjá sig um þetta „smámál“. Ekki náðist í Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra.
SDG
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Hvers vegna?
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

E

inhverra hluta vegna hafa stjórnarflokkarnir sammælst um að rjúfa þá sæmilegu sátt sem verið hefur um
Ríkisútvarpið. Ríkisstjórnin hefur misboðið þeim sem
vilja standa vörð um menningarlegt útvarp á vegum
ríkisins. Um leið hefur hún gefið hinum langt nef sem
vilja tryggja jafnræði á almennum markaði útvarpsstarfsemi.
Stefna ríkisstjórnarflokkanna í útvarpsmálum á hvergi formælendur. Hún verður ekki skýrð með neinum skynsamlegum
rökum. Þeir duldu hagsmunir sem búa að baki áformum þeirra
hljóta að vera æði ríkir fyrst þeir eru reiðubúnir til þess að
veikja annars allgóða málefnastöðu í aðdraganda kosninga fyrir
slíkan málstað.
Hitt er þó verra að því er haldið fram af hálfu ríkisstjórnarinnar að engin óvissa ríki um stöðu Ríkisútvarpsins ohf. gagnvart samkeppnisreglum og skuldbindingum landsins í EESsamningnum. Þetta er rangt. Annaðhvort er það sagt vísvitandi
eða fyrir þá sök að ráðherrarnir hafa ekki fengið heiðarlega lögfræðiráðgjöf í málinu.
Athygli hefur vakið að stjórnvöld hafa haldið leyndum fyrir
Alþingi mjög mikilvægum skjölum um samskipti við eftirlitsstofnun EFTA vegna samkeppnismálanna. Augljóst má vera að
þeir sem bera stjórnskipulega ábyrgð á samkeppnismálum hafa
talið að birting þeirra myndi veikja röksemdafærsluna.
Nú liggur fyrir að afgreiða á málið án tillits til þeirra efasemda sem þessi skjöl geyma. Fyrir liggur að innan skamms
tíma mun eftirlitsstofnun EFTA úrskurða í kærumáli sem hún
hefur til meðferðar. Það getur haft veruleg áhrif á stöðu Ríkisútvarpsins. Rétt málsmeðferð hefði því verið að móta nýja löggjöf
um Ríkisútvarpið þegar Evrópuskuldbindingarnar hafa verið
skýrðar að þessu leyti af réttum aðilum.
Af áliti sem samtök auglýsenda hafa lagt fram vegna frumvarps ríkisstjórnarinnar má draga þá ályktun að Ríkisútvarpið
noti stöðu sína til þess að halda niðri auglýsingaverði með skatttekjum. Það samrýmist hvorki samkeppnislögum né skuldbindingum gagnvart Evrópska efnahagssvæðinu.
Samkeppniseftirlitið hefur lagt fram álit þar sem skýrt kemur
fram að auglýsingasala fyrirhugaðs hlutafélags samhliða ríkisstyrk samræmist ekki samkeppnislögum. Engin ákvæði frumvarpsins um Ríkisútvarpið ohf. víkja samkeppnislögum til hliðar með berum orðum eins og til að mynda er raunin varðandi
sérlög um ákveðna þætti búvöruframleiðslunnar. Því er ekki
unnt að staðhæfa að álit Samkeppniseftirlitsins hafi ekkert gildi.
Yfirlýsingar þar um byggjast ekki á lögfræðilegum rökum.
Skýr aðgreining á almennum útvarpsrekstri og sérstakri
útvarpsþjónustu sem er forsenda ríkisumsvifa á þessu sviði
kemur ekki fram í frumvarpinu eða þjónustusamningi við Ríkisútvarpið. Kröfum samkeppnislaga og skuldbindinga gagnvart
Evrópska efnahagssvæðinu hefur því ekki verið svarað með
fullnægjandi hætti.
það eru þessi atriði sem setja starfsumhverfi Ríkisútvarpsins
í uppnám nái áform ríkisstjórnarinnar fram að ganga. Þau verða
því að öllum líkindum endanlega til lykta leidd fyrir dómstólum
en ekki á Alþingi. Hvers vegna?
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(ELST ILLA ¹ *ËNUM

%RTU NÒ KOMINN

!LLT ER ÖEGAR ÖRENNT ER

*ËN 3IGURÈSSON VIÈSKIPTA OG IÈN
AÈARR¹ÈHERRA OG FYRRUM SEÈLABANKA
STJËRI VAR KVADDUR Å 3EÈLABANKANUM
¹ FIMMTUDAG MEÈ POMP OG PRAKT
EN *ËN VAR SEÈLABANKASTJËRI FR¹ 
TIL  $AVÅÈ /DDSSON FORMAÈUR
BANKASTJËRNAR 3EÈLABANKANS KVADDI
*ËN MEÈ ÖEIM ORÈUM AÈ 3EÈLA
BANKANUM HÁLDIST MJÎG ILLA ¹ *ËNUM
3IGURÈSSONUM EINNA HELST V¾RI
H¾GT AÈ TREYSTA ¹ AÈ FIMMHUND
RUÈ KALLINN YRÈI ÖAR ¹FRAM ¶ESSI
*ËN 3IGURÈSSON ER EKKI S¹ FYRSTI
MEÈ ÖESSU NAFNI SEM GEGNDI
STÎÈU SEÈLABANKASTJËRA ÖVÅ
*ËN 3IGURÈSSON FYRRUM IÈN
AÈARR¹ÈHERRA !LÖÕÈUFLOKKS
INS HAFÈI VERIÈ SEÈLABANKA
STJËRI FR¹  

3TJËRNM¹LAMENN ERU KOMNIR Å KOSN
INGAGÅRINN OG FERÈAST NÒ UM LANDIÈ
Å FUNDARHERFERÈUM MIKLUM 6INSTRI
GR¾N KOMU VIÈ ¹ DVALARHEIMILINU
(ÎFÈA ¹ !KRANESI Å LIÈINNI VIKU OG VAR
VEL TEKIÈ ¹ MËTI ÖEIM *ËNI "JARNASYNI
TËKST EINSTAKLEGA VEL AÈ SAMSAMA
SIG KJËSENDUM ÖAR EN EIN KONAN TËK
SÁRSTAKLEGA VEL ¹ MËTI *ËNI "JARNA
SYNI ALÖINGISMANNI OG FAGNAÈI
HONUM INNILEGA SEM NÕJUM
HEIMILISMANNI ¹ (ÎFÈA %ITT
HVAÈ TËK *ËN VÅST ÖESSU
F¹LEGA EN FORMAÈUR
HANS 3TEINGRÅMUR *
3IGFÒSSON KUNNI
AÈ META ÖETTA
OG HLË INNILEGA
AÈ ÖESSUM
MISSKILNINGI

4VISVAR HEFUR )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLA
DËTTIR HALDIÈ R¾ÈUR Å "ORGARNESI SVO
EFTIR ER TEKIÈ 9FIRLEITT ER TALAÈ UM Ö¾R
SEM "ORGARNESR¾ÈU HINA FYRRI OG
"ORGARNESR¾ÈU HINA SÅÈARI
-ÎGULEIKI ER ¹ AÈ ÖESS
ARI M¹LHEFÈ ÖURFI AÈ
BREYTA ÖVÅ ¹ ÖRIÈJU
DAG MUN HÒN HALDA
ENN EINA R¾ÈUNA Å
"ORGARNESI Å FUNDAHER
FERÈ SINNI UM LANDIÈ OG
BÅÈA MARGIR SPENNTIR
EFTIR AÈ HEYRA HVAÈA
EFTIRMINNILEGU ORÈ
MUNU Ö¹ FALLA

Evran og hagstjórn II
Í

kennslubók sem ber heitið
„Jón Sigurðsson og hugmyndir
19. aldar. Saga fyrir unglingastig
grunnskóla“ og var gefin út af
Námsgagnastofnun árið 2000,
birtist eftirfarandi setning á
blaðsíðu 45: „Meirihluti Íslendinga virðist á því að það yrði til
mikilla hagsbóta að ganga í
Evrópusambandið, en stjórnvöld
eru ósammála því.“ Blessuð
börnin hljóta að spyrja sig að því
til hvers að losa sig við danskan
kóng ef í staðinn kom stjórnvald
sem í einhverjum saman
súrruðum andstyggilegheitum
neitar að fara að vilja þjóðarinnar í jafn mikilvægu máli. Ég ætla
höfundi bókarinnar reyndar ekki
annað en það að hafa gripið
einhverja skoðanakönnun sem
þann daginn sýndi meirihlutafylgi við ESB aðild Íslands og
ályktað nokkuð djarflega um
málið. En þetta litla dæmi er
lærdómsríkt. Allir vita að fylgi
við ESB aðild hefur sveiflast
fram og til baka og erfitt að
fullyrða um þjóðarvilja í því
máli. Stundum eru fylgjendur
aðildar að ESB í meirihluta og
stundum ekki. Það getur því
verið varhugavert að draga of
víðtækar ályktanir út frá stöðu
mála á einhverjum tilteknum
tímapunkti. Þetta á við um
skoðanakannanir, en alveg
sérstaklega á þetta við um þá
spurningu hvort okkur hentar að
taka upp evru sem mynt eða ekki.
Það hefur borið á þeirri
skoðun að við verðum að taka
upp evru til að fá evru-vexti.
Bent er á svimandi háa vexti
Seðlabankans þessa dagana og
framtakssamir ESB talsmenn
reikna í gríð og erg hversu miklu
lægri vexti heimilin í landinu
myndu greiða ef evran yrði hér
lögeyrir. Framkvæmdirnar við

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.

550 5600

- mest lesið
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Kárahnjúka og breytingarnar á
íbúðamarkaðinum hafa komið
róti á hagkerfið okkar og það var
fyrirsjáanlegt. Vextir hafa því
hækkað, (reyndar óþarflega
mikið að mínu mati þar sem
Seðlabankinn hefði ekki átt að
mæla hækkun á húsnæði í
verðbólgumælingu sinni), en það
er verið að reyna að draga úr
spennunni. En ef rökin fyrir því
að taka upp evru eru þau að þar
með lækki vextir og því sé evran
heppilegur gjaldmiðill fyrir
okkur, þá þýðir ekki að horfa
einungis til síðustu missera. Það
verður að horfa til lengri tíma og
velta því fyrir sér hver vaxtamunurinn er að jafnaði á milli
Íslands og landanna sem mynda
evrusvæðið.
Ef til dæmis litið er til áranna
1987 til 2002 þá er munurinn á
raunvöxtum á milli Íslands og
evrusvæðisins um 2,5%. Árið
1987 hentar til viðmiðunar því á
því ári verður til skráð markaðsverð á löngum íslenskum
ríkisskuldabréfum. Þessi munur
er auðvitað umtalsverður en
miklu minni en sá munur sem nú
er á milli Íslands og evrulandanna. En ef einungis tímabilið á
milli 1994 til 2000 er skoðað
breytist myndin. Þá var jafnvægi
í þjóðarbúskapnum og vaxtamunurinn lækkaði niður í 1,1% að

meðaltali. Til glöggvunar má
nefna að ef miðað er við tímabilið
1994 til 2002 þá er vaxtamunurinn 1,7%. Þetta þýðir einfaldlega
að ef það er jafnvægi í hagkerfinu okkar og við búum við krónu
þá má gera ráð fyrir að vaxtamunurinn á milli Íslands og
evrulandanna sé á bilinu 1 til 2%.
Þetta er mjög mikilvægt að hafa í
huga þegar fullyrt er að við
verðum að taka upp evru til að
lækka vexti.
Jafnljóst er að þó að ef við
tækjum upp evru þá myndi
vaxtamunurinn ekki hverfa með
öllu, áfram yrði visst álag vegna
stöðu íslenska hagkerfisins.
Panama tók upp dollar árið 1904
en þrátt fyrir það hafa vextir þar
verið um 2% hærri en sambærilegir vextir í Bandaríkjunum.
Sameiginleg mynt útrýmir ekki
þeim vaxtamun sem rekja má til
mismunandi aðstæðna í hagkerfunum. Það mun til dæmis halda
áfram að vera gengisáhætta hér
á Íslandi þar sem megnið af
viðskiptum þjóðarinnar við
útlönd eru í annarri mynt en
evru, breytir þar engu um þó
vissulega megi reikna með að
hlutur evru myndi vaxa ef sú
mynt yrði tekin hér upp.
Ég hef þá skoðun að við
Íslendingar getum stýrt okkar
efnahagsmálum þannig að hér
ríki jafnvægi þegar til lengri
tíma er litið og því sé ekki ástæða
til að ganga í ESB til að taka upp
evru. Ef evra er tekin upp þá
hverfur ekki hagstjórnarvandinn,
hann verður jafnvel heldur
flóknari ef eitthvað er. Það má
gera ráð fyrir að öðru hverju
komi sveiflur í íslenska hagkerfið, en það er ekki ástæða til þess
að hlaupa upp til handa og fóta og
ganga í ESB, það leysir engin
vandamál.

Hafa ríkisstjórnarflokkarnir villst af leið?
enn lengra í vernd eignarréttarins en stjórnarskráin gerir. Það er dapurlegt að ríkið gangi fram fyrir
skjöldu með þessum hætti og sérstaklega sá flokkur
sem kennir sig við frjálshyggju og einstaklingsframtak.
ann 25. janúar nk. verða stofnuð á Hótel Sögu í
Eitt er lögfræðihliðin á málinu en annað er hið
Reykjavík samtök landeigenda á Íslandi. Trúmannlega. Ekki má gleyma að margir
lega spyrja margir: Til hvers? Því ótrúbændur eru tengdir jörðum sínum tillega lítið hefur verið fjallað um svokallfinningaböndum. Þess vegna er málið
að þjóðlendumál í fjölmiðlum fram að
orðið slíkt hitamál sem raun ber vitni.
þessu. Almenningur hefur því ekki haft
Einnig er þetta aðför að einni fátækustu
tækifæri til að kynna sér málið enn sem
stétt landsins sem nú hefur verið sett í
komið er og jafnframt geta verið til þær
gíslingu næstu árin því ekki er hægt að
sálir sem telja eðlilegt að jarðeigendur
veðsetja jörð sem eftir nokkur ár verður
og þar með talið bændur eigi helst ekki
ef til vill 10% af því sem hún er í dag.
nema varpann í kringum húsið hjá sér.
Óskiljanlegt er hvernig þetta risaæxli
Hægt er að hafa misjafnar skoðanir á
hefur orðið til. Við setningu þjóðlenduþví hvað er eðlilegt að hver einstaklinglaganna 1998 var tilgangurinn að ákveða
ur eigi á Íslandi en hitt er kristaltært að
mörk eignalanda og þjóðlendna á miðháþað er óheimilt að taka þinglýstar eignlendinu en ekki að gera kröfur í sjó fram
ir af fólki án endurgjalds og ég ætla að
eins og nú er gert. Ekki er hægt að sjá á
biðja þá sem hafa þá skoðun, að það sé
'5¨.µ 36%22)3$«44)2
frumvarpinu eða á greinargerð með því
í lagi að ganga með slíkum hætti á eignað það sé markmiðið hjá ríkinu að ná til sín þinglýstarrétt manna, að líta fyrst í eigin barm.
um eignarlöndum eða yfirleitt að ná undir ríkið sem
Værir þú, lesandi góður, ánægður ef af þér væru
mestu landi enda hefur það ekki verið stefna þeirra
teknar eignir sem þú sannarlega átt, án endurstjórnmálaflokka sem nú eru við völd eftir því sem
gjalds?
best er vitað. Því virðist sem ríkisstjórnarflokkarnErfitt er að átta sig á hvað ríkinu gengur til með
ir hafi villst af leið.
þjóðlendukröfum sínum og ekki verður annað séð
en að það sé að brjóta freklega stjórnarskrá íslenska
Höfundur er sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi og
lýðveldisins en í henni segir að eignarrétturinn sé
einn stofnenda Landssamtaka landeigenda.
friðhelgur. Mannréttindadómstóll Evrópu gengur
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Ekkert blað?

SVANBORG
FRETTABLADIDIS
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Látum ekki Ríkisútvarpið fara sömu leið og Landssímann!
forysta
Framsóknarflokksins, með nýjan formann í broddi fylkingar,
gekk þar harðast fram.
Sótti Framsókn það mjög
ala Símans var ein
fast að ljúka einkavæðheimskulegasta einkaingu RÚV fyrir jól. Sjálfvæðing
ríkisstjórnar
stæðisflokkurinn hefur
Framsóknarflokksins og
verið sjálfum sér samSjálfstæðisflokksins.
kvæmur í að RÚV verði
Bitnar sú aðgerð hart á
*«. "*!2.!3/.
einkavætt og selt. Með
íbúum landsins, sérstakeinarðri
baráttu
þingmanna
lega á landsbyggðinni. Þar upplifa
Vinstri grænna og annarra stjórnnú flestir verri þjónustu og hærra
arandstæðinga tókst að fresta
verð enda bera símafyrirtækin
lokaumræðu um hlutafélagavæðengar samfélagsskyldur. Eina
ingu Ríkisútvarpsins fram í janskylda þeirra er að tryggja eigúar, þrátt fyrir hörð mótmæli
endum sínum sem hæstan arð af
þingmanna Framsóknarflokksins.
fjármagninu.
Ákafi Framsóknar í að „háeffa“
Eitt mesta keppikefli ríkisRíkisútvarpið er afar furðulegur í
stjórnarinnar á haustþingi var að
ljósi þess að flokkssamþykktir
fá „háeffun“ Ríkisútvarpsins samþeirra á undanförnum árum ganga
þykkta. Það furðulegasta var að
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lmennt verðlag hækkaði
um sjö prósent á
síðasta ári. Það
er því eðlilegt að
spyrja
hvers ¶«2«,&52
vegna mjólkur- 36%).33/.
vörur
hækka
ekki í takt við annað verðlag, því
kostnaður við mjólkurframleiðslu
og vinnslu hlýtur að hafa hækkað.
Skýringin á þessu er þátttaka kúabænda og mjólkuriðnaðar í því átaki
sem nú er í gangi til að lækka matvælaverð á Íslandi.
Síðasta ár hefur verið mikil og
oft á tíðum ósanngjörn umræða um
matvælaverðið. Um það er þó ekki
ágreiningur hvað mjólk og mjólkurvörur varðar, að framleiðslukostnaður á Íslandi er hár í samanburði
við margar aðrar þjóðir, enda verðlag á Íslandi almennt hátt. Mjólkuriðnaðurinn er nú að sameinast að
mestu í eitt fyrirtæki. Þannig er
hægt að auka verkaskiptingu og
sérhæfingu í vinnslu mjólkur, og
má fullyrða að þessi sameining er
ein meginforsenda þess að mjólkurvörur lækka í verði að raungildi.
Það er mat Landssambands kúabænda að meðalkúabúið tapi um
þrjú hundruð þúsund krónum á því
að fá ekki hækkun á mjólkurverði
eins og þörf hefði verið á. Á móti
kemur að tollar á mjólkurvörum
verða óbreyttir.
Nú skiptir mestu máli að horfa
fram á veginn og velta fyrir sér
hvernig hægt er að lækka framleiðslukostnað mjólkur því hún
verður því aðeins framleidd á
Íslandi ef sú starfsemi skilar launum sem bændur sætta sig við. Ef
mjólkurverðið lækkar hraðar er en
framleiðslukostnaðurinn, þá hrynur atvinnugreinin.
En þótt umræðan sé á köflum
ósanngjörn og villandi, þá viljum
við vonandi öll að Íslendingar framtíðarinnar hafi aðgang að íslenskum mjólkurvörum og þá þarf að
hafa mjólkurframleiðslu í landinu.
Hvað skiptir þá mestu máli næstu
árin?
Annars vegar eru það almenn
rekstrarleg atriði á borð við það að
kúabúin geti haldið áfram að
stækka, flutt verði inn nýtt kúakyn
sem skilar meiri afurðum og sparar
vinnu og kostnaður við fóðuröflun
lækkaður. Þá er það mikið hagsmunamál að ríkið leggi af skattheimtu á innfluttar kjarnfóðurblöndur. Ekki má heldur gleyma því
að vextir á Íslandi eru mjög háir og
það kemur þungt niður á atvinnugrein eins og mjólkurframleiðslu
vegna mikilla fjárfestinga. Hins
vegar að greinin njóti áfram þeirra
verndartolla sem hún gerir nú, enda
er sú tollvernd sambærileg við þá
vernd sem íslenskt verkafólk býr
við hvað varðar erlent fólk sem
kemur inn á íslenskan vinnumarkað. Því verkafólki er óheimilt að
vinna á lægri töxtum en hér gilda
Að lokum skal minnt á nauðsyn þess
að aðgerðir til lækkunar matvælaverðs skili sér til neytenda en hverfi
ekki í verðhækkanir.
Höfundur er formaður Landssambands kúabænda.

Hin harða peningahyggja
forystu Framsóknar bitnar
nú harðast á þeim þjóðfélagshópum og landsvæðum sem í
gegnum 90 ára sögu flokksins
stóðu lengst af hvað þéttast að
baki honum.
Enn er þó hægt að koma í veg
fyrir að Ríkisútvarpinu verði fórnað á vagn markaðshyggjunnar, því
að lokaumræðunni á Alþingi var

frestað þar til í janúar.
Ég held að fólk, ekki síst á
landsbyggðinni, hafi fengið sig
fullsatt af einkavæðingu Landsímans. „Háeffun“ flugleiðsagnar og
flugvalla landsins nú um áramótin
var algjört klúður. „Háeffun“ matvælarannsókna, uppsagnir og
skerðing á kjörum starfsmanna
setur alla þá starfsemi í uppnám.
Nái áform ríkisstjórnarinnar fram
að ganga verður Ríkisútvarpið og
starfsmenn þess næst leidd út á
einkavæðingarvagninn.
Ég vona einlæglega að Framsóknarflokkurinn sem forðum átti
bakgrunn í samvinnuhugsjóninni og
ungmennafélagsandanum snúi frá
villu síns vegar. Hin harða peningahyggja forystu Framsóknar bitnar
nú harðast á þeim þjóðfélagshópum
og landsvæðum sem í gegnum 90

ára sögu flokksins stóðu lengst af
hvað þéttast að baki honum.
Öflugt ríkisútvarp er nú sem
fyrr aflvaki sjálfstæðs menningarsamfélags, hornsteinn þess lýðræðis sem þjóðin hefur barist
fyrir. Við fundum það vel er við
nutum dagskrár sjónvarps og
útvarps nú um jól og áramót hvers
virði þjóðarútvarpið er okkur í
raun. Íhugum þá jafnframt hvernig væri umhorfs, ef Ríkisútvarpið
okkar væri horfið að fullu á altari
markaðarins og peningahyggjunnar eins og ríkisstjórnin stefnir að.
Það verður að koma í veg fyrir
öll áform um að fórna Ríkisútvarpinu.
Höfundur er alþingismaður
Vinstri grænna í
Norðvesturkjördæmi.

@_VgV `VjeVYV\Vg
&*#"'%#_VcVg

Fínn afsláttur og mörg
sértilboð í gildi nú í vikunni.

Kæliskápur, KG 36VV70SD
Fallegur kæli- og frystiskápur.
Framhlið úr ryðfríu stáli. Efri hurð nær
alveg upp í topp. 228 l kælir, 87 l
frystir. Orkuflokkur A. Hillur úr
öryggisgleri, losanlegir hillubakkar.
Frystikerfi á þremur hæðum.
H x b x d = 185 x 60 x 60 sm.

Eldavél, HL 423200S
Keramíkhelluborð, fjórar hraðsuðuhellur, þar af ein stækkanleg, fjórfalt
eftirhitagaumljós. Fjölvirkur stór ofn
(58 lítrar), létthreinsikerfi, ecoClean.
Stangarhandfang. Orkuflokkur A.
Falleg og gæðaleg eldavél.

Verð: 89.800 kr. stgr.

Verð: 79.800 kr. stgr.

ín.
15 mr fi
ke

Þvottavél, WM 14E460DN
Bjóðum nú þessa glæsilegu þvottavél
með íslensku stjórnborði á frábæru
verði. Þetta er vélin handa þér!

Uppþvottavél, SE 55E550EU
Klæðanleg uppþvottavél sem á
heima í eldhúsinu þínu.
Stjórnborð úr stáli.
Fimm þvottakerfi, 4 hitastig.
Orkuflokkur, þvottahæfni,
þurrkhæfni: A/A/A. Mjög hljóðlát.

Verð: 79.800 kr. stgr.

Þessa vikuna eru kjarakaupadagar hjá okkur. Láttu sjá þig
og gerðu góð kaup, hvort sem
þig vantar smekklega lampa,
þráðlausan síma, sísogandi
ryksugu, smátæki sem hitna
eða snúast eða stóru tækin í
eldhúsið og þvottaherbergið.
Þá er ekkert annað eftir en að
flýta sér hingað til okkar, því að
engum flýgur sofanda steikt
gæs í munn, eins og sagt er.

Umboðsmenn um land allt.

Verð: 76.800 kr. stgr.
• 6 kg.
• Íslenskar merkingar.
• 1400 sn./mín.
• Fjölmörg þvottakerfi.
• 15 mínútna kerfi.
• Snertihnappar.
• Góður stafaskjár.
• Orkuflokkur A plús.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Mjólkurvörur
lækka í verði

út á hið gagnstæða, að það verði
ekki gert. En það er hinn nýi formaður Framsóknarflokksins, sem
nú rekur hvað harðast á eftir
einkavæðingunni.
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Flutningur
ríkisstofnana
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ikið hefur verið ritað og
rætt um flutning ríkisstofnana að undanförnu. Rökin fyrir
flutningi slíkra stofnana eru þau
að það myndi efla byggðir úti á
landi að fá trygg störf sem eru
vel borguð. Það hefur ávallt vakið
undrun mína hversu tregðulögmálið er sterkt í þessu efni. Þó
hefur það gerst að Landmælingar voru fluttar upp á Akranes,
Landbúnaðarstofnun á Selfoss og
Íbúðalánasjóður og Byggðastofnun til Sauðárkróks. Reynslan af
þessum flutningum er misjöfn.
Starfsemi Landmælinga var erfið
í fyrstu á Akranesi þangað til
Hvalfjarðargöngin komu. Það
gengur ágætlega hjá Landbúnaðarstofnun á Selfossi þó svo að
margir starfsmenn séu óhressir
með að þurfa að keyra úr höfuðborginni. Flutningur Byggðastofnunar á Sauðárkrók var fín
tilraun sem því miður hefur misheppnast.

2EYNSLAN AF FLUTNINGUM STOFNANA
Hvaða lærdóm getum við dregið
af flutningi ríkisstofnana út á
land? Þann helstan að stofnanir í
nágrenni Reykjavíkur virðast
spjara sig en síður þær sem
lengra eru frá höfuðborginni.
Hvað gæti valdið því? Því er auðvelt að svara. Flestar ríkisstofnanir þurfa á sérmenntuðu starfsfólki að halda, störf fyrir maka
starfsmanna, góðar samgöngur
við höfuðborgina og góða nettengingu. Flest af þessu hefur
skort á Sauðárkrók. Einn helsti
vandi Byggðastofnunar hefur
verið að finna störf fyrir maka
starfsfólks. Það átti einkanlega
við Þróunarsvið stofnunarinnar.
Flestir þeir starfsmenn sem hófu
störf eftir flutning stofnunarinnar eru fluttir til Akureyrar eða
Reykjavíkur. Auk þess eru ekki
flugsamgöngur á Krókinn. Allt
þetta gerir starf stofnana eins og
Byggðastofnunar
erfiða
að
óbreyttu á stöðum eins og Króknum. Horfumst í augum við það.
Ég er þeirrar skoðunar að við
eigum ekki að gefast upp. Nú er

Pólitískur blekkingaleikur
bitnar á lýðræðinu

lag með netsamskiptum,
fjarfundabúnaði og öðrum
tækninýjungum að breyta
stjórnsýslunni.
Færa hana nær
borgurunum.
Það er engin
).') 2².!2
þörf á að fara
%¨6!2¨33/.
fótgangandi
eða ríðandi á fund ráðherra/konungs eins og menn gerðu með sín
bænaskjöl á 19. öld. Rafræn
stjórnsýsla gerir flutninga ríkisstofnana mögulega. En ekki hvert
á land sem er að óbreyttu. Þeir
staðir sem geta tekið við ríkisstofnunum um þessar mundir eru
svæðin í kringum Reykjavík:
Akranes, Selfoss og Reykjanesbær, auk Akureyrar. Þar eru
góðar samgöngur við höfuðborgina, vinnumarkaður höfuðborgarinnar er farinn að teygja sig þangað og þar eru fyrir margar
ríkisstofnanir eins og sýslumaður, skattstjóri, auk framhaldsskóla. Akureyri stendur þar
reyndar upp úr með Háskólann á
Akureyri, Fjórðungssjúkrahúsið,
öflug tölvu- og ráðgjafafyrirtæki,
góðar flugsamgöngur og fleira.

.ÕSKÎPUNARMIÈSTÎÈ
Fyrir Alþingi liggur frumvarp
um Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Höfuðstöðvar hennar eiga að vera
á Sauðárkróki samkvæmt tillögu
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Ég
spái
Nýsköpunarmiðstöðinni
sömu örlögum og Byggðastofnum, verði hún flutt á Krókinn, af
sömu ástæðum sem ég rakti hér
að framan. Ef vilji er fyrir að
flytja stöðina út á land þá liggur
Akureyri mun betur við með
Impru og Háskólann á Akureyri í
návígi. Vilji stjórnvöld eitthvað
með
vaxtasamningum
hvers
vegna þá ekki að byggja upp öflugan þekkingarkjarna á Keflavíkurflugvelli með höfuðstöðvar
Landhelgisgæslunnar, Flugumferðarstjórnar og Nýsköpunarmiðstöðvar. Svona til að byrja
með. Það mætti svo bæta við í
fyllingu tímans.
Höfundur er prófessor.

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006

– Vel lesið
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ið höfum vanist því að fyrir
kosningar gangi þeir sem
völdin hafa fram á opinbera sviðið
og noti kastljós fjölmiðla til að
varpa á sig björtu ljósi. En aldrei
hefur þjóðin horft upp á jafn stórfenglegar sýningar á þessu sviði
og í seinni tíð. Ekkert er til sparað,
tímasetningin úthugsuð, markmið
með
auknum
fjárframlögum
göfug og gleðja marga. Sýningarnar einkennast af því að kostnaðurinn verður greiddur úr ríkissjóði á árunum 2008 til 2012, á
næsta kjörtímabili. Snjöllustu
leikir ráðherra í nútíma kosningabaráttu snúast um að sýnast vinna
stórvirki, láta sem þeir ráði fjárlögum langt fram í tímann, Alþingi
komi málið eiginlega ekki við. Er
verið að senda þjóðinni skilaboð
um að eiginlega sé óþarfi að ómaka
sig að kjörborði í vor, helstu
úrlausnarefni næsta kjörtímabil
hafi verið leyst?
Mörgum ætti að vera í minni
þegar
ríkisstjórnin
tilkynnti
hvernig hún ætlaði að nota tekjurnar af sölu Símans með miklum
fjölmiðlablæstri rétt áður en
Alþingi kom saman haustið 2005.
Fyrir nokkru var rækilega kynnt
að heilbrigðisráðherra ætlaði að
auka rausnarlega hjúkrunarrými í
landinu, en þó einkum í suðvesturkjördæmi. Peningarnir eiga að
koma 2008 og 2009. Menntamálaráðherra er þó greinilega langt á
undan öðrum sem sitja valdastóla
í kapphlaupinu um að vekja athygli
á afrekum sínum og notar vel jólafrí Alþingis. Hver stórfréttin
rekur aðra: Af væntanlegri sókn
íslenskra kvikmyndaframleiðenda
á komandi árum með fjárstuðningi ríkisins; af því hvernig menningarstarf á Akureyri mun
blómstra sem aldrei fyrr á næstu
árum eftir samningsgerð menntamálaráðherra og bæjarstjórans

um aukin framlög úr
ríkissjóði – og daginn
sem þessi pistill var
saminn fékk þjóðin
fréttir í dagblöðunum
af tilfinningaþrungnu
andrúmslofti
og
langvarandi lófataki í
hátíðasal
Háskóla
Íslands þegar menntamálaráðherra undirritaði samning við skólann sem á að flytja (®2¨52
hann í flokk hundrað "%2'-!..
bestu háskóla í heimi.
Fram kom að stefnt verður að því
að auka afköst í rannsóknum og að
efla gæði þeirra, bæta aðstöðu,
fjölga í framhaldsnámi við skólann, auka samstarf við erlenda
háskóla og fleira sem felur í sér
nokkurn frama og ánægjuauka

Það er verið að innræta þjóðinni nýjan opinberan sannleika
byggðan á þeirri blekkingu að
ekki sé skylt samkvæmt stjórnarskrá og lögum að meirihluti
Alþingis samþykki fjárveitingar úr ríkissjóði, að ráðherrar
með umboð til vors geti ráðið
því hvernig komið er á móts
við fjölmenna hagsmunahópa
á næsta kjörtímabili.
fyrir starfsfólk stofnunarinnar.
Væntingar ráðherrans til skólans
virtust einnig falla í þann hugsanafarveg. Þjóðin fékk engar
fréttir af því hvaða þekkingar
verður leitað í hinum stórauknu
rannsóknum. Verður reynt að
svara áleitnum spurningum um
þróun lýðræðis í landinu; breytingar á valdahlutföllum; efnahagsleg, vistfræðileg og félagsleg áhrif
kvótakerfisins eða áhrif enskíslenska sjónvarpsins? Í viðtali

við Morgunblaðið sagði
rektor: „ Háskóli Íslands
ætlar sér áfram að vera
arðbærasta fjárfesting
samfélagsins“.
Þetta
hlýtur að vekja áhuga
fólks á að vita hvaða
rannsóknarniðurstöður
hafa leitt í ljós að HÍ sé
„arðbærasta fjárfesting
samfélagsins“ eins og
felst í orðunum. Er ekki
líklegra að finna vísindaleg svör um arðsemi fjárfestinga með
því að leita þeirra fremur í einkarekstri en þeim opinbera? Er
skólahaldi ekki ætlað annað og
meira hlutverk en að reynast arðbær fjárfesting?
Ljóst má vera að pólitískt sjónarspil af því tagi, sem hér er vikið
að, á þátt í varasamri breytingu á
því hvernig tekist er á í íslenskri
stjórnmálabaráttu. Það er verið að
innræta þjóðinni nýjan opinberan
sannleika byggðan á þeirri blekkingu að ekki sé skylt samkvæmt
stjórnarskrá og lögum að meirihluti Alþingis samþykki fjárveitingar úr ríkissjóði, að ráðherrar
með umboð til vors geti ráðið því
hvernig komið er á móts við fjölmenna hagsmunahópa á næsta
kjörtímabili. Það er verið að skapa
þá tilfinningu hjá fólki að stjórnarandstaða sé óþörf í íslenska lýðveldinu. Einnig má ráða af orðum
ýmissa þingmanna, sem ríkisstjórnin styðst við, að völd þeirra
og áhrif fari þverrandi. Ætla þeir
að láta sér lynda að sitja í skugga
frá fjölmiðlaljósum sem beinast
að ráðherrum? Að lokum leyfi ég
mér að biðja fréttamenn að mæta
með þeim ásetningi að upplýsa
þjóðina sem best þegar þeim er
boðið til sjónleika sem settir eru
upp á stjórnmálasviðinu, ekki
rugla hana í ríminu frekar en orðið
er.
Höfundur er rithöfundur og
kennari.

Risa skref í rétta átt
5-2¨!.
(¹SKËLI ¥SLANDS

Í

fleiri ár hefur Röskva barist fyrir því að stjórnvöld
móti sér heildstæða stefnu í
menntamálum
og
sýni
Háskóla Íslands þá virðingu
sem hann á skilið. Fimmtudagurinn 11. janúar 2007
verður lengi í minnum hafður
innan Háskóla Íslands, því
%6! -!2¥!
þann dag skrifuðu Kristín Ing- $!'.µ «3+
(),-!23$«44)2
ólfsdóttir, rektor HÍ, og Þor- !2!$«44)2
gerður Katrín Gunnarsdóttir
gegni lykilhlutverki þegar kemur
menntamálaráðherra undir merkað því að krefja stjórnvöld um
an samning um framtíð Háskólaukin fjárframlög til Háskólans.
ans. Samningurinn markar tímaÞví miður hafa áhrif Röskvu þó
mót í mörgum skilningi. Þar er
verið takmörkuð síðustu ár, enda
gert ráð fyrir margra milljarða
var fylkingin í minnihluta í nokkaukningu í fjárframlögum til
Háskólans á næstu fimm árum og
það er augljóst að stjórnvöld vilja
Röskva treystir því að þessi
taka undir það markmið Háskólsamningur marki endalok
ans að komast í hóp bestu skóla í
heimi. Leggja á aukna áherslu á
áforma stjórnvalda um að innframhaldsnám og rannsóknir og
heimta skólagjöld við Háskóla
allt er það liður í því að gera Ísland
að því þekkingarþjóðfélagi sem
Íslands.
Röskvuliða og marga aðra hefur
ur ár. Á þeim tíma hafði Stúdentasvo lengi dreymt um.
ráð veika rödd sem fáir heyrðu
Þegar Háskólinn kynnti stefnu
eða tóku mark á. Það breyttist þó
sína með markmiðinu um að komtil hins betra í febrúar síðastliðnast í hóp 100 bestu háskóla heims
um þegar Röskva komst í meiritöldu sumir það fjarlægt og aðrir
hluta á ný. Röskva hefur glætt
jafnvel að það væri algjörlega
Stúdentaráð krafti á ný, endurvakóraunhæft. Röskvuliðar tóku virkið rödd þess og staðið fyrir virkan þátt í stefnumótuninni og vissu
um aðgerðum til þess að vekja
vel að Háskólinn hefði tækifæri til
athygli á fjárhagsvanda Háskólað bæta sig gríðarlega en til þess
ans. Hápunktinum var náð með
þyrfti hann stóraukið fjármagn.
Meðmælunum í október, þegar
Það er því mikið gleðiefni að sjá
hundruð stúdenta gengu saman
að stjórnvöld hafa tekið af skarið
frá Háskólanum niður á Austurog ákveðið að sjá skólanum fyrir
völl með skilti á lofti, hrópuðu slaþví fjármagni sem hann þarf til
gorð og héldu baráttufund. Meðþess að komast nær markmiði
mælunum hefur verið fylgt eftir
sínu.
með margvíslegum hætti, m.a. var
Röskva hefur alltaf verið á
menntamálaráðherra sent opið
þeirri skoðun að Stúdentaráð

bréf þar sem hún var krafin
um sína skoðun á framtíð
Háskólans, m.a. hvort taka
ætti upp skólagjöld. Röskva
lítur svo á að ráðherra hafi
með undirritun samningsins
tekið undir kröfur stúdenta
um það að ríkið fjármagni
Háskólann og að allir eigi rétt
á að stunda þar nám, óháð
efnahag eða stöðu að öðru
leyti. Röskva treystir því að
þessi samningur marki endalok áforma stjórnvalda um að
innheimta skólagjöld við
Háskóla Íslands.
Það er ljóst að mikið framfaraskref hefur verið stigið. Háskóli
Íslands hefur fengið tækifæri til að
blómstra og efla þannig samfélagið
allt. Draumurinn um þekkingarþjóðfélag með Háskóla í fremstu
röð gæti orðið að veruleika. Röskva
mun þó ekki láta deigan síga í baráttunni fyrir bættum hag Háskólans og stúdenta þrátt fyrir þennan
mikla áfangasigur. Við vitum að sú
barátta hefur engan endi og þótt
þessi samningur sé risaskref í rétta
átt þá er leiðinni að settu marki
hvergi nærri lokið.
Dagný er Stúdentaráðsliði
Röskvu, og Eva María er formaður Röskvu.
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

FRAMUNDAN Á

KARLAKÓRINN HEIMIR

80 ÁRA STARFSAFMÆLI
SÖNGSKEMMTUN LAUGARD. 3. FEBRÚAR
Hinn margrómaði karlakór Heimir úr Skagafirðinum hefur 80 ára
starfsafmæli sitt með magnaðri söngskemmtun á þorrahlaðborði
Broadway. Söngelskir gestir okkar, skagfirðingar sem og aðrir
landsmenn ættu ekki að verða sviknir af þessum heiðursmönnum
sem hafa sungið sig inn í hörðustu hjörtu í hart nær öld.

VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA!

STÓRSÝNINGIN

MEÐ STÓRSÖNGKONUNUM
SIGRÍÐI BEINTEINSDÓTTUR OG
BRYNDÍSI ÁSMUNDSDÓTTUR
Á Broadway hefur saga, tónlist og tónleikar þessarar einstöku rokkstjörnu
verið rifjuð upp við frábærar undirtektir og vegna fjölda áskoranna verður
bætt við örfáum sýningum. Listrænn stjórnandi er Ástrós Gunnarsdóttir,
hljómsveitastjóri er Þórir Úlfarsson, búningahönnuður er Selma Ragnarsdóttir
en um leikmyndahönnun sér Stefán Sturla.

Næstu sýningar:
Laugard. 17. feb.
Laugard. 24. feb

Laugard. 10. mars
Laugard. 17. mars
Laugard. 24. mars

Sími: 533 1100
WWW.BROADWAY.IS

Miðapantanir fyrir hópa eru á Broadwy í síma
eða á vefsíðu okkar:
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Fyrsti píramídasvikarinn til Bandaríkjanna
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„Ég varð ekki gamall
viljandi, það gerðist bara.
Ef þú ert heppinn kemur
það kannski líka fyrir þig.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  FLUTTIST ¥TALINN #ARLO 0ONZI
TIL "ANDARÅKJANNA 0ONZI ÖESSI FANN UPP ¹ VIÈ
SKIPTASVIKUM SEM SÅÈAN ERU VIÈ HANN KENND OG
HAFA TÅÈKAST ALLT FRAM ¹ OKKAR DAGA ¥
MEIRA EN TUTTUGU ¹R REYNDI HANN AÈ
AFLA SÁR VIÈURV¾RIS Å .ÕJA HEIMINUM
ÖV¾LDIST ÒR EINU STARFI Å ANNAÈ EN GAF
ALDREI UPP ¹ B¹TINN DRAUMINN UM AÈ
EFNAST ,OKS FANN HANN R¹È TIL ÖESS
¹RIÈ  (ANN SAGÈI VINUM OG
FJ¹RFESTUM AÈ HANN G¾TI TRYGGT ÖEIM
 ¹VÎXTUN ¹ ÖREM M¹NUÈUM ¹ FÁ
SEM HONUM V¾RI TREYST FYRIR %F HANN
VAR SPURÈUR SAGÈIST HANN FJ¹RFESTA
Å ALÖJËÈLEGUM PËST¹VÅSUNUM &¹IR
KUNNU SKIL ¹ ÖEIM FJ¹RFESTINGARKOSTI
0ONZI STËÈ VIÈ FYRIRHEIT SÅN VIÈ FYRSTU
FJ¹RFESTANA OG BR¹TT TËKU PENINGARNIR
AÈ STREYMA INN ¶ÒSUNDIR MANNA
KOMU ¹ SKRIFSTOFUNA TIL HANS OG

 $ANMÎRK L¾TUR .OREG AF

SEÈLUM VAR TROÈIÈ Å ALLAR HIRSLUR OG SKÒFFUR ¶EGAR
L¾TIN VORU MEST VAR TËK 0ONZI ¹ MËTI 
DOLLURUM ¹ DAG
0ONZI FËR NÒ AÈ EYÈA OG NJËTA LÅFSINS
¶RJ¹R MILLJËNIR DOLLARA NOTAÈI HANN
TIL KAUPA ¹ R¹ÈANDI HLUT Å (ANOVER
4RUST FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KINU %N NÒ VAR
ATHYGLI FJ¹RM¹LAEFTIRLITSINS VAKIN ¥
BËKUNUM S¹ST AÈ EKKI VAR UM NEINAR
RAUNVERULEGAR FJ¹RFESTINGAR AÈ R¾ÈA
¶ÒSUNDIR FJ¹RFESTA HEIMTUÈU FÁ SITT TIL
BAKA OG ALLT HRUNDI 0ONZI REYNDI AÈ
AFLA FJ¹R Å SPILAVÅTI EN VAR HANDTEKINN
OG D¾MDUR Å FANGELSI FYRIR SVIK 
VAR HANN REKINN ÒR LANDI TIL ¥TALÅU
ÖAR SEM HANN ¹TTI SKAMMVINNA VIST Å
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTI -USSOLINIS EN FLÕÈI
EFTIR FJ¹RDR¹TT TIL "RASILÅU OG DË ÖAR
 0ÅRAMÅDASVIK AÈ H¾TTI 0ONZIS
HAFA VIÈGENGIST ¾ SÅÈAN











HENDI TIL 3VÅÖJËÈAR MEÈ
+ÅLARFRIÈARGERÈINNI
&YRSTI 4 &ORDINN RENNUR AF
F¾RIBANDINU
,¾KNAFÁLAG ¥SLANDS STOFN
AÈ
-IKIÈ TJËN ¹ HAFNAR
MANNVIRKJUM Å 2EYKJAVÅK
OG VÅÈAR UM 6ESTURLAND
Å ËVIÈRI %LLEFU MANNS
FARAST
.OREGUR GERIR TILKALL TIL
SPILDU ¹ 3UÈURHEIM
SKAUTINU b,ANDS -AUD
DROTTNINGARn
%LVIS 0RESLEY H¾KKAÈUR
Å TIGN Å HERNUM 6ERÈUR
LIÈÖJ¹LFI
«LAFUR *ËHANN 3IGURÈSSON
F¾R BËKMENNTAVERÈLAUN
.ORÈURLANDAR¹ÈS FYRSTUR
¥SLENDINGA

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir

Þorsteinn V. Kristjánsson
fyrrum bóndi að Uppsölum Svarfaðardal,

sem lést þann 7. janúar verður jarðsunginn frá
Dalvíkurkirkju miðvikudaginn 17. janúar kl. 13.30.
Jarðsett verður í Vallakirkjugarði.
Fyrir hönd aðstandenda
Kristján Þorsteinsson
Freygarður Þorsteinsson
Sigurður Einarsson

Sæunn Guðmundsdóttir
Elín S. Guðmundsdóttir
Birna Jóhannsdóttir

b-!.#(%34%2 %.',!.$ %.',!.$m &RIÈRIK *AKOB ¶ËR OG 3IGURÈUR KAMPAK¹TIR ¹ÈUR EN LAGT VAR Å HANN

&2¡44!",!¨)¨2«3!

*!+/" ¶«2 %).!233/. &!'.!2 &)--45'3!&-,) ¥ $!'
Hörður Wium Vilhjálmsson

lést að Kumbaravogi hinn 14. desember síðastliðinn.
Innilegt þakklæti til starfsfólksins fyrir góða umönnun
og hlýlegt viðmót. Jarðarförin hefur farið fram.
Lóa Henný Ólsen og fjölskylda.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma

Ásgerður Alda
Guðmundsdóttir

%KKI JAFN VEISLUGLAÈUR OG FRÒIN
„Ég er á leið til Englands í góðum
félagsskap,“ segir Jakob Þór Einarsson leikari sem er fimmtugur í dag.
Jakob Þór var að stíga upp í leigubíl á
leið í Leifsstöð þegar Fréttablaðið
truflaði hann. „Ég, Friðrik Sturluson
bassaleikari og Sigurður Sigurjónsson
leikari erum á leið til Manchester
undir því yfirskini að við séum á leið í
leikhús. En svo vill til að Manchester
United tekur á móti Aston Villa á sama
tíma og okkur fannst kjörið að skella
okkur á völlinn. Þannig að þessi menningarferð er kannski bara dulbúin fótboltabulluferð,“ segir hann og hlær.
Jakob Þór kveðst vera mikið afmælisbarn, þó ekki jafn forfallið og eigin-

kona sín, Valgerður Janusdóttir. „Hún
veit ekkert skemmtilegra en að eiga
afmæli og er sjálf nýorðin fimmtug og
hélt upp á það með pomp og prakt en
ég er ekki jafn veisluglaður. Það er því
kannski ljótt að viðurkenna að hún
verður skilin eftir á Íslandi en ég hef
það mér til afsökunar að hún hvatti
mig til þess.“
Jakob Þór segir að af mörgum
skemmtilegum afmælisdögum standi
sá fertugasti upp úr. „Við konan héldum þá upp á sameiginlegt aldarafmæli.
Saman vorum við 80 ára og áttum auk
þess 20 ára brúðkaupsafmæli sem
fyllti hund-raðið. Samkvæmt þeim
mælikvarða eigum við 130 ára afmæli

í ár en við ákváðum að gera ekki jafn
mikið úr því og fyrir tíu árum.“
Jakob Þór er meðal annars þekktur
fyrir að hafa leikið aðalhlutverkin í
kvikmyndunum Óðal feðranna og
Hrafninn flýgur eftir Hrafn Gunnlaugsson en fyrir nokkrum árum söðlaði hann um og sneri sér að hljóðsetningu. „Ég gríp alltaf í að leika þegar
svo ber undir,“ segir Jakob Þór og
kveðst boðinn og búinn til að leika
aftur fyrir Hrafn ef til þess kæmi.
„Það væri hægt að gera Hrafninn
flýgur II, og fjalla um þegar Gestur
snýr aftur á miðjum aldri,“ segir hann
og skellir upp úr.
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 6. janúar verður jarðsungin frá
Seljakirkju mánudaginn 15. janúar kl. 13.00.

AFMÆLI
*ËN 2EYKDAL
LISTM¹LARI ER 
¹RA

Erla Linda Benediktsdóttir Friðbjörn Sveinbjörnsson
Halldór Ingólfur Pálsson
Sigurlaug Kristín Pálsdóttir
Lára Margrét Pálsdóttir
Svanur Tómasson
barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær bróðir okkar og frændi

Kristján Kristjánsson
(Danni)
lést á Elliheimilinu Grund 12. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.

3IGURÈUR 3VAV
ARSSON ÒTG¹FU
STJËRI HJ¹ %DDU
ER  ¹RA

%INAR (¹KONARSON
LISTM¹LARI ER 
¹RA

Fyrir hönd vandamanna
Kristján Helgason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Sæunn Þuríður Gísladóttir

)NGVI (RAFN «SKARSSON
LÎGMAÈUR ER  ¹RA

til heimilis að Hrafnistu í Reykjavík,

verður jarðsungin frá Neskirkju mánudaginn 15. janúar
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hjartavernd.
Margrét Kjartansdóttir
Vigfús Sólberg Vigfússon
Gísli Kjartansson
Júlíana Aradóttir
Svava Kjartansdóttir
Ingibjörg Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

4RYGGVI &ELIXSON
FRAMKV¾MDA
STJËRI ,ANDVERND
AR ER  ¹RA
"ËAS (ALLGRÅMSSON
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40%

Þú sparar 260 kr/kg

afsláttur

afsláttur

179 kr/kg. áður 299 kr/kg.

389 kr/kg. áður 649 kr/kg.

Íslandsfugl kjúklingavængir

Þú sparar 429 kr/kg

Íslandsfugl kjúklingaleggir

33%

Þú sparar 232 kr/kg

afsláttur

870 kr/kg. áður 1.299 kr/kg.

25%

afsláttur

697 kr/kg. áður 929 kr/kg.

Fjörﬁskur - Laxabitar roð- og beinhreinsaðir

Þú sparar 551 kr/kg

30%

30%

Fjörﬁskur - Forsteikt ﬁskikríli

Þú sparar 580 kr/kg

afsláttur

afsláttur

1.285 kr/kg. áður 1.835 kr/kg.
BK Helgarlamb m/sérvöldu kryddi fyrir íslenskt lambakjöt

40%

869 kr/kg. áður 1.449 kr/kg.
Gourmet ungnautahakk

allt í matinn á einum stað
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Alls staðar utanbæjarmaður
Tuttugu ára ferli Kristjáns Þórs Júlíussonar sem
bæjarstjóra lauk í vikunni þegar hann lét af starfi
bæjarstjóra Akureyrar. Sagan hófst í heimabænum Dalvík vorið 1986 þar sem sumum leist ekki
nema mátulega vel á að grislingurinn úr Hólaveginum tæki við þessu mikilvæga embætti. Kristján
sest, að öllu óbreyttu, á þing í vor en ætlar að búa
áfram á Akureyri. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi
við hann.

É

g var búinn að ráða
mig sem skipstjóri á
togbát frá Hrísey
þegar ég sótti um
bæjarstjórastarfið
fyrir áeggjan félaga
minna sem ég hafði aðstoðað í
kosningabaráttunni,“
svarar
Kristján Þór spurður um aðdraganda þess að hann varð bæjarstjóri á Dalvík árið 1996. „Þetta
gekk eftir, ég var ráðinn og sagði
mig frá skipstjórastarfinu. Ég
var meira að segja byrjaður að
dytta að trollinu og allt hvað heitir.“
Kristján var aðeins 28 ára
þegar hann varð bæjarstjóri en
fram að því hafði hann stundað
sjóinn og kennt í heimabænum
auk þess að nema við Stýrimannaskólann í Reykjavík og Háskóla
Íslands.
Kristján segir að sér hafi, svona
á heildina litið, verið vel tekið af
bæjarbúum en í fyrstu hafi þetta
verið erfitt. „Allir höfðu skoðun á
mér af því að þeir þekktu mig frá
því að ég var grislingur. Og einn
gamall og góður vinur minn sem
nú er genginn sagði víst að þessi
drengur yrði aldrei almennilegur
bæjarstjóri því hann hafði einhvern tíma komið að mér þar sem
ég hafði klifrað upp í ljósastaur og
var eitthvað að fíflast.“

3AMHERJI BURÈAR¹S ATVINNULÅFS
Nokkur umskipti urðu í bæjarlífinu á Dalvík í bæjarstjóratíð
Kristjáns. Hann segir gjörbreytingu hafa orðið á útgerðarmynstrinu því hin svokallaða millistærð í
útgerð „fór öll fjandans til vegna
breytinga í sjávarútvegskerfinu“.
Bæjaryfirvöld gengu þá í að selja
hlut bæjarins í Útgerðarfélagi
Dalvíkinga og telur Kristján það
hafa verið farsæla ákvörðun. „Við
gerum þetta í samstarfi við Kaupfélagið og Samherja og frá þeim
tíma hefur Samherji komið mjög
sterkur inn og er í raun burðarásinn í atvinnulífi bæjarins í
dag.“
Meðal annarra minnisstæðra
verkefna á Dalvíkurárunum nefnir Kristján nýja vatnsveitu sem
var stórt mál á sínum tíma og ekki
síður bygging sundlaugarinnar.

-EIRIHLUTASAMSTARFI HAFNAÈ
Það er sviptivindasamt í stjórnmálunum og eftir að Kristján hafði
gegnt starfi bæjarstjóra í tvö kjörtímabil féll meirihlutinn í kosningunum 1994. „Okkur sjálfstæðismönnum stóð til boða að mynda
meirihluta með framsóknarmönnum en við höfnuðum því. Við töldum að miðað við málflutninginn í
kosningabaráttunni bæri að leita
leiða til að mynda annars konar
meirihluta og sátum því hjá –
hversu vitlegt sem mönnum kann
nú að þykja það.“
Í kjölfar þess var haft samband
við Kristján víða að af landinu og
honum boðin vinna sem bæjarstjóri. „Mér leist vel á Ísafjörð og
fannst spennandi og skemmtilegt
að takast á við verkefnin þar. Sem
það og varð.“
(ORFIR ÎÈRUVÅSI TIL VERKEFNA
Kristján segir að talsverður munur
hafi verið á Ísafirði og Dalvík og
viðfangsefnin ólík. Ísfirðingarnir
voru jú fleiri og auk þess lá fyrir
sameining sveitarfélaga vestra
með tilheyrandi verkefnum. Þá
hafi atvinnuástandið verið ólíkt
verra á Ísafirði. „Það var mikið að
gerast á Dalvík og bullandi gangur
í hlutunum og því var það áskorun
að takast á við að stýra sveitarfélagi sem lá undir meiri áföllum.“
Ísfirðingar tóku Kristjáni og
fjölskyldu opnum örmum og þar
mynduðust vinabönd sem enn
standa. „Þetta var reglulega
ánægjulegur tími, verkefnin voru
mikil að vöxtum og maður lærði
mjög mikið á sjálfan sig og aðra.“
Vitaskuld eru snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri veturinn 1995
Kristjáni hvað minnisstæðust frá
Ísafjarðarárunum. Hann segist
reyndari og þroskaðri á eftir.
„Maður horfir öðruvísi til verkefna og viðfangsefna eftir að hafa
horft upp á og tekið þátt í því starfi
sem fylgir atburðum eins og þarna
urðu. Þar sem heil byggðarlög
lögðust í rúst í einu vetfangi.“
%NN FLUTT
Þótt íslenska þjóðin sé fámenn
greinir Kristján mun á fólki, eftir
því hvort það býr við Eyjafjörð
eða Skutulsfjörð. Það hugsi öðru-
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vísi. „Hugsunin vestra var meira
bundin
vertíðarstemningunni;
þegar gefur á sjó þá sækja menn.
Það var hins vegar meiri landbúnaðarhugsun í Eyjafirði þar sem
menn setja niður á vorin og taka
ekki upp fyrr en á haustin. Þar var
lengri tíma hugsun og háttalag.
Þetta er munurinn í grófum dráttum en í grunninn og smærri atriðum eru þetta mjög áþekk samfélög þar sem allir þekkja alla og
kýta þegar það á við og taka á
saman þegar það á við.“
Kristjáni og fjölskyldu líkaði
vel á Ísafirði en pólitískar vendingar leiddu til þess að þau fluttu
aftur til Eyjafjarðar og að þessu
sinni til Akureyrar, sem jafnan er
nefnd höfuðstaður Norðurlands.
„Meirihlutinn á Ísafirði sprakk
í lok nóvember 1997. Uppi var
grundvallarágreiningur um hvert
bæri að stefna í uppbyggingu
skólamannvirkja og hvort og þá
hvernig sveitarfélagið þyldi kostnaðinn við það. Menn náðu ekki
saman og nýr meirihluti myndaðist.“ Í kjölfar þess höfðu sjálfstæðismenn á Akureyri samband
við Kristján og föluðust eftir
kröftum hans.

!LLS STAÈAR UTANB¾JARMAÈUR
Í kosningunum 1998 á Akureyri fór
Kristján fyrir lista Sjálfstæðisflokksins og var bæjarstjóraefni.
Það var nýbreytni, því á Dalvík
og Ísafirði sat Kristján ekki í bæjarstjórn. Sjálfstæðismenn fengu
góða kosningu og Kristján tók við
stjórntaumum bæjarfélagsins.
Hann segir því ólíku saman að
jafna að vera kjörinn fulltrúi bæjarbúa auk þess að vera bæjarstjóri. „Það er allt annað. Umboðið
til að vinna mál sem kjörinn fulltrúi og bæjarstjóri er meira og þú
vinnur verkið með öðrum hætti.“

Ég hef aldrei dregið dul á það að
ég er landsbyggðarmaður og ég
held að það sé meira en full þörf
fyrir þá rödd inni á Alþingi.
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Akureyringar eru heimsfrægir
fyrir að halda utanaðkomandi í
hæfilegri fjarlægð, í það minnsta
þarf að líða góður tími þar til litið
er á komumenn sem Akureyringa.
Kristján hlær og jánkar þegar
hann er spurður hvort honum hafi
ekki verið tekið sem utanbæjarmanni. „Mér hefur alls staðar
verið tekið sem utanbæjarmanni.
Ég var bara litli strákurinn úr
Hólaveginum á Dalvík, ég var
Norðlendingurinn á Ísafirði og ég
var Dalvíkingurinn á Akureyri.
Það ber alltaf á þessum röddum en
ég gef aldrei neitt fyrir þær. Ég
held að eitt af því sem hefur gert
Svarfaðardalinn jafn góðan og
hann er sé þetta gegnumstreymi
fólks. Það eykur þekkingu og víkkar sjóndeildarhring þeirra sem
fyrir eru að eiga samneyti við fólk
af öðrum uppruna heldur en bara
úr þorpinu. Það sama á við um
Akureyri og það sama á líka við
um litla þorpið við Faxaflóa sem
heitir Reykjavík. Það er byggt upp
af utanbæjarmönnum.“

*AFNRÁTTISSINNINN +RISTJ¹N
Í bæjarstjóratíð Kristjáns var
Akureyrarbær nokkrum sinnum
snupraður fyrir að standa illa að
jafnréttismálum. Sjálfur kveðst
Kristján saklaus af öllu því sem
kalla má fjandskap í garð jafnréttis en segist sitja uppi með þá dóma
og þau álit sem fallið hafa. „Þetta
eru allt saman mál sem eiga uppruna sinn frá því löngu áður en ég
kom til starfa. Ég lenti bara í því
að þurfa að reka þau mál fyrir
dómstólum fyrir hönd bæjarkerfisins. En ef við horfum á verk mín,
á það sem ég hef getað haft áhrif
á, þá fullyrði ég að það hafa aldrei
verið stigin stærri skref í jafnréttismálum í sögu sveitarfélags á
Íslandi. Við réðum jafnréttisráðgjafa í fullt starf og erum með
jafnt kynjahlutfall meðal æðstu
stjórnenda og í öllum nefndum og
ég fullyrði að eftir breytingar sem
við gerðum er launamunur milli
kynja með því minnsta sem gerist.
Þetta hefur ekki komist að í
umræðunni því mönnum hefur
þótt svo ægilega gott að hafa einhvern blóraböggul fyrir allt það
sem þeir sjálfir eru að reyna að
breiða yfir.“
Kristján segist að auki stoltur
af að eiga þátt í að ráða Sigrúnu
Björk Jakobsdóttur sem eftirmann sinn í bæjarstjóraembættið.
„Ég er afskaplega ánægður með
þann áfangasigur í jafnréttisbaráttunni,“ segir hann en Sigrún
Björk er fyrst kvenna til að gegna
bæjarstjórastarfinu á Akureyri.
(L¾R AÈ SKRIFUM "JÎRNS )NGA
Kristján Þór er mikill sjálfstæðismaður og hefur verið í Sjálfstæðisflokknum um árabil. Nú í vik-
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unni rifjaði Björn Ingi Hrafnsson,
borgarfulltrúi framsóknarmanna
í Reykjavík, á heimasíðu sinni upp
orð sem Kristján lét falla í samtali
við dagblaðið Dag árið 1988 á þá
leið að hann væri ekki bundinn
flokkspólitískum böndum enda
hald hans að hann myndi þrífast
ákaflega illa í flokki.
Kristján segir tilskrifin sýna
hve vel framsóknarmenn geyma
söguna. „Björn Ingi hefur einhverja þörf fyrir þetta en ég segi
bara að sem betur fer hef ég vitkast með árunum og kosið að verja
kröftum mínum í þágu sjálfstæðisstefnunnar. Ætli Björn Ingi sé
ekki bara að reyna að beina athyglinni frá þessum 80 framsóknarmönnum sem hann er að vinna
með í Reykjavík?“ Kristján bætir
við að sér þyki óstjórnlega gaman
af að hlæja að mönnum sem eyða
tíma sínum í svona vitleysu.

TLAR AÈ BÒA ¹FRAM ¹ !KUREYRI
Að öllu óbreyttu tekur Kristján
sæti á Alþingi í vor en hann fer
fyrir lista sjálfstæðismanna í
Norðausturkjördæmi í þingkosningunum í maí. Af orðum hans má
merkja að hann hyggist verða sérlegur talsmaður landsbyggðarinnar á þingi. „Ég hef aldrei dregið
dul á það að ég er landsbyggðarmaður og ég held að það sé meira
en full þörf fyrir þá rödd inni á
Alþingi. Það verður sífellt meira
bil á milli þess sem við köllum
landsbyggð og höfuðborgarsvæði.
Landsbyggðin þykir ekki hipp og
kúl, svo maður sletti, og ég held að
það sé bráðnauðsynlegt fyrir þetta
örsamfélag 300 þúsund manna að
vinna gegn svona aðskilnaði.“
Alþingi starfar í Reykjavík og
þingsetunni fylgja því flutningar
til Reykjavíkur. Eða hvað? „Nei,
nei. Ég þarf ekkert að búa í Reykjavík. Ég bara mótmæli því. Ég bý á
Akureyri og á mína fjölskyldu
sem gengur hér í skóla og nýtur
þess að búa í bæjarfélagi sem
býður upp á öll lífsins gæði. Á
meðan Reykjavíkurflugvöllur er
enn þá í Reykjavík eru samgöngur
með þeim hætti að ég er ekkert
lengur í vinnuna frá Akureyri
heldur en ef ég byggi í Hveragerði, Reykjanesbæ eða þess
vegna uppi í Mosfellsbæ,“ segir
Kristján. Spurður hvort hann
hyggist fljúga á milli morgna og
kvölds segist Kristján ekki vita
hvernig hann komi til með að hátta
málum en minnir á að auk góðra
samgangna hafi fjarskiptatækninni fleygt fram. „Við Íslendingar
rekum fyrirtæki í útlöndum án
þess að búa þar og ég spyr hvort
nauðsynlegt sé að allir sem taka
þátt í störfum sem þjóna allri þjóðinni búi á höfuðborgarsvæðinu. Ég
hef svarað því neitandi og vil fá
tækifæri til að láta á það reyna.“

Fyrir hverju vilt þú berjast?
UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI
TVÖFÖLDUN SUÐURLANDSVEGAR
BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM
BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR
ÖRYGGIM VEGUM Á VESTFJÖRÐUM
MEIRI LÖGGÆSLU, UMFERÐARÁRÓÐUR OG HÆKKUN SEKTA
MEIRI FJÁRMUNUM TIL VEGAGERÐAR VARIÐ Í ÖRYGGISMÁL
FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA OG GÖNG Á LANDSBYGGÐINNI
HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.
Í nóvember árið 1999 var stofnaður áhugahópur um örugga Reykjanesbraut. Með samstöðu íbúa svæðisins, þingmanna
og framkvæmdaraðila tókst að hefja framkvæmdir við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en áætlað var.Og nú eftir rúmlega
sjö ára baráttu og jákvæðan áróður hópsins er fyrsti áfangi brautarinnar tilbúinn og árangurinn staðreynd. Í stað allt að
sex banaslysa á ári hefur enginn látist á brautinni frá því að fyrsti áfanginn var vígður árið 2004.
Við getum náð árangri – líka á þínu svæði. Markmiðin eru skýr.
Gerum alla vegi landsins örugga með SAMSTÖÐU og slysalausri sýn árið 2007
Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:
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* hvaða myrkur
er meira en nóttin?
Jón Atli Jónasson

* SKORUN (EMINGWAYS

2ITHÎFUNDURINN %RNEST (EMINGWAY VAR EITT SINN BEÈINN UM AÈ SEMJA SEX
ORÈA SK¹LDSÎGU (ANN VARÈ VIÈ ÖEIRRI ¹SKORUN OG TALDI HANA SÅÈAR MEÈ SÅNUM
BESTU VERKUM 3AGAN HANS HLJËÈAÈI SVO b"ABY SHOES FOR SALE NEVER USEDm

3TAÈA SK¹LDSÎGUNNAR
.¾STU ÖRJ¹ SUNNUDAGA TEKUR &RÁTTABLAÈIÈ PÒLSINN ¹ ÅSLENSKU SK¹LDSÎGUNNI
OG KANNAR STÎÈU HENNAR Å SEM VÅÈUSTU SAMHENGI 'REINARNAR VERÈA EINNIG
AÈGENGILEGAR ¹ HEIMASÅÈU 6ÅSIS ÖAR SEM LESENDUR ERU HVATTIR TIL AÈ LEGGJA
SITT TIL M¹LANNA
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SEGIR *ËN !TLI *ËNASSON

Skáldsagan er leikvöllur
Jón Atli Jónasson, rithöfundur og leikskáld, hefur gefið út smásögur og skáldsögu auk þess að skrifa leikrit og kvikmyndahandrit. Nýjasta bók hans, Ballaðan um Bubba Morthens, er nokkurs konar ævisögulega skotin skáldsaga. Kristrún Heiða Hauksdóttir
ræddi við höfundinn um hégóma, bókmenntastera og skelfileg hlutskipti.

Í

grunninn held ég að skáldsagan sé að kljást við vanda
sem maður sér á ansi mörgum öðrum vígstöðvum í
listinni. Hvort sem það er
leiklist, kvikmyndir eða
myndlist. Við erum svo upptekin
af því hvað er gott og hvað er vont
– kannski er það þjóðareinkennni,
eitthvað afbrigði af minnimáttarkennd,“ segir Jón Atli. „Það er til
einhver hugmynd um hvað er gott
í bókmenntum og í myndlistinni
líka. Hér lenda myndlistarmenn í
samanburði við Kjarval eins og
rithöfundar lenda í samanburði
við Laxness.“

6ÅNSMÎKKUN ¹ SKJ¹NUM
„Ég hef unnið jöfnum höndum í
leikhúsi og við að skrifa aðrar bókmenntir en maður er tiltölulega
fljótur að spotta þessa hugmynd um
gott og vont í leikhúsinu. Þar ertu
alltaf með á bilinu 100-500 manns
sem sitja og horfa á það sem þú
gerir,“ segir hann. „Það einfaldasta
sem þú getur gert í leikhúsinu er að
fá fólk til að hlæja. Svo getur þú
reynt að hafa áhrif á þetta samþykki um hið ásættanlega og „hvað
sé gott“. Vitanlega málar fólk sig út
í horn eða heldur áfram að reyna að
fá fólk til þess að hlæja – en það er
ekki endilega það sem er best fyrir
miðil eða listaverk eins og skáldsögu.“
Jón Atli segir skáldsöguna
plagaða af þeirri stimplun sem
fylgir markaðssetningu hennar
tvo síðustu mánuði hvers árs. „Það
mætir eitthvað fólk í Kastljósið,
svona álitsgjafar, og fer að tala
um list. Þá er skáldsagan dregin
fram á borðið og rætt um hana
eins og í vínsmökkun í morgunsjónvarpinu.“
3JARMINN ¹ YFIRBORÈINU
Jón Atli líkir bókaútgáfunni hér-

lendis við fegurðarsamkeppnir þar
sem tilheyrandi yfirborðsmennska
sé áberandi. „Hvort sem fólk vill
það eða ekki eru bækur neyslutengdar. Það versta við skáldsöguna er þegar hún á fyrst og fremst
að vera söluvara.“ Hann bendir á
að hann hafi ekkert á móti því að
bækur seljist en veltir fyrir sér
hvenær þær eigi að fá athygli og út
á hvað.
„Við búum við þann veruleika
að bækur hér á landi koma út tvo

bækurnar eru skrifaðar af spilasjúkum
þráhyggjusjúklingum
með sýfilis, helst á dánarbeði með
tæringu eða í fangelsi. Ég held að
það megi ekki taka það element úr
henni. Ég hugsaði um það fyrir
jólin þegar geðveikin var sem
mest – hvað geri ég ef það seljast
15.000 eintök af bókinni minni? Ég
meika það ekki, alveg eins og það
er verst ef maður vinnur einhver
verðlaun,“ bætir hann við og hlær.
„Það er skelfilegt því þá er maður

og það sé verið að tala um fisk – ég
kemst ekki hjá því. Þetta er sérkennilegur bransi. Síðustu ár
hefur glæpasagan rutt sér til rúms
og nú eru næstum allir að skrifa
glæpasögu. Mér finnst áhugavert
að sjá hvert það leiðir og hvað
tekur við,“ segir hann.
Jón Atli gefur lítið fyrir þau orð
höfunda sem líta á glæpasöguna
sem einhvers konar samfélagslegt
tæki eða tækifæri til þess að skoða
íslenskt samfélag. „Í hittifyrra

um“ og nefnir þar til dæmis ævisögu Hannesar Hólmsteins eftir
Óttar Martin Norðfjörð sem olli
talsverðu fjaðrafoki í desember.
„Margt af því sem hefur verið að
koma út er alveg helvíti gott,“
bætir hann við og nefnir nýja bók
Eiríks Guðmundssonar, Undir
himninum, og vísar þar til hins
póstmóderníska
vitundarflæðis
sem einkennir skrif sumra kollega
sinna. „Póstmódernistarnir eru að
skrifa bækur um menn sem eru að

Ég veit að það er alveg sama hvað þú ert að skrifa, hversu vel eða illa – þú ferð
lengst á því ef tilgangurinn er heiðarlegur. Þú ættir ekki að eyða tíma þínum í
skrif ef þér liggur ekkert á hjarta.
mánuði á ári – svo byrjar kapphlaupið, eins og við séum á svona
bókmenntasterum. Hér kemur út
hvert meistaraverkið á eftir öðru
– eða það höldum við allavega. Það
eru umbúðirnar sem við setjum
bækurnar í. Þær eiga allar að vera
frábærar. Bók er auglýst alls staðar og þess vegna verður útgáfa
hennar stórtíðindi – svo ætlar
Meryl Streep að leika blindu konuna í bíómyndinni og allt það. Mest
selda bókin er síðan matreiðslubók
Hagkaupa. Ég held að þetta reyni
svolítið á gildismatið.“

!F SKÎPUNARÖÎRF
Jón Atli segist sjálfur aldrei hafa
selt meira en um þúsund eintök af
sínum bókum. „Það er allt í lagi
mín vegna. Ég held að fólk skrifi
fyrst og fremst af þörf til þess að
skapa og skilja heiminn í kringum
sig,“ segir hann.
Skáldsagan þrífst í mótlæti að
mati Jóns Atla. „Hún hefur aldrei
þekkt annað en mótlæti – bestu

kominn með samanburð.“

&LOKKADR¾TTIR
Jón Atli segist ekki upplifa sig
sem hluta af neinni bókmenntakreðsu. „Mínar fyrirmyndir eru
menn sem hafa skrifað skáldsögur, prósa og verk fyrir leikhús. Í
grunninn er þetta sami hluturinn
en þegar þú mætir með textann
þinn í leikhúsið verður baráttan
öðruvísi, líkamlegri.“ Hann segist
aldrei hafa leitt hugann að því
hvort leikskáld væru mögulega
agaðri en aðrir höfundar fyrir
vikið. „Maður er kannski frjálsari
í sínum eigin hégóma. Það er eitt
af þeim geðbrigðum sem allir
þurfa að kljást við – annað hvort
virka hlutirnir í leikhúsinu eða
ekki. Þá þarf að leysa vandamálið
og það getur verið skemmtilegt
verkefni.“
3AGAN ENDURTEKUR SIG
„Þegar rætt er um útrás íslenskra
bókmennta finnst mér alltaf eins

skrifaði ég um einstæða móður
sem vinnur á elliheimili. Það er
bók sem fjallar um tilveruna, um
það að vera lifandi – að reyna að
þrauka og vera til. Glæpasögur
byrja alltaf á því að það finnst einhver dauður. Það er munurinn.
Þetta eru afþreyingarbókmenntir
– þeirra hlutverk er bara að
skemmta. Menn geta falið sig á bak
við að þeir séu að vekja athygli á
málefnum innflytjenda en ef þú
hefðir áhuga á því þá myndir þú
bara skrifa bók um Pólverja.“
Hann segist heillast af frumleika og áréttar að margir íslensku
glæpasagnahöfundanna séu mjög
vel skrifandi. „Það er engin tilviljun að Arnaldur Indriðason er
svona vinsæll. Þetta er náungi
sem getur skrifað hvað sem er –
margar bækurnar eru mjög flottar en í raun er alltaf verið að skrifa
sömu bókina.

4VÎFALDUR EXPRESSË
Hann segist hrifnari af „slysun-

skrifa bækur. Í bókinni hans Eiríks
er verið að lesa í táknfræði samtímans og þessi geggjuðu skilaboð
sem okkur berast alls staðar að.
Hann er dálítið eins og tvöfaldur
espressó.“
Jón Atli nefnir enn fremur bækurnar Sólskinsfólkið eftir Steinar
Braga og Opnun kryppunnar eftir
Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem
verk sem höfði sterkt til sín. „Þar
finn ég fyrir því að fólk sé að gera
hlutina algjörlega á sínum forsendum. Þar er ekki verið að skrifa inn
í eitthvað sérstakt eða ofan í einhvern sérstakan.“

 LEIKVELLINUM
„Skáldsagan er eins og leikvöllur. Svo eru einhverjir gaurar á
hliðarlínu sem garga: „Ekki leika
þér við þennan! Ekki éta sand!
Ekki kasta grjóti!“ Ritstjórar,
gagnrýnendur, útgefendur og
álitsgjafar reyni þannig að hafa
áhrif á hugmyndir um skáldsöguna og þar með hvaða þýðingu
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SPENNANDI STARFSTÆKIFÆRI

Spennandi starfstækifæri eru nú í boði hjá alþjóðlegu farsímafyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi. Fyrirtækið veitir GSM
farsímaþjónustu í yﬁr 170 löndum og er rík áhersla lögð á tæknilegar nýjungar á sviði alþjóðlegrar farsímaþjónustu.
Leitað er eftir skapandi og árangursdrifnum einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa með öﬂugri liðsheild í
alþjóðlegu umhverﬁ fyrir íslenskt fyrirtæki í útrás og taka virkan þátt í uppbyggingu þess.

MARKAÐSRÁÐGJAFI

SÖLUSTJÓRI

Starfssvið:

Starfssvið:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsjón með markaðsmálum
Umsjón með vöruþróun, ímyndar- og vörumerkjastjórnun
Samstarf við dreiﬁngaraðila víða um heim
Umsjón og þátttaka í sýningum og ráðstefnum erlendis
Almannatengsl

Ábyrgð og umsjón með sölumálum
Greining viðskiptatækifæra og þróun farsímamarkaðar erlendis
Samskipti og aðstoð við samstarfs- og dreiﬁaðila
Gerð söluáætlana og eftirfylgni
Viðskiptaþróun

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Góð reynsla af markaðsmálum
Menntun á sviði markaðsfræða æskileg
Góðir samskiptahæﬁleikar
Áhugi fyrir ólíkum menningarheimum
Mjög góð enskukunnátta
Önnur tungumálakunnátta æskileg

BÓKARI - 50% STARF

Góð reynsla af sölustörfum
Góðir stjórnunar- og leiðtogahæﬁleikar
Hæfni í samningum
Góðir samskiptahæﬁleikar
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Geta til að vinna undir álagi

FORRITARI

Starfssvið:

Starfssvið:

• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

• Gagnagrunnsforritun
• Forritun á reikningsskilakerfum og á vefsíðu

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Góð bókhaldsreynsla
• Enskukunnátta
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

• Góð reynsla af sambærilegum störfum
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.
Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar um viðkomandi störf.
Umsjón með störfunum hefur Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
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*ET8 LEITAR AÈ ÚUGLIÈUM

*ET8 #ABIN #REW

*ET8 ER ÅSLENSKT ÚUGFÁLAG KRAFTMIKIÈ OG Å ÎRUM VEXTI 6EGNA AUK
INNA UMSVIFA FYRIRT¾KISINS ERUM VIÈ AÈ LEITA AÈ ¹HUGASÎMUM OG
DUGMIKLUM ÚUGLIÈUM Å HËPINN

)N RELATION TO THE EXPANSION OF OUR SMALL DYNAMIC AND RAPIDLY
GROWING )CELANDIC AIRLINE *ET8 IS LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND
ENGAGING CABIN CREW TO BE A PART OF OUR EXPANDING TEAM 7E

¥ VOR MUNUM VIÈ HALDA NÕLIÈAN¹MSKEIÈ OG LEITUM VIÈ EFTIR FËLKI
B¾ÈI Å FRAMTÅÈARSTÎRF SEM OG SUMARAÚEYSINGAR &LOGIÈ ER FR¹

ARE LOOKING FOR CABIN CREW MEMBERS TO OPERATE PRIMARILY OUT OF
+EÚAVIK )NITIAL CABIN CREW COURSE WILL BE ESTABLISHED THIS SPRING
AND WE ARE FOCUSING ON BOTH PERMANENT AS WELL AS SUMMER

Næturvörður

+EÚAVÅK TIL ¹FANGASTAÈA (EIMSFERÈA

EMPLOYEES

!È STARFA HJ¹ *ET8 ER B¾ÈI SPENNANDI OG ANNASAMT OG STARFSUM

4HE JOB AND TRAINING WE CAN OFFER YOU IN *ET8

HVERÙÈ KREFJANDI EN SKEMMTILEGT ¶ESS VEGNA BJËÈUM VIÈ UPP ¹
GËÈA ÖJ¹LFUN FR¹B¾RA SAMSTARFSMENN OG SAMKEPPNISH¾F LAUNA
KJÎR

EXCITING AND HECTIC DAILY ENVIRONMENT WHICH WILL BE DEMANDING
BUT ALSO A FUN WORKING ENVIRONMENT WITH GOOD COLLEAGUES AND

Samtök áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann óska eftir
að ráða næturvörð til afleysingastarfa á Sjúkrahúsið Vog sem
fyrst. Um vaktavinnu er að ræða.

¥ DAG REKUR *ET8 ÖRJ¹R ÚUGVÁLAR Å %VRËPU OG EINA ¹ ¥SLANDI &R¹
VORINU KOMUM VIÈ EINNIG TIL MEÈ AÈ ÚJÒGA FR¹ (ELSINKI "ILLUND

*ET8 CURRENTLY OPERATES THREE AIRPLANES IN %UROPE AND ONE AIRCRAFT

'AUTABORG OG 3TOKKHËLMI AUK ¥SLANDS

IS RELATED TO AN

A COMPETITIVE SALARY

BASED IN +EÚAVIK &ROM THE SPRING OF  WE WILL ADDITIONALLY
HAVE AIRPLANES ÚYING OUT OF (ELSINKI "ILLUND 'OTHENBURG AND
3TOCKHOLM

6IÈ LEITUM AÈ STARFSMÎNNUM SEM
o ER UMHUGAÈ UM ÎRYGGI
o HAFA RÅKA ÖJËNUSTULUND OG GËÈA SAMSKIPTAH¾ÙLEIKA

!S A PERSON YOU SHOULD BE
o 3AFETY MINDED

o GETA UNNIÈ Å HËPI
o VINNA VEL UNDIR ¹LAGI
o ERU SVEIGJANLEGIR

o 3ERVICE ORIENTED WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
o ! TEAM PLAYER
o !BLE TO WORK WELL UNDER PRESSURE
o ,OYAL ÚEXIBLE AND COMPANY MINDED

Ráðgjafar - Næturvörður

Upplýsingar veitir Hjalti Þór Björnsson dagskrárstjóri sími
824 7620 netfang: hjalti@saa.is
Umsóknir berist til Hjalta , með tölvupósti eða Stórhöfða 45
110 Reykjavík, merktar “næturvörður” eigi síðar en 22. jan. n.k.

Áfengisráðgjafar
Hjá hjá Samtökum áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann starfa nú um 45 ráðgjafar við áfengis og vímuefnameðferð á hinum ýmsum starfsstöðvum Samtakanna.

.AUÈSYNLEGT ER AÈ STARFSMENN UPPFYLLI EFTIRFARANDI SKILYRÈI
4O APPLY YOU NEED TO
o (AÙ GËÈA ÅSLENSKU OG ENSKUKUNN¹TTU AUK ÖRIÈJA TUNGUM¹LS
o (AÙ STÒDENTSPRËF EÈA SAMB¾RILEGA MENNTUN OG SÁU GËÈIR Å

o (AVE GOOD KNOWLEDGE OF %NGLISH AND AT LEAST TWO OTHER
LANGUAGES OF WHICH )CELANDIC WILL COUNT AS ONE

HUGARREIKNINGI
o (AÙ HREINT SAKAVOTTORÈ
o (AÙ GËÈA SJËN OG SÁU HEILSUHRAUSTIR ¹ LÅKAMA OG S¹L

o (AVE A GOOD STANDARD OF EDUCATION AND GOOD PRACTICAL
SKILLS IN MATH
o (AVE NO CRIMINAL RECORD

o 3ÁU YÙR  CM ¹ H¾È OG OG ÖYNGD SÁ Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ

o (AVE GOOD EYESIGHT AND HEALTH BOTH PHYSICAL AND MENTAL
o "E ABOVE  WITH WEIGHT IN PROPORTION TO HEIGHT

®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ MEÈ TÎLVUPËSTI TVEIMUR VIKUM
EFTIR AÈ UMSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT !LLAR UMSËKNIR VERÈA MEÈ
HÎNDLAÈAR SEM TRÒNAÈARM¹L 2¹ÈNINGARVIÈTÎL MUNU FARA FRAM Å
HÎFUÈSTÎÈVUM *ET8 Å +ËPAVOGI

!LL APPLICATIONS WILL BE ANSWERED BY E MAIL WITHIN TWO WEEKS
AFTER THE DEADLINE AND CONSIDERED CONÙDENTIAL )NTERVIEWS FOR
SELECTED CANDIDATES WILL BE CONDUCTED AT OUR HEAD OFÙCE IN
+OPAVOGUR

5MSËKNAREYÈUBLÎÈ AUK FREKARI UPPLÕSINGA UM FYRIRT¾KIÈ ER AÈ
ÙNNA ¹ WWWJETXIS 5MSËKNIR SKULU BERAST FYRIR  JANÒAR OG
UNDIRBÒNINGSN¹MSKEIÈ HEFJAST Å LOK FEBRÒAR

4O LEARN MORE OF *ET8 AND TO OBTAIN THE REQUIRED APPLICATION
FORM PLEASE REFER TO OUR WEBSITE WWWJETXIS 9OUR APPLICATION
SHOULD BE SENT NO LATER THAN *ANUARY  AND YOU SHOULD BE READY
TO COMMENCE INITIAL TRAINING IN THE 3PRING OF 

Vegna aukinna umsvifa viljum við nú að fjölga í hópnum.
Því eru nú auglýst laus störf áfengis og vímuefnaráðgjafa.
Um er að ræða áhugaverð störf er hefjast með 2ja ára starfsþjálfun sem fram fer á Sjúkrahúsinu Vogi og öðrum starfstöðvum SÁÁ.
Unnið er á vöktum á öllum starfsstöðvum SÁÁ.
Upplýsingar um störfin gefur Hjalti Björnsson dagskrárstjóri
hjalti@saa.is sími 824 7620
Umsóknaeyðublöð eru hjá móttökuriturum á Vogi
Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík í síðasta lagi
22. janúar n.k. (eldri umsóknir óskast endurnýjaðar).
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Störf í kerskála og skautsmiðju
Duglegir og samviskusamir starfsmenn óskast á 12
og 8 tíma vaktir í kerskála og skautsmiðju. Störﬁn eru
fjölbreytt og tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga
starfsþekkingu.
Ræstitæknir
Við óskum eftir að ráða duglegan og stundvísan
einstakling til að starfa við ræstingar hjá Norðuráli.
Um dagvinnu er að ræða og stundum helgarvinnu.
Bókari
Við viljum ráða öﬂugan einstakling í aﬂeysingar í
reikningshaldi. Starﬁð gæti t.d. hentað nemanda
í viðskiptafræði sem vill öðlast hagnýta reynslu í
atvinnulíﬁnu. Um er að ræða fullt starf í júní, júlí
og ágúst 2007 en hlutastarf á vor og haustmánuðum.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til að starfa hjá Norðuráli.
Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. janúar næstkomandi.







Ný störf hjá Norðuráli
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Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg og Guðný
Sævinsdóttir hjá Hagvangi í síma 520 4700.
Farið verður með umsókn þína og allar persónulegar
upplýsingar sem trúnaðarmál.

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum.
Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útﬂutnings og
unnið er að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugetan
verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.

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

(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS ¹ %GILSSTÎÈUM

6ILTU VINNA ¹
¹HUGAVERÈUM VINNUSTAÈ
(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS ¹ %GILSSTÎÈUM ER ¹HUGAVERÈUR
VINNUSTAÈUR MEÈ FJÎLBREYTTA STARFSEMI OG ÖAR ERU STÎRF Å BOÈI
(VERNIG V¾RI AÈ ÚYTJA AUSTUR ÖAR SEM SUMARBLÅÈAN ER HVAÈ MEST
FALLEG N¹TTÒRA OG BARNV¾NT UMHVERÙ

(3! %GILSSTÎÈUM SAMANSTENDUR AF HEILSUG¾SLUSTÎÈ OG
SJÒKRADEILD ¹SAMT STARFSEMI SJÒKRA OG IÈJUÖJ¹LFUNAR
3TÎÈUGILDI L¾KNA ERU FJÎGUR EN ÙMMTI L¾KNIRINN STARFAR
¹ VEGUM STOFNUNARINNAR VIÈ +¹RAHNJÒKA %INS ER EIN
N¹MSSTAÈA Å HEIMILISL¾KNINGUM %GILSSTAÈAL¾KNISHÁRAÈ
ER VÅÈ¹TTUMIKIÈ OG DREIFBÕLT &JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSIÈ Å .ES
KAUPSSTAÈ ER Å UM EINNAR KLUKKUSTUNDAR AKSTURSFJARL¾GÈ
OG ÖAR ER SKURÈL¾KNIR LYÚ¾KNIR OG SV¾ÙNGAL¾KNIR
3J¹ N¹NAR UM STARFSEMI (3! %GILSSTÎÈUM ¹ WWWHSAIS
UNDIR %GILSSTAÈIR
3TARFSFËLK ËSKAST TIL FRAMTÅÈASTARFA
o «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA L¾KNI SEM FYRST VIÈ
(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS ¹ %GILSSTÎÈUM
o ,ÅFEINDAFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA Å   TIL 
STÎÈU
o 'EISLAFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA SEM FYRST
o (JÒKRUNARFR¾ÈINGAR OG SJÒKRALIÈAR ËSKAST TIL STARFA Å
VAKTAVINNU ¹ SJÒKRADEILD Å   TIL  STÎÈUR
o !ÈSTOÈARFËLK ËSKAST TIL STARFA Å VAKTAVINNU ¹ SJÒKRADEILD
Å   TIL  STÎÈU
6ILJUM BENDA ¹ NÕGERÈA KJARASAMNINGA SEM VEITTU
STARFSMÎNNUM  TIL  LAUNAH¾KKUN ¹ SÅÈASTA ¹RI
(ENTAR FYRIR N¹MSMENN SEM VILJA VINNA MEÈ SKËLA
!ÚEYSINGASTÎÈUR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMENN Å SUMARAÚEYSINGAR SEM
OG AÈRA AÚEYSINGAR
o ¥ ELDHÒS FR¹ JÒNÅ TIL SEPT  TIL  STÎÈUR
o  SJÒKRADEILD OG HEILSUG¾SLU VANTAR HJÒKRUNARFR¾È
INGA OG SJÒKRALIÈA FR¹ FEB TIL SEPT  TIL 
o !ÈSTOÈARFËLK ¹ SJÒKRADEILD FR¹ FEB TIL SEPT
 TIL  STÎÈUR
o ¥ R¾STINGU FR¹ JÒNÅ TIL ¹GÒST  TIL  STÎÈUR
o -ËTTÎKURITARASTARF ¹ HEILSUG¾SLU FR¹  JÒNÅ TIL 
¹GÒST  STAÈA
o ¥ ÖVOTTAHÒS  FR¹  JÒNÅ TIL  ¹GÒST
o ,¾KNI VANTAR TIL AÚEYSINGA FR¹
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEB NK
5PPLÕSINGAR VEITA YÙRMENN VIÈKOMANDI DEILDA
¶ËRHALLUR (ARÈARSON FULLTRÒI FRAMKV¾MDASTJËRA Å SÅMA  
EÈA THORHALLUR HSAIS
0ÁTUR (EIMISSON YÙRL¾KNIR Å SÅMA   EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI
PETUR HSAIS
(ALLA %IRÅKSDËTTIR HJÒKRUNARSTJËRI Å SÅMA   OG HEIR HSAIS
+ATRÅN %INARSDËTTIR DEILDARSTJËRI SJÒKRADEILDAR S   OG
NETFANG KARTINE HSAIS
(ELGA 3¾UNN 3VEINBJÎRNSDËTTIR DEILDASTJËRI HEILSUG¾SLU 
 OG NETFANG HELGAS HSAIS

35..5$!'52  JANÒAR 



!46)..!

%RT ÖÒ SJÒKRAÚUTNINGAMAÈUR
/KKUR VANTAR
3JÒKRAÚUTNINGAMENN MEÈ RÁTTINDI TIL AÈ STARFA SEM SLÅKIR
6IÈ
+¹RAHNJÒKA FR¹ OG MEÈ  JANÒAR 
5NNIÈ ER
¥ FJËRAR VIKUR OG EIN VIKA Å FRÅI
¥ BOÈI ER
-JÎG GËÈ LAUN
&RÅTT F¾ÈI OG HÒSN¾ÈI
3PENNANDI OG JAFNFRAMT KREFJANDI VINNUUMHVERÙ
&RÅAR FERÈIR TIL OG FR¹ VINNU 2EYKJAVÅK %GILSSTAÈIR +¹RAHNJÒKAR 

%RT ÖÒ 4RAILER "ÅLSTJËRI
/KKUR VANTAR
4RAILER "ÅLSTJËRA TIL STARFA
6IÈ
+¹RAHNJÒKA FR¹ OG MEÈ  JANÒAR 
5NNIÈ ER
¥ TV¾R VIKUR OG EIN VIKA Å FRÅI
¥ BOÈI ER
-JÎG GËÈ LAUN
&RÅTT F¾ÈI OG HÒSN¾ÈI
3PENNANDI OG JAFNFRAMT KREFJANDI VINNUUMHVERÙ
&RÅAR FERÈIR TIL OG FR¹ VINNU 2EYKJAVÅK %GILSSTAÈIR +¹RAHNJÒKAR 

..!2) 500,µ3).'!2 &34 (* 3¥-/.)  

2AUÈHELLU   (AFNARFJÎRÈUR

¶JËNUSTU OG REKSTRARSVIÈ

&ÁLAGSR¹ÈGJAÙ
,AUS ER STAÈA FÁLAGSR¹ÈGJAFA ¹ ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ "REIÈHOLTS
3TAÈAN ER TIL EINS ¹RS ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈIN ER ÖEKKINGARSTÎÈ Å
FJÎLSKYLDUR¹ÈGJÎF (LUTVERK ÖEKKINGARSTÎÈVAR ER MA AÈ VERA
FRUMKVÎÈULL ¹ SÅNU SVIÈI
(ELSTU VERKEFNI
 !LMENN FÁLAGSR¹ÈGJÎF Å EINSTAKLINGS OG FJÎLSKYLDUM¹LUM
 ¶VERFAGLEGT STARF Å ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ "REIÈHOLTS
 3AMVINNA VIÈ SAMSTARFSAÈILA OG HAGSMUNASAMTÎK
(¾FNISKRÎFUR
 3TARFSRÁTTINDI Å FÁLAGSR¹ÈGJÎF
 ¶EKKING OG REYNSLA Å VINNSLU MEÈFERÈARM¹LA MEÈ
EINSTAKLINGA OG FJÎLSKYLDUR ¾SKILEG
 ,IPURÈ OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR OG ÖJËNUSTULUND
 HUGI ¹ ÖVERFAGLEGRI TEYMISVINNU
¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ "REIÈHOLTS BÕÈUR UPP ¹
 -ÎGULEIKA ¹ AÈ HAFA ¹HRIF OG TAKA Ö¹TT Å UPPBYGGINGU OG
MËTUN FRAMÒRSKARANDI ÖJËNUSTU VIÈ ÅBÒA OG STOFNANIR Å
"REIÈHOLTI
 ¶VERFAGLEGA SAMVINNU MEÈ METNAÈARFULLU STARFSFËLKI
 3VEIGANLEGAN VINNUTÅMA
 &JÎLSKYLDUV¾NA STARFSMANNASTEFNU
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
3TÁTTARFÁLAGS ÅSLENSKRA FÁLAGSR¹ÈGJAFA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRA +EMP DEILDARSTJËRI ¶JËNUSTU
MIÈSTÎÈVAR "REIÈHOLTS SÅMI   NETFANG
THORAKEMP REYKJAVIKIS
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ "REIÈHOLTS
LFABAKKA   2EYKJAVÅK FYRIR  JANÒAR NK

,ANGAR ÖIG AÈ VINNA ¹ LITLUM OG
PERSËNULEGUM VINNUSTAÈ
6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGASÎMUM STARFSMÎNNUM TIL AÈ AÈSTOÈA
FËLK MEÈ FÎTLUN SEM BÕR Å SJ¹LFST¾ÈRI BÒSETU Å MIÈBORGINNI
5M ER AÈ R¾ÈA DAG KVÎLD OG HELGARVINNU B¾ÈI FAST STARF OG
AÚEYSINGU
-ARGVÅSLEG REYNSLA KEMUR AÈ NOTUM OG NJËTA STARFSMENN
LEIÈSAGNAR OG STUÈNINGS Å STARÙ FR¹ REYNDUM FAGMÎNNUM
(VORT SEM ÖÒ ER AÈ LEITA AÈ FRAMTÅÈARSTARÙ EÈA VINNU MEÈ
SKËLA HAFÈU SAMBAND 6IÈ MUNUM TAKA VEL ¹ MËTI ÖÁR OG
ÙNNA STARFSHLUTFALL SEM HENTAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGHVATUR "LÎNDAHL Å SÅMA   
  5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ NETFANGIÈ
SIGHVATURBMAGNUSSON REYKJAVIKIS
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA
Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA
¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI
2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹
STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

Hefur þú áhuga á
hönnun og húsbúnaði?
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&OSSALEYNIR  'RAFARVOGI  2EYKJAVÅK
WWWSTUDLARIS MRU STUDLARIS

6ILJUM R¹ÈA STARFSMANN ¹ MEÈFERÈARDEILD 3TUÈLA

6ILT ÖÒ TAKA Ö¹TT Å KREFJANDI OG
SPENNANDI STARÙ MEÈ UNGLINGUM
3TARÙÈ FELST Å BEINNI MEÈFERÈARVINNU OG TËM
STUNDASTARÙ OG EINSTAKLINGSBUNDNUM STUÈNINGI VIÈ
UNGLINGANA Å MEÈFERÈ Å SAMVINNU DEILDARSTJËRA OG
S¹LFR¾ÈINGA .ÕIR STARFSMENN F¹ FR¾ÈSLU OG STUÈN
ING TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ STARÙÈ
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR 6IÈ ERUM AÈ LEITA
AÈ EINSTAKLINGI SEM HEFUR REYNSLU AF VINNU MEÈ
UNGLINGA TD Å TËMSTUNDASTARÙ EÈA ÅÖRËTTASTARÙ EÈA
HAÙ AÈRA Ö¹ STARFSREYNSLU EÈA MENNTUN SEM AÈ
MATI FORSTÎÈUMANNS NÕTIST Å STARÙ 5MS¾KJENDUR
ÖURFA AÈ HAFA H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
OG ¹HUGA ¹ MEÈFERÈARSTÎRFUM ¶EIR ÖURFA AÈ VERA
STUNDVÅSIR GETA FARIÈ EFTIR VERKLAGSREGLUM OG JAFN
FRAMT SÕNT FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈ
UM 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
-EÈ UMSËKNUM SKULU FYLGJA UPPLÕSINGAR UM
MENNTUN OG FYRRI STÎRF ¹SAMT SAKAVOTTORÈI ,AUN
SKV KJARASAMNINGUM OPINBERRA STARFSMANNA ®LLUM
UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ AÈ R¹ÈNINGUM LOKNUM
5MSËKNIR BERAST TIL 3TUÈLA -EÈFERÈARSTÎÈVAR
RÅKISINS FYRIR UNGLINGA &OSSALEYNI   2EYKJAVÅK
EIGI SÅÈAR EN  JANÒAR NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA FORSTÎÈUMAÈUR OG
DEILDARSTJËRI MEÈFERÈARDEILDAR OG Å SÅMA  
&ORSTÎÈUMAÈUR
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Foldaskóli

-IKIL VINNA FRAMUNDAN 5NNIÈ ER EFTIR BËNUSKERÙ

,AUST STÎRF NÒ ÖEGAR

5PPLÕSINGAR GEFUR +JARTAN Å SÅMA   EÈA
(ËLMSTEINN Å SÅMA  

4V¾R STÎÈUR SKËLALIÈA MA BAÈVARSLA HJ¹ PILTUM
OG STÒLKUM 3TAÈA N¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFA  
5MSËKNARFRESTUR TIL  JANÒAR NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SKËLASTJËRA
OG UMSJËNARMANNI SKËLA Å SÅMA  

"ÅLDSHÎFÈA 

,%)+3+«,!36)¨ 2%9+*!6¥+52
$EILDARSTJËRI
 SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
 "L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI   OG  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
4V¾R STÎÈUR ERU LAUSAR  APRÅL
 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
 6INAGERÈI ,ANGAGERÈI  SÅMI   OG  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI














SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
&¹LKABORG &¹LKABAKKA  SÅMI  
&ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
&URUBORG VLAND SÅMI  
'ARÈABORG "ÒSTAÈAVEGI  SÅMI  
'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
(AMRAR (AMRAVÅK  SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
+VISTABORG +VISTALANDI  SÅMI  
5M ER AÈ  STÎÈU OG  STÎÈU FH
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
,YNGHEIMAR V-URURIMA SÅMI  
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2EYNISHOLT 'VENDARGEISLA  SÅMI  






3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒS  SÅMI  
6ESTURBORG (AGAMEL  SÅMI  
®LDUKOT V®LDUGÎTU SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á sviði
arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga,
hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða, hönnunarstjórn o.fl.
Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.
Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 21 talsins.

ËSKAR EFTIR LAGHENTUM STARFSMÎNNUM ¹
HELLUVÁL FYRIRT¾KISINS Å 'ARÈAB¾

,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM

Leitum að góðu fólki!

Arkitektar,
byggingafræðingar
Viljum ráða arkitekt og byggingafræðing til starfa sem fyrst.
Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

2130.29

"- 6ALL¹ EHF

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
-ATR¹È VANTAR Å AÚEYSINGAR FR¹  MARS k TIL  FEBRÒAR k

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU EH

3KILASTAÈAHLUTASTÎRF
 (OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA STARF FR¹ KL  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA STARF FR¹ KL  
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
,EIKSKËLASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS
STÎRF ER AÈ ÙNNA ¹ WWWLEIKSKOLARIS

,ÎGL¾RÈUR FULLTRÒI
,AUST ER TIL UMSËKNAR FULLT STARF LÎGL¾RÈS FULLTRÒA VIÈ EMB¾TTI
SÕSLUMANNSINS Å +EÚAVÅK
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLAGS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR  5MSËKNUM ¹SAMT
UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF SKAL SKILA TIL
'UÈGEIRS %YJËLFSSONAR SÕSLUMANNS 6ATNSNESVEGI  
+EÚAVÅK SEM VEITIR FREKARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ
5MSËKNIR SEM BERAST EFTIR AÈ UMSËKNARFRESTI LÕKUR VERÈA
EKKI TEKNAR TIL GREINA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR
¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN 5MSËKNIR GETA GILT
Å  M¹NUÈI
+EÚAVÅK  JANÒAR 
3ÕSLUMAÈURINN Å +EÚAVÅK
'UÈGEIR %YJËLFSSON

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

SMÍÐAGENGI
tilbúnir í verkefni

Erum með smíðagengi sem getur byrjað strax
Vanir mótauppslætti og járnabindingum
Nánari upplýsingar í síma 517 4530

www.intjob.is

IntJob starfsmannaleiga • Hagasmára 1 • 201 Kópavogur • intjob.is

5MHVERÙS OG GARÈYRKJUSTJËRI
(ÒNAÖING VESTRA LEITAR AÈ ¹HUGASÎMUM OG
FRAMS¾KNUM EINSTAKLINGI TIL AÈ SINNA STARÙ
UMHVERÙS OG GARÈYRKJUSTJËRA
3TARFSSVIÈ
5MSJËN MEÈ SKIPULAGNINGU OG HIRÈINGU OPINNA SV¾ÈA
5MSJËN MEÈ SKIPULAGI SORPHIRÈU OG ENDURVINNSLU
5MSJËN MEÈ SKIPULAGI UMHVERÙSM¹LA OG GERÈ
UMHVERÙS¹¾TLANA
5MSJËN MEÈ STARÙ NEFNDAR UM 3TAÈARDAGSKR¹  Å
(ÒNAÖINGI VESTRA
5MSJËN MEÈ REKSTRI VINNUSKËLA
®NNUR VERKEFNI ¹ SVIÈI UMHVERÙSM¹LA

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
-ENNTUN ¹ SVIÈI SKRÒÈGARÈYRKJUFR¾ÈA UMHVERÙSSKIPULAGS
EÈA ANNAÈ SAMB¾RILEGT N¹M
'ËÈIR SAMSKIPTA OG SAMSTARFSH¾ÙLEIKAR
3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM
3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR OG FRUMKV¾ÈI VIÈ LAUSN VERKEFNA
3TJËRNUNARREYNSLA ER ¾SKILEG

5MSËKNARFRESTUR UM STARF UMHVERÙS OG
GARÈYRKJUSTJËRA Å (ÒNAÖINGI VESTRA ER TIL OG MEÈ
 FEBRÒAR NK 5MSËKNIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG SKAL
SENDA Ö¾R TIL SKRIFSTOFU (ÒNAÖINGS VESTRA +LAPPARSTÅG
  (VAMMSTANGI .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 3KÒLI
¶ËRÈARSON SVEITARSTJËRI Å SÅMA   ¹ NETFANGINU
SKULI HUNATHINGIS OG «LAFUR ( 3TEF¹NSSON FORSTÎÈU
MAÈUR T¾KNIDEILDAR Å SÅMA   OG ¹ NETFANGINU
BYGGINGAFULLTRUI HUNATHINGIS
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3MIÈIR
6EGNA GËÈRAR VERKEFNASTÎÈU ËSKAR "YGGINGARFÁLAG
'YLFA OG 'UNNARS EFTIR SMIÈUM Å M¾LINGAVINNU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 'UÈJËN Å SÅMA  
EÈA   OG 'UNNAR Å SÅMA  
(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR
AÈBÒNAÈUR 6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS EHF
"ORGARTÒN   2EYKJAVÅK
WWWBYGGIS

tækni

Verslunarstjórn
,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF
SKJALASTJËRA HJ¹ TOLLSTJËRANUM
Å 2EYKJAVÅK
(ELSTU VERKEFNI ERU
o 5MSJËN MEÈ OG ¹BYRGÈ ¹ SKJALAVISTUNARKERÙ EMB¾TTISINS
o 3KJALASTJËRNUN
o ¶¹TTTAKA Å ¹¾TLANAGERÈ OG STEFNUMËTUN UM SKJALAM¹L
o 5PPLÕSINGAGJÎF TIL STARFSMANNA
o ¶J¹LFUN OG KENNSLA

Vegna aukinna umsvifa óska Samkaup a› rá›a verslunarstjóra.
Um er a› ræ›a stö›ur á stór-höfu›borgarsvæ›inu og stö›ur í
fer›aﬂjónustuverslunum á landsbygg›inni.
Samkaup hf rekur 36 verslanir undir
merkjum Samkaup úrval, Samkaup
strax, Kaskó og Nettó og eru ﬂær
ví›a um landi›. Hjá Samkaupum hf
starfa í dag 750 manns og margir
me› langan starfsaldur. Frekari
uppl‡singar má finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 19. janúar nk.
Uppl‡singar veitir Baldur Jónsson. Netfang: baldur@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

Félagsleg verkefni í Níkaragva

3KJALASTJËRI HEYRIR BEINT UNDIR FORSTÎÈUMANN STJËRNSÕSLUSVIÈS
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM OPINBERRA
STARFSMANNA 5M STARFSKJÎR RÁTTINDI OG SKYLDUR GILDA AÈ
ÎÈRU LEYTI LÎG UM RÁTTINDI OG SKYLDUR STARFSMANNA RÅKISINS
NR  "OÈIÈ ER UPP ¹ GOTT STARFSUMHVERÙ OG RÅK
¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ GËÈAN AÈBÒNAÈ OG HOLLUSTUH¾TTI

ﬁróunarsamvinnustofnun Íslands (ﬁSSÍ) óskar eftir a› rá›a sérfræ›ing
á svi›i félagslegra verkefna í Níkaragva.

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR +ARL & 'ARÈARSSON
FORSTÎÈUMAÈUR STJËRNSÕSLUSVIÈS Å SÅMA   OGEÈA
¹ NETFANGI STARF TOLLURIS

4OLLSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK FER FRAM ¹ ÖAÈ VIÈ ÖANN UMS¾KJANDA
SEM BOÈIÈ VERÈUR STARÙÈ AÈ HANNHÒN SKILI INN SAKAVOTT
ORÈI
5MSËKNIR GETA GILT Å SEX M¹NUÈI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU LIGGUR FYRIR

4OLLSTJËRAEMB¾TTIÈ FER MEÈ TOLLSTJËRN Å 2EYKJAVÅK (LUTVERK ÖESS ER AÈ
STUÈLA AÈ ÖVÅ AÈ LÎGGJÎF UM INN OG ÒTÚUTNING OG SKIL ¹ SKÎTTUM SÁ
FYLGT OG EIGA ÖANNIG Ö¹TT Å EFNAHAGS OG FÁLAGSLEGRI VELFERÈ ÅSLENSKS
SAMFÁLAGS &RAMTÅÈARSÕNIN ER AÈ VERA FRAMS¾KIN RÅKISSTOFNUN SEM
ER ÖEKKT FYRIR AÈ VEITA GËÈA OG SKILVIRKA ÖJËNUSTU AÈ VERA EFTIRSËTT
UR VINNUSTAÈUR OG VIÈURKENND FYRIR AÈ STANDA VÎRÈ UM HAGSMUNI
ALMENNINGS OG ATVINNULÅFS 4IL AÈ N¹ ÖESSARI SÕN ER EMB¾TTIÈ MEÈ
FRAMSÕNA KRAFTMIKLA OG FJÎLSKYLDUV¾NA STARFSMANNASTEFNU ,ÎGÈ ER
¹HERSLA ¹ SÅMENNTUN STARFSMANNA HEILSUEÚINGU OG GËÈAN AÈBÒNAÈ

WWWTOLLURIS

Menntun og hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstörfum
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsmannahaldi
Rík ﬂjónustulund

Vi› leitum a› metna›arfullum einstaklingum, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.

(¾FNISKRÎFUR OG ¾SKILEGIR EIGINLEIKAR
o (¹SKËLAPRËF Å BËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈI EÈA
SAMSVARANDI MENNTUN ER ¾SKILEG
o 'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA OG RITF¾RNI
o -JÎG GËÈ ALMENN TÎLVUF¾RNI
o ¶EKKING AF VEFUMSJËNARKERFUM
o 3KIPULÎGÈ OG N¹KV¾M VINNUBRÎGÈ
o &RUMKV¾ÈI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o &¾RNI Å EINU .ORÈURLANDAM¹LI V¾RI KOSTUR

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR NK 5MSËKN MERKT
m3KJALASTJËRIn ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN FYRRI STÎRF
MEÈM¾LENDUR OG ANNAÈ SEM UMS¾KJANDI VILL TAKA FRAM
SKAL SKILAÈ TIL STARFSMANNASVIÈS EMB¾TTISINS 3KÒLAGÎTU 
 2EYKJAVÅK EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËST STARF TOLLURIS

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun
Starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Starf sérfræ›ings felst í ﬂví a› skipuleggja, hanna og st‡ra félagslegum verkefnum á vegum
ﬁSSÍ í Níkaragva. Verkefnin eru undirbúin og unnin í nánu samstarfi vi› stjórnvöld, stofnanir
og félagasamtök í landinu, en ríkismál í Níkaragva er spænska. A›alstarfsstö› sérfræ›ingsins
ver›ur í höfu›borginni en verkefnin geta veri› dreif› um landi›. Talsver› fer›alög innanlands
geta ﬂví fylgt starfinu ﬂar sem starfsma›ur fer›ast einn og oft vi› misjafnar a›stæ›ur.
ﬁróunarsamvinnustofnun Íslands
(ﬁSSÍ) er sjálfstæ› ríkisstofnun sem
heyrir undir utanríkisrá›uneyti›. Hún
var stofnu› me› lögum ári› 1981 og
er ætla› a› vinna a› tvíhli›a samstarfi
Íslands vi› ﬂróunarlönd. Áhersla er
lög› á samvinnu vi› ﬂau lönd ﬂar sem
lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á ﬂeim svi›um ﬂar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri ﬂekkingu
og reynslu.
www. iceida.is

Kröfur um menntun og starfsreynslu
Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda er skilyr›i.
Starfsreynsla af félagslegum verkefnum, reynsla af verkefnastjórnun og fjármálastjórn.
Starfsreynsla af erlendum vettvangi.
A›rar hæfniskröfur
ﬁekking á ﬂróunarmálum sem og a›fer›afræ›i vi› hönnun slíkra verkefna.
ﬁekking á a›stæ›um í Níkaragva e›a Rómönsku-Ameríku.
Gó› kunnátta í spænsku og ensku, auk íslensku.
Gó›ir samskiptahæfileikar og a›lögunarhæfni.
Gó› tölvukunnátta
Nánari l‡singu á starfinu og svör vi› fyrirspurnum má sjá á heimasí›u Hagvangs.
Umsóknir skulu vinsamlega fylltar út á heimsí›u Hagvangs www.hagvangur.is fyrir
11. febrúar nk. Uppl‡singar um starfi› veitir Albert Arnarson rá›gjafi, albert@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

2AFVIRKJAR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA
VIÈ ALMENNAR RAÚAGNIR OG TÎLVULAGNIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA  TIL 

óskar eftir að ráða starfsfólk til framtíðarstarfa í
verslun sinni. Vinnutími er frá 11-18 virka daga og
einstaka laugardaga skv. samkomulagi frá kl. 12-16.
Einnig kemur til greina að ráða tvo starfsmenn sem
skipta deginum á milli sín og starfa frá 11-16 tvo
daga vikunnar og 14-18 þrjá daga vikunnar.
Þá óskum við eftir bókara í hlutastarf ca. 1 dag í
viku og sölumann í hlutastarf í heildverslun okkar.

NETFANG FAGTAEKNI FAGTAEKNIIS

Við leitum eftir sjálfstæðum, drífandi, traustum
og ábyrgum einstaklingum sem hafa gaman af
náttúrulegum leikföngum og spilum.
Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt

“Völuskrín”
eða til Fréttablaðsins.

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
!USTURB¾JARSKËLI SÅMI  
 .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAÙ
 !ÈSTOÈARMAÈUR ¹ BËKASAFN Å   STÎÈU
"ORGASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈAR Å  STÎÈU OG Å HLUTASTÎÈU FR¹ KL  
"REIÈHOLTSSKËLI SÅMI  
 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIGI
 3KËLALIÈAR
&OLDASKËLI SÅMI  
 .¹MS OG STARFSR¹ÈGJAÙ
 3KËLALIÈAR Å BAÈVÎRSLU DRENGJA OG STÒLKNA
(AGASKËLI SÅMI  
 3T¾RÈFR¾ÈIKENNARI ËSKAST VEGNA FORFALLA
(ËLABREKKUSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈAR
)NGUNNARSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒA Å HLUTASTÎÈU
 3KËLALIÈA Å HLUTASTÎÈU

+LÁBERGSSKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAÙ Å  STÎÈU
,AUGAL¾KJARSKËLI SÅMI  
 $ÎNSKUKENNARA VANTAR Å  STÎÈU VEGNA VEIKINDA
2ÁTTARHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å LÅFFR¾ÈI Å  STÎÈU
 3KËLALIÈI   STÎÈU
3EL¹SSKËLI SÅMI  
 ¥ÖRËTTAKENNARI
 3KËLALIÈI
6ÅKURSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI Å  STÎÈU (LUTASTARF KEMUR EINNIG TIL GREINA
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ER
AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS
5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

®LL LAUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM ERU AUGLÕST
¹ WWWMENNTASVIDIS

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

VI LT U VI N N A
M EÐ BÖ RN U M
Í S K EM MTI LE G U
S TA R FS U M H V ER FI ?

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM
Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist,
leiklist, smíði, textíl.

Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000.
.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is
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Toyota Kópavogi
leitar að ráðgjafa í Söludeild nýrra bíla

Toyota Kópavogi er umboðsaðili
Toyota bifreiða, vara- og aukahluta
á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn
fyrirtækisins byggja gildi sín og

Starfssvið
Sala nýrra bíla
Ráðgjöf til viðskiptavina
Frágangur á sölu

Við leitum að drífandi og framsæknum sölumanni
sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi og
spennandi starf.

viðmið í starfi á The Toyota Way:
Stjórnunar-, þjónustu- og
mannauðsstefnu Toyota.

Vinnutími kl. 9-18.

Hæfniskröfur
Þekking og áhugi á bílum
Reynsla af sölumennsku
Mikil þjónustulund
Þekking á Word og Excel

Gagnkvæm virðing og náin

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og
samhentu starfsfólki.
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 22. janúar nk.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný
Bjarnadóttir í síma 570-5070.

samvinna eru hornsteinar í daglegri
starfsemi Toyota Kópavogi. Hverri
áskorun er tekið fagnandi hendi og
leita starfsmenn stöðugt leiða til að
tryggja áframhaldandi framfarir í
öllu því sem við kemur starfsemi
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart
viðskiptavinum þess.

Toyota Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem eru
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.
www.toyota.is
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 35702 01/07

Komdu og keyrðu með okkur
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,AGERMAÈUR ËSKAST
+ARL + +ARLSSON HEILDVERSLUN ËSKAR EFTIR
TVEIMUR LAGERMÎNNUM
,EITAÈ ER AÈ RÎSKUM OG J¹KV¾ÈUM AÈILUM
6INNUTÅMI FR¹ KL  
5MSËKNIR SENDIST ¹ DAVID KARLSSONIS

3IGURÈUR ¶ %INARSSON OG -ÎRÈUR )NGËLFSSON SJ¹ TIL ÖESS AÈ TÎLVUM¹LIN GANGI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
SNURÈULAUST FYRIR SIG

Fylgjast vel með
öllu sem gerist
Þeir gangast ekki við
tölvu-nördastimplinum
en kjósa að kalla sig
góða fagmenn á sviði
upplýsingatækni.
Á vormánuðum síðasta árs
var fyrirtækið 1984 ehf.
stofnað. Eigendur þess eru
þeir Mörður Ingólfsson og
Sigurður Þ. Einarsson. Með
nafngiftinni 1984 vísa þeir
til skáldsögu George Orwell
þar sem vel er fylgst með
öllu sem gerist. Þetta á
ágætlega við í tilfelli þeirra
kappa, því 1984 sérhæfir sig
í að sjá til þess að tölvumál
fyrirtækja gangi snurðulaust fyrir sig. „Okkur
fannst þetta nafn sérlega
heppilegt þó að munurinn á
okkur og sögunni sé sá að
okkar vakandi auga er öllu
jákvæðara, enda felst starfsemi kerfisstjóra almennt í
því að allt gangi eins og það
á að ganga,“ segir Mörður.
Starfsemi þeirra felst
fyrst og fremst í því að
aðstoða fyrirtæki í sambandi við val og uppsetningu á net- og tölvubúnaði,
tölvupóstþjónustu, öryggismál, gagnaöryggi og hýsingu á vefsvæðum. „Þetta
gerum við svo að viðskiptavinir okkar geti einbeitt sér
að sinni kjarnastarfsemi og

þurfi ekki að hafa áhyggjur
af þessu,“ segir hann.
Áður störfuðu þeir félagar báðir við að þjónusta
háskólastofnanir og fyrirtæki á sviði tölvumála. Þeir
eru því öllum hnútum kunnugir á þessu sviði.
„Við sáum fram á að með
þekkingu okkar gætum við
boðið fram þjónustu sem
við teljum að gæti einfaldað
málin hjá mörgum. Okkar
lausnir byggja á frjálsum
hugbúnaði, en á undanförnum árum hefur slíkur búnaður verið að taka yfir
meðal annars í Bandaríkjunum og víðar. Til dæmis
hefur München-borg algerlega skipt yfir í þennan hugbúnað sem býr yfir ótal
kostum umfram séreignahugbúnað. Einn helsti kosturinn er til að mynda sá að
það þarf ekki að borga af
honum nein leyfisgjöld og
það kunna margir vel að
meta.“ Spurður að því hvort
þeir félagarnir séu hefðbundin tölvunörd svarar
Mörður að svo sé alls ekki.
„Ég myndi frekar kjósa að
kalla okkur góða fagmenn á
sviði
upplýsingatækni.
Sjálfviljugur tek ég ekki á
mig
einhverja
svona
stimpla,“ segir hann og
hlær.

Hjúkrunarfræðingar
»

Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Aðstoðardeildarstjórastaða

Fjöldi starfa í boði.

Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á móttökudeild á 4. hæð.
Starfsemin á móttökudeildinni er sérstæð því þar eru rými
fyrir skammtímadvöl og biðpláss. Starfsemin mótast því af
teymisvinnu hjúkrunarfræðinga, lækna og sjúkraþjálfa til að
stuðla að sem bestri þjálfun og endurhæfingu fyrir þá heimilismenn sem dvelja á deildinni.

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

Eir hjúkrunarheimili rekur fjölbreytta þjónustu við aldraða,
þar eru 9 hjúkrunardeildir, dagdeild, sjúkraþjálfun, dægradvöl og einnig heimahjúkrun og þjónusta við íbúa í Eirarhúsum þar sem eru 37 öryggisíbúðir.
Hjúkrunarfræðingar er velkomnir að koma og kynna sér
starfsemina.
Upplýsingar veita
Hjúkrunarforstjóri, Birna Kr. Svavarsdóttir eða
deildarstjóri, Kristín Högnadóttir í síma. 522 5700.
Umsóknir er einnig hægt að senda á fraedsla@eir.is

» Kannaðu málið á

www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

6ELFERÈARSVIÈ

MHG FRETTABLADIDIS

3ELJAHLÅÈ HEIMILI ALDRAÈRA ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
3JÒKRALIÈA MEÈ GËÈA REYNSLU AF STARÙ MEÈ ÎLDRUÈUM TIL STARFA ¹
ÖJËNUSTUDEILD 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG GETA
SÕNT FRUMKV¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM 5M ER AÈ R¾ÈA  STARF OG
UNNIN ER JA HVER HELGI
%INNIG VANTAR SJÒKRALIÈA ¹  N¾TUR AÈRA HVERJA VIKU
H¾GT V¾RI AÈ SAMEINA ÖETTA Å EITT   STÎÈUGILDI EF VILL
,AUN SKV KJARASAMNINGI 3LFÅ OG 2EYKJAVÅKURBORGAR

¥ MARS OG APRÅL NK LOSNA  STÎÈUR Å ELDHÒSI ANNARS VEGAR  OG HINS
VEGAR  UNNIÈ ER AÈRA HVERJA HELGI  DAGA AÈRA VIKUNA OG TVO HINA
,AUN SKV KJARASAMNINGI %ÚINGAR OG 2EYKJAVÅKURBORGAR
%INNIG VANTAR STARFSMANN VANAN UMÎNNUNARSTÎRFUM Å  STÎÈU ¹
HJÒKRUNARDEILD ALLAR VAKTIR
,AUN SKV KJARASAMNINGI %ÚINGAR OG 2EYKJAVÅKURBORGAR
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA -ARGRÁT RDÅS «SVALDSDËTTIR EÈA -ARÅA 'ÅSLADËTTIR
VIRKA DAGA MILLI KL  OG  ¹ STAÈNUM (JALLASELI  EÈA Å SÅMA  

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

3IGURÈUR OG -ÎRÈUR EIGA FYRIRT¾KIÈ  EHF SEM NEFNT ER EFTIR SK¹LDSÎGU
'EORGE /RWELL

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 velferðarþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.
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Laus störf hjá
Olíudreiﬁngu ehf.
Rafmagnstæknifræðingur / Iðnfræðingur
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða rafmagnstæknifræðing eða iðnfræðing í tækni og
þjónustudeild félagsins í Reykjavík.
Starﬁð felst í hönnun raﬂagna, rafbúnaðar og
stýringa, gerð verklýsinga kostnaðaráætlana
og útboðsgagna ásamt umsjón og eftirliti
með verkum.
Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn
þjónustudeildar varðandi uppsetningar og
viðhald búnaðar.
Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum
einstaklingi með reynslu á ofangreindu sviði
og getur starfað sjálfstætt.
Um er að ræða framtíðarstarf sem stendur
báðum kynjum jafnt til boða.

,EIKSKËLAKENNARAR OG
ANNAÈ STARFSFËLK
ËSKAST Å LEIKSKËLANN +LETTABORG
$YRHÎMRUM  Å 'RAFARVOGINUM
+LETTABORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI ,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ SAMSKIPTI
SJ¹LFST¾ÈI BARNANNA OG EFLA SJ¹LFSMYND ÖEIRRA
HERSLA ER LÎGÈ ¹ GOTT OG FRJËTT M¹LUMHVERFI OG AÈ GLEÈI VIRÈING OG
ÎRYGGI SÁ RÅKJANDI Å SAMSKIPTUM OG UMHVERFI BARNSINS

Allar nánari upplýsingar veitir forstöðumaður:
Árni Ingimundarson.
Sími 550-9940
arni@odr.is

6ELKOMIN Å HEIMSËKN Å +LETTABORG
EÈA HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA  

Oliudreiﬁng ehf
www.odr.is
6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

Olíudreiﬁng ehf. sér um dreiﬁngu á ﬂjótandi eldsneyti fyrir
Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreiﬁng.is

,EIKSKËLASVIÈ

Vegna aukinna umsvifa óskar Toyota á Íslandi
að ráða starfsmann í Þjónustuver.

Toyota á Íslandi er innflytjandi
Toyota bifreiða, vara- og aukahluta.
Starfsmenn fyrirtækisins byggja
gildi sín og viðmið í starfi á The

Starfssvið
Upplýsingagjöf í síma fyrir allar deildir
Innbókanir á verkstæði
Tækniupplýsingar til viðskiptavina
Önnur tilkallandi verkefni

Leitað er að drífandi starfskrafti með þægilegt viðmót
og ríka þjónustulund, sem er fljótur að tileinka sér
ný vinnubrögð.
Vinnutími er frá kl. 8-17 og kl. 9-18 aðra hvora viku.

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustuog mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin
samvinna eru hornsteinar í daglegri

Hæfniskröfur
Góð þekking á bílum er nauðsynleg
Viðgerðarþekking kostur
Góð grunnfærni á tölvur

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og
samhentu starfsfólki.

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 22. janúar nk.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný
Bjarnadóttir í síma 570-5070.

tryggja áframhaldandi framfarir í

Toyota á Íslandi leitar eftir einstaklingum sem eru
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.
www.toyota.is
Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

áskorun er tekið fagnandi hendi og
leita starfsmenn stöðugt leiða til að

öllu því sem við kemur starfsemi
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart
viðskiptavinum þess.

ÍSLENSKA SIA IS TOY 35702 01/07

Komdu og keyrðu með okkur
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Sölufólk óskast!
Sölufólk óskast til að selja merkið
Hjálparhöndin, sem selt er til styrktar
.DI¿stofu Samhjálpar fyrir utangarðsfólk.

Góð sölulaun í boði!
Upplýsingar í síma 561 1000 og á www.samhjalp.is

'RÎFUMAÈUR
"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS ËSKAR EFTIR STARFS
MANNI ¹ TRAKTORSGRÎFU Å GARÈYRKJUDEILD FYRIRT¾KISINS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA *ËN (¹KON Å SÅMA  
OG 0¹LL Å SÅMA  
(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR
AÈBÒNAÈUR 6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS EHF
"ORGARTÒN   2EYKJAVÅK
WWWBYGGIS

HJARTANLEGA VELKOMIN

Starfsfólk á deild 4B og á vistheimili Hrafnistu
leitar að góðum félögum til að slást í hópinn
=gV[c^hiVZg[_ah`naYjk¨cck^ccjhiVÂjghZbWÅÂjg[hVg]ZcYjg
kZa`dbcVgi^aVÂh^ccV\Z[VcY^k^ccjbZÂ\Âjb[a\jb#

HRAFNISTA
lll#]gV[c^hiV#^hqhb^/*-*.*'.

6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#]gV[c^hiV#^h!
bV\cZV5]gV[c^hiV#^hZÂVhbV*-*.*'.
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,EIKSKËLINN 3TEKKJAR¹S

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

UMBROTSMAÐUR
Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á Indesign
og gott auga fyrir útlitshönnun.

MYNDVINNSLA
Æskilegt að viðkomandi hafi góða þekkingu
á Photoshop og litgreiningu.

Umsóknir sendist á janus@dv.is

HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ SKRIFSTOFU Å SÅMA
  EÈA SENDI TÎLVUPËST ¹ SKRIFSTOFA ALLAIS

!ÈSTAÈA ER EINSTAKLEGA GËÈ OG STARÙÈ Å MIKILLI ÖRËUN

¥ 3TEKKJAR¹S VANTAR ¹HUGASAMT STARFSFËLK SEM TILBÒIÈ
ER AÈ TAKA Ö¹TT Å SKEMMTILEGU UPPELDISSTARÙ Å ANDA
2EGGIO %MILIA
%FTIRTALDAR STÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR

6ARM¹RSKËLI -OSFELLSB¾

$EILDARSTJËRI
,EIKSKËLAKENNARAR
,EIKSKËLASÁRKENNARIÖROSKAÖJ¹LÙ

$ÎNSKUKENNARI ¶ROSKAÖJ¹LÙ
STUÈNINGSFULLTRÒI

VEGNA SÁRSTUÈNINGS VIÈ BARN

SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
+RÅU¹SI 

-YNDMENNTAKENNARITEXTILKENNARI VBARNSBURÈARLEYÙS
3KËLALIÈI
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS

+/205+/4 &/33!,%9.) 

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

EÈA STARFSMAÈUR MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUN

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður

,EIKSKËLINN +ORPUKOT Å 'RAFARVOGI AUGLÕSIR
EFTIR LEIKSKËLAKENNURUM ÖROSKAÖJ¹LFA OG
LEIÈBEINENDUM SEM FYRST TIL STARFA

5M ER AÈ R¾ÈA HEILSDAGS OG HLUTASTÎÈUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLASTJËRI !LDA !GNES
3VEINSDËTTIR Å SÅMA    OG EINNIG
ER H¾GT AÈ S¾KJA UM STÎRÙN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
LEIKSKOLINNISSTEKKJARAS
¥ SAMR¾MI VIÈ JAFNRÁTTISSTEFNU (AFNARFJARÈARB¾JAR ERU
KARLAR JAFNT SEM KONUR HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN

$REKAVÎLLUM 

$ÎNSKUKENNARI
6EGNA N¹MSLEYÙS VANTAR DÎNSKUKENNARA SEM FYRST
5M ER AÈ R¾ÈA KENNSLU ¹ UNGLINGASTIGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGA 2ICHTER
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA   OG  
NETFANG RICHTER ISMENNTIS
¶ROSKAÖJ¹LÙ
¶ROSKAÖJ¹LFA VANTAR TIL STARFA VIÈ 6ARM¹RSKËLA
5M AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT OG GEFANDI STARF MEÈ NEMENDUM
MEÈ SÁRÖARÙR

!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR

3TUÈNINGSFULLTRÒI
5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT OG SKEMMTILEGT STARF MEÈ
NEMENDUNUM

SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS

3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
V(LÅÈARBERG

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRHILDUR %LFARSDËTTIR
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA   OG  
NETFANG THORHILD ISMENNTIS

3KËLALIÈI KL  
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
V(RAUNTUNGU

3TUÈNINGSFULLTRÒI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
V®LDUTÒN

¥ÖRËTTAKENNARI
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
(AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
(¹HOLTI 

,EIKSKËLAKENNARI MEÈ ¹HERSLU ¹ ELSTU BÎRNIN
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn.
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar
lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.
TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu
fyrirtækjum Evrópu.

,EIKSKËLAKENNARI

Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna fyrir viðskiptavini okkar

4JARNARBRAUT 

,EIKSKËLAKENNARI
3M¹RALUNDUR   SMARALUNDUR HAFNARFJORDURIS
3M¹RABARÈI 

,EIKSKËLAKENNARARUPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
3TEKKJAR¹S   STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
3TEKKJAR¹S   SMARALUNDUR HAFNARFJORDURIS
SBRAUT 

,EIKSKËLAKENNARAR
$EILDARSTJËRASTAÈA
3ÁRKENNSLA
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
5M ER AÈ R¾ÈA HEILAR STÎÈUR HLUTASTÎÈUR OG SKILASTÎÈUR

6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
-IKLAHOLTI 

,EIKSKËLAKENNARAR
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
-IÈVANGI 

,EIKSKËLAKENNARAR
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA +ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU
HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð

Tæknimenn-sérfræðingar
í útstöðvarekstri

Starfssvið:

Starfssvið:

• Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra fyrirspurna
og verkbeiðna, lausn þeirra og skráningu.
• Spennandi starf fyrir þá sem hafa gaman af tækni,
fjölbreyttum mannlegum samskiptum og lifandi
starfsumhverfi.
• Lögð er áhersla á góða vinnuaðstöðu og að einstaklingar geti vaxið og þróast í starfi.

• Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við daglegt eftirlit
og umsjón með tölvukerfum fyrir mörg af leiðandi og
framsæknustu fyrirtækjum landsins.
• Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma.
• Þetta er draumastarfið fyrir þá sem hafa gaman af tækni,
fjölbreyttum mannlegum samskipum og lifandi
starfsumhverfi.
• Lögð er áhersla á að einstaklingar geti vaxið og þróast
í starfi.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni. Þekking á Windows
stýrikerfum nauðsynleg.
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski ásamt
lipurð í samskiptum.
• Menntun á tæknisviði er æskileg. Starfsreynsla æskileg
en efnilegir einstaklingar með góðan tölvubakgrunn
koma einnig til greina. Microsoft gráður eru kostur.
Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir
og fyrirspurnir.
Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra
torfi@t.is, fyrir 23. janúar nk.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows stýrikerfum skilyrði.
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski
ásamt lipurð í samskiptum.
• Æskileg menntun er t.d. rafeindavirkjun, tölvudeild
Iðnskólans eða önnur menntun á tæknisviði.
• Starfsreynsla æskileg en efnilegir einstaklingar með
t.d. MCSA, MCSE eða MCP gráður koma einnig til greina.

www.tm-software.com

Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001

70089

(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS

Við stækkum hópinn

•

,EIKSKËLAKENNARAR

SÍA

3TAÈARHVAMMI 

•

(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS

P I PAR

(LÅÈARBERGI 
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Rafsól óskar eftir

!FGREIÈSLU OG SÎLUSTARF

RAFVIRKJA

$ËTABÒÈIN +RINGLUNNI  3M¹RALIND

Góð laun og hlunnindi
fyrir rétttan mann!

ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGAN OG ¹REIÈANLEGAN
STARFSMANN Å AFGREIÈSLU OG SÎLUSTÎRF SEM FYRST
6IÈ BJËÈUM UPP ¹ SKEMMTILEGT STARF Å GËÈU
UMHVERÙ OG LEITUM AÈ FËLKI MEÈ GLAÈLEGA
FRAMKOMU OG MIKLA ÖJËNUSTULUND
(¾GT ER AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈBLÎÈ Å
VERSLUNUM OKKAR EÈA SENDA INN UMSËKN ¹
DOTABUDIN DOTABUDINIS

+%2&)334*«2)5-3*«.!2-!¨52 4®,65+%2&!
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
KERÙSSTJËRAUMSJËNARMANNS TÎLVUKERFA
LAUSA TIL UMSËKNAR

Við leitum að vönum rafvirkja
til framtíðarstarfa
Fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Í boði eru góð laun og
hlunnindi fyrir réttan mann.

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  JANÒAR 
5MSËKARGÎGN OG ALLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ
ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

Uppl‡singar veittar hjá Rafsól
Skipholti 33, e›a í síma 553 5600.

Skipholti 33 • 105 Reykjavík • Sími 553 5600
www.rafsol.is • rafsol@rafsol.is

...gáfnaljós

Vefstjóri

Húsasmiðjunnar

F í t o n / S Í A

AKUREYRI

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða vefstjóra.
Leitað er eftir einstaklingi með áhuga á vefmálum.
Um starfið:
Vefstjóri Húsasmiðjunnar er ábyrgur fyrir öllum vefsíðum fyrirtækisins en
þær eru fjórar talsins í dag. Viðkomandi verður þátttakandi í stefnumótun og
þróun vefsíðna Húsasmiðjunnar, ber ábyrgð á nýtingu heimasíðnanna sem
markaðstæki í tengslum við markaðsstefnu félagsins, upplýsingamiðlunar til
neytenda og margt fleira.
Vefstjóri Húsasmiðjunnar starfar í markaðsdeild Húsasmiðjunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem
vilja starfa hjá traustu
og góðu fyrirtæki til að
sækja um.

Háskólamenntun er kostur.
Reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum.
Þekking á Internetinu og tölvum æskileg.
Reynsla eða þekking af vefsíðugerð er kostur.
Hæfni í íslenskri tungu.
Almenn kurteisi og frumkvæði í vinnubrögðum.

Um ferlið:
Umsækjendur skulu senda tölvupóst til markaðsstjóra Húsasmiðjunnar
Jóns Viðars Stefánssonar, jonvidar@husa.is, fyrir 26. janúar n.k.

'646,85D86.-8)49=2055
<,0:05.)6.92,44:09:)?;8A
/1)8:)40?*68.)8055)89,4*D?;8
);2>,99.B?)-;5+)8)?9:C?;
Domo leggur áherslu á úrvals matargerð og
fagmannlega þjónustu í notalegu umhverﬁ.
Óskum eftir fólki í uppvask og þrif, í vaktavinnu.
Vegna mikilla anna getum við bætt við okkur
kraftmiklu og metnaðarfullu ungu fólki, sem
hefur áhuga á að læra matreiðslu í framsæknu
og faglegu eldhúsi.

Öllum umsóknum verður svarað skriflega fyrir miðjan febrúar.
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum
mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Einnig er hægt að sækja um hjá starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnu Kristinsdóttur, á aðalskrifstofu Húsasmiðjunnar í Holtagörðum við
Holtaveg, 104 Reykjavík.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Áhugasamir geta komið á staðinn í viðtal
milli klukkan 13 og 16, alla virka daga.
(@5)80;773D905.)8<,0:)&
Ragnar Ómarsson, yﬁrmatreiðslumaður,
í síma $" !! og Þráinn Júlíusson,
yﬁrmatreiðslumaður, í síma $%$$##.
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FRAMTIÐARSTARF
í lagnadeild BYKO á Suðurnesjum
Umsóknir berist til Elfu B.

BYKO leitar að metnaðarfullum einstaklingi í
lagnadeild BYKO á Suðurnesjum

Hreinsdóttur, Skemmuvegi
2, 200 Kópavogi eða með
tölvupósti elfa@byko.is fyrir

S TA R F S S V I Ð :

22. janúar. Einnig er hægt
að sækja um starfið á vef

 Dagleg umsjón með lagnadeild

BYKO, www.byko.is

 Innkaup og sala á lagnaefni
 Þróun lagnadeildar

Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum

HÆFNISKRÖFUR:

umsóknum verður svarað.

 Menntun eða reynsla af pípulögnum æskileg
 Reglusemi og skipulagshæfni
 Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi
 Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára

Nánari upplýsingar veita Víðir Atli, verslunarstjóri, í síma
421-7000 og Elfa, starfsþróunarstjóri, í síma 5154161 eða
með tölvupósti, elfa@byko.is

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!
Vodafone óskar eftir að ráða starfsmenn á tæknisvið. Um er að ræða lifandi
störf í öflugum hópi sérfræðinga og tæknimanna.
Við leitum að fólki með góða samskiptahæfileika og vilja til að leggja sitt af
mörkum til að ná metnaðarfullum markmiðum Vodafone. Viðkomandi aðilar
þurfa jafnframt að vera tilbúnir að tileinka sér nýjungar í fjarskiptaheiminum.

Símstöðvadeild
Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur og þróun miðlægs hluta fjarskiptakerfis
Vodafone. Má þar nefna símstöðvar, talhólf, frelsiskerfi, SMS-kerfi,
GPRS-kerfi o.fl.
Hæfniskröfur
Þekking og reynsla af vinnu við ofangreind fjarskiptakerfi er mjög
æskileg, en ekki skilyrði hafi viðkomandi BS gráðu í tölvunarfræði
eða rafmagns-, verk- eða tæknifræði.

Radíó og þráðlaus aðgangur
Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur á radíókerfum Vodafone, sem staðsett eru
víða um landið, svo sem GSM-búnaði, örbylgjukerfi og endurvarpa.
Unnið er í nánu samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetningareiningar
félagsins.
Hæfniskröfur
• Rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði.
• Reynslu af rekstri fjarskiptakerfa.

6ILTU B¾TAST Å OKKAR GËÈA HËP
6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGASÎMUM EINSTAKLINGUM SEM VILJA
STARFA VIÈ UMÎNNUN HEIMILISFËLKSINS Å 3KJËLI

(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR
(JÒKRUNARFR¾ÈINGAR ËSKAST TIL STARFA ÕMSIR VAKTAMÎGU
LEIKAR %INNIG ER LAUS  STAÈA HJÒKRUNARFR¾ÈINGS ¹
N¾TURVÎKTUM Å HÒSINU

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi,
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.
Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 22. janúar 2007.

3JÒKRALIÈAR FÁLAGSLIÈAR
OG STARFSFËLK Å UMÎNNUN

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

,AUSAR ERU STÎÈUR ¹ HINUM ÕMSU DEILDUM 6AKTIR OG
STARFSHLUTFALL SAMKOMULAGSATRIÈI

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

HUGASAMIR VINSAMLEGAST LEITIÈ UPPLÕSINGA SEM FYRST HJ¹
!ÈALHEIÈI 6ILHJ¹LMSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA
ALLA SKJOLIS VIRKA DAGA Å SÅMA 

F í t o n / S Í A

'OTT STARFSUMHVERÙ ÖAR SEM GËÈUR STARFSANDI ER Å HEIÈRI
HAFÈUR "JËÈUM TRAUST J¹KV¾TT OG DUGLEGT FËLK VELKOMIÈ
TIL STARFA STRAX OGEÈA EFTIR SAMKOMULAGI

 JANÒAR  35..5$!'52
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KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:
• Starfsmaður, jafnt konur sem karlar
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

+ATRÅN 3IGURÈARDËTTIR GEISLAFR¾ÈINGUR SEGIR NÕJUSTU TÎLVUT¾KNI VERA MEST
SPENNANDI VIÈ FAGIÈ SITT
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Fjölbreytt og
spennandi starf
Geislafræðingar hétu
áður röntgentæknar.
Katrín
Sigurðardóttir,
geislafræðingur
og
umsjónarmaður
geislafræðinámsins, segir um
150 virka geislafræðinga
vera starfandi á Íslandi og
alltaf vanti fleiri.

3TARFIÈ
Geislafræðingar
starfa
innan heilbrigðiskerfisins
og báru áður starfsheitið
röntgentæknar.
Geislafræðingar
framkvæma rannsóknir sem
liggja
til
grundvallar
myndgreiningu sem framkvæmd er á myndgreiningastofum innan heilbrigðisgeirans.
Katrín segir að tækniframfarir stuðli stöðugt að
nýjum rannsóknaraðferðum innan fagsins. „Nýjasta
tölvutæknin
er
kannski það sem er mest
spennandi við starfið. En

sem dæmi má nefna segulómun sem er ein af nýrri
rannsóknaraðferðum sem
við notumst við,“ segir
Katrín.

.¹MIÈ
Geislafræðingar
þurfa
stúdentspróf og segir Katrín æskilegt að það sé af
raungreinabraut,
þrátt
fyrir að það sé ekki skilyrði
enn sem komið er. Námið
var áður kennt í Tækniháskóla Íslands, en er nú skipt
á milli Háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands, en
mun verða fært alfarið yfir
í Háskóla Íslands á næsta
ári. Námið er 90 eininga
BSc-nám sem oftast tekur
þrjú ár. Til að geta starfað
við geislafræði og geta
kallað sig geislafræðing
þarf síðan að bæta við sig
30 eininga framhaldsnámi.
Unnið er að mastersnámi í
geislafræðinni sem verður
boðið upp á innan skamms í
Háskóla Íslands.

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.

Hjallaskóli:
• Dönskukennari 40%
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Táknsmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmálstalandi nemanda
Vatnsendaskóli:
• Skólaritari 100%
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Deildarstjóri
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50%
• Leikskólakennari 100%
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari

Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennarar til lengri
eða skemmri tíma
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar

Atvinnuleysi
árið 2006
Atvinnuskortur getur verið árstíðabundinn, en það er
mest í árslok og ársbyrjun.
Árið 2006 var atvinnuleysi að jafnaði 1,3%, Þar af 1,8%
meðal kvenna og 0,9% meðal karla. Mest var atvinnuleysið
í upphafi árs, 2,6% en svo fór það minnkandi eftir því sem
leið á árið fram í október þegar það varð 1,0%. Síðustu 2
mánuðina jókst það aftur lítið eitt og var þannig 1,2% í lok
síðasta árs.
Í desembermánuði síðastliðnum voru skráðir 39.464
atvinnuleysisdagar á landinu öllu sem jafngilda því að um
1.879 manns hafi að meðaltali verið á atvinnuleysisskrá í
þeim mánuði. Þessar tölur jafngilda 1,2% atvinnuleysi
miðað við áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í desember.
Atvinnuleysi hefur aukist um 0,1 prósentustig frá því í
nóvember þegar atvinnuleysið var 1,1%, en í desember
2005 var atvinnuleysið nokkru hærra, eða 1,5%.
Á landsbyggðinni hefur atvinnuleysi aukist lítið eitt, þar
sem það er nú 1,5%, en var 1,3% í nóvember. Á höfuðborgarsvæðinu fer atvinnuleysið úr 0,9% upp í 1,0%. Reikna má
með að atvinnuleysi aukist örlítið fram í janúar í takt árstíðabundinn samdrátt í efnahagslífinu yfir háveturinn og
því getur það farið upp í 1,4% að jafnaði í janúar.

6ERKFR¾ÈISTOFAN (AMRABORG SF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BYG
GINGAVERKFR¾ÈING EÈA T¾KNIFR¾ÈING ¹ BURÈARÖOLSSVIÈI
TIL ÖESS AÈ TAKAST ¹ VIÈ SPENNANDI VERKEFNI
&RAMHALDSMENNTUN OG ÖEKKING Å AUDOCAD ER ¾SKILEG
EN SKILYRÈI
&YRIRT¾KIÈ HEFUR MA SÁRH¾FT SIG Å HÎNNUN BYGGINGA
EFTIRLITI MEÈ FRAMKV¾MDUM OG BYGGINGASTJËRNUN
¥ BOÈI ERU GËÈ LAUN GËÈ VINNUAÈSTAÈA OG FJÎLBREYTT
VERKEFNI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3¾VAR 'EIRSSON Å SÅMA
  5MSËKNIR SENDIST MEÈ TÎLVUPËSTI SAEVAR
HAMRABORGIS

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
• Matráður
• Aðstoð í eldhús 75%

!TVINNULEYSI VAR MEST Å BYRJUN ¹RS 
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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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

STARFSFîLK îSKAST
PRENTARI
Prentmet Lynghlsi 1, Reykjavk, skar eftir aÝ rÝa prentara
 fjllita prentvl.

PRENTSMIÜUR / GRAFêSKUR H NNUÜUR
Prentmet Vesturlands, HeiÝargerÝi 22 Akranesi, skar eftir
aÝ rÝa prentsmiÝ eÝa grafskan hnnuÝ.
StarfiÝ er aÝallega flgiÝ :
¥ Umbroti og hnnun
¥ Litgreiningu
¥ Skeytingu
¥ Filmu- og pltugerÝ
ViÝ leitum aÝ aÝilum sem eru byrgÝarfullir, gÝir fagmenn,
duglegir, heiÝarlegir, traustir og gÝir  samvinnu, sàna
frumkv¾Ýi, hafa gÝa ßjnustulund og efla heildina.
ViÝ mat  umsknum verÝur tekiÝ srstakt tillit til reynslu og
ßekkingar ums¾kjenda.
Prentmet bàÝur upp  hg¾Ýa prentun ßar sem hraÝi, g¾Ýi
og persnuleg ßjnusta fara vel saman  framleiÝslunni.
LgÝ er rk hersla  aÝ starfsflki lÝi vel  vinnustaÝ.
Atvinnuumskn er  heimasÝunni www.prentmet.is
Umsknarfrestur er til 19. janar 2007.
Nnari upplàsingar hj starfsmannastjra  sma 8560604.
Prentmet er frams¾kin prentsmiÝja meÝ hfuÝstÝvar aÝ
Lynghlsi 1  Reykjavk og tib  Akranesi og Selfossi

Fasteignablað X

02-2007

104. Tölublað - 5 Árgangur - 14. Janúar 2007

10

söluskrifstofur

Allar

fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Borg

Enginn í heimi selur ﬂeiri fasteignir

Búi

Esja

Fasteignir

Heimili & Jarðir

Heimili & Skip

Lind

Mjódd

Senter

Stjarnan

www.remax.is
Einn öﬂugasti fasteignavefur landsins

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

LIND

Rjúpufell 23
111 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Verð: 17.400.000
Stærð: 110,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 15.600.000

Húsið var tekið í gegn að utan fyrir 2 árum. Ný klæðning, nýtt á þaki og nýjir álgluggar og gler. Byggt er
fyrir svalirnar og stór opnanleg fög í gluggum. Stigagangur einnig endurnýjaður. Íbúðin er 105,6 fm og
geymsla 4,6 fm. Samtals 110,3 fm. Innréttingar og gólfefni í íbúðinni eru öll upprunaleg. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi, Baðherbergi flísalagt með baðkari með sturtuaðstöðu. Hol, stofa, eldhús og þvottahús.
Mjög huggulegar yfirbyggðar svalir. Róleg og barnvæn gata.

LIND

Andarhvarf 12
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

203 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 51.900.000
Stærð: 269,4
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2005
Bílskúr: Já

LAUST VIÐ KAUPSAMNING. Mjög stórt parhús á útsýnislóð. HAGSTÆÐ ÁHVÍLANDI LÁN. Húsið er
fullfrágengið að utan. Neðri hæð er mjög langt komin og frágengin að hluta. Á efri hæð er búið að
einangra, setja upp milliveggi o.fl. Efni fyrir efri hæð s.s flísar og innihurðir fylgja. Skipulag hússins. Efri
hæð: Forstofa, bílskúr, 2 herbergi, baðherbergi eldhús, stofa, stórar svalir. Neðri hæð: baðherbergi,
þvottahús, 4 herbergi, hol, tómstundaherbergi. HÆGT AÐ BREYTA HÚSINU Í 2 ÍBÚÐIR. Örstutt í skóla

ss@remax.is

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

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

Falleg og vönduð, fullbúin, ný 4 herbergja suðuríbúð með tvennum svölum og stæði í bílageymslu. Laus
við kaupsamning. Íbúðin er 108 fm og geymsla á jarðhæð 8,7 fm. Samtals 116,7 fm. Stæði í
bílageymslu fylgir. Lýsing íbúðar: Forstofa með flísum, fataskápur. Eldhús með eikarinnréttingu og stofa í
opnu rými, þrjú stór herbergi með fataskápum, Vandað eikarparket á öllu. Flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu. Flísalagt þvottahús. Hægt að yfirtaka erlent myntkörfulán. Mjög spennandi eign.

LIND

Norðurás 16
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Svínadalur
GOTT VERÐ - SPENNANDI EIGN

Verð: 9.900.000
Stærð: 61
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Nýtískulegt sumarhús í Svínadal. LÆKKAÐ VERÐ. Útsýni til fjalla og yfir vatnið. Húsið skilast rúmlega
fokhelt en möguleiki er á að fá það lengra komið. Húsið stendur á steyptum kjallara með lofthæð 195
cm sem býður upp á ýmsa möguleika. Húsið er klætt með mahoný og áli í dökk gráum lit. Búið er að
einangra og plasta húsið og leggja rafmagnsgrind í loft og útveggi. 100 fm sólpallur fylgir. Gert er ráð fyrir
þremur herbergjum, stofu, eldhúsi, baðherbergi og anddyri. NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA. 8648090

ss@remax.is

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

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 85,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 12,5

822 3702

Forstofa er flísalögð með skáp og fatahengi. Eldhús er bjart með góðum hornglugga við borðkrók - Mjög
fallegt útsýni að Esju og til vesturs. Góð hvít innrétting með t.f uppþvottavél - flísar á milli efriskápa og
eldhúsbekkja. Stofa/borðstofa er björt með útgengi á suður svalir. Tvö svefnherbergi, bæði með
skápum. Í baðherbergi er baðkar en það er flísalagt í hólf og gólf. Þvottaaðstaða og gluggi. Gólfefni eru
nýlegt parket á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og forstofu. Sérinngangur er af svölum.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Dynsalir 10
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Vignir Már
Sölufulltrúi

Verð: 26.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 110,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18,65

822 3702

Komið er inn í parketlagða forstofu með skápum. Eldhúsið er parketlagt og er með góðum borðkrók.
Rúmgóð parketlögð stofa með útgengi á hellulagða verönd. Hjónaherbergið er parketlagt og er með
skápum. Parketlagt barnaherbergi með skápum. Parketlagt sjónvarpshol. Baðherbergið er flísalagt í hólf
og gólf og er með sturtu og baðkari. Flísalagt þvottahús. Geymsla er á hæð.

865 4039

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

116 Kjalarnes
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 92,70
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15,1

822 3702

92,7 fm parhús á einni hæð á Kjalarnesi. Flísalagt anddyri með skáp. Herbergi með skáp og parketi á
gólfi. Rúmgott svefnherbergi með parket á gólfi og góðum skápum. Barnaherbergi með parket á gólfi.
Stofa og eldhús eru í opnu rými þar sem eldhúshlutinn er flísalagður en stofan parketlögð. Stór stofa
með útgengi út á 48 fm timbur verönd með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með
Innex innréttingu. Mikil lofthæð í opna rýminu.

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

www.remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Valsheiði 23
810 Hveragerði
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

865 4039

Vignir Már
Sölufulltrúi
vignir@remax.is

LIND

Verð: 24.900.000

gv@remax.is

865 4039

vignir@remax.is

Búagrund 8a

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 19.900.000

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

ss@remax.is

LIND

Álfaborgir 7

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

LIND

Þorláksgeisli 1

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 26.400.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Rauðalækur 31
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Verð: 20.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 87,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 11,45

822 3702

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

gv@remax.is

Eiðismýri 30
170 Seltjarnarnes
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

Verð: 29.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

Falleg 100 fm. 3ja herbergja endaíbúð með góðu útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi fyrir eldri borgara auk
yfirbyggðra svala. Komið er inn í andyri með góðum skápum. Eldhús er með hvítri/beiki innréttingu og
borðkrók. Stofan er mjög rúmgóð og skiptist í borðstofu, stofu og sjónvarpshol og er með útgengi á
yfirbyggðar svalir ca. 15 fm. Baðherbergi er með sturtu og snyrtilegri innréttingu. Svefnherbergið er
mjög rúmgott með góðu skápaplássi.

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Víðiteigur 10c
270 Mosfellsbær
Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 99,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 16,45

822 3702

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

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

Verð: 35.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 148,8
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 23,74

822 3702

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@remax.is

230 Keflavík
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 175,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 22,95
Bílskúr: 49,8

822 3702

Einbýlishús á einni hæð með stórum bílskúr: Eignin skiptist í forstofu með skápum, þrjú góð
svefnherbergi með skápum, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, tvær samliggjandi stofur með
mikilli lofthæð og útgengi út á stóra og glæsilega verönd með heitum potti, eldhús með eikarinnréttingu,
þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrinn er c.a 50 fm að stærð. Stutt er í grunnskóla, þjónustu og nærliggjandi
útivistarsvæði á Miðnesheiðinni.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyjavellir 8
230 Keflavík
Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 29.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 139,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 22,55
Bílskúr: 43

822 3702

Mjög falleg og vel við haldið 140fm einbýlishús ásamt 43fm bílskúr við Eyjavelli í Reykjanesbæ. Á neðri
hæð sem er öll flísalögð er góð forstofa með skápum. Gott eldhús með góðum borðkrók. Þvottahús og
samliggjandi stofa og borðstofa þar sem er útgengt á glæsilegan niðurgrafin sólpall. Á efri hæð eru 3
góð svefnherbergi. Stórt sjónvarpsherbergi og gott baðherbergi með baðkari og sturtu. Efri hæðin er öll
nýparketlögð fyrir utan baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

snorri@remax.is

113 Reykjavík
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 132,60
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23,9

822 3702

Glæsileg 5.herbergja íbúð á 3.hæð í lyftublokk við Þorláksgeisla í Grafarholti ásamt bílastæði í
bílastæðahúsi. Eignin skiptist í forstofu með skáp, náttúrsteinn á gólfi. 3 rúmgóð parketlögð
barnaherbergi með skápum. Gott parketlagt hjónaherbergi með skápum. Rúmgóða parketlagða
samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi á suðursvalir. Eldhús með náttúrustein á gólfi eldunareyju,
granít borðplötur. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Torfufell 44
111 Reykjavík
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 33.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

LIND

Þorláksgeisli 23

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 34.900.000

gv@remax.is

baldvin@remax.is

LIND

Bragavellir 13

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

hreidar@remax.is

Verð: 26.500.000

gv@remax.is

Verð: 17.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

4ra herb. íbúð á 2.hæð við Torfufell í Reykjavík. Komið er inn á flísalagðann gang með hengi og skáp.
Eldhús er rúmgott með fllísar á gólfi og milli skápa og eldhúsbekkja. Stofan er með parketi á gólfi, björt
og rúmgóð þar sem búið er að stækka hana út yfir svalir. Baðherbergi er flísalagt með baði.
Hjónaherbergið er rúmgott með skáp og dúk á gólfi. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt
með dúk á gólfi.

gv@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

www.remax.is

Bjarkarás 1-29

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

Garðabæ

FASTEIGNIR

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

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

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

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

FÁLKAGATA 25
107 VESTURBÆR
SÉRINNGANGUR - GARÐUR

Verð: TILBOÐ
Stærð: 77
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1920
Brunabótamat: 10,2 m

Sjarmerandi 4ra herb íbúð í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Sérinngangur er af
jarðhæð, komið er inn í flísalagt anddyri, þar er stigi upp á efri hæð. Baðherbergi er á jarðhæð með
sturtu, skáp og flísalögðu gólfi, útgengt er út í stóran suðurgarð. Á efri hæð eru þrjú rúmgóð herbergi
með skáp og nýlegu p.parketi á gólfi, eldhús með snyrtilegri eikarinnréttingu, stofa er björt og opin.
Skipulag og ástand íbúðar er gott. Nýlegt þak. Rafmagn, ofnar og hitalagnir nýlega yfirfarið. Eignalóð.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Marargata 6
190 Vogar
Opið hús SUNNUDAG KL. 15:00-16:00

Verð: TILBOÐ
Stærð: 211fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 27.960.000
Bílskúr: Tvöfaldur

REMAX Fasteignir kynna: NÝTT 211,3fm einbýlishús, m/50fm tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, stofu m/arinn, sjónvarpsherb, elhdhús, og búr. Búið er að setja
upp allar innréttingar og gólfefni á öll herbergi og búið er að tyrfa lóð að hluta. HÚSIÐ ER LAUST STRAX
- TILBOÐ ÓSKAST

864 0001

go@remax.is

halldor@remax.is

230 Keflavík
BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

Verð: 74.000.000
Stærð: 398fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 51.550.000
Bílskúr: Já

REMAX Fasteignir kynna: Glæsilegt 398,3fm einbýlishús, m/bílskúr. Húsið er teiknað af Kjartani
Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic. Húsið skiptist í 2 hæðir auk 200fm geymslulofts og bílskúr. Á
efri hæðinni eru 3 svefnherbergi, baðherb., þvottahús, stofa og borðstofa og elhdhús. Á neðri hæðinni
eru 4 svefnherbergi, baðherb. og gufubað, stofa og eldhúskrókur. Hægt er að stúka af 3ja, herb. íbúð á
neðri hæð. Garður er með glæsilegri útilýsingu og sundlaug. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

FASTEIGNIR

Vesturhóp 15-17-21
Þórarinn Arnar
Sævarsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

www.remax.is

Halldór
Sölufulltrúi

899 0800

FASTEIGNIR

Baugholt 13

Þórarinn Arnar
Sævarsson
lögg. fasteignasali

240 Grindavík
BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

Verð: 23.500.000
Stærð: 131,5fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Innbyggður

REMAX Fasteignir kynna: NÝTT - 4ja herbergja raðhúsíbúðir m/bílskúr, í Grindavík. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með öllum innréttingum, skápum, tækjum og gólfefnum. Lóð verður fullfrágengin. Íbúðirnar
skiptast í 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Í bílskúr er geymsluloft. Kaupandi
getur ráðið útliti innréttinga og gólfefna. Ein endaíbúð er tilbúin til afhendingar og hinar tvær er hægt að
taka við á hvaða byggingarstigi sem er. ÉG SÝNI ÞEGAR ÞÉR HENTAR.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður
5 HERBERGJA !

FASTEIGNIR

Verð: 28.900.000

Norðurgarður 17

Stærð: 121,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.000.000

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 121,2 fm 5 herbergja íbúð í
fjórbýli við Daggarvelli í Hafnarfirði. Komið er inn í anddyri með góðum skáp
og flísum á gólfi. Úr anddyri er gengið inn í íbúðina, strax á vinstri hönd er
stórt þvottahús með geymslu. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum
fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi
og baðkari með sturtu. Eldhúsið kemur í horn með mjög glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, einnig er góður borðkrókur í eldhúsi.
Eldhúsið og stofan eru samliggjandi og er parket á gólfi á báðum stöðum. Frá
eldhúsi er gengið út á stórar suð-vestur svalir. Mjög falleg eign á góðum stað,
stutt í skóla, leikskóla sem og aðra þjónustu. Pantaðu skoðun í síma 699
6165 eða á boas@remax.is

230 Reykjanesbær
Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.00

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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 bílskúr. Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi og
fatahengi, þaðan er gengið inn í hol, notað sem sjónvarpshol með parketi á
gólfi. Eldhúsið, parketi á gólfi og ljós viðarinnrétting borðkrókur við glugga,
uppþvottavél, fylgir. Opið er úr eldhúsinu inn í stofu. Stofan er björt og falleg
með parketi á gólfi. Gangur er með parketi á gólfi. 2 barnaherbergjanna eru
með dúk á gólfi. Hjónaherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi.
Baðherbergið er allt nýtekið í gegn með fallegum flísum á veggjum og gólfi og
baðkar með sturtu. Þvottahús er allt nýtekið í gegn,ný innrétting og flísar á
gólfi, inn af þvottahúsi er svo gengið inn í bílskúrinn sem er að hluta til
innréttaður sem herbergi. Sjón er sögu ríkari. Bóas sýnir eignina.

FASTEIGNIR

Árnastígur
240 Grindavík
Stórglæsilegt raðhús

Verð: 27.000.000

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

699 6165

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

boas@remax.is

Grandatröð 5

Verð: 17.300.000
Stærð: 116,4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 10.650.000

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 116,4 fm iðnaðar og atvinnuhúsnæði ásamt ca 60 fm
millilofti. Lýsing eignar; Innkeyrsluhurð er 3,2 m á hæð og 3,4 m á breidd en hurðina má hækka og
breikka upp í 4,0 metra. Húsnæðið er einn stór salur með millilofti. Góðar innkeyrsludyr sem og
gönguhurð. Mjög góð staðsetning innst í lokaðir götu. Einnig er sá möguleiki fyrir henda að kaupa
eignina án millilofts og lækkar verðið á eignin þá í samræmi við það. Bóas sölufulltrúi sýnir eignina

220 Hafnarfjörður
Góðar leigutekjur !

Verð: 38.400.000

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Stærð: 195,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

699 6165

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

boas@remax.is

Njálsgata 26
101 Reykjavík
TILBOÐ ÓSKAST

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Móabarð 4b

boas@remax.is

FASTEIGNIR

220 Hafnarfjörður
LÆKKAÐ VERÐ !

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

Verð: TILBOÐ
Stærð: 32
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1901
Brunabótamat: 3.550.000

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 - TILBOÐ ÓSKAST !! 32,0 fm stúdíóíbúð á svæði 101.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Þegar komið er inn í íbúðina er gengið niður 2 tröppur, lítið eldhús með
eldhúskróki. Íbúðin skiptist niður í tvö hólf, örðu megin er eldhús og stofu og hinu megin er
svefnherbergiskrókur. Baðherbergið er með sturtu og gert ráð fyrir þvottavél. Ath. íbúðin er ósamþykkt.
er skráð sem eins herbergis vinnustofa samkvæmt fasteignamati ríkisins. Góð fyrstu kaup. Bóas sýnir

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.remax.is

MJÓDD

Langholtsvegur 22
104 Reykjavík
Hringdu núna og bókaðu skoðun

Verð: 52.000.000
Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1944
Bílskúr: Já

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5613

jonas@remax.is

Heimir
Sölufulltrúi

822 3600

heimir@remax.is

MJÓDD

Hamravík 20
112 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30.

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. Laus við kaupsamning.

MJÓDD

Miðtún 15
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695

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

Stærð: 145 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 17.710

Einbýli eða tvíbýli. Af hverju leitar þú? Tvær íbúðir í sama húsi, þriggja herbergja hæð (82,2 fm., kr. 19,9
m.kr.) og þriggja herbergja íbúð í kjallara (62,8 fm., kr. 15,7 m.kr.). Báðar íbúðir í fínu standi. Eldra leyfi til
að byggja ofan á fyrir hendi. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Frábært tækifæri til að finna einbýli á
þessum reit sem nú er í mikilli uppbyggingu og einnig tilvalið tækifæri fyrir þá sem eru að leita að 3ja
herbergja íbúð miðsvæðis. Komið og skoðið. Laust við kaupsamning.

jkt@remax.is

Reykjavík
Opið hús Sunnud.kl.17:30-18:00

Verð: 23.900.000
Stærð: 101,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 14.000.000

Falleg 94,6 fm 3ja herb.íbúð á 4 hæð ásamt 7 fm geymslu í sameign.Nánari skipting:
Hol,Borðstofa,Stofa,2 Svefnherbergi,Baðherbergi og Eldhús. Öll gólfefni eru nýleg,*parket á öllu nema
baðherbergi og eldhúsi þar eru flísar*Eldhúsinnrétting er ársgömul.Stigauppangur mjög snyrtilegur.Eina
íbúðin á stigapalli.Í sameign er geymsla og þvottahús.Flott íbúð á góðum útsýnisstað og í göngufæri við
Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

698 7695

MJÓDD

Veghús 15
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
jkt@remax.is

MJÓDD

Laugarnesvegur 76

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Reykjavík
Opið hús Mánud.kl 18:00-18:30

Verð: 29.500.000
Stærð: 158,6
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.900.000

6-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum . Skipting 3 hæð: Hol, Borðstofa, Stofa, Eldhús, Baðherbergi, 2
svefnherbergi, Sv svalir. Skiptin 4 hæð: Sjónvarpshol, 2 svefnherbergi. Áhugaverð og vel staðsett eign, í
göngufæri við verslun, skóla og Egilshöllina.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421

896 0421

ingvi@remax.is

ingvi@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Sómastaðir

Verð: Tilboð

Furulundur 1

Stærð: 41,9 ha

Leirár-og Melahreppi
Jörð til sölu
Til sölu jörðin Sómastaðir í Leirár- og Melahreppi. Jörðin er 41,9 ha og eru af því um 4 ha ræktað land
annað að mestu mólendi. Þessi jörð er tilvalin til frístundabyggðar, uppspretta á köldu vatni, malarnáma.
(frábær búgarðastaðsetning) Óskað er eftir tilboði.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

www.remax.is

210 Garðabæ
Opið hús í dag kl.16:00-16:30

Verð: 62.800.000

Óli Gísli
Sölufulltrúi

Stærð: 259 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

822 8283

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

oligisli@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

Strandvegur 4
210 Garðabær
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 49.7M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is

MJÓDD

Birkihvammur 8
220 Hafnarfjördur
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107

Verð: 41,9

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

Stærð: 215,8
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 24,4

863 0402

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað Parhús á frábærum stað innst í botnlanga. Möguleiki er á að skipta
eigninni í tvær íbúðir (báðar með sérinngangi). Parhúsið er með fallegum innréttingum og gólfefnum.
Húsið er á þremur hæðum og skiptist í: eldhús, 9 herb, 2 stofur og 3 baðherbergi. Húsið er nánast allt
tekið í gegn að innan og utan, málað og lagfært að utan sumarið 2005. Þetta er mjög skemmtileg eign
með mikla möguleika.

hafdis@remax.is

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Verð: 23,9 M

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

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

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Hulduborgir 1
112 Reykjavík
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Hafdís
Sölufulltrúi

Verð: 24,5

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

Stærð: 104,4
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 16,2

863 0402

Fallega 4ja herbergja endaíbúð með sérinngangi á þriðju hæð á vinsælum stað í Grafarvogi. Gengið er
inn í forstofu með fataskáp úr kirsuberjavið. Þvottahús flísalagt í hólf og gólf. Mjög góðar innihurðir eru í
allri íbúðinni og vandað eikarparket á öllum gólfum nema eldhúsi,baði og forstofu sem eru flísalögð. 3
herbergi með fataskápum úr kirsuberjavið. Eldhús með kirsuberjainnréttingu, flísum á milli efri og neðri
skápa. Útgengt er á suður svalir úr eldhúsinu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

hafdis@remax.is

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Kólguvað 1
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Verð: 36,9
Stærð: 127,5
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Lómasalir 16
201 Kópavgur
Opið hús Í dag kl 16:00-16:30

Verð: 24,9 M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 91fm
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 17,3fm
Bílskúr: stæði

863 0402

Sérstaklega falleg og stílhrein íbúð á 4ju hæð með frábæru útsýni og stæði í bílageymslu. Eignin getur
verið laus fljótlega. Innbyggður ískápur og uppþvottavél fylgja ásamt ljóskösturum og gardínum. Íbúðin
er mjög björt,opin og innréttuð í ljósum litum. Gólfefni:Náttúrusteinn og gegnheilt olíuborið eikarparket.
Hvít falleg eldhúsinnrétting og vönduð SMEG stáltæki er í eldhúsi. Úr stofunni er gengið út á 12 fm svalir
með frábæru útsýni. 2 svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Topp eign.

asdis@remax.is

Strandvegur 4
210 Garðabær
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

www.remax.is

SENTER

SENTER

Þverholt 5
Mosfellsbær
Opið hús mánudag milli 18:00-18:30

Verð: 19,4
Stærð: 99,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 14,5

Afar skemmtilega þakíbúð (penthouse) með frábæru útsýni. Miklir möguleikar ! Stofa, borðstofa og
eldhús í opnu rými, maghony innrétting, útgengi á svalir, flísar á gólfi. Flísalagt baðherbergi, bað, háaloft.
Rúmgott hjónaherbergi m/ skápum, tvö barnaherbergi, parket. geymsla/fataherbergi. Mjög hátt til lofts
og möguleiki á að gera milliloft. Hjólageymsla í sameign. Stutt í alla þjónustu.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

SENTER

Vesturás 18
Reykjavík
Opið hús Mánudag milli 19:00-19:30

Verð: 51,0

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Stærð: 204,3
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 28,8
Bílskúr: Já

Afar glæsilegt enda raðhús með bílskúr í góðu hverfi. Flísalögð forstofa með
skápum. Gesta wc, flísalagt. Mjög rúmgott eldhús með ljósum flísum, stór
borðkrókur, hvít innrétting, vönduð tæki. Þvottahús inn af eldhúsi með
innréttingu. Rúmgóð stofa og borðstofa með Jatoba parket, útgengi á
verönd og stóran garð. Steypur stigi upp á aðra hæðina. Alrými sem nýtt er
sem sjónvarpshol, útgengi á svalir ( auðvelt að gera að herbergi) Rúmgott
hjónaherbergi með góðum skápum. Þrjú góð barnaherbergi með skápum. Á
efri hæð er Jatoba parket á gólfi fyrir utan Baðherbergi sem er flísalagt hólf í
gólf, með sturtu og baði. Snyrtilegur bílskúr með hillum. Fallegt hús í góðu
hverfi sem vert er að skoða. Sjón er sögu ríkari

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Hagamelur 26
107 Reykjavík
Opið hús Mánudag milli 18.00 - 18.30

Verð: 17.900.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 69,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 10.800.000

898 3023

Fallega 2ja herbergja ný standsetta jarðhæð sem er lítið niðurgrafin. Nýtt fallegt eikarparket á allri
íbúðinni nema á baði. Íbúðin snýr út í suðurgarð, með gluggum í fullri stærð. Í eldhúsi er ný innrétting
með nýjum tækjum. Af gangi er gengið inn í fallegt svefnherbergi með góðum skáp og suðurglugga, við
enda gangsins er gengið inn í fallega stofu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með góðu baðkari.
Gott þvottahús í sameign innaf íbúðinni,

105 Reykjavík
Opið hús Sunnudag 15,30 - 16,00

Verð: 19.500.000
Stærð: 95,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 14.150.000

Íbúðin er á fjórðu hæð í fjögurra hæða blokk. Í blokkinni eru þrír stigagangar og er þessi í miðjunni. Engin
lyfta er í húsinu. Aðkoma er snyrtileg og umgengi og nágrenni í góðu lagi. Íbúðin er mjög opin og björt,
enda hefur stofan/holið verið stækkað um eitt herbergi og rennur eðlilega saman í eina heild.Parket er á
holi og stofu og plastparket á báðum svefnherbergjum. Svalir eru tvennar, til norðurs úr svefnherbergi og
suðurs úr stofu og er þar ágætt útsýni og mjög gott frá NV til NA með Esjuna í forsæti.

BORG

Sumarhús
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862

Öndverðarnes
Sumarhús í Öndverðarnesi

Verð: 17.600.000
Stærð: 118
Byggingarár: 2006/2007
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sumarhús/heilsárshús á einstökum stað í Öndverðarnesi, með öllu því sem þar er uppá að bjóða.
Miðsvæðis og stutt í alla þjónustu en samt í einstæðu umhverfi og náttúrufegurð.Sumarhúsið stendur á
góðum stað í landinu með góðu útsýni til allra átta. Húsið afhendist fokhelt og fullfrágengið að utan.
Einnig er hægt að fullklára húsið.Hægt er að sýna húsið hvenær sem er með því að hafa samband við
Þórarinn á REMAX BORG gsm 892 3862 eða í tölvupósti toti@remax.is.

toti@remax.is

Verð: Frá 1.8 m

HEIMILI&JARÐIR

Valsheiði 19

Stærð: Frá 4011fm

Grímsnes
Sumarhúsalóðir í Grímsnesi
Um er að ræða eignalóðir við Lækjarbrekku í landi Syðri Brúar í Grímsnesi. Hin nýja byggð er í nágrenni
Búrfells og tengist vel litríku umhverfi Sogsins. Góðir afþreyingarmöguleikar eru á svæðinu sem
frístundabyggðin hefur gott aðgengi að og má þar nefna golfvöll, veiði og góðar gönguleiðir. Í næsta
nágrenni eru Þrastaskógur, Úlfljótsvatn, Þingvellir og þéttbýlið á Selfossi. Gott áhvílandi lán er á lóðunum
og því auðvelt að eignast góða sumarhúsalóð.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

www.remax.is

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Lækjarbrekka

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

BORG

Stóragerði 6

svava@remax.is

810 Hveragerði
Bókaðu skoðun í síma 821-0808

Verð: Tilboð
Stærð: 237 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 35.500.000
Bílskúr: Já

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA : Stórglæsilegt einbýli við Valsheiði Hveragerði. Um er að ræða
steinsteypt hús, í byggingu, á tveimur hæðum sem er nánast tilbúið til innréttinga. Búið er að draga í
hluta af rafmagni, innrétting úr Alno í eldhúsi, hornbaðkar á baði og lítil innrétting á gestasalerni.
Mahogny í öllum gluggum og bíslkúrshurð. Frábært útsýni af efri hæð. Húsið er allt hið glæsilegasta og
eitt af reisulegri húsum Hveragerðis. Sjón er sögu ríkari.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Auðbrekka 34
Kópavogur
Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 14-14:30

Verð: 16.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 63
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

699 5008

Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og baðherbergið. Eldhúsið
er snyrtilegt með flísum á milli skápa og á gólfi.Góður búrskápur. Baðherbergi er með eldri innréttingu,
baði og sturtuaðstöðu. Stofan er með ljósu plastparketi og góðum gluggum sem snúa í garðinn. Inn úr
stofu er gengið inn í herbergi sem er búið að skipta í tvö minni herbergi, bæði með gluggum og ljósu
plastparketi. Sameiginleg geymsla og sér stæði fyrir framan.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Daggarvellir 6a
Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 14-14:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 23.500.000
Stærð: 109
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: nei

Anddyri er rúmgott og bjart með góðum skápum. Herbergin eru rúmgóð með góðum skápum sem ná
upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari með sturtuaðstöðu og
innangengt í flísalagt þvottahús. Eldhús er með borðkrók, u-laga eldhúsinnréttingu úr eik. Við eldhús er
lítið hol og mjög björt og góð stofa og borðstofa. Úr borðstofu er gengið út á stórar sv hornsvalir. Í
anddyri, baðherb. og þvottahúsi eru ljósar flísar en önnur gólf eru með parketi.

gylfi@remax.is

Rauðagerði 52
Reykjavík
Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 15-15:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Komið er inn í forstofu og er gott svefnherbergi til vinstri með fínu skápaplássi. Eldhúsið er með hvítri
innréttingu og góðu skápaplassi. Þetta er íbúð sem mjög vel skipulögð. Stofan er parketlögð og er lítið
barnaherbergi innaf stofu. Baðherbergi er með sturtu og hægt er að vera með þvottavél og þurrkara á
baði. Garðurinn með með sameignlegri verönd og er mjög barnvænn.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Furugrund 50
Kópavogur
Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 16-16:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 19.900.000
Stærð: 90,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: nei

Inngangur; Komið er inn í forstofu með svörtum náttúruflísum. Eldhús er með sömu flísum og forstofa og
bað. Hvít innrétting og ágætis skápapláss. Baðherbergi er með sömu flísum og forstofa, hvít innrétting.
Herbergi eru parketlögð með plastparketi og gott skápapláss í hjónaherbergi. Gott barnaherbergi.
Stofan er stór með borðstofu, útgengt á svalir. Gegnheilt parket sem var pússað upp fyrir ári síðan.
Þvottahús er niðri í sameign ásamt geymslu og aukaherbergi sem er í útleigu.

gylfi@remax.is

Kópavogur
Opið hús Sunnudagur kl. 16-16:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 86,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: nei

699 5008

Komið er inn í forstofu, til vinstri eru 2 herbergi ásamt baðherbergi. Innaf gangi til hægri er stofa og
eldhús til vinstri. Íbúðin er öll parketlögð nema baðherbergið sem er flísalagt. Mikið skápapláss er í
herbergjum. Þetta er eign á góðum og friðsælum stað í Kópavogi.

hannes@remax.is

693 4085
gylfi@remax.is

Strandvegur 16

Verð: 32,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 120,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Bílskúr: bílskýli

699 5008

Komið er í flísalagt anddyri með góðu skápaplássi. Eldhúsið er með eikar innréttingu og vönduðum
tækjum. Borðstofan er góð með útgengi á góðar flísalagðar svalir. Stofan er rúmgóð og björt, með
gluggum sem snúa í norður. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum gluggum og góðu skápaplássi.
Barnaherbergin eru í góðri stærð og með fínum skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með
fallegri innréttingu og baðkari. Þvottahús er innaf íbúð. Náttúruflísar á bæði baði og þvottahúsi.

Öndverðanes 1
Grímsnes
BÓKAðU SKOÐUN Í S: 6995008

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

RE/MAX Lind kynnir glæsilegt heilsárshús á útsýnisstað við Öndverðarnes. Húsið er byggt úr timbri á
steyptri plötu og afhendist fullbúið að utan, án innréttinga og gólfefna að innan. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi, stór stofa og borðstofa, gott eldhús og baðherbergi. Frágangur er vandaður, hiti er í
gólfum með þráðlausu stýrikerfi og innbyggð halogenlýsing. Húsið stendur á opnu svæði með
stórfenglegu útsýni í allar áttir.

hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

693 4085

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Básbryggja 5
Reykjavík
BÓKAðU SKOÐUN Í S: 6934085

gylfi@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 150
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: nei

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

LIND

Verð: 27,9

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Garðabær
Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 17-17:30
Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 17.900.000

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

LIND

Furugrund 42

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 60,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 8.620.000
Bílskúr: nei

693 4085
gylfi@remax.is

hannes@remax.is

LIND

Verð: 15.900.000

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Verð: 26,9
Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

www.remax.is

BÚI

Njarðvíkurbraut 30
260 Njarðvík
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Verð: 16,9 m
Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 11,7 m

Fallegt og talsvert endurnýjuð 3ja herbergja sérhæð í tveggja íbúða húsi á rólegum og góðum stað í Innri
Njarðvík. Húsið stendur á eignarlóð og verður allt einangrað og klætt að utan af seljanda á næstu
dögum. Tvö góð svefnherbergi, þvottahús í íbúð, nýlega endurnýjað, bjart og fallegt eldhús með ljósum
innréttingum, góðum borðkrók og horngluggum. Allir útveggir íbúðarinnar voru nýlega klæddir að innan
á vandaðan hátt og íbúðin er öll nýmáluð. Bílskúrsréttur.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

BÚI

BÚI

Tröllhólar 33
Selfoss
Opið hús 14-15

Verð: 33,9
Stærð: 194,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 31,2
Bílskúr: 49,3

Vandað og fallegt einbýlishús á einni hæð með stórum innbyggðum bílskúr í barnvænu hverfi.Gólfefni
eru brotin upp á skemmtilegan hátt með fallegu parketi og flísum.Hiti í gólfi í forstofu,eldhúsi,stofu og
baðherb. Eldhús með útskotsglugga og fallegri innréttingu.Vandaðar rimlagardínur úr mahoní í eldh.og
stofu.Sólpallur með heitum potti.Grófjöfnuð lóð er framan við hús.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Hellubakki 10
Selfoss
Þetta hús þarf að skoða !

Verð: 41.900.000
Stærð: 208fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já

Algjör gullmoli. Frábært fyrirkomulag. Hús fyrir þá sem gera kröfur!
Einstaklega vandað hús á einni hæð. Gluggar og hurðir úr viðhaldsfríum
efnum. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar og skápar úr birki. Innihurðir í
sama stíl, extra hæð. Granít á borðum í eldhúsi. Vönduð tæki í eldhúsi frá De
Dietrich, rafmagns- og gaseldavél. Ryksugukerfi er í húsinu með sópsogi í
eldhúsi. Hlynur og flísar á gólfum. Innfelld halogen lýsing í loftum,
næturlýsingu á göngum. Lofthæð er 2,75m í öllu húsinu. Gólfhiti, þráðlaus
stýring. Innfeldar gardínur í öllu húsinu. Tvö baðherb. annað innaf hjónah.
hornbaðkar með nuddi og sterio tækjum, rafmagnsstýrð sturta með
nuddstútum í báðum baðherb. Stórt unglingaherbergi með sér inngangi.
Gæti einnig hentað vel þeim sem er með vinnuaðstöðu heimavið...............

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

STJARNAN

STJARNAN

Breiðhóll 2
Sandgerði
Opið hús Í Dag kl 11:00 til 11:30

Verð: 17.500.000
Stærð: 170
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan kynnir: 170 fm2 Einbýlishús á frábærum stað í botnlangagötu í Sandgerði Eignin er
í byggingu og skilast fullfrá gengið að utan með tyrftri lóð og steyptum/hellulögðum stéttum og
bílaplanið verður með snjóbræðslu. Eldvarnarveggur milli bílskúrs og íbúðar er hlaðinn úr vikurstein.
Verðið miðast við að eignin skilist fokheld að innan og full búin að utan þann 20 apríl 2007

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Karfavogur 28
104 Reykjavík
Opið hús Í Dag kl 15:00 til 16:00

Verð: 45.000.000
Stærð: 193.4
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 26.770.000
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan kynnir: Tveggjahæða parhús á hreint frábærum stað í
Vogahverfinu. Stutt er í alla þjónustu svo sem: grunnskóla, framhaldskóla og
verslanir. Eignin er vel skipulögð, á neðri hæðinni er forstofa,stofa borðstofa
og hol,eldhús,snyrting, þvottarhús og geymsla og er útgengt þar útí bílskúr á
efri hæðinni eru fjögur svefnherbergi og baðherbergi einnig er stór sólpallur
með ágætis útsýni yfir hverfið. Góð eign á frábærum stað.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

Suðurgata 27 nh
Sandgerði
Opið hús í Dag kl 11:40 til 12:30

Verð: 13.200.000
Stærð: 101
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 14.300.000

RE/MAX Stjarnan kynnir: þriggja herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Eignin er nýlega tekin í gegn og
skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi stofa, eldhús og forstofa. smá geymsla er í forstofunni og einnig
er lítið búr í eldhúsinu. parket og flísar eru á gólfum. eign sem vert er að skoða.

866 9954

haukur@remax.is

STJARNAN

Garður
Opið hús Í Dag kl 13:00 til 14:00

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

STJARNAN

Álfkonuhvarf 59
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

Kópavogur
Opið hús Í Dag kl 16:30 til 17:30

Verð: 24.500.000
Stærð: 95.9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 17.185.000

RE/MAX Stjarnan kynnir: Vel staðsetta þriggja herbergja íbúð á annari hæð í lyftu húsi í kópavogi.
Eignin er með flísalagða forstofu og bað og parketlagt eldhús, stofu og svefnherbergi. Eignin er í mjög
snyrtilegu fjölbýli og er gott útsýni frá eigninni. Eign sem verðugt er að skoða.

220 Hafnarfjörður

RE/MAX Stjarnan kynnir: Skrifstofu og iðnaðarhúsnæði. Húsið er tvær hæðir og á neðri hæðinni er
iðnaðaraðstaða sem er 141 m2 og býður upp á mikla möguleika sem geymsla eða til reksturs. Á efri
hæðinni er óskráð íbúðar og skrifstofuaðstaða sem er 146 m2 sem gæti verið mög hentugt til útleigu
eða sem góð aðstaða fyrir fyrirtæki. Eign sem er vel staðsett og býður upp á mikla möguleika

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

haukur@remax.is

haukur@remax.is

Verð: 42,000,000
Stærð: 288,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 18.350.000

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

866 9954

STJARNAN

Kaplahraun 14

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

haukur@remax.is

Ártún 1

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

STJARNAN

Njarðarbraut 1
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Njarðvík
Fyrstir koma fyrstir fá

Verð: 15.8 -18.9
Stærð: 150-180
Byggingarár: 2007
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

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

www.remax.is

Verð: 48,9

Birkihlíð 42

Stærð: 184,4
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 27,0
Bílskúr: Já

Reykjavík
Opið hús 15,00-15,30

BÚI

Á hvílandi 30,6 mil Eignin er öll hinn vandaðasta og er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í
síma 895-5643 Eða palmi@remax.is Remax Búi kynnir:Frábæra eign í suðurhlíðunum ,æðislegt staðsetning
og frábært útsýni Komið inn á flísalagt anddyri,fatahengi flísalögð gestasnyrting með góðri innréttingu.
Stofan rúmgóð og björt með útgengi út á stórar suðursvalir með frábæru út sýni (sjá myndir) Borðstofan er
flísalögð var áður sér herbergi.Eldhúsið er með vönduðum tækjum sem fylgja Og fallegri viðarinnréttingu
(ískápur og uppþvottavél fylgja með ) rúmgott þvottahús er á hæðinni.Á efrihæð eru hjónaherbergi og tvö
barnaherbergi, sérsmíðaðir skápar eru í öllum herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, bæði með
sturtu og baðkari. Gott sjónvarpshol er á hæðinni. Bílskúrinn er flísalagður. Eignin er öll hinn vandaðasta og
er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Eða palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

Hraunbær 140
Árbær
Opið hús 14,00-14,30

BÚI

Verð: 13,9
Stærð: 54,1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs Hvít eldri innrétting
í eldhúsi.Svefnherbergi,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.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

MJÓDD

Hjallabrekka 30

Verð: 56.500.000

200 Kópavogur
Opið hús sunnudag kl. 15:30-16:30

Sólheimar 8
104 Vogar
Opið hús Í dag kl. 15:00-16:00

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 30.910.000
Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 m2 íbúð, auk 37,1 fermetra bílskúrs. Tveir sér inngangar. Á hæðinni er stór stofu
og borðstofu, auk eldhúss með fallegum nýjum innréttingum. Í svefnálmu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi
og baðherbergi. Yfir bílskúrnum eru stórar flísalagðar svalir 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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

www.remax.is

Stærð: 297 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 38.180.000
Bílskúr: 42.2 fm

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

SENTER

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

Verð: 17,9
Stærð: 86,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 13,5

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

SENTER

Vesturberg 187
111 Reykjavík
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 48,9
Stærð: 215
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 31,3
Bílskúr: Já sér

Glæsilegt einbýlishús á góðum stað með góðu útsýni. Forstofu með góðu
skápaplássi. Flísar eru á gólfinu í forstofnni sem flæða svo inn í borðstofu og
eldhús. Eldhúsið er bjart og opið með svartri innréttingu. Gott rými er fyrir
borð í eldhúsinu. Á efri palli er stofurými. Þar er gott rými fyrir borðstofu og
stofu. Parket er á efri pallinum. Góður arinn. Úr stofunni er mjög gott útsýni.
Sjónvarpskrókur er fyrir framan herbergisgang. Þar eru þrjú góð herbergi,
voru áður fjögur en eitt herbergið hefur verið stækkað. Hjónaherbergið er
rúmgott með góðum skápum. Á ganginum eru líka fataskápar. Baðherbergið
er með upprunalegum innréttingum, baðkar og sturta. Loftgluggar eru á
ganginum sem gefa skemmtilega birtu. Á neðri hæðinni er lítið klósett,
þvottahús og herbergi. Sjá myndir á www.remax.is/senter

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Hjallavegur 6
104 Reykjavík
Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 15,7
Stærð: 62,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 8

Tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Komið er inn í forstofu með parketi á gólfi, skápar í forstofu.
Fallegur hlaðinn veggur er á ganginum. Ljós frá LUMEX, segldúkur í forstofunni og í herberginu.
Herbergið er með lausum skápum og dúk á gólfi. Stofan parketlögð. Eldhúsið er með eldri hvítri
innréttingu , rúmgott. Baðherbergið er með léttri innréttingu og sturtuklefa. Seljandi getur lánað hluta af
kaupverðinu. Gott áhvílandi lán uppá 10 milljónir með vaxtagjaldaga í 3ár.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

BORG

BORG

Þinghóll 6
Sandgerði
Glæsileg staðsetning

Verð: 18,9
Stærð: 203 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

RE/MAX BORG kynnir; Glæsilegt 5 herb einbýli í Sandgerði. Afh fokhelt eða einnig tilb undir tréverk.Úr
andd er sjónvarpshol, rúmgott eldh með borðstofu milli eldh og stofu, opið og bjart rými sem snýr til
suðurs.Útgengt úr borðstofu þar sem gert er ráð fyrir verönd. Þrjú rúmgóð barnaherb stórt hjónaherb og
gestasalerni. Gangur með sjónvarpsholi m baðherb og þvottah. Úr bílsk er innangengt í þvottah.Hurðir
og opnanleg fög úr Oregon pine. Blandað harðv og álkl að utan.Lóð skilast grófj.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

LIND

Langalína 7
Garðabær
Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Verð: 39,8
Stærð: 147,7
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 24,7
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX BORG kynnir nýja,bjarta og glæsil 5 herb,147,7 fm íbúð á fyrstu
hæð með palli í Garðabæ(alveg við ylströndina)Íbúðinni fylgir stórt og
afmarkað stæði í bílageymslu.Nánari lýsing:Forstofa,gangur og eldhús eru
flísalögð.Innst í gangi er stórt svefnh með góðum skápum.Tvö rúmgóð
barnah með góðum skápum.Baðh er flísað í hólf og gólf m stóru horn
nuddbaðkari m/sturtu.Í eldh eru góðar innr og mjög vönduð tæki t.d stór sex
hellna(AEG stál)gaseldavél.Stór ísskápur(AEG stál)og uppþv.vél sem
mögulega geta fylgt með.Borðst og stofa eru samliggjandi.Stofan er mjög
björt,þaðan er útgengt á pallinn og garðinn sem fylgir íbúðinni.Gengið í stórt
herb frá sjónvarpsh.Herb og stofur eru parketlögð.Úr forst er innangengt í
þvottah og geymslu.Geymsla(7,7)í kjallara.Glæsileg og vel skipulögð íbúð.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Borgarvegur 11
Njarðvík
Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30

Verð: 17.9m
Stærð: 121,3
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 15.3m

Falleg og notaleg 4-5 herbergja íbúð á neðri sérhæð í tveggja hæða einbýli. Ef þig langar í hlýlega íbúð
þar sem þú getur slakað á og notið sólarinnar í bjartri og opinni stofu eða úti á rúmgóðum og vönduðum
sólpalli skoðaðu þá þessa íbúð. Ef þig langar í fallegan garð sem snýr frá götu fyrir meira næði og öryggi
fyrir börnin, rólegt nágrenni í barnvænu umhverfi þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla, þá er þetta
íbúðin fyrir þig og þína fjölskyldu. Komdu og skoðaðu í dag, það verður heitt á könnunni.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0789
skuli@remax.is

www.remax.is

STJARNAN

Klapparstígur 1
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Verð: 33.900.000
Stærð: 108,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 20.480.000
Bílskúr: Bílskýli

Fallega 4 herb íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi á horni Klappastígs og Skúlagötu. Íbúðinni fylgir geymsla í
sameign og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri með fataskáp og dökkum flísum á gólfi, flísalagt
stórt baðherbergi með fallegum innréttingum, sturtu, baðkari og tengi fyrir þvottavél, tvö svefnherbergi,
annað með góðum fataskápum, opið eldhús og stóra stofu og borðstofu með útgengi út á tvennar
svalir (suður og vestursvalir) Innréttngar: eru allar úr hlyn og mahoni. Gólefni: Ljóst eikarparket og flísar.

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

Lækjasmári 74
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 14-15.

Verð: Tilboð
Stærð: 121,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Bílskúr: Bílgeymsla

Góð 4ra herbergja íbúð með stórum svefnherbergjum. Góð stofa, rúmgott eldhús og þvottahús inn af
eldhúsi. 2 baðherbergi. Bílageymsla. Hérna er gott að vera enda stutt í allar áttir og ekki hægt að vera
meira miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Smáralind, Kópavogsdalur og öll önnur þjónusta rétt handan
við hornið. Björn sölufulltrúi tekur á móti ykkur í dag og sýnir þessa fínu eign.

Litlihjalli 1
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

www.remax.is

BORG

200 Kópavogur
Opið hús Í DAG KL 15:00 - 15:30

Verð: 44.900.000
Stærð: 236.8
Fjöldi herbergja: 5+2
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 28.700.000
Bílskúr: 25 fm

2 ÍBÚÐIR vel staðsett tveggja hæða endaraðhús í Kópavogi. 4 svefnherbergi, Stór stofa, Frábært útsýni
og Snyrtileg 60 fm íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Auk 25 fm bílskúrs Efri hæð er með nýlegu
fljótandi Eikar parketi í stofu og miðrými. Eldhús er með eldri innréttingu, ljósum flísum á gólfi og milli
skápa, borðkrókur. Baðherbergi nýlega standsett ljósar flísar á gólfi og veggjum, hiti í gólfi, baðkar og
sturtu klefi. FRÁBÆR EIGN Á GÓÐUM STAÐ

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Bæjarhraun 16
220 Hafnarfjörður
*LAGERHÚSNÆÐI Á BESTA STAÐ*

Verð: 39.9 M

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 353.8 fm
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 23.9 M

864 3679

Atvinnuhúsnæði / lagerhúsnæði á besta stað á höfuðborgarsvæðinu. Góður rampur og aðkoma að
stórum hurðum. Lofthæð 3-4 metrar. Salurinn er tilvalinn sem dótakassi fyrir samhentan hóp eða
lagergeymsla
fyrirtækis.
Stutt
í
helstu
umferðaræðar
höfuðborgarsvæðissins.
************GÓÐ FJÁRFESTING.************

siggah@remax.is

Skútahraun
Hafnafjörður
Stórt iðnaðarhúsnæði

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644

Verð: 137 M

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 1058 fm
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 101 M

692 4700

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

siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

ingim@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hverfisgata 35
Hafnarfirði
Góð staðsetning .

Verð: 45,8

Benedikt
Sölufulltrúi

Stærð: 180,7m2
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 29,3
Bílskúr: 30,8m2

861 2743

Falleg íbúð í hjarta Hafnarfjarðar. Hér er um steinsteypt hús að ræða á tveimur hæðum ásamt bílskúr og
litlu húsi í bakgarði sem mætti auðveldlega breyta í studioíbúð. Héðan er stutt í alla þjónustu , göngufæri
í miðbæinn og glæsilegt útsýni úr stofu og af efri hæð. Á hæðinni eru samliggjandi stofur, eldhús m/eldri
innréttingu, wc og tveimur herbergjum. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er hús á
frábærum stað og býður uppá mikla möguleika. Bókaðu skoðun í gsm: 848-8718

benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði
Eign fyrir vandláta

Verð: frá 17,9-?

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Funalind 15
201. Kópavogi
Opið hús milli kl. 15:00 - 15:30

Verð: 28,6

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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

binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Goðaborgir 2
112. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 15:30 - 16:00

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 23,7

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 98,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 14,950,000

820 8080

Skemmtileg íbúð með sér inngangi á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli með bílskýlisrétti. Flísalagt anddyri með
fatahengi. Þrjú rúmgóð svefnherb. öll með fataskápum. Baðherb.er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa
og rými fyrir þvottavél og þurrkara. Eldhúsið er með hvítri innréttingu m/beyki köntum, flísum milli skápa
og borðkrók. Stofan er rúmgóð með útgengi á suður svalir með fallegu útsýni. Öll gólfefni utan baðherb.
og anddyri eru með ljósu eikarparketi. Hjóla-og sérgeymsla er í kjallara. Útsýni.

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

www.remax.is
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-ËDEL ËSKAST FYRIR MYNDLISTARKENNSLU
"ORGARHOLTSSKËLI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MËDEL ¹ MIÈVIKUDÎGUM OG
ÙMMTUDÎGUM ¹ VORÎNN -IKILV¾GT ER AÈ VIÈKOMANDI SÁ REGLUSAMUR
OG STUNDVÅS 6INNUTÅMI FR¹ KL  
5PPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU "ORGARHOLTSSKËLA Å SÅMA   EÈA Å GEGN
UM NETFANGIÈ HAFDIS BHSIS

Reynir Sigurðsson
Hársnyrtimeistari
Hefur opnað nýja hársnyrtistofu að
Grensársvegi 16 Rvk. Sími 553 0809
Bíð alla gamla og nýja viðskiptavini velkomna.
Hlakka til að sjá ykkur.
Einnig óska ég eftir fagfólki til starfa.

&JÎLBREYTT STARF
FYRIR SÎLUMANN
®RT ST¾KKANDI OG FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI MEÈ IÈNAÈARVÎRUR
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KRAFTMIKINN SÎLUMANN TIL STARFA
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA EN Å ÖVÅ FELST SALA OG ÖJËNUSTA
VIÈ VIÈSKIPTAVINI Å VERSLUN OG HEIMSËKNIR Å FYRIRT¾KI
5MSËKNIR SENDIST AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS EÈA
¹ BOX FRETTIS MERKT mSÎLUMAÈUR n

5DÀðnaðarmenn

Spennandi framtíðarstarf

Óskum eftir að ráða Rafmagnstæknifræðing
5DÀðnfræðing, Rafvirkja og Rafeindavirkja til
starfa, mikil verkefni frammundan.

á Reyðarfirði

Upplýsingar í síma 661-5103

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem
vilja starfa hjá traustu
og góðu fyrirtæki til að
sækja um.

3ÎLUMAÈUR Å VARAHLUTAVERSLUN
3ÎLUMAÈUR ËSKAST VIÈ SÎLU OG AFGREIÈSLU Å VARA
HLUTAVERSLUN OKKAR ¹ 3MIÈJUVEGI Å +ËPAVOGI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA ¹G¾TA ÖEKKINGU ¹ BÅLUM 3TARÙÈ
FELUR Å SÁR SÎLU AFGREIÈSLU SÅMSVÎRUN ÒTAKSTUR OÚ .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRÈUR Å S   EÈA DODDI VARAHLUTIRIS
6ARAHLUTIRIS ER FYRIRT¾KI SEM LÅTUR ¹ SIG SEM ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI
FREKAR EN VARAHLUTAVERSLUN
6IÈ NOTUM T¾KNI TIL AÈ AUKA N¹KV¾MNI OG B¾TA ÖJËNUSTU
6IÈ ERUM UNGT FYRIRT¾KI EN LEIÈANDI ENGU AÈ SÅÈUR

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af
25 stærstu fyrirtækjum landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum
mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess
kost að eflast og þróast í starfi.

Óskum eftir að ráða sölu- og afgreiðslumann til
framtíðarstarfa í verslun okkar á Reyðarfirði.
Hæfniskröfur
Rík þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Heiðarleiki og samviskusemi
Þekking á byggingarvörum er kostur en ekki skilyrði
Einhver töluvkunnátta kostur.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
20. janúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is
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6IÈEY ¹HUGAVERT T¾KIF¾RI
3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
MEÈ GL¾SILEGU ÒTSÕNI

Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr.
76/1970. Meginhlutverk sjóðsins er að veita
lán og styrki úr Fiskræktarsjóði til mannYLUNMDJHUèDUHUOêWXUDè¿VNU NWHèD¿skeldi.
Enn fremur er heimilt að veita úr Fiskræktarsjóði lán eða styrki til annarra verkefna
sem stuðla að aukningu og viðhaldi ísOHQVNUDOD[¿ska. Umsóknir um lán og styrki
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu
árið 2007, skal senda stjórn sjóðsins fyrir
1. mars 2007. Umsóknareyðublöð vegna
styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði má nálgast á
http://www.veidimalastjori.is. Þar má einnig
nálgast verklagsreglur sjóðsins. Einnig er
hægt að hafa samband við Óðinn Elísson
eða Bergrúnu Elínu Benediktsdóttur í síma
533-2050 ef viðkomandi hefur ekki aðgang
að tölvu. Umsóknum um styrki eða lán úr
sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs á sérstöku eyðublaði á eftirfarandi
heimilisfang:

6IÈEY ER HIÈ FORNA HÎFUÈBËL 2EYKJAVÅKUR OG EINN MESTI
SÎGUSTAÈUR LANDSINS VINS¾LL ÒTIVISTARSTAÈUR N¹TTÒRU
PARADÅS OG ¹ SÅÈUSTU ¹RUM EFTIRSËTTUR SÕNINGARSTAÈUR FYRIR
LISTAVERK ¥ 6IÈEYJARSTOFU EINU MERKASTA HÒSI LANDSINS
HEFUR VERIÈ REKIN VEITINGAÖJËNUSTA Å T¾PA TVO ¹RATUGI

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ¹ SKRIF
STOFUTÅMA EÈA    

¥ 6IÈEY ER ¹HUGAVERT REKSTRART¾KIF¾RI FYRIR HUGMYNDARÅKA
OG KRAFTMIKLA AÈILA
&H -ENNINGAR OG FERÈAM¹LASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
ER ËSKAÈ EFTIR ¹HUGASÎMUM AÈILA TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å
ÖRËUN ¹ STARFSEMI OG ÖJËNUSTU Å 6IÈEY SEM MA FELUR Å
SÁR VEITINGAREKSTUR OG FERJUSAMGÎNGUR TIL OG FR¹ 6IÈEY
%%3n

²4"/¨

'ÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  JANÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
5MFERÈAMERKI  

Fiskræktarsjóður
Óðinn Elísson formaður
Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  JANÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

Blikksmiðja
Traust fyrirtæki óskar eftir að kaupa litla blikksmiðju.
Áframhaldandi rekstur skilyrði.
Tilboð sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is þar sem kemur
fram stærð og fjöldi starfsmanna undir “blikksmiðja”.

3TYRKTARFÁLAG VANGEÙNNA

6INNINGSNÒMER Å HAPPDR¾TTI
3TYRKTARFÁLAGS VANGEÙNNA ¹RIÈ 
 VINNINGUR 6OLKSWAGEN 'OLF AÈ ANDVIRÈI KR
 KOM ¹ MIÈA NÒMER 

-¹LARI

(EIMILIST¾KI FR¹ %IRVÅK AÈ ANDVIRÈI KR 
HVER VINNINGUR

Fasteignafyrirtæki auglýsir eftir málara til starfa.
Um er að ræða viðgerðarvinnu og endurmálun.
Fullt starf allt árið. Auglýst er eftir málara með réttindi.

   
   
  

Umsóknir sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is undir “Málari-15”

5PPLÕSINGAR ¹ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS
WWWSTYRKTARFELAGIS
&ÁLAGIÈ ËSKAR LANDSMÎNNUM GLEÈILEGS ¹RS
OG ÖAKKAR VEITTAN STUÈNING

Orlofshúsnæði
sumarið 2007
3TJËRN /RLOFSSJËÈS +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS ËSKAR
EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU HÒSN¾ÈI TIL ENDURLEIGU N¾STA
SUMAR FYRIR FÁLAGSMENN "¾ÈI ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI OG
SUMARHÒS KOMA TIL GREINA
4ILBOÈ BERIST TIL SKRIFTOFU +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS MERKT
m/RLOFSSJËÈURn FYRIR  JANÒAR NK

F í t o n / S Í A

/RLOFSSJËÈUR +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS
,AUF¹SVEGI 
 2EYKJAVÅK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ANNA $ËRA ¶ËRISDËTTIR Å SÅMA
  NETFANG HANNA KIIS FAX  

4IL LEIGU UÖB  FM ÖMT SAMEIGN SKRIFSTOFU
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È (ÎFÈABAKKA  Å 2EYKJAVÅK
(ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å TVÎ STËR RÕMI SEM AUÈVELT ER AÈ
STÒKA Å MINNI EININGAR ELDHÒS SNYRTINGU SAMEIGIN
LEGA GL¾SILEGA MËTTÎKU OG FUNDARHERBERGI (¾ÈIN
ER NÕSTANDSETT MEÈ PARKETI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG
N¾G BÅLAST¾ÈI (AGST¾TT LEIGUVERÈ

35..5$!'52  JANÒAR 
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Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

OPIÐ HÚS Í DAG
ÁLFAHEIÐI 4
SUNNUDAG KL. 18:00 - 18:30

www.eignastyring.is

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

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT

sími 534 4040, fax 534 4044

Frum

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

Frum

Síðumúla 27 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00-15:00
RAUÐARÁRSTÍGUR 1, REYKJAVÍK
3JA HÆÐ TIL HÆGRI

Höfum fengið í einkasölu á þessum frábæra stað, glæsilegt einbýli með tvöföldum
bílskúr og 100 fm auka íbúð á jarðhæð, samtals 340 fm. Eign í toppstandi utan sem
innan. Einstök staðsetning í hrauninu. Áhugasamir hafi samband við Hilmar
sölumann í síma 892 9694. V. 67 millj.

Góð 3ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, stofu og borðstofu,
eldhús, baðherbergi og 2 svefnherbergi. Verð kr. 15,9 millj.

LINDARBERG - HF. EINB.
Húseign kynnir gæsilegt 179fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi.
Þrjú góð barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi.
Fallegt eldhús.

Katrín tekur á móti ykkur í dag
milli kl. 14 og 15.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Sími 534 4040

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali
Nýkomið einkar glæsl. fullbúið parhús 176 fm m/innb. bílskúr. Glæsil. innrétt., gott
skipulag, fallega ræktuð lóð. Frábær staðsetn. og útsýni. V. 43,8 millj. no. 117996

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

STUÐLABERG - HF. RAÐHÚS

Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is

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

Heimasíða www.as.is

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

Miðbraut 19 - Seltjarnarnesi
3ja herb. íbúð með bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Opið virka daga kl. 9–18

STRANDGATA – SANDGERÐI

Frum

Frum

Nýkomið sérlega skemmtilegt raðhús með bílskúr samtals 160 fm. Hús í mjög góðu
standi., klætt að utan. 4 góð svefnh. rúmgóð stofa. Frábær staðsetning, Eignin er
laus við kaupsamning. V. 34,9 millj. no 118287-1

Góð 84 fm íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi ásamt 24 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með
þvottaherb. og geymslu innaf, bjarta stofu með útgengi á suðvestursvalir, 2 herb. og baðherb. Parket á gólfum. Útsýni til sjávar úr
stofu. Upphituð innkeyrsla. Verð 26,9 millj.

Frum

KELDUHVAMMUR - HF. SÉRHÆÐ

Gott talsvert endurnýjað 495 fm atvinnuhúsnæði. Eignin
skiptist í neðri hæð: níu geymslur, snyrtingu, vinnusal, verslun, ca. 70-80 fm kæligeymslu, útigeymslu með innkeysluhurð. Efri hæð: fjögur herbergi með p.parketi, snyrtingu og
geymslu. 4.000 fm lóð fylgir. Lofthæð á jarðhæð er ca. 5 m.
Möguleiki á að hækka innkeyrsludyr. Verð 31,8 millj.

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

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli. Eign í
algjörum sérflokki. Glæsilegar innrétting frá HTH. Vönduð gólfefni. Nýstandsett
baðh, gluggar. V. 26,4 millj. no. 118160-1

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

LJÓSABERG - HF EINBÝLI

Sérlega fallegt einlyft einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals ca 200 fm. Fallegur
garður með verönd. Frábær staðsetning Verð 45,6 millj.

HRAUNBRÚN - HF. EINB.

Glæsilegt pallabyggt einbýli m/innbyggðum bílskúr, samtals 350 fm. 5-6 herb.
Vandaður arinn, Snyrtileg eign, velbyggt hús, Teikn. Sigurður Þorvarðarson,
byggingarfulltrúi. Glæsil. verðlaunagarður, góð staðs, stutt í skóla. Möguleiki á
aukaíbúð í kjallara. Húsið getur verið laust strax. V. 60 millj. Upplýsingar gefur
Þorbjörn Helgi í s. 896-0058

F í t o n / S Í A

EKRUSMÁRI - KÓPAV. EINB.

Þetta gæti tekið tíma

Einbýlishús, laust við kaupsamning. Um er að ræða 172,2 fm einbýli 4 herbergi á
einni hæð. Búið er að gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 49,3 millj.

HÁHOLT 3 JA, M. BÍLSKÚR

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa
á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á
aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss
um að eignin þín nái athygli sem flestra!
*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006

– Mest lesið

Glæsileg endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með innb. bílskúr, samtals 120 fm. Ssvalir, sér þv.herb. sérinngangur, frábært útsýni. Eign í toppformi. Verð 23,9 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

 JANÒAR  35..5$!'52
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OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14-15
ÁLFKONUHVARF 23 - 201 KÓP. (Íbúð 002)

Bæjargil – Garðabæ

Frum

Mjög falleg 2ja herbergja, 79,6 fm íbúð á jarðhæð, þar af 10,5 fm geymsla. Íbúðin er vel
skipulögð og björt. Fermetrafjöldinn nýtist vel,
FASTEIGNASALA stórt baðherbergi, gott svefnherbergi með stórSTÓRHÖFÐA 27
um fataskáp og rúmgóð stofa með opið inn í
Sími 594 5000
fallegt eldhús. Útgengi úr stofu á sérafnotareit
Halla Unnur Helgadóttir
þar sem hægt er að byggja góðan pall. Stórt
löggiltur fasteignasali.
þvottahús í íbúð. VERÐ 18,9 millj.
Sölufulltrúi Akkurat verður á staðnum og sýnir
íbúðina. Nánari upplýsingar gefur Anna Lilja
í síma 899 0708.

Mjög fallegt og vel skipulagt 162 fm raðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin skiptist m.a. í hol, eldhús með góðum borðkrók, rúmgóðar og bjartar stofur með útgangi á verönd, stórt
hjónaherbergi með útgangi á um 20 fm svalir til suðausturs, 3 góð barnaherbergi og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Ræktuð lóð
með skjólgóðri timburverönd til
suðvesturs, glerþak yfir hluta verandar. Hellulögð innkeyrsla og stéttir fyrir framan hús. Góð staðsetning
í grónu og barnvænu umhverfi. ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Stutt í skóla og leikskóla.
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Verið velkomin!

AUGLÝSINGASÍMI

FASTEIGNAMARKAÐURINN

550 5000

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

FÍFULIND 13 - 201 KÓPAVOGUR

Frum

Frum

FÁLKAGATA - 107 RVK

6Q\UWLOHJ RJ EM|UW UD KHUEHUJMD tE~è i K è t WYtEêOLVK~VL
6pULQQJDQJXU i MDUèK è (OGK~V HU PHè JyèUL YLèDULQQUpWWLQJX RJ
H\MX6WRIDQHUSDUNHWO|Jè7Y|SDUNHWO|JèKHUEHUJLPHèIDWDVNiSXP
+~VLèVWHQGXUYLè)iONDJ|WXQDHQHUPHèPM|JVWyUULOyèWLOVXèXUV
22.900.000

)DOOHJRJU~PJyèIPMDKHUEHUJMDtE~èiK ètJyèXIM|OEêOLVK~VLi
HLQXPEHVWDVWDèt/LQGDKYHUIL.ySDYRJV6WXWWtDOODYHUVOXQRJìMyQXVWX(LJQ
tVpUIORNNLVHPYHUWHUDèVNRèDVerð 22,5 millj. Laus strax.

1iQDULXSSOêVLQJDUtVtPD

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

OPIÐ HÚS Í DAG
ARNARSMÁRI 26 3 HÆÐ.
SUNNUDAG KL. 15:00 - 15:30

725(17)253(5621625),506
 Apartments and rooms.
 With all furnitures, kitchen, TV and more.

Frum

Frum

 Bathroom with shower in every apartment /
room.
 Newly rebuild Hotel apartments and rooms
with elevator.
 Only good tenants.
Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi.
Þrjú góð barnaherbergi góðum skápum og rúmgott hjónaherbergi.
Fallegt eldhús. Sameign er mjög snyrtileg með teppum
á gólfi.

 5HQWLQJWLPH±PRQWKV
 Apartments / rooms are cleaned once a week.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

 $SDUWPHQWVURRPVDUHIURP±VTXDUH

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

meters

35..5$!'52  JANÒAR 
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Til leigu: Bolholt 4, Reykjavík.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ

(Áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Laugavegs 180 og
Kauphallar Íslands.

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 og 17:00

1. h. austur. Verslunarhúsnæði
245 fm.
2. h. austur. Iðn. eða skrifstofuhúsn.
187 fm.
2. h. vestur. Iðn. eða skrifstofuhúsn.
219 fm.
1. h. bakhús. Vörusk. óupphituð.
250 fm.
Leigist í ofangreindum hlutum eða saman. Innangengt á
milli eins og er , tvennar vörudyr á 2. hæð, bakvið, en
innkeyrslud. á skemmu.
Uppl.: Ragnar Aðalsteinsson fh. Grensás ehf.
Sími 893-8166. Netfang: grensas@isl.is

Frum

Frum

Eftirtaldir hlutar í húsinu eru lausir:

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm
einbýli með fimm svefnherbergjum, tveimur
snyrtingum og sólstofu. Veglegur garður með sólpalli
og skjólveggjum af bestu gerð. Lækur og
tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.
Verð 45 m.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

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

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

Miðbraut 19 - Seltjarnarnesi
3ja herb. íbúð með bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Tryggvagata 4–6 - 101 Rvk

Frum

Frum

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00

17.900.000

Góð 84 fm íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi ásamt 24 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með
þvottaherb. og geymslu innaf, bjarta stofu með útgengi á suðvestursvalir, 2 herb. og baðherb. Parket á gólfum. Útsýni til sjávar úr
stofu. Upphituð innkeyrsla. Verð 26,9 millj.

Falleg 2ja herb. 69,2 fm. íbúð á 1 hæð með sérinngangi 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

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

Suðurlandsbraut 20



OPIN HÚS Í DAG
kl. 14-16

Bæjarhrauni 22

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Álagrandi 8, íb. 0202. Opið hús í dag sunudag kl. 14 – 16.
Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm
íbúð á 2. hæð í eftirsóttu húsi á
Grandanum. Suðursvalir úr stofu.
Aðeins gengið up einn stiga.
Allir velkomninr í dag
kl. 14-16 til að skoða íbúðina.

Frum

Bjalla merkt 0202 – Ástráður.
Frekari upplýsingar
veitir Runólfur á Höfða
Gsm 892 7798.

Lækjargata 5. Opið hús í dag á milli 14-16.

Arnarhraun 4-6 2. hæð. Opið hús í dag á milli 14 og 16.
Falleg og vel skipulögð 109 fm 34 ra herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt 25 fm bílskúr. Flísar og
dúkur á gólfum. Suður svalir.
Verð aðeins 22,9 millj.
Þorsteinn tekur vel
á móti ykkur.
Gsm 898 0980.

Háholt 14, jarðhæð íbúð 101. Opið hús í dag á milli 14 og 16.

Í dag býðst þér og þínum að
skoða þetta fallega 180 fm einbýlishús sem staðsett er á einum
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar.
Húsið er nánast allt endurnýjað.
Sérsmíðaðar innréttingar og lýsing
frá Delta Light. Fallegir loftlistar
og hvítlakkaðir gluggar. 3-4
Svefnherbergi.
Verð 54,9 millj.

Laus strax fyrir þig til að flytja í
svo nú er þér ekki lengur til setunnar boðið. Komdu og skoðaðu
mig, ég er falleg 110 fm 4-ra herbergja íbúð með sér suður garði á
fínum stað þar sem stutt er í skóla
og leikskóla. Falleg innrétting er í
eldhúsi. Parket er á flestum gólfum. Sér þvottahús.
Verð 21,9 millj.

Ásdís tekur vel á móti ykkur.

Hansína býður ykkur
velkomin.
Gsm 822 1815.

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 – Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

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

OPIN HÚS Í DAG
SUNNUDAG kl. 16 - 18

FLATAHRAUN - HF. – SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Sérhæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt merktu stæði í bílageymsluhúsi. Mjög rúmgóð íbúð á efri hæð til vinstri. Fjögur svefnherbergi. Stærð íbúðar, 106,8 fm. Einnig geymsla í kjallara 17,0
fm og stæði í bílageymslu 30,9 fm. Eignin er alls 154,7 fm auk
mikillar sameignar. Sérinngangur. Gott ástand, mikið endurnýjuð eign. Verð 29,0 millj.
Kristinn tekur á móti áhugasömum
í dag milli kl. 16 og 18.

Frum

Frum

SKELJAGRANDI 6 - 107 RVK.

Glæsilegt nýlegt 125-250 fm. skrifstofuhúsnæði til leigu á
2. hæð (efstu) í nýlegu verslunar og þjónustu/skrifstofuhúsi. Lyfta er í húsinu. Húsið skiptist m.a. í móttöku, 8
skrifstofur, fundarherbergi, kaffistofu, snyrtingu ofl. Góð
aðkoma og bílastæði. Laust strax.
Upplýsingar gefur
Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

VESTURVÖR - KÓPAVOGUR

STÓRIHJALLI 1 - 200 KÓP.

Um er að ræða mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum rúmgóðum bílskúr og stúdíóíbúð á jarðhæð.
Góðar stofur, eldhús og 4-5 herbergi á efri hæðinni. STÆRÐ
275,9 FM. Stór gróinn garður, afgirt timburverönd með heitum potti. Mikið útsýni. Húsið er í góðu ástandi.
VERÐ 45,7 MILLJ.
Geir tekur á móti áhugasömum í dag milli kl. 16 og 18.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsil nýtt 1012 fm. atvinnuh. Húsnæðið skiptist þannig: Salur ca 500 fm. Lofthæð allt að 8 m, nokkrar góðar innkeyrsludyr. Verkstæði/lager ca 250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrifstofur, starfsmannaaðst, glæsil útsýni, ca. 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð eign.
Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega.
Allar nánari uppl gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

BÆJARHRAUN HF. - TIL LEIGU
Um er að ræða gott 535 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt lofthæð og innkeyrsludyr.
Tilvalið fyrir léttan rekstur og heildsölu. Góð staðsetning.
Laust strax.
Upplýsingar gefur
Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

TIL SÖLU
STEINHELLA - HAFNARFJÖRÐUR

Frum

Opið virka daga kl. 9–18

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

orum að fá glæsileg atvinnuhúsnæði á frábærum stað í
vallahverfinu í Hafnarfirði. Húsin eru hvort um sig 1.320
fm með allt að 8 metra lofthæð, möguleiki er á 600 fm millilofti og standa þau á 7.700 fm fullfrágenginni lóð með góðum bílastæðum. Frábær staðsetning rétt við Reykjanesbrautina, mikið auglýsingagildi.

V

Allar frekari upplýsingar veita sölumenn
Ás fasteignasölu í síma 520-2600
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- heilshugar um þinn hag -

Ingvaldur Mar Ingvaldsson
Helgi H. Jónsson
Vilhjálmur Bjarnason
Anna María Kristjánsdóttir
Erla R. Guðmundsdóttir
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon

framkv.stjóri
lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
móttaka
bókari
sölumaður
sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300

Frum

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

•
•
•
•
•
•

Opið hús kl. 14:00-15:00
Glæsilegar sérhæðir
Bílskúr fylgir efri hæðum
Tilbúnar til inréttinga
Þvottahús innan íbúðar
Sérgarður fyrir báðar hæðir
Hús fullbúið að utan og lóð frágengin
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

•
•
•
•
•
•

Opið hús kl. 15:00-16:00
2ja, og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

OPIN HÚS Í DAG
Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Andrésbrunnur 10 - 113 Rvík
Opið hús kl. 17:00-17:30
Mjög falleg og björt 119,5 fm
4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð ásamt stæði í bílskýli.
Björt og rúmgóð borðstofa og
stofa með parketi á gólfi og
útgang á hellulagða verönd.
Eldhús með viðar innréttingu
og vönduðum tækjum, parket
á gólfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, öll með parketi á gólfi og
skápum. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús innan íbúðar. Verð 26,9 m.
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Andrésbrunnur 13 - 113 Rvík
Opið hús kl. 16:00-17:00
•
•
•
•
•
•
•

90% lán til 40 ára
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
Stæði í bílageymslu
Til afhendingar strax
Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
Mynddyrasími í öllum íbúðum
Fullbúnar án gólfefna
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Opið hús kl. 17:30-18:00
Falleg 4ra herb. 122,2 fm íbúð
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla bílskýli. Íbúðin
er staðsett í rólegum botnlanga. Olíuborði eikarparket
er á allri íbúðinni utan þvottahúsi og baðherb. Allar innréttingar og hurðir eru úr eik.
Íbúðinni fylgir 2 sérgeymslur.
Eigendur þurfa ekki að sjá um þrif í stigagangi. V. 26,9 m.
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

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

 JANÒAR  35..5$!'52



&!34%)'.)2

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

TRÖNUHJALLI 21 - 200 KÓPAVOGUR

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

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Sölusýning

Sölusýning

í dag á milli kl. 15.00 og 16:00

í dag á milli kl. 16.00 og 16:30

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

Verð 22,9 M.

AUSTURBRÚN 34 - 104 REYKJAVÍK

Glæsilegt 6 herbergja parhús á tveimur hæðum við Austurbrún í Reykjavík.
Húsið er 212,9 fm með bílskúr. Eikarinnréttingar, parket og flísar á gólfum.
Arinn í stofu. Glæsilegur garður með stórri verönd. Glæsilegt og vel skipulagt hús í göngufæri við Laugardalinn.

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

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

Verð 16,5 M.

HRAUNBÆR 96 - 110 REYKJAVÍK

Sölusýning

Sölusýning

í dag á milli kl. 15.00 og 16:00

í dag á milli kl. 14.15 og 14:45

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

Verð 58,7 M.

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.
Hrafn og Kristín á bjöllu.

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

Verð 22,9 M.

Frum

MELALIND 10 - 201 KÓPAVOGUR

Sölusýning

Laus fljótlega
Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189,0 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni. Laus í næsta mánuði.

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

Verð 37,9 M.

KLETTABERG 46 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

í dag á milli kl. 13.30 og 14:00

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

Bókaðu skoðun

í dag á milli kl. 15.00 og 16:00
Bergur Heiðar
Birgisson
Sölufulltrúi
bergur@domus.is
s. 664 6023

Verð 45,9 M.

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Glæsilegt 6 herbergja 218,8 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Parket og náttúruflísar á gólfum. Nýlegar innréttingar. Upptekin
loft. Frábært útsýni.

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi
664 6021
magnusk@domus.is

Verð 49,9 M.

HLYNSALIR - 201 KÓPAVOGUR

Bergur Heiðar
Birgisson
Sölufulltrúi
bergur@domus.is
s. 664 6023

Bókaðu skoðun
Fallegt 4ra herbergja 131,2 fm. raðhús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu
hverfi í Grafarvogi. Stofan er björt og falleg með eikarparket á gólfi með
útgengi út í garð. Búið að innrétta risloft sem herbergi. Eign sem hentar
barnmargri fjölskyldu Stutt í alla almenna þjónustu.

Verð 33,9 M.

GAUKSÁS - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Sölusýning
Bjart og fallegt 219,6 fm. 5 herbergja parhús á tveimur hæðum í Klettabergi Hafnarfirði, þar af 58 fm tvöfaldur bílskúr með góðu geymslurými.
Einnig er stór skjólpallur með nuddpotti og arin með grilli. Glæsileg eign
með frábæru útsýni.

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

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

Verð 31,5 M.

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

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

Verð 48,9 M.

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

www.domus.is
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Suðurlandsbraut 20



OPIN HÚS
Í DAG
kl. 14-16

Bæjarhrauni 22

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Rauðamýri 5-17 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð

Frum

Rauðamýri 4-10 Mosfellsbæ
Raðhús á tveimur hæðum

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

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

Húsin eru tilbúin til afhendingar fljótlega, fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin.
Lóð verður fullfrágengin með hellulögðu bílaplani og glæsilegri verönd í garði.
Sérlega glæsileg og vel hönnuð hús á frábærum stað þar sem áhersla hefur verið lögð á bjartar íbúðir og hámarksnýtingu.
Stutt í alla þjónustu og óspillta náttúru.
Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Rauðamýri 1-3 Mosfellsbæ
Opið hús í dag milli kl. 14 og 16

Frum

Kaffi á könnunni

24 íbúðir í lyftuhúsi
9 íbúðir í stigahúsi
Íbúðir í húsi nr. 3
tilbúnar til afhendingar jan/feb 2007
• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
• Hús klætt að utan, lágmarks viðhaldskostnaður.
• HTH innréttingar, AEG tæki, allt fyrsta flokks.
• Hiti í gólfum, sérstök hljóðeinangrun milli hæða.
• Sérinngangar og sérmerkt
stæði í bílakjallara.
• Stórkostlegt útsýni yfir
Sundin, Esjuna o.fl.
Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

„Köld slóð er afbragðs sakamálasaga sem hægt er að mæla með”
JVJ topp5.is

„Ég mæli eindregið með þessari
mynd. Hún er skemmtileg
blanda af rómantík, drama,
hasar og smá draugagangi"

„Köld slóð er mjög
góð mynd”
sigurgeir.blogspot.com

hugi.is/kvikmyndir BM

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

„Stórleikur
Þrastar Leós”
SV Morgunblaðinu

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

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og
vönduð”
JVJ topp5.is

„Myndin var
frábærlega
vel leikin”
„Mæli hiklaust
með myndinni”
ASB Vísir.is

hugi.is/kvikmyndir BM

„Leikurinn í heild er virkilega góður”
SV Morgunblaðinu

„Útlit myndarinnar
er til fyrirmyndar”
BS Fréttablaðið

„Ekta íslensk
spennumynd”
ASB Vísir.is

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON • ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR • HELGI BJÖRNSSON • ANÍTA BRIEM • HJALTI RÖGNVALDSSON • LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓTTIR
TÓMAS LEMARQUIS • HILMIR SNÆR GUÐNASON • HANNA MARÍA KARLSDÓTTIR • MARGRÉT HELGA JÓHANNSDÓTTIR • STEFÁN JÓNSSON • LARS BRYGMANN
LEIKMYNDAHÖNNUN ÁRNI PÁLL JÓHANNSSON • BÚNINGAR REBEKKA A INGIMUNDARDÓTTIR • TÓNLIST VEIGAR MARGEIRSSON • HLJÓÐVINNSLA GUNNAR ÁRNASON
KLIPPING SVERRIR KRISTJÁNSSON • KVIKMYNDATAKA VÍÐIR SIGURÐSSON • SAGA BJÖRN B BJÖRNSSON • HANDRIT KRISTINN ÞÓRÐARSON • LEIKSTJÓRI BJÖRN B BJÖRNSSON
FRAMLEIÐENDUR KRISTINN ÞÓRÐARSON & MAGNÚS VIÐAR SIGURÐSSON • MYNDIN ER STYRKT AF KVIKMYNDAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS & NORRÆNA KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSSJÓÐNUM
© 2006 REYKJAVIK FILMS & SAGAFILM

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings ef greitt er með korti frá Kaupþingi
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MAGASÅN 3TIGBRETTI ÖJËFAVÎRN  MANNA
RAFM Å S¾TI FILMUR OMFL 'L¾SILEGUR BÅLL
Å TOPPSTANDI !4( 6ERÈ AÈEINS Ö
STGR 5PPL S  

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R  
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ
FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D -ERCURY
-ARINER JEPPA FR¹ +R  .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

²TSALA
²TSALA
²TSALA 3TËRÒTSÎLUR
BÅLAFRAMLEIÈENDA !LLT AÈ +R  
AFSL¹TTUR ¹ NÕJUM BÅLUM "ÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .OKKUR D¾MI
¹   BÅLUM *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER FR¹
 0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

  ÖÒS
"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU -USSO ¹RG k  m DEKK
LEÈURINNR #$ 6ERÈ  ÖÒS GEGN
YFIRTÎKU ¹ L¹NI   !TH SKIPTI 5PPL
Å S  

%INN MEÈ ÎLLU

.ÕR "ENZ 3PRINTER  5PPL Å S 


4OYOTA ,#RUISER

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  $IESEL
¹RG l EK  Ö KM &ALLEGUR OG VEL
MEÈ FARINN BÅLL 5PPL Å S  

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE 8,0  k
DIESEL BREYTTUR FYRIR m DEKK SELST MEÈ
m DEKKJUM MJÎG LÁTTBYGGÈUR BÅLL
AÈEINS   TONN SKR¹ÈUR FYRIR  FARÖEGA
OG HËPFERÈALEYFI -JÎG GËÈ FARANGURS
KERRA SEM ER SÁRHÎNNUÈ FYRIR ÅSL FJALLVEGI
FYLGIR MEÈ 6   M MKERRUNNI HV
GOTT L¹N FR¹ 4- 5PPL GEFUR 'EIR Å S
 

  MILLJËNIR

 ÖÒS ÒT OG  ¹ M¹N

"EIN YFIRTAKA *EEP ¹RG k EK  Ö
MÅL %INN VEL ÒTBÒINN L¹N CA  M 3
 

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS KM SSK
VETRAR OG SUMARDEKK ¹LFELGUR OG SPOILER
6ERÈ  ÖÒS¹HVÅLANDI  ÖÒS
5PPL Å  
3UBARO ,EGACY ', ¹RG k %K  Ö
(VÅTUR EINN EIG 2EYKLAUS  Ö
5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST
'ULLMOLI -ERCEDES "ENZ % ¹RG k
EK  ÖÒS SSK CD MAGSÅN RAFM Å
RÒÈUM SKOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL Å S 


- "ENZ JEPPI DIESEL ËSKAST ¹ VERÈBIL
INU  - STGR 5PPL   EÈA
CLASSI TORGIS

0AJERO k ',3 $AKAR EK  ÖÒS M
AUKABÒNAÈI 'ULLMOLI 6ERÈ  ÖÒS
3  

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R  
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ
FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D &ORD %SCAPE
(YBRID FR¹ +R  .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLL ¹RSINS -OTOR 4REND HEFUR ÒTNEFNT
NÕJA #HEVROLET 3ILVERADO  PALLBÅL
¹RSINS &¾ST MEÈ CYL (YBRID VÁL
&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT
AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRN
VÎLD VEITA +R   AFSL¹TT AF TOLLUM
63+ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

6ÎRUBÅLAR

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

4IL SÎLU 4OYOTA 2AV  ¹RG  %KINN
 6ERÈHUGMYND  MILLJËN 3 


4IL SÎLU 6OLVO &(   HA RG
 %KINN  ÖÒS -JÎG GËÈUR BÅLL
-ALARVAGN 3CHMITZ ¹RG  3ELST
MEÈ EÈA ¹N VAGNS 5PPL Å SÅMA 
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6ARAHLUTIR

"ARRINGTON TROMMUSETT TIL SÎLU VERÈ 
Ö 5PPL Å S  

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  
4IL 3ÎLU -AN   RG 
%KINN  ÖÒS MJÎG GËÈUR BÅLL
-ALARVAGN #ARMEHL ¹RG  
3ELST MEÈ EÈA ¹N VAGNS 5PPL Å SÅMA
 
4IL SÎLU KERRA  TONNA BURÈARGETA
GÎMUL SKR¹NING 5PPL Å S  

(ÒSBÅLAR

4IL SÎLU 3KI $OO -8:  mXm BELTI
.ÕR ËKEYRÈUR ¹RG  VERÈ 
'ET ÒTVEGAÈ BÅLAL¹N 5PPL Å S 

4IL SÎLU 3KIDO SUMMIT  %K 
MÅLUR 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

+ERRUR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA  SLEÈA VÁLSLEÈA
KERRU ¹   ÖÒS 5PPL Å S 


6ÁLSLEÈAKERRA

4IL SÎLU SKR¹È YFIRBYGGÈ KERRA FYRIR 
SLEÈA ¶ARFNAST SM¹ AÈHLYNNINGAR 6ERÈ
KR  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

6INNUVÁLAR

(REINGERNINGAR

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

4IL BYGGINGA
"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL ¹RG k 3ELST Å
VARAHLUTI .ÕUPPTEKIN VÁL 5PPL Å S 
   

2¾STINGAR
¶RIF OG R¾STINGAR

4EK AÈ MÁR ÖRIF FYRIR HEIMILI OG SM¾RRI
FYRIRT¾KI -IKIL REYNSLA 5PPL Å S 


6ERSLUN
4IL SÎLU

"ËKHALD
"ËKHALD FYRIR ÖIG ¡G ER AÈ LEITA AÈ
BËKHALDSVERKEFNUM HLUTASTÎRFUM ¡G
TEK  KR ¹ TÅMAN VSK 4ËMAS 3ÅMI
 

-¹LARAR
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

WWWSNJOKEDJURIS

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 
&ORD %CONOLINE  HÒSBÅLL ¹RG b
  DÅSEL m DEKK INNR FYRIR  ¹RUM
GASMIÈSTÎÈ VASKUR ELDAVÁL FORTJALD OFL
!4( SKIPTI ¹ NÕRRI %CONOLINE HÒSBÅL EÈA
SAMB¾RILEGUM BÅL 5PPL I S  

(ÒSAVIÈHALD

,YFTARAR

«SKA EFTIR NÕLEGUM HÒSBÅL  OG YNGRI
EKKI H¹ÖEKJU STAÈGREIÈSLA Å BOÈI FYRIR
RÁTTAN BÅL 5PPL Å SÅMA  

µMISLEGT
-ËTORHJËL
3JËNVARP
-JÎG GËÈUR *UNGHEINRICH LYFTARI TIL SÎLU
VERÈ ¹ BILINU ÖÒS .¹NARI UPPLÕSING
AR Å 3ÅMA  

-AGNHÒS EHF

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

"YGGINGAFÁLAG

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

 ¹RS GAMALT m 5NITED SJËN
VARP TIL SÎLU MEÈ SJËNVARPS
SK¹P SILFURGR¹TT 3ELST ¹  ÖÒS
5PPL Å S   EFTIR KL 

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

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

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
ÖURRKARAR OG ÅSSK¹PUR 4ÎKUM BILAÈAR
UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3
 

(ONDA #"2 

EKINN  KM ¹RG k ËNOTAÈ HJËL
LÅTUR ÒT SEM NÕTT %NGIN SKIPTI UPPL Å S
 

6ÁLSLEÈAR

4), 3®,5
2AFMAGNSLYFTARI FER Å M LOFTH¾È OG
LYFTIR  KG 6ERÈ  ÖM VSK 5PPL
Å S  

«SKAST KEYPT
%LDAVÁL ËSKAST KEYPT ËDÕRT EÈA GEFINS
5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU STEINBOK LYFTARI 3ELST ËDÕRT 5PPL
Å SÅMA  

(LJËÈF¾RI
"¹TAR
(LAUPABRETTI OG SPINNING
HJËL TIL SÎLU

 RÒMLESTA SKIPSTJËRN
ARN¹M

4IL SÎLU !RCTIC #AT ¹RG  EK  KM
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

4ECHO 'YM HLAUPABRAUTIR OG SCHWINN
SPINNINGHJËL Å GËÈU STANDI 5PPL Å S
 

&JARN¹M VIÈ &RAMHALDSSKËLANN Å
!USTUR 3KAFTAFELLSSÕSLU 3KR¹NING ¹
VEFNUM WWWFASIS 3ÅMI 
5MSËKNAFRESTUR TIL  JANÒAR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA 6OLVO 0ENTA
-$! GANGF¾RA EÈA Å VARAHLUTI 3
  0ALLI

%' 4ËNAR

(JËLBARÈAR
 NEGLD VETRARDEKK ¹ FELGUM
m UNDIR 0ASSAT 3  

4IL SÎLU !RTIC #AT  3NOPORO ¹RG k
ALVÎRU SLEÈI VEL MEÈ FARINN NEGLT BELTI
LÅTIÈ NOTAÈUR ,ISTAVERÈ  Ö &¾ST ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU NÕLEG NEGLD VETRARD ¹ GATA
FELGUM 3T¾RÈ  2 5NDAN
.IZZAN 0RIMERA 5PPL Å S   
 
STK NEGLD SNJËDEKK (ANKOOK SEM NÕ
 ¹  STK 3  

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

6XEDUX/HJDF\/X[VWDLVRQ1êVN(NNP
*UiU6MiOIVNLSWXU/HèXU7RSSO~JD
/~[XVEtOOiItQXYHUèL8SSOêVLQJDUtVtPD
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.UDD
!THUGIÈ ERTU AUMUR Å BAKI H¹LSI HERÈ
UM ¹TTU ERFITT MEÈ AÈ KOMAST FRAM ÒR
¹ MORGNANA Ö¹ ER ÖETTA RÁTTA STOFAN
FYRIR ÖIG %INNIG HEILSUR¹ÈGJÎF 5PPL Å S
 

3P¹DËMAR

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

5PPL SÅMA  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

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

&¾ÈUBËTAREFNI

µMISLEGT

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL 3M¹RALIND 6ANTAR HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK Å FULLT STARF ¹
VIRKUM DÎGUM OG UM HELGAR
5PPL F¹ST HJ¹ ®NNU (ELENU
Å S   EÈA ¹ STAÈN
UM "AKARÅIÈ (J¹ *ËA &EL
3M¹RALIND

5PPSKRIFTIR

'ISTING

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

3IBERIAN HUSKY HVOLPUR TIL SÎLU (EF TIL
SÎLU RAKKA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
HTTPWWWSIBERIANHUSKYIS

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

%LDHÒSAÈSTOÈVAKTA
VINNA

3NYRTING

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR FËLKI Å
ELDHÒS %RTU VANURVÎN ELD
HÒSSTÎRFUM  ,EITUM AÈ VÎNUM
AÈSTOÈARMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ
VERA  ¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

!TVINNA Å BOÈI
4ILKYNNINGAR

.AGLASKËLI ,A &AME
"YRJAR JANÒAR  VIKNA
N¹MSKEIÈ +ENNARI 2ËSA "JÎRK
(AUKSDËTTIR MARGFALDUR
ÅSLANDSMEISTARI
6ERÈ KR
)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS
OG Å S  

4IL SÎLU 2OTTWEILER HVOLPUR 6ANDAÈ GOT
VERÈUR SKR¹È HJ¹ (2&¥ !ÈEINS EINN
HVOLPUR TÅK EFTIR 4ILB TIL AFHEND 5PPL Å
SÅMA  

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

$OBERMANN

(REINR¾KTAÈIR $OBERMANN HVOLPAR TIL
SÎLU 5PPL Å SÅMA  

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR VÎNUM Å
ÖJËNUSTUSTÎRF ,EITUM AÈ GËÈUM
MANNI SEM GETUR HAFIÈ STÎRF
SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ VERA 
¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

+RIYA 9OGA

&YRIR VEIÈIMENN
.¹MSKEIÈ

(ÎRÈUDALS¹ Å $ÎLUM 3ALA VEIÈLEYFA
HAFINN Å SÅMA   OG   ,AX
OG SILUNGUR 5PPLÕS ¹ VEIÈIIS

&YRIRLESTUR UM +RIYA 9OGA
HUGLEIÈSLU VERÈUR HALDINN
&ÎSTUDAGINN  JANÒAR KL
 Å SAL 2ËSARINNAR "OLHOLTI
 ¶EIR SEM HAFA ¹HUGA EIGA
KOST ¹ AÈ L¾RA +RIYA 9OGA
Å *ËGASTÎÈINNI (EILSUBËT
3ÅÈUMÒLA  ,AUGARDAGINN 
JANÒAR KL  !LLIR INNVÅGÈIR
+RIYA 9OGA IÈKENDUR VEL
KOMNIR ,EIÈBEINANDI 3WAMI
-ANGALANANDA
5PPL Å S     
WWWKRIYAYOGAIS

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

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR MAT
REIÈSLUMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STARF SEM FYRST ,EITUM AÈ
VÎNUM OG GËÈUM MANNI ÖARF
AÈ KUNNA ¹ TÎLVU OG GETA UNNIÈ
MEÈ WORD OG EXEL OG HAFA GËÈ
MEÈM¾LI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

(ESTAMENNSKA
)NNRÁTTINGAR Å HESTHÒS ÒR GALVANSERUÈU
J¹RNI GOTT VERÈ 5PPL Å S  
!ÈALSTEINN

(REINSAÈU LÅKAMANN $ETOX N¹MSKEIÈ
MEÈ ¶ORBJÎRGU OG 5MAHRO (EFST JAN
Å 2EYKJAVÅK   JAN ¹ (ËTEL ,AKA Å
%FRI 6ÅK "YRJA UPP ¹ NÕTT EÈA VIÈHALDA
ÖVÅ GËÈA SEM ÖEGAR ER HAFIÈ $ETOX
F¾ÈI MARKVISST TIL AÈ HREINSA ÖARMA
LIFUR NÕRU OG BLËÈ "ËKUN Å S  
 TOBBA GRUNNREGLURCOM .¹NARI
UPPLÕSINGAR WWWGRUNNREGLURCOM

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6)3!%52/ S
   KR MÅN

(ÒSGÎGN
)ÈNAÈUR
&¾RIBÎND TIL LEIGU

4IL LEIGU ER  HERB ÅBÒÈ MHÒSGÎGNUM
¹ EFRI H¾È Å TVÅBÕLI Å 6ESTURB¾ +ËPAVOGS
"JÎRT OG GËÈ ÅBÒÈ LEIGIST TIL  ¹RS N
G¾LUDÕRA ,EIGA  Ö ¹ M¹N 5PPL Å S
    

4RÁSMÅÈI
4IL SÎLU FALLEGT OG VEL MEÈ FARIÈ   
SËFASETT 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
!MERÅSKT HJËNARÒM TIL SÎLU CM X
M %R EINNIG MEÈ HVÅTT CM X M
HJËNARÒM TIL SÎLU 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

$ÕRAB¾R

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

%INSTAKLINGSHERB TIL LEIGU Å  M¹N 3V¾ÈI
 2EYKLAUST 5PPL Å S  
2ÒMGOTT HERB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI 
5PPL Å SÅMA  

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO
Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

'EFINS
&JËRIR S¾TIR KETTLINGAR F¹ST GEFINS 5PPL Å
SÅMA  

(EILSUVÎRUR

4IL LEIGU NOKKUR STÒDÅËHERB FYRIR   MIÈ
SV¾ÈIS Å (AFNARFIRÈI ,EIGIST MEÈ ÎLLUM
BÒNAÈI ELDHÒSBÒNAÈI T¾KJUM OG HÒS
GÎGNUM SJËNVARPI OG FL "AÈHERBERGI
MEÈ STURTU ¹ ÎLLUM HERB 4ILVALIÈ FYRIR
FYRIRT¾KI SEM OG EINSTAKLINGA 6ERÈ FR¹
  5PPL Å S  
4IL LEIGU HERBERGI ¹ SV¾ÈI  SÁRINN
GANGUR OG SÁRSNYRTING AÈGANGUR AÈ
ÖVOTTAVÁL OG GEYMSLU 5PPL Å S 
   

(ÎFUM TIL LEIGU JARÈVEGS OG MÒR
BROT F¾RIBÎND 5PPL Å S  
"ORT¾KNI

3"$ 4RÁSMÅÈI

¥BÒÈ ¹ ,A -ARINA 3P¹NI4IL LEIGU STËR JA
HERB ÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È Å EINBÕLI3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTULAUS FR¹  MARS UPPL
Å SÅMA  EÈA MAGGAJON
ES GMAILCOM
  HERB  FM RAÈHÒS Å  2VK
.ÕUPPGERT 'ËÈUR GARÈUR ,AUS 5PPL Å
SÅMA  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

3"$ 4RÁSMÅÈI GETUR B¾TT VIÈ
SIG VERKEFNUM Å TRÁSMÅÈUM ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈTÅMAVINNA
3"$ &LYCASE 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA FAX 


(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

 AFSL¹TTUR ¹ STËRUM KAT
TAKLËRUM   AFSL¹TTUR ¹
HUNDARÒMUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND 3 

6ANTAR ËDÕRT HÒSN CA   Ö  ¹RA
KVK Å SKËLA FASTAR TEKJUR 2EYKL REGLUS
OG SNYRTILEG S  

&YRIRMYNDARLEIGJANDI

 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR AÈ LEIGJA
STÒDÅË JA HERB ÅBÒÈ %R REGLUSAM
UR OG REYKLAUS 'REIÈSLUGETA  
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 
 /DDUR

###
7
;
Ë
A
@
/
>r<BC<
3/ÈD

7A7@7A

2EGLUSAMUR MIÈALDRA MAÈUR ËSKAR EFTIR
STÒDÅË EÈA LÅTILLI KËSÅ  HERB ÅBÒÈ LANG
TÅMA LEIGA 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU IÈNAÈARHÒSN¾ÈI FM Å
2EYKJANESB¾ 3TËR INNKEYRSLUHURÈ

³a[tOcUZ aW\UO`aS[OZZW`aXt
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!KTU 4AKTU AUGLÕSIR
EFTIR FËLKI Å FULLT STARF OG
HLUTASTARF
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA ¹ SKEMMTI
LEGU STARFI ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ Ö¹ ER ÖETTA RÁTTA
STARFIÈ FYRIR ÖIG
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ AKTU
TAKTUIS OG ¹ ÎLLUM STÎÈUM
!KTU 4AKTU UM ALLT HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈIÈ

*OLLI
*OLLI (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF "REYTILEGAR VAKTIR Å
BOÈI 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLA
FËLK 3KEMMTILEG VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM %INNIG GEFUR ,ÅNEY
UPPL Å SÅMA  

(ÕSING

HURTOWNIA

b(ÕSINGm HURTOWNIA TOWAR
ËW POSZUKUJE PRACOWNIKËW
DO OZNAKOWYWANIA LICZENIA I
SORTOWANIA ODZIEZY I OBUWIA
'ODZINY PRACY OD   ORAZ
OFERTA PRACY W NADGODZINACH
W NAJBLIZSZYM CZASIE b(ÕSINGm
WYPLACA WYNAGRODZENIE WYZSZE
NIZ STAWKI 62 A TAKZE STOSUJE
DODATKOWO MIESIECZNY SYSTEM
PREMIOWANIA KTËRY POZWALA
NA PODWYZSZENIE ZAROBKËW ZA
DOBRE WYNIKI PRACY 7YMAGANA
JEST MINIMALNA ZNAJOMOSC JEZ
YKA ANGIELSKIEGO W PRZYPADKU
NIEZNAJOMOSCI JEZYKA ISLANDZKI
EGO
$OKLADNIEJSZYCH INFORMACJI
UDZIELA *ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON
POD ADRESEM 3KÒTUVOGI  
2EYKJAVÅK

'RAFARVOGUR

'RILLTURNINN 3OGAVEGI 
«SKUM EFTIR DUGLEGUM OG
HEIÈARLEGUM STARFSKRAFTI VIÈ
AFGREIÈSLU OG GRILL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
®GMUNDUR OG ¹ STAÈNUM

,EIKSKËLINN +LETTABORG Å
(AMRAHVERFI ËSKAR EFTIR LEIK
SKËLAKENNURUM EÈA LEIÈBEIN
ENDUM TIL STARFA SEM FYRST
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ILJA LEIK
SKËLASTJËRI Å SÅMA   
 

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI
ËSKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

!TVINNA ATVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
¹BYRGAN STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM
BARNADEILD OKKAR 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN UMS¾KJANDA
5PPLÕSINGAR GEFUR ¥VAR Å SIMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERINN 3KEIFUNNI

!TVINNA ATVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGAN
STARFSKRAFT Å VEFNAÈARVÎRUDEILD
OKKAR 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN
UMS¾KJANDA
5PPLÕSINGAR GEFUR ¥VAR Å SIMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERINN 3KEIFUNNI

3KRIFSTOFU OG BËKHALDS
STARF
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSMANNI Å HLUTASTARF ¹ SKRIF
STOFU 3TARFIÈ FELUR Å SÁR UMSJËN
MEÈ BËKHALDI OG LAUNAKERFI
FYRIRT¾KISINS ¹SAMT ALMENNUM
SKRIFSTOFUSTÎRFUM OG ÎÈRUM TIL
FALLANDI VERKEFNUM 2EYNSLA AF
F¾RSLU BËKHALDS NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU ¹
STAÈNUM FR¹ KLUKKAN  
N¾STU DAGA EÈA MEÈ TÎLVU
PËSTI ¹ ITALIA ITALIAIS 

3ÎLUR¹ÈGJAFI INNRÁTTINGA
HELGARSTARF
6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ SÎLUFULL
TRÒAR¹ÈGJAFA INNRÁTTINGA Å (4(
3ETTU ¶AÈ 3AMAN Å 3M¹RALIND
5M ER AÈ R¾ÈA HELGARSTARF 6IÈ
LEITUM AÈ RÎSKUM STARFSMANNI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND SEM
GETUR BYRJAÈ STRAX 'OTT EF VIÈ
KOMANDI HEFUR REYNSLU AF HÎNN
UN OGEÈA TEIKNUN OG ER FLJËTUR
AÈ SETJA SIG INN Å TÎLVUTEIKNUN
INNRÁTTINGA
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
VERSLUNARSTJËRA "R¾ÈURNIR
/RMSSON

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ HTTPWWW
NINGSIS UNDIR ATVINNUUMSËKN
IR EÈA Å SÅMA   6IÈ
TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR

"LIKKSMÅÈI EHF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BLIKKSMIÈI
SEM GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG
STJËRNAÈ VERKUM
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN Å S 
   

"LIKKSMÅÈI EHF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAR
MENN VIÈ BLIKKSMÅÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN Å S 
   

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM

2AFVIRKJAR)ÈNNEMAR
«SKAST

2AFÅS EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA OG
IÈNNEMA TIL STARFA ,EITAÈ ER EFTIR ÎFLUG
UM J¹KV¾ÈUM OG STUNDVÅSUM STARFS
MÎNNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3IGSTEINN OG   %INAR

,AGERSTARFSMAÈUR ËSKAST

-¹LNING +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR HÎRKUDUG
LEGUM LAGERSTARFSMANNI !LDUR CA 
 ¹RA 5PPL GEFUR «LAFUR (ELGASON
LAGERSTJËRI 5MS¾KJENDUR M¾TI ¹ STAÈ
INN EFTIR KL  NK M¹NUDAG -¹LNING
$ALVEGI  +ËPAVOGI

0ÅPULAGNIR

3MIÈSAFL EHF ËSKAR EFTIR SMIÈUM
&YRIRSPURNIR SENDIST ¹ SMIDSAFL HIVEIS
EÈA Å S  
3ÎLUKONA ËSKAST TIL STARFA HJ¹
-ARKAÈSTORGI +RINGLUNNAR 3  

®RYRKJAR KVÎLDVINNA

.ÕTTU ÖÁR NÕJU FRÅTEKJUMÎRKIN MEÈ
VINNU VIÈ Ö¾GINLEGA SÅMASÎLU 5PPL FR¹
KL   Å S  
,EIKSKËLINN (EIÈARBORG /KKUR VANT
AR STARFSMANN Å  STÎÈU Å ELDHÒS
SKILEGT ER AÈ HANN GETI LEYST MATR¹È
AF 5PPL GEFUR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
 
3TARFSKRAFTUR ËSKAST STRAX Å AFGREIÈSLU Å
SÎLUTURN ALLA VIRKA DAGA FR¹   G¾TIS
LAUN FYRIR HRESSA OG ÖJËNUSTULUNDAÈA
MANNESKJU %INNIG VANTAR FËLK ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK SEM
VILL VINNA SÁR INN SM¹ VASAPENING 5PPL
Å S   MILLI  OG 
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

'ËÈ SAUMAKONA ËSKAST

6ANUR VÁLAMAÈUR ËSKAST MEÈ MEIRAPRËF
5PPL Å S     

3MIÈIR

,AGERSTÎRF OG VÎRUMEÈ
HÎNDLUN
(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI 
ËSKAR EFTIR STARFSFËLI Å MËTTÎKU
OG MEÈHÎNDLUN OG ALMENN
LAGERSTÎRF 6INNUTÅMI ER  
!NNARS VEGAR ER UM AÈ R¾ÈA
FLOKKUN TALNINGU MEÈHÎNDLUN
OG MERKINGU VARA OG HINS VEGAR
TILTEKT PANTANA STAÈSETNINGAR
ENDURSENDINGAR OFL
.¹NARI UPPLÕSIGNAR VEITIR
*ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON ¹ STAÈNUM
EÈA Å SÅMA   ¹ SKRIF
STOFUTÅMA

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

¹ ALDRINUM   ¹RA Å HLUTASTARF HJ¹
FYRIRT¾KI MEÈ ÅSLENSKA HÎNNUN ¶ARF AÈ
EIGA AUÈVELT MEÈ MANNLEG SAMSKIPTI
6INNUTÅMI GETUR VERIÈ SAMKOMULAG
5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
"YGGINGARFYRIRT¾KI
"YGGINGARFYRIRT¾KI GETUR
B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å ALLRI
ALMENNRI SMÅÈAVINNU OG UPP
STEYPU HÒSA J¹RNABINDINGU
MÒRVERKI PÅPULÎGNUM VIÈHALDI
OG ALLRI ALMENNRI JARÈVEGSVINNU
5PPLÕSINGAR F¹ST Å SÅMA 

«SKA EFTIR ATVINNU ER MEÈ RÒTU OG
MEIRAPRËF 5PPL Å S  
¶ÕSKUR ENSKUM¾LANDI N¹MSMAÈUR M
REYNSLU ËSKAR EFTIR HLUTASTARFI ¹ SKRIF
STOFU 3  

4), 3®,5

3TARFSFËLK ËSKAST
"AKARÅÈ +ORNIÈ ,¾KJARGÎTU
"ORGARTÒNI VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPL Å S   EÈA
¹ STAÈNUM
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Best að vera með syninum

6)33)2 ¶² 
 AÈ $AVID (ASSELHOFF OG SJËN
VARPSÖ¹TTARÎÈ HANS UM 3TRAND
VERÈINA ER ÖAÈ SJËNVARPSEFNI SEM
MESTA ¹HORF HEFUR FENGIÈ

¶ËRUNN %RNA #LAUSEN LEIKKONA ER ALLTAF AÈ VINNA ¹ SUNNUDÎGUM ÖAR SEM HÒN
TEKUR Ö¹TT Å UPPSETNINGU ¶JËÈLEIKHÒSSINS ¹ LEIKRITINU 3ITJI GUÈS ENGLAR (ÒN
GEFUR SÁR ÖË ALLTAF TÅMA TIL ÖESS AÈ LEIKA AÈEINS VIÈ SON SINN ¹ÈUR EN HÒN FER Å
LEIKHÒSIÈ

 AÈ *OSS 3TONE FR¹ "RETLANDI ER
YNGSTA SÎNGKONA SÎGUNNAR TIL ÖESS
AÈ EIGA TOPPPLÎTU BRESKA VIN
S¾LDALISTANS ¶ESSUM ¹RANGRI N¹ÈI
HÒN  OKTËBER  Ö¹ AÈEINS
 ¹RA OG  DAGS GÎMUL

"EST b-ÁR FINNST BEST VIÈ SUNNUDAGA AÈ ÖURFA EKKI AÈ FARA AÈ VINNA FYRR EN
UM H¹DEGI OG EIGA MORGUNINN MEÈ SYNI MÅNUM -ÁR FINNST TIL D¾MIS GAMAN
AÈ SKREPPA Å SUND EÈA FARA ÒT AÈ LEIKA Å SNJËNUM OG GERA EITTHVAÈ SVONA
SKEMMTILEGT +LUKKAN TËLF ÖARF ÁG SVO AÈ VERA M¾TT UPP Å ¶JËÈLEIKHÒS TIL ÖESS
AÈ LEIKA FYRIR ÎNNUR BÎRN SEM MÁR FINNST REYNDAR ALVEG YNDISLEGT LÅKAm

 AÈ ST¾RSTA HLJËMSVEIT Å HEIMI
HÁLT SÅNA EINU TËNLEIKA ¹RIÈ  Å
.OREGI ÖEGAR  TËNLISTARMENN
LÁKU TËNLIST SAMTÅMIS

6ERST b-ÁR FINNST VERST AÈ ÖURFA AÈ FARA FR¹ SYNI MÅNUM ÖË AÈ MÁR FINNIST
FR¹B¾RT AÈ F¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å AÈ SKILA ÖESSARI FALLEGU SÕNINGU TIL BARNA OG FULL
ORÈINNA SEM KOMA AÈ SJ¹ HANAm

 AÈ RAPPARINN 2EBEL 8$ ER HRAÈ
M¾LTASTI RAPPARI HEIMS (INN 
JÒNÅ  RUDDI HANN UPP ÒR SÁR
 ATKV¾ÈUM ¹   SEKÒNDUM
EÈA   ATKV¾ÈUM ¹ SEKÒNDU

¶ËRUNN %RNA #LAUSEN LEIKUR Å LEIKRITINU
3ITJI GUÈS ENGLAR ¹ SUNNUDÎGUM

 AÈ "ILLY -ITCHELL FR¹ "ANDARÅKJUN
UM VARÈ FYRSTI MAÈURINN Å HEIMIN
UM TIL AÈ N¹ FULLU HÒSI STIGA Å 0AC
MAN LEIKNUM VINS¾LA -ITCHELL LÁT
0AC -AN ÁTA HVERN EINASTA PUNKT
OFURPUNKT ¹VÎXT OG BL¹AN DRAUM
Å ÎLLUM  BORÈUM LEIKSINS ¹
EINU LÅFI

<daYZcHVcYh"eZgaVHkVgiV]V[h^ch
=kZg\^bZ^gV[g[ng^geZc^c\^cc

 AÈ FYRSTI LOFTBELGJAHERNAÈUR SÎG
UNNAR VAR H¹ÈUR ÖEGAR &RAKKAR NOT
UÈU Ö¹ ¹RIÈ  TIL AÈ NJËSNA UM
HINA AUSTURRÅSKU ËVINI SÅNA SEM
ÖEIR ¹TTU VIÈ Å STRÅÈI ¹ ÖEIM TÅMA

[g{'.#..%`g#
*%%h¨i^c
&%#%%%Vc`cg#

;nghij

 AÈ ELDFLAUGAKNÒNA TUNDURSKEYTIÈ
3HKVAL HVIÈA SEM RÒSSNESKIR VÅS
INDAMENN SMÅÈUÈU GETUR N¹È 
KÅLËMETRA HRAÈA ¹ KLUKKUSTUND

V[ha{iijg{b

7`VjccV{#^h
V
lll#iZggVcdk ^cV

 AÈ 7EST %DMONTON VERSLUNAR
MIÈSTÎÈIN Å %DMONON !LBERTA
+ANADA ER ST¾RSTA VERSLUNARMIÈ
STÎÈ Å HEIMI ¥ MIÈSTÎÈINNI ER AÈ
FINNA ALLS  VERSLANIR OG ÖJËN
USTUFYRIRT¾KI

\jcVd\[{j
KZaYjWZhij\^hi^c cc#
bZhiVV[ha{ii^
h¨i^Z^c\c\j#
<^aY^gZ``^jb[aj\
^
Vjg[_aY^h¨iVWd
:^cjc\^hiV`bVg`
j#
{]kZgg^YV\hZic^c\

Zhij\^hi^hiV
Ign\\j gW
^#
d\a¨\hiVkZg

 AÈ *OE -ONTANA LEIKMAÈUR 3AN
&RANCISCO  ERS VAR VALINN BESTI
LEIKMAÈUR 3UPER "OWL ÖRISVAR SINN
UM SEM ER MEIRA EN NOKKUR ANNAR
LEIKMAÈUR HEFUR N¹È AÈ AFREKA

7a\VgV '%%,

 AÈ BANDARÅSKI KÎRFUKNATTLEIKS
ÖJ¹LFARINN ,ENNY 7ILKENS ER SIGUR
S¾LASTI ÖJ¹LFARI Å SÎGU ."! DEILD
ARINNAR
 AÈ MESTA MARKAREGN Å KNATT
SPYRNULANDSLEIK VAR Å LEIK ¹ MILLI
STRALA OG "ANDARÅSKU 3AMËA ÖANN
 APRÅL  ,EIKNUM LAUK  
FYRIR STRALÅUMÎNNUM

<a¨h^aZ\]iZad\W^g{[g{W¨gjkZg^

 AÈ ¥RANINN !LI $AEI HEFUR SKOR
AÈ FLEST LANDSLIÈSMÎRK ALLRA LEIK
MANNA !LI $AEI HEFUR SKORAÈ 
LANDSLIÈSMÎRK ¹ FERLINUM SEM
HËFST ¹RIÈ 
 AÈ KYLFINGURINN *ACK .ICKLAUS
HEFUR SIGRAÈ SEX SINNUM ¹ BANDA
RÅSKA MEISTARAMËTINU Å GOLFI .ICK
LAUS SIGRAÈI ¹ MËTUNUM ¹RIN 
    OG 
 AÈ -ICHAEL 3CHUMACHER FR¹
¶ÕSKALANDI ER SIGURS¾LASTI ÎKU
MAÈUR ALLRA TÅMA Å &ORMÒLU  KAPP
AKSTRINUM 3CHUMACHER HEFUR SJÎ
SINNUM ORÈIÈ HEIMSMEISTARI

¡k^cigVeVgVYh
[_ah`naYjccVg

7^W^dcZ

EaVcZiVg^jb¶\a¨h^aZ\\^hi^c\#
&%%{c¨\_V

8AA8@@"F<4"A@%('(&

 AÈ FLEST VERÈLAUN ¹ ËLYMPÅULEIK
UNUM HEFUR ÒKRAÅNSKA FIMLEIKAKON
AN ,ARISA ,ATYNINA UNNIÈ ,ATYNINA
VANN NÅU GULL FIMM SILFUR OG FJÎGUR
BRONS ¹ ¹RUNUM   SAM
TALS ¹TJ¹N VERÈLAUN

HVadjd\E^cZYV

 AÈ $ALE 7EBSTER FR¹ "ANDARÅKJ
UNUM HEFUR FARIÈ ¹ BRIMBRETTI ¹
HVERJUM DEGI SÅÈAN  SEPTEMBER
¹RIÈ 
 AÈ 6INCENT 0ILKINGTON FR¹ #OOTE
HILL ¹ ¥RLANDI ER FLJËTASTI KALKÒNA
REYTARI HEIMS (ANN REYTTI HEILAN
KALKÒN ¹  MÅNÒTU OG  SEKÒND
UM ¹RIÈ 
 AÈ 6INCENT ¹ EINNIG METIÈ Å AÈ
SL¹TRA OG REYTA HUNDRAÈ KALKÒNA
¹ SJÎ KLUKKUSTUNDUM OG  MÅN
ÒTUM
 AÈ LÅFSLÅKUR !NDORRUMANNA VIÈ
F¾ÈINGU ER Ö¾R MESTU Å HEIMINUM
EÈA   ¹R

;g{(.#..*`g#

;g{).#*.*`g#

<a¨h^aZ\^gc^g\^hi^hiV^g
"ign\\j ga¨\hiVkZg^

BVg\VgWgdii[Vg^gjeehZaYVg
"W`VjccV
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&R¹ GAGNRÕNANDANUM
-INNA ÅSLENSKAR SK¹LDSÎGUR EKKI
D¹LÅTIÈ ¹ ¥SLENDINGA SJ¹LFA 3UMAR ERU
OFURSVALAR ÎGRANDI OG HUGMYNDARÅK
AR EN AÈRAR DOMSARALEGAR OG TIMBR
AÈAR HJAKKANDI Å SAMA FARINU
-ÁR FINNST FREMUR VANTA DÕPT OG
ALVÎRU Å UMR¾ÈUNA EN B¾KURNAR
/FT ER VANDAÈ TIL FR¾ÈILEGRAR BËK
MENNTAUMFJÎLLUNAR OG GAGNRÕNI ÁG ¹
VIÈ ÎÈRUVÅSI UMR¾ÈU ¶ËTT JËLABËKA
HEFÈIN SÁ SKEMMTILEG Ö¹ STENDUR
HÒN MÎGULEGA VISSRI BËKMENNTA
UMR¾ÈU FYRIR ÖRIFUM *ËLABËKAFLËÈ
IÈ MINNIR ¹ ¹TAK Å ANDA bÅ KJËLINN
FYRIR JËLINm &ULLT AF BËKUM SLATTI AF
KNAPPRI GAGNRÕNI OG FËLK R¾ÈIR MIKIÈ
UM B¾KUR Å STUTTAN TÅMA 3VO GERIST
LÅTIÈ ÖAR TIL ¹TAK BYRJAR FYRIR N¾STU JËL
(VERNIG STENDUR 2ÅKISSJËNVARPIÈ SIG
¶AR ER NIÈURSOÈIN RÕNI OG STJÎRNUGJÎF

FYRIR JËL OG SÅÈAN
VARLA SÎGUNA MEIR
/G EKKERT UM
BARNAB¾KUR SEM
ER ËÖOLANDI ¡G
HEFÈI HALDIÈ AÈ
H¾GT V¾RI AÈ GERA
TILTÎLULEGA ËDÕRT
SJËNVARPSEFNI UM
BËKMENNTIR OG ÖAÈ
¾TTI AÈ VERA ¹ DAGSKR¹ ALLAN ¹RSINS
HRING &YRIR NOKKRUM ¹RUM VAR ¶OR
STEINN *OÈ MEÈ BËKMENNTAÖ¾TTI OG
Å -ËSAÅK VAR BËKMENNTAUMR¾ÈA .Ò
ER EINS OG ¹HORFENDUM SJËNVARPSINS
SÁ EKKI TREYST TIL AÈ SITJA ¹ RASSINUM
OG FYLGJAST MEÈ VITR¾NNI UMFJÎLLUN
LENGUR EN TV¾R MÅNÒTUR .¹TENGT
ÖESSU ER AÈ HÁR SKORTIR SAMTALSHEFÈ
SEM KEMUR AUÈVITAÈ NIÈUR ¹ BËK

MENNTAUMR¾ÈU
5M DAGINN S¹ ÁG
STÒTUNGSKARLA ¹
NORR¾NNI SJËN
VARPSSTÎÈ SITJA GËÈA
STUND SPJALLANDI
UM BARNAB¾KUR AF
ALVÎRU OG SKYNSAM
LEGU VITI -ORGUN
Ö¾TTIR SJËNVARPS
STÎÈVA GRANNLANDANNA BJËÈA KANNSKI
UPP¹  MÅNÒTNA BËKMENNTASPJALL
VIKULEGA ¶¹ ER ÁG AÈ TALA UM
VENJULEGAN MORGUNÖ¹TT SVO ERU AÈRIR
BËKMENNTAÖ¾TTIR ¹ DAGSKR¹ ¹ ÎÈRUM
TÅMUM
¶AÈ ER MËTSÎGN EN MÁR FINNST
B¾KUR B¾ÈI VANMETNAR OG OFMETNAR
HÁRLENDIS 3UMPART ERU BËKMENNTIR
UPPHAFNAR EN HINS VEGAR TAKA OF F¹IR
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hún hefur fyrir lesendur. Í samhengi við viðtökur bóka nefnir
Jón Atli tvær bækur sem komu
út fyrir jólin 2005 – Barnagælur
eftir Óttar Martin Norðfjörð og
Myndina af pabba: sögu Thelmu
Ásdísardóttur
sem
Gerður
Kristný skráði. Viðfangsefni
þeirra beggja er kynferðislegt
ofbeldi gegn börnum. „Önnur
þessara bóka rakti sögu á
„góðum“ forsendum. Thelma
segir sögu sína sem er hræðileg
og áhrifamikil. Okkar móttökur
voru til dæmis að kjósa hana
konu ársins – sem er í sjálfu sér
frábært. Saga Óttars sýnir okkur
hins vegar inn í kollinn á skrímslinu og það viljum við ekki. Við
erum svo langt frá því að vera
tilbúin að ræða þessi mál á slíkum forsendum að viðfangsefni
bókarinnar var aldrei rætt –
aðeins ytri vankantar hennar og
hvort höfundurinn hefði vald á
stíl eða ekki.“
Viðtökur fleiri verka eru sama
marki brenndar og þegar búið er
að stimpla bók öðru hvorum
megin við hið ásættanlega er erfitt að snúa við hinni umræddu
umræðu.

3KELFILEGT HLUTSKIPTI
„Maður getur aldrei talað fyrir
aðra. Ég veit að það er alveg sama
hvað þú ert að skrifa, hversu vel
eða illa – þú ferð lengst á því ef
tilgangurinn er heiðarlegur. Þú
ættir ekki að eyða tíma þínum í
skrif ef þér liggur ekkert á hjarta
– þetta er nógu skelfilegt hlutskipti samt.“ Jón Atli bætir við að
besta ráðleggingin sem hann hafi
nokkru sinni fengið hafi komi frá
útgefanda hans, Jóhanni Páli
Valdimarssyni. „Hann sagði mér
á sínum tíma að ef ég gæti mögulega gert eitthvað annað en að
skrifa þá ætti ég að gera það.“

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

SK¹LDSÎGUR ALVARLEGA !F KJ¹NALEG
UM TEPRUH¾TTI NEITAR SKYNSAMASTA
FËLK AÈ LESA EÈA R¾ÈA SK¹LDSÎGU EF
SÎGUEFNIÈ ER ËGEÈFELLT 3AMA FËLK
LES SAMT MISVEL SKRIFAÈAR ¾VISÎGUR
UM HÎRMUNGAR 3TUNDUM HEF ÁG ¹
TILFINNINGUNNI AÈ SLÅKIR LESENDUR KYSU
HELST AF ÎLLU GEÈDEILDASJÒRNALA EÈA
ËRITSKOÈAÈAR SKÕRSLUR &ÁLAGSM¹LA
STOFNUNAR
&¹I FORELDRAR VINKONU MINNAR
¹HUGA ¹ SK¹LDSÎGU LESA ÖAU HANA
GJARNA SAMTÅMIS ¶¹ BYRJAR ANNAÈ
OG EFTIR UM  BLAÈSÅÈUR RÅFUR ÖAÈ
LESNU SÅÈURNAR FRAMANAF HANDA HINU
SEM BYRJAR AÈ LESA 3VONA HALDA ÖAU
¹FRAM AÈ LESA RÅFA OG LESA ÖAR TIL
BËKIN ER BÒIN %R ÖETTA EKKI D¹LÅTIÈ
LÒNKIN UMGENGNI VIÈ SK¹LDSÎGUR
¶ËRDÅS 'ÅSLADËTTIR
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Háskóli Íslands í meðbyr
+RISTÅN )NGËLFSDËTTIR

2AUNH¾FT AÈ SKIPA
FLOKK BESTU SKËLA HEIMS

N

ú byrjar gamanið í Háskóla
Íslands. Við erum tilbúin,
því við erum búin að greina
hvað við teljum okkur þurfa
að gera á næstu fimm árum
til að ná okkar langtímamarkmiði, sem er að komast í hóp allra
bestu háskóla heims. Það er búið að varða
þann veg nákvæmlega fyrir skólann í heild
og einnig í deildunum hverri fyrir sig,“
segir Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla
Íslands, sem nú getur látið draum sinn um
að Háskóli Íslands verði einn af þeim bestu
í heimi verða að veruleika. „Við erum tilbúin en það var alveg ljóst að við myndum
ekki eiga möguleika á að ná okkar markmiðum ef ekki kæmi til aukinna tekna. Þessi
samningur er algjört grundvallaratriði
fyrir skólann, og mikilvægi hans fyrir
skólasamfélagið hér og þjóðfélagið allt er
gríðarlegt að mínu mati.“

&IMMFALT FLEIRI DOKTORA
„Allar greinar innan skólans verða efldar,
hvort sem það snertir bankastarfsemi,
tækni, raunvísindi að ógleymdu öllu sem
lýtur að menningu okkar og samfélagsgerð,“ segir Kristín. „Við styrkjum einnig
grunnnámið varðandi kennslu með nýliðun
í hópi kennara og starfsfólks.
Kennslan er grunnstarfsemi skólans og
til að geta boðið upp á afburða framhaldsnám þá er það lykilatriði að kennslan í
grunnnámi sé sem best. Stóraukin áhersla
verður á doktors- og meistaranám því ef við
berum okkur saman við háskóla á Norðurlöndum, eða annars staðar í okkar næsta
nágrenni, þá á skóli af okkar stærðargráðu
að geta útskrifað fimmfalt fleiri og við teljum okkur hafa faglega burði til þess, að
minnsta kosti. En við þurfum til þess stuðning. Við fáum aukinn kraft til að framfylgja
stefnu okkar og til þess að standa við okkar
hlut. Samningurinn er afkastatengdur, við
þurfum að uppfylla viss skilyrði sem tekin
eru fram í samningnum og að uppfylla þau
er hvatning til að leita út á við.“
3AMSTARF VIÈ ATVINNULÅFIÈ
„Varðandi atvinnulífið sé ég fram á óteljandi
möguleika. Í fyrsta lagi með því að efla
kennslu og rannsóknir á öllum sviðum. Betur
menntaðir stúdentar útskrifast frá skólanum
og það er augljós akkur fyrir samfélagið. Það
er líka ávinningur fyrir atvinnulífið að hér sé
lögð aukin áhersla á doktors- og meistaranám því þeir nemendur taka að sér verkefni
sem nýtast fyrirtækjum beint. Fyrir okkur
er augljóslega mikilvægt að nemendur fái
smjörþefinn af atvinnulífinu og að kennarar
tengist atvinnulífinu aftur í gegnum verkefni
nemenda. Í þriðja lagi kemur fram í samningnum að farið verður af miklum krafti í
uppbyggingu Vísindagarða skólans þar sem
við sjáum mikla möguleika í fjölbreyttum
samskiptum við atvinnulífið í heild.“ Kristín
segir skólann fá aukinn kraft til að framfylgja stefnu sinni og allir séu fullir orku og
tilhlökkunar að hefjast handa. „Samningurinn er afkastatengdur, við þurfum að uppfylla viss skilyrði sem tekin eru fram í samningnum, og að uppfylla þau er hvatning til að
leita út á við. Tækifærin eru óteljandi og nú
höfum við meðbyr til að grípa þau.“
"L¹KALDUR RAUNVERULEIKINN
Kristín bendir á þá bláköldu staðreynd að
samkeppni milli þjóða á sviði menntunar,
rannsókna og nýsköpunar eykst með hverju
árinu sem líður og að þeir sem ekki hafa
burði til að keppa dragist einfaldlega aftur
úr. Í því ljósi sé samningurinn ekki síst mikilvægur. Eitt af langtímamarkmiðum
Háskóla Íslands er að hefja samstarf við
átta af 20 bestu háskólum heims á næstu
árum. „Þetta er mikilvægt markmið því
samskipti við þá bestu eru mikilvæg fyrir
innra starf skólans og er einnig mælikvarði
á gæði námsins og skólastarfsins í heild.
Einnig felast ótal tækifæri í slíku samstarfi.
Við höfum tekið upp samstarf við marga
virta háskóla að undanförnu og skrifuðum
undir samninga árið 2006 við Harvard- og
Columbia-háskólana í Bandaríkjunum. Svo
er ég er að fara í næstu viku að skrifa undir
samning við Kaliforníuháskóla.“ Kristín
segir auknar tekjur auka möguleika á samstarfi við fleiri af bestu háskólum heims því
nú sé hægt að bjóða nemendum frá öðrum
löndum að nema við Háskóla Íslands, tímabundið eða alfarið, og koma til samstarfs á
jafnréttisgrundvelli við stórar menntastofnanir erlendis.“
2ANNSËKNASTOFNANIR
Tæplega 50 rannsóknastofnanir eru innan
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Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, undirrituðu í vikunni samning til fimm ára um rannsóknir og kennslu. Samningurinn tryggir skólanum stóraukið fé til skiptanna og ganga menn svo langt að segja að stigið
hafi verið eitt stærsta skref í skólasögu þjóðarinnar. Svavar Hávarðsson spurði þær stöllur um
þýðingu samningsins fyrir skólann og íslenskt samfélag í heild.
Háskóla Íslands. Með samningi menntamálaráðuneytisins eykst rannsóknafé skólans
um þrjá milljarða króna á
næstu fimm árum og leikur
mörgum forvitni á að vita
hvernig þessum miklu fjármunum verður skipt niður á
milli einstakra rannsóknasviða. „Það er eftir að taka
ákvarðanir um hvernig þessum fjármunum verður varið.
Það verður vandasamt því við
þurfum að finna leið til að
umbuna þeim sem standa sig
vel en líka til að styrkja þær
einingar sem í dag eru ekki
nægilega öflugar.“

Þessi samningur
er algjört grundvallaratriði fyrir
skólann, og mikilvægi hans fyrir
skólasamfélagið
hér og þjóðfélagið
allt er gríðarlegt
að mínu mati.

.ÕIR TÅMAR
„Þjóðir eins og Finnar og Írar
gerðu svipað átak á sínum
tíma og á tíu árum skilaði það
þeim miklum efnahagslegum
ávinningi. Ég sé fyrir mér að
eitthvað viðlíka gæti gerst +2)34¥. ).'«,&3$«44)2
hér á landi og eftir áratug, eða 2%+4/2 (3+«,! ¥3,!.$3
jafnvel fyrr, komi í ljós að
þessi framsýni stjórnvalda
mun skila sér margfalt til
baka,“ segir Kristín. Hún
segir að þakka beri öllum
innan Háskóla Íslands því
samningurinn hefði aldrei
orðið að veruleika ef ekki
hefði komið til sameiginlegt
átak.

¶ORGERÈUR +ATRÅN
'UNNARSDËTTIR

3ÁRSTAÈAN ER
GRUNNUR SKËLANS

Þ

etta er mikilvægt
skref.
Háskóli Íslands
spilar aðalhlutverkið hjá okkur
í vísindasamfélaginu. Ef við ætlum að komast þangað sem við viljum
vera verðum við að hlúa að
skólanum en um leið má líka
segja að samningurinn sé eðlileg afleiðing af þeirri vinnu
sem hefur verið í gangi á
vegum
ríkisstjórnarinnar
með samvinnu við háskólafólk,“ segir Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamála-

Ég er sannfærð
um að við erum
að gera rétta hluti
og við eigum að
vera bjartsýn.
Svo tökumst við
á við það sem að
höndum ber með
þekkinguna að
vopni.
¶/2'%2¨52 +!42¥.
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ráðherra innt eftir viðbrögðum velunnara háskólans
sem fylltu hátíðarsal skólans og hylltu hana með dynjandi lófataki við undirritun.
„Við höfum oft verið
gagnrýnd. Það hafa verið
háværar raddir um stóriðjustefnuna en ég tel að við
séum búin að marka mjög
merkileg spor þar. Við
fórum í að efla hátækniiðnaðinn og áliðnaðinn en um
leið höfum við gert svo
miklu meira. Það halda
margir að við höfum ekki
haft menntun, vísindi og
rannsóknir í brennidepli en
það er ekki staðreynd málsins. Það má frekar gagnrýna
okkur fyrir að framkalla
þessa hljóðlátu byltingu án
þess að vekja nægilega
mikla athygli á henni,“ segir
Þorgerður og minnir á að
aukin menntun hafi skilað
þjóðarbúinu áþreifanlegum
ávinningi á síðustu árum.
Fjármálafyrirtæki séu til
dæmis orðin jafn umfangsmikil atvinnustarfsemi og
sjávarútvegur. „Það hefði
aldrei gerst nema að tvennt
hefði komið til. Einkavæðing bankanna og fjölgun á
menntuðu fólki með þekkingu sem hafa gert bönkunum kleift að fara í útrás.
Þeir þurftu ekki að leita
annað, kunnáttufólkið var
til staðar hérna heima.“

!È BERA AF
„Fyrir fimmtán árum síðan
hefði fólk hlegið ef maður
hefði haldið því fram að
Íslendingar yrðu samkeppnishæfasta þjóð í heimi. Að
hér yrðu bestu lífskjör í
heimi með alla þá velferð
sem við njótum nú. Á sama
hátt var efast um það að við
ættum að stefna að því að
koma Háskóla Íslands í hóp
þeirra bestu en ég tel þetta
raunhæft markmið og nú
hefur skólinn verkfærin til
að uppfylla þessar kröfur.
Ekki bara stjórnvalda heldur samfélagsins alls.“ Þorgerður segist vera þeirrar
skoðunar að Íslendingar
þurfi að eiga einn alhliða

háskóla og í ljósi þess að aðrar Norðurlandaþjóðir eru færar um það þá geti Íslendingar það einnig. „Stærðin hefur ekki háð
okkur í því sem við höfum tekið okkur fyrir
hendur og það sama á við um að eignast
einn af afburða háskólum heims.“

6ELGENGNI ER SMITANDI
„Við höfum séð það ítrekað að þegar fyrirtæki eða stofnun gengur vel þá byrjar allt
umhverfið að vaxa og dafna og hafa áhuga.
Áhugaleysi og skoðanaleysi er það versta sem
kemur fyrir samfélag en núna skynjar maður
vakningu í kringum háskólann. Hann hefur
alla burði til að gera góða hluti og vera nútímalegur en um leið fagmannlegur þegar kemur
að kunnáttu og reynslu.“ Þorgerður segir að
þegar hún tók við sem menntamálaráðherra
árið 2003 hafi henni orðið ljóst að aðkallandi
væri að svara kalli erlendis frá um auknar
kröfur og samstarf háskóla um allan heim.
Nauðsynlegt hafi verið að setja af stað
umfangsmikla vinnu til að finna grundvöll að
stefnumótun til lengri tíma, til þess að háskólar landsins gætu svarað kalli tímans og verið
leiðandi afl í samfélaginu og staðist alþjóðlegan samanburð. „Ég er viss um það að samfélagið allt mun taka við sér og njóta ávaxtanna.
Það er mjög hvetjandi í öllum skilningi að
háskólinn er styrktur á þennan hátt og auðveldar samvinnu háskólafólks við fyrirtæki
og rannsóknastofnanir og laðar að skólanum
spennandi verkefni og hæfileikaríkt fólk.“
3ÁRSTAÈA ER GRUNNUR GËÈS SKËLA
„Það sem undirstrikar sérstöðu Háskóla
Íslands er tungan, bókmenntirnar, sagan og
svo framvegis. það er þetta sem við viljum
ýta undir með samningi um aukið rannsóknafé til skólans. Menningararfurinn og það sem
gerir okkur að þjóð er svið sem ekki síst þarf
að styrkja með frekari rannsóknum.“ Þorgerður minnir á að fram til þessa hefur mikilvægur hluti af því starfi farið fram innan
fimm ólíkra en tengdra stofnana í íslenskum
fræðum, sem nú hafa verið sameinaðar til
nýrrar sóknar. „Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum er ný háskólastofnun
byggð á gömlum merg sem mun án efa þjóna
þessu hlutverki af kostgæfni. Sameiningin
hjálpar stofnuninni til að takast á við alþjóðavæðingu. Hún er ekki neikvæð en við megum
ekki gleyma sérkennum okkar því til þess að
geta tekið þátt í alþjóðavæðingu verðum við
að vita hvað við erum. Þess vegna verða allar
stofnanir sem fara með menningararfinn að
vinna vel. Háskóli Íslands á að vera skóli í
fremstu röð en hann má aldrei missa tenginguna við þjóðina sem á hann. Ég er sannfærð um að við erum að gera rétta hluti og
við eigum að vera bjartsýn. Svo tökumst við
á við það sem að höndum ber með þekkinguna að vopni.“

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir
yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu
í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádegisfréttum á Stöð 2

Viðskipti á Vísi alla daga
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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UM ÅSLENSKT M¹L
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Eftirfarandi tillögu fékk ég að
norðan:
„Þann 31. desember talar þú
um blessaða bloggarana. Ég veit
ekki hvort einhverjar tilraunir
hafa verið gerðar til þess að
íslenska fyrirbærið. Hægt er að
segja vefdagbókarhöfundur en
það er ekki mjög þjált í notkun.
Ég geri það að tillögu minni að
tekið verði upp orðið „Vaðla“.
Þetta orð tengi ég orðinu kjaftavaðall sem þetta snýst allt um. Að
„blogga“ yrði þá að vaðla og
„bloggarinn“ er þá orðinn vaðlari.
Kveðja frá Akureyri, Arnar
Yngvason.“
Ég þakka fyrir þessa hugmynd.
Er hún ekki býsna góð? Ég vona
að vaðlarar taki henni vel.
2/3!,%'! /&"/¨3,%'!
„Þetta á rosalega vel við mig og
mér fannst þetta ofboðslega
gaman,“ sagði leikari í viðtali í
Fréttablaðinu 29. desember. Því
miður virðist sem rosalega, ofsalega og ofboðslega séu nær einu
lýsandi orð sem fólk tekur sér
almennt í munn. Tvennt er við það
að athuga. Ofnotkun sterkra orða
gerir önnur marklítil og fljótlega
missa þau sjálf gildi sitt. Þannig
fór t.d. fyrir orðunum sæmilegur
og ágætur. Svo virðist sem ágætur merki nú orðið nær eingöngu
sæmilegur sem eitt sinn merkti
það sem sómi er að. Og síðan er
einhæfnin sífellt að senda góð og
gild orð í útlegð, og skilar loks
hugsun sem er undir fátæktarmörkum, svo að gripið sé til
nútímalegs stofnanamáls.
3+!0!.$) 3+2)&
Á gamlársdag skrifar kona viðtal í

Mbl. og segist hafa verið í námskeiði í „skapandi skrifum“ sem
hluta af meistaranámi við Háskóla
Íslands. Mér þykir afar leitt ef
farið er að kalla þessa námsgrein
„skapandi skrif“ – og mér er málið
skylt. Þegar ég hóf fyrstur manna
að kenna við Háskóla Íslands
þessa grein, sem heitir á ensku
„Creative Writing“, þá veltum við
því talsvert fyrir okkur bókmenntakennararnir, hvað við
ættum að kalla hana. Við ákváðum
að nefna hana einfaldlega ritlist,
enda er fengist við listræna og
skorinorða beitingu tungunnar.
„Skapandi skrif“ er auðvitað ekkert annað en aulaþýðing úr ensku,
og leitt til þess að vita að það geri
þeir sem fást við ritlist. Að auki er
þessi nafngift algerlega órökrétt.
Skrif skapa ekkert, en hins vegar
er hægt að vera skapandi með
skrifum sínum.
4¥-!05.+452
Í sömu grein kemur fyrir margnotað orð, tímapunktur, sem einnig er aulaþýðing úr ensku (at this
point in time). Hvað er eiginlega
tímapunktur? Getur einhver sagt
mér það? Þannig spyr Stephen
King í stórmerkri bók sinni On
Writing (hún er persónuleg og
bráðskemmtileg) og gerir grín að
þessari orðanotkun í ensku. Við
getum sagt þetta á marga vegu:
þá; í því; um þær mundir; í sama
bili o.s.frv. Við þurfum satt að
segja ekki að apa allt eftir ensku,
og síst af öllu það sem þar er ánalegt. Og það er margt.
"2!'(%.$!
Sársauki er sendiboði
sjúkra fregna
er hrópa til þín hættu vegna
og hafa þungri skyldu að gegna.

Þegar Eiríkur ákvað að verða
myndlistarmaður
„Mér eru mörg málverk minnisstæð. En eitt málverk má þó nefna
öðrum fremur, sem er að finna á
Hótel Holti og mér verður alltaf
starsýnt á þegar ég á þar leið um.
Eftir Eirík Smith sveitunga
minn,“ segir Jónatan Garðarsson,
menningarfrömuður með meiru.
Jónatan, sem að þessu sinni
nefnir eftirtektarvert málverk til
sögunnar, velur sannarlega magnað verk, sem finna má í koníaksstofunni á Holtinu. Stór mynd og
mjög sterk. Heitir Farfuglar, olía
á striga og er 150 x 240 að stærð.
„Sterk meðal annars af því að
konan fremst á myndinni er svo
sterk. Svo þetta húshorn og
sjávarströnd. Gæti þess vegna
verið hvaðan sem er á landinu.
En ég tengi þetta við uppeldisstöðvar Eiríks, Þýskubúð.“
Jónatan segir að Eiríkur hafi
greint svo frá í listaverkabók sem kom út
fyrir
allmörgum
árum að hann hafi
orðið fyrir afdrifaríkri upplifun í
æsku. En hann var
þá búsettur í
gamalli hjáleigu
sem stendur hjá
Straumi í Hafnarfirði.
Sem
heitir Þýskubúð en þar
voru Þjóðverj-

&!2&5',!2 -AGNAÈ VERK EFTIR %IRÅK 3MITH EN *ËNATANI VERÈUR ¾TÅÈ STARSÕNT
¹ ÖAÈ ÖEGAR HANN ¹ LEIÈ UM KONÅAKSSTOFU (OLTSINS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ar með kaupbúðir á 15. öld
áður en þeir
fengu inni í
Hafnarfirði.
Við Straum
eru margar tjarnir
og þegar
Eiríkur
var þar
barn að
aldri á
gangi
með ömmu
sinni
sá
hann litbrigði
mikil,
skúr
hafði verið og
sólin
braust
fram og komu

*«.!4!.
'!2¨!233/.

,ÅTUR SVO ¹ AÈ SVIÈIÈ SEM
G¾TI VERIÈ HVAÈAN SEM ER SÁ
FR¹ UPPELDISSTÎÈVUM %IRÅKS
Å ¶ÕSKUBÒÈ VIÈ 3TRAUM Å
(AFNARFIRÈI

þá fram miklir litir sem spegluðust í vötnunum. Á því andartaki
ákvað hann að verða myndlistarmaður.
„Ég lít svo á að myndin sé frá
Þýskubúð og er sennilega af
móður hans fremur en ömmu. Eða
bland af þeim báðum. Þessi gamla
kona er svo meitluð í framan. Og
sterk. Ég sá verkið fyrst á sýningu Eiríks á Kjarvalsstöðum árið
1981 en myndin er máluð 1980.
Já, Eiríkur er magnaður myndlistarmaður. Af hverju heitir
myndin Farfuglar? Það er náttúrlega einhver sveimur þarna, jú.
En Eiríkur hefur alltaf verið
snjall að finna nöfn á verk sín.
Ekkert „án titils“. Eða eins og
konan sagði: „Án tillits“. Sem er
náttúrlega miklu betra.“
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Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.
Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið
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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.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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Þegar ég var
krakki
fóru
konur í megrun.
Þær
sögðust
vera orðnar of
feitar og því
þyrftu þær að
gera eitthvað til
að losna við spikið. Til að losna
við spikið hættu
þær til dæmis að
borða franskbrauð með smjöri og
hjónabandssælan var sett til hliðar í sunnudagskaffinu. Greip og
kotasæla komu sterkt inn í staðinn.
Í dag er ekki lengur talað um
að fara í megrun. Nei. Megrun er
ljótt orð. Núna heitir þetta athæfi

að vera í „aðhaldi“ eða „breyttur
lífsstíll“. Spik virðist ekki lengur
vera til á mannslíkamanum. Það
er bara spik á lambakjöti. Þess
vegna fer enginn lengur út til
þess að „hlaupa af sér spikið“.
Til að losna við kílóin er borðað sex sinnum á dag og fæðubótaefni koma í stað greipaldins. Það
er keypt kort í líkamsrækt og svo
er tekið á því, sex daga í viku með
einkaþjálfara sér til halds og
trausts. Aukakíló virðast heldur
ekki lengur vera á bilinu 3-6 heldur eru þau orðin 15-20.
Þegar ég var krakki var manneskja með 15-20 „aukakíló“ einfaldlega kölluð feit. Hinar sem
voru með 6 voru „buddur“ eða
„þybbnar“. Mér finnst ég sjaldan

heyra orðið „þybbinn“ lengur. Þó
að það sé fínasta orð. Og talandi
um orð sem ekki heyrast. Hefði
ég heyrt orðið „anorexía“ fyrir
rúmum tuttugu árum, hefði ég
eflaust ályktað að það væri einhver bær í Rússlandi. Í dag veit
ég að anorexía er geðrænn kvilli
sem gengur út á það að vilja ekki
borða mat. Það vita líka flestir
unglingar.
Einu sinni hefði fólk með þetta
vandamál verið kallað horrenglur
eða mjónur. Í dag hafa þær líka
horfið af yfirborði jarðar ásamt
þessum þybbnu og fitubollunum.
Eftir eru þá einstaklingar í formi,
ekki í formi, anorexíusjúklingar
og offitusjúklingar.
Áhugavert – ekki satt?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Felst þessi
Ég er Eina pylsu
Mikið ertu
með í &YRIR
brauði!áætlun í
rólegur þrátt fyrir
gríðarlegum
áætlun.
að þú sért að fara
próflestri?
í próf!
,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG

Áætlunin
Nei, heyrðu ... Mun
mikið remúlaði,
Alls
Áætlunin
fellst alla
Þú ert VIKUR Já
¹
b,EGÈU
ÖIG
%FTIR
3KRÕTIÈ

ERTU sagt
AÈ
er
skólastjórinn
tvær
pylsur!
Í sama heitur!
dósina
ekki spara það! sem
ekki!
mannráni
OG LÁTTU íÖIGm
ÁG ER og SEGJA AÈaðSUMIR
eyða
andast ábrauðið!
til
ALVEG pyntingum
JAFN ÖUNG þarÖESSARA
SKYNDIKÒRA
ævinni á
dularfullan
við fáum okkar
VIRKIhrauninnu,
EKKI
máta?
kröfur í gegn!
frábært
plan félagi!

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Svona fólk er
ástæðan fyrir því
að það eru til
grænmetisætur!

N 'ELGJAN
Mig dreymdi
mjög skrítinn
draum í nótt!

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

Ég ætla að fá það
sama og hann!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Mér var sagt að ég væri
orðinn of seinn í próf, próf
sem ég vissi ekki einu sinni
að ég ætti að taka ...

Þegar ég loksins fann skólann var ég allt í
einu allsber, en ég reyndi að fela það og
vonaði að enginn tæki eftir því.

Vandinn var ekki bara sá að ég fann ekki stofuna sem
prófið var í, ég fann ekki einu sinni sinni skólann. Sama
hvað ég reyndi
að flýta mér, þá
hreyfðist ég alltaf
eins og ég
væri spilaður
hægt!

Svo hitti ég hana Þuríði kennarann minn frá því í 5
bekk og hún vildi ræða einkunnirnar mínar. Undir
fjögur augu!
En hvað
Af hverju geta
kom fyrir
draumarnir
vekjaraklukkuna um Þuríði ekki
þína?
byrjað fyrr um
nóttina?

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun

- mest lesið
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AN MUN LEIKA AÈALHLUTVERKIÈ Å SÎNGLEIKN
UM -AMMA -IA

Meryl Streep
í Mamma
Mia!
Óskarsverðlaunaleikkonan Meryl
Streep mun leika aðalhlutverkið í
söngvamyndinni Mamma Mia!
sem er byggð á samnefndum söngleik sem hefur notið mikilla vinsælda.
„Streep var alltaf efst á óskalistanum hjá okkur,“ sagði Judy
Craymer, framleiðandi myndarinnar. „Hún hefur rétta hugarfarið
og orkuna sem persóna hennar
þarf á að halda.“
Mamma Mia! hefur að geyma
tónlist eftir sænsku hljómsveitina
ABBA. Lagahöfundar sveitarinnar, Björn Ulvaeus og Benny Anderson, verða aðstoðarframleiðendur myndarinnar. Hefjast tökur á
henni síðar á þessu ári í London.
Fyrirtæki Tom Hanks mun framleiða myndina og er vonast til að
hún verði frumsýnd á tíu ára
afmæli söngleiksins árið 2009.

Sala knattspyrnukappans Davids Beckham frá
spænska stórliðinu Real
Madrid til bandaríska
liðsins L.A. Galaxy hefur að
mati bresku fjölmiðlanna
opnað nýjar dyr fyrir spúsu
hans, Victoriu Beckham.
Klámkóngurinn Hugh
Hefner er einn þeirra sem
vilja nýta sér starfskrafta
hennar.
Fréttavefur Sky greindi frá þessu
á föstudaginn og sagði ein af kærustum Hughs, Bridget Marquardt,
að Victoria myndi taka sig vel út á
síðum blaðsins. „Við gerum okkur
miklar vonir við Victoriu og Playboy gæti gert stóra hluti fyrir
hana,“ sagði Bridget í samtali við
vefinn.
Victoria hefur staðið í skugganum af manni sínum eftir að Spice
Girls lagði upp laupana. Hana
hefur lengi dreymt um frægð og
frama á hvíta tjaldinu og ætti því
að vera komin á réttan stað. Parið
hefur sést í Los Angeles að skoða
villur fyrir sig og strákana sína
þrjá og ljóst má vera að Hollywood iðar í skinninu
eftir að geta nýtt
sér krafta þessa
stjörnupars.
Victoria
og
David ættu ekki
að verða ein$!6)$ "%#+(!-

%R ÖEGAR BÒINN AÈ
STOFNA KNATTSPYRNU
SKËLA Å BORGINNI
SEM ER VEL
SËTTUR AF BÎRN
UM STËRSTJARN
ANNA

(%,$52 +9225 &92)2 #ROSS VAR SKIKKUÈ
TIL AÈ HALDA KYRRU FYRIR HEIMA HJ¹ SÁR ÖAR
TIL TVÅBURAR HENNAR KOMA Å HEIMINN OG
VERÈA TVEIR Ö¾TTIR AF $ESPERATE (OUSE
WIVES ÖVÅ TEKNIR UPP ÖAR
&2¡44!",!¨)¨2%54%23

6)#4/2)! '¾TI FETAÈ Å FËTSPOR 0AMELU !NDERSON SEM VARÈ STËRSTJARNA EFTIR AÈ HAFA
BIRST ¹ SÅÈUM 0LAYBOY

mana í Englaborginni en þau eru
nánir vinir stórstjarnanna Tom
Cruise og Katie Holmes. Frægt er
orðið þegar David mætti án leyfis

(5'( (%&.%2 6ILL F¹ 6ICTORIU TIL AÈ
F¾KKA FÎTUM FYRIR SIG

í brúðkaup leikarahjónanna á
Ítalíu og var kallaður heim af forsvarsmönnum Real Madrid en nú
ættu þau að geta mælt sér mót að
vild. David hefur þegar komið á
fót knattspyrnuskóla í borginni

3

sem er vel sóttur af börnum fræga
fólksins og sér fram á náðugt líf
þegar takkaskórnir víðfrægu
verða lagðir á hilluna auk þess
sem hann hefur margoft lýst yfir
áhuga sínum á leik í kvikmyndum.
Hugh Hefner segist enda þegar
vera búinn að taka frá sæti í hinum
víðfrægu teitum sínum á setri
sínu sem hafa verið vel sótt af
stjörnunum. „Hollywood á eftir að
elska Beckham. Stelpurnar á setrinu hafa verið að ræða um þetta og
við erum búin að setja hann á gestalista hjá okkur,“ sagði Hefner.
„Ég held að Beckham eigi eftir að
ganga vel hérna, sérstaklega í
ljósi þess að Bandaríkin hafa ekki
tekið
knattspyrnuna
opnum
örmum. Beckham á eftir að gera
gæfumuninn að því leytinu,“ bætti
Hefner við.
FGG

Marcia
Cross ólétt
Marcia Cross, sem fer með hlutverk Bree Van De Kamp í þáttunum Desperate Housewives, gengur
með
tvíbura.
Læknir
leikkonunnar hefur skipað henni
að halda kyrru fyrir heima þangað
til tvíburarnir koma í heiminn í
apríl. Framleiðendur þáttanna
setja það þó ekki fyrir sig, og nú
er unnið að því að koma upp sviði í
húsi leikkonunnar. Það mun verða
nákvæm eftirlíking af húsi Bree í
Desperate Housewives, og mun
Cross vera með í tveimur þáttum í
þessu umhverfi. Það er þó ekkert
reiðarslag fyrir þáttaröðina að
Cross skuli hafa verið skikkuð til
að halda sig heima. Töluvert var
farið að sjást á leikkonunni, en
persóna hennar í þáttaröðinni er
ekki ólétt. Því stóð til að skrifa
Cross út úr þessari þáttaröð í
tveimur þáttum.
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Kl. 20.00
Tónlistarhópurinn Camerarctica
heldur tónleika á vegum Kammermúsíkklúbbsins í Bústaðakirkju
ásamt föngulegum hópi blásara. Á
efnisskránni eru verk eftir Telemann, Sjostakovitsj og Zelenka.
Hljóðfæraleikarar eru Hildigunnur
Halldórsdóttir, Bryndís Pálmadóttir,
Svava Bernharðsdóttir, Sigurður
Halldórsson, Hallfríður Ólafsdóttir,
Eydís Franzdóttir, Kristín Mjöll Jakobsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir.
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MENNING FRETTABLADIDIS

(ËFSTILLT ÅSLENSK
H¹DRAMATÅK
Í aðdraganda þess að Leikfélag
Reykjavíkur tók verkið Dag vonar
til sýninga á ný var meðal annars
rætt um hvort verkið væri „íslensk
klassík“. Ef íslenskir leikhúsgestir hefðu sterka hefðarvitund væri
svarið við þessari spurningu vafalítið jákvætt en að mínu mati er
slík vitund lítt áberandi meðal
þorra þeirra sem sækir leiksýningar hérlendis. Klassík er sí-gild
og í því felst ekki aðeins að viðfangsefni verka eigi alltaf við
heldur að verkið „lifi“ með þjóðinni. Það eru fá leikrit sem koma
upp í hugann sem fallið gætu alveg
að þeirri skilgreiningu – margir
kannast
við
Útilegumennina,
Fjalla-Eyvind og Stundarfrið en
þeim fækkar sem hafa séð verkin
með eigin augum. Þau eru ekki
sýnd og af einni ástæðu sérstaklega – spurningunni um hvort þau
eigi erindi við íslenska leikhúsgesti í dag?

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

3ÎGULEGA LJËSIÈ
Verk Birgis Sigurðssonar var
fyrst sýnt á afmæli Leikfélags
Reykjavíkur árið 1987. Nú tuttugu
árum síðar er verkið fært á fjalir
íslensks atvinnuleikhúss á ný.
Íslensk leikrit eru iðulega einnota
og því fagnaðarefni að verki sé
gefið annað tækifæri en í ljósi
fyrrgreinds hefðarleysis set ég á
ný spurningarmerki við erindi
þess við leikhúsgesti dagsins í
dag. Fyrir mér var sýningin áhugaverðust í ljósi sögunnar, verkið
fyrst og fremst forvitnilegt vegna
þess hvað það var okkur þá – tímamótaverk sem talaði sterkt til
áhorfenda sinna, vakti spurningar
og deilur sem færðu okkur nær
því sem við erum í dag.
+RAFTUR OG LJËÈR¾NA
Þetta er samt krassandi stykki.
Dagur vonar er stofudrama þar
sem togstreita innan óvenjulegrar
fjölskyldu ýtir persónum verksins
fram á háskalega hengibrún. Þar
takast á hugmyndir um skilgreiningu fortíðarinnar, geðsýkinnar,
listarinnar og fjölskyldubandanna
en framsetning þeirra er ekki
beinlínis „fersk“ eins og hún var
mögulega á níunda áratugnum.
Texti Birgis Sigurðssonar er enn
mjög kraftmikill og fallega ljóðrænn og í sýningunni vaknaði
hann til lífsins í meðförum frábærra leikara. Birgir skrifar rosa-
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leg samtöl og húmanískur mannskilningur hans sem höfundar skín
í gegnum hverja einustu persónu,
þrátt fyrir áherslu á breyskleika
mannskepnunnar vekur Dagur
vonar bjartsýni eins og önnur verk
hans.
Leikstjórinn, Hilmir Snær
Guðnasson, velur að halda sögutíma verksins óbreyttum. Einu
vísanirnar til hans felast í sviðsetningunni sjálfri, leikmynd og
búningum auk þess sem kaldastríðsóttinn og atómsprengjufárið
svífa yfir vötnum. Nálgun Hilmis
er hófstillt og settleg, hann fer
mjúkum höndum um þetta verk og
mér er nær að halda að áherslur
hans séu á hliðstæðri bylgjulengd
við þær fyrstu.

+AMELLJËN OG STJÎRNUR
Leikhópurinn og aðrir aðstandendur verksins standa sig með
ágætum. Að öðrum ólöstuðum
verð ég að taka ofan fyrir Sigrúnu
Eddu Björnsdóttur sem leikur
móðurina og ástkonuna Láru. Hún
er einfaldlega uppáhaldsleikkonan mín núna og fær fullt hús
stjarna. Tök hennar á hinni sterku
en jafnframt útlifuðu og buguðu
konu voru aðdáunarverð. Mér
varð hugsað til frammistöðu hennar í Sporvagninum Girnd og
Stjörnum á morgunhimni og gleðst
yfir því að hún fái tækifæri á að
glansa í íslensku leikriti líka í bitastæðu hlutverki við sitt hæfi.
Syni Láru leika Rúnar Freyr
Gíslason og Gunnar Hansson.
Hlutverk þeirra beggja kalla á
fjölhæfan leikara, þumbinn og
verkfallsvörður leynir á sér og hið
ofurnæma skáld reynist forhertara en við fyrstu sýn. Rúnar Freyr
skilar kamelljóninu Reyni með
afbrigðum vel, mér fannst hann
einkar sannfærandi og samleikur
hans við konurnar tvær – móðurina og hina umhyggjusömu Guðnýju á efri hæðinni – var eftirminnilegur.
Gunnar
fær
vandasamt hlutverk ungskáldsins
Harðar og fer grínleiðina. Reyndar er það kærkomið í samhengi
við hádramatíkina í verkinu að
geta skellt aðeins upp úr en þó
þvælist spaugarinn aðeins fyrir
þegar hitinn hleypur í skáldið. Það
er eins og kveikiþráðurinn hans sé
ósannfærandi stuttur.
"ËKSTAFLEG GÅSLING
Dótturina Öldu leikur Birgitta
Birgisdóttir en hlutverk hennar er
gífurlega mikilvægt þótt hún segi
fátt. Sjúkdómur Öldu heldur heimilisfólkinu í bókstaflegri gíslingu
og hún er líka áminning fortíðarinnar og allra synda hennar og
glötuðu tækifæra. Ég var heilluð
af frammistöðu Birgittu, sakleysi
hennar, raddbeitingunni og svipbrigðunum sem hún ljáði Öldu en
að sama skapi fannst mér erfitt að
horfa upp á það hvernig „geðsýkisköstin“ voru sviðsett. Það var
eitthvað svo fyrirsjáanlegt að láta
hana hlaupa um með skaftpott og
rymja eins og naut. Eins í mónalógunum hennar þegar ljósin eru
tekin niður og leikið einmana
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$AGUR VONAR EFTIR "IRGI 3IGURÈSSON
,EIKARAR %LLERT ! )NGIMUNDARSON
3IGRÒN %DDA "JÎRNSDËTTIR (ANNA
-ARÅA +ARLSDËTTIR 2ÒNAR &REYR
'ÅSLASON 'UNNAR (ANSSON "IRGITTA
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+RAFTMIKIÈ VERK F¾R K¾RKOMIÈ EN OF
FYRIRSJ¹ANLEGT FRAMHALDSLÅF

selló-stef gat ég lítið annað en
dæst.
Ellert A. Ingimundarson leikur
óbermið Gunnar sem er elskhugi
Láru en vera hans á heimilinu
gerir það að enn meira átakasvæði
en áður. Lostafull samskipti hans
við Láru eru þyrnir í augum
bræðranna og Guðnýjar og hann á
í stöðugri valdabaráttu sem sníkjudýrið á heimilinu. Ellert leikur
alkóhólistann mjög vel en hann
var síður sannfærandi í hlutverki
ofbeldismannsins, næstum of dagfarsprúður til að lýsa þessari
grimmd sem grípur hann. Samleikur hans og Sigrúnar Eddu var
góður en ég gat vart orða bundist í
lokaatriðinu þar sem heldur keyrði
um þverbak í dramatíkinni.
Hanna María Karlsdóttir gerir
hvað hún getur úr litlítilli rullu
Guðnýjar. Hún er stuð- og stuðningspúði fyrir alla fjölskylduna,
trúlegur klettur í öllu þessu ölduróti.

&RAMHALDSLÅF
Heildarmynd verksins var í hæfilegum stíl við áherslurnar, leikmyndin hagleg en helst til of stór
– maður fann lítt fyrir þrengslunum þótt innilokunin væri augljós.
Gervi og búningar voru til prýði
og aldrei til trafala. Lýsingin var
lítið nýtt í þessari sýningu nema í
fyrrgreindum vörpunum á Öldu og
hefði að ósekju mátt undir-stinga
drungann. Tónlist Egils Ólafssonar
fannst mér notaleg og viðeigandi
en hún fjaraði of skarpt inn og út
og á milli stefjanna varð suðið í
kösturunum næstum óþægilega
áberandi.
Leikritið Dagur vonar er hluti
af hefð sem við hömpum sjaldan.
Ef við ætlum á annað borð að tala
um klassík í samhengi við íslenskt
leikhús ættum við að vera miklu
duglegri að dusta rykið af fleiri
verkum, gefa þeim framhaldslíf,
gagnrýna þau og endurskoða á
skapandi hátt. Hefðin er gagnslaus
ef við stillum henni upp og mænum
bara á hana af skilyrðislausri aðdáun á þeim örfáu tyllidögum sem
„menningararfurinn“
er
til
umræðu.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR
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Toppmyndin á Íslandi í dag!

Gagnrýni. baggalútur.is

BEINT Á TOPPINN Í USA!

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL
“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur
farsi sem sendir áhorfendur brosandi
út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

APOCALYPTO
kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5, 8 og 10.55
THE BLACK DAHLIA
kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE
kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.40
ERAGON
kl. 1.20, 3.30 og 5.45 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 2
MÝRIN
kl. 2 og 5.50 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 1.30

APOCALYPTO
LITTLE MISS SUNSHINE
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
CASINO ROYALE
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
ERAGON
BORAT

kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 B.I. 10 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO

kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA

KÖLD SLÓÐ
TENACIOUS D
ERAGON

kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 4 og 6 B.I. 10 ÁRA

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4

450 kr. í bíó!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Patrick Amos Buckley Waits?
Á hverju ári í janúar rekst maður
á plötur eins og þessa, sem er
stórkostleg en var samt af einhverjum ástæðum hvergi að finna
á árslistum gagnrýnenda.
Það þýðir engan veginn að
platan sé eitthvað síðri en þær
sem þar voru, heldur er magn
útgefinna titla á hverju ári bara
orðið svo gífurlegt að jafnvel þau
okkar sem kafa djúpt eftir nýrri
tónlist neyðumst til að sætta
okkur við að sjá aðeins topp ísjakans hvert ár.
Þessi ungi maður, Patrick Watson, er frá Kanada og heimsótti
okkur nú síðast á Iceland Airwaves-hátíðina. Hann spilaði meira
að segja með mér á tónleikum í 12
tónum á föstudeginum, en samt
náði ég einhvern veginn að missa
algjörlega af honum. Alveg magnað hvað maður getur verið blindur fyrir umhverfi sínu þegar
maður er með hausinn upp í eigin
rassgati.
Ímyndið ykkur bara að vísindamenn gætu blandað saman erfða-

vísum þekktra tónlistarmanna og
skapað nýjan einstakling með
hæfileika allra hinna. Patrick,
sem leikur á píanó og syngur, væri
þá eðalblanda af Tom Waits, Isaac
Brock úr Modest Mouse, Tori
Amos og Jeff Buckley. Hann hefði
erft lagasmíðahæfni Isaacs, putta
Tori, næmi Waits fyrir ævintýralegum útsetningum og raddbönd
Buckley. Já, ég geri mér fulla
grein fyrir því að þetta eru svakalegar samlíkingar, en pilturinn á
inni fyrir þeim. Hann er þó ekkert
í stöðugum raddfimleikum, eins
og hinn tilfinninganæmi Buckley,
en sýnir þó getu sína af og til eins
og í laginu frábæra Luscious Life.
Annað frábært lag á plötunni heitir The Storm, myndmál þess og
útsetning er svo sterk að það er
ómögulegt að hlusta á það án þess
að bíósýningarvélin í hausnum
fari af stað.
Eins og oft vill verða með plötur snillinga, eru þær nokkuð
þungur biti að kyngja í fyrstu.
Þannig
er
þetta
vissulega
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Þegar hann heimsótti okkur á Airwaves hafði enginn hugmynd um
hver hann var, en Patrick Watson
er undrabarn og þessi nýja plata
hans meistarastykki.
þunglamaleg plata á köflum og ég
get vel ímyndað mér að fjöldi
fólks eigi eftir að gefast upp áður
en platan getur haft teljandi áhrif
á þá. Þetta er plata sem maður
verður að tyggja svolítið vel áður
en hægt er að renna henni niður í
maga. Hér er of mikið af upplýsingum, og heilinn þarf einfaldlega
tíma til þess að vinna almennilega
úr þeim.
En ef þið gefið þessu tíma, þá
eignist þið plötu í safnið sem
ykkur á eftir að þykja vænt um til
æviloka, og jafnvel lengur.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

"/2!4 3ACHA "ARON #OHEN Å HLUTVERKI SJËNVARPSMANNSINS "ORAT

Erfitt að leika Borat
Sacha Baron Cohen, sem hefur
slegið rækilega í gegn sem Borat
frá Kasakstan, segir það hafa
tekið sinn toll að leika sjónvarpsmanninn sérstæða.
Sérstaklega hafi það verið erfitt þá mánuði sem tökur á myndinni stóðu yfir því þá þurfti hann
stanslaust að vera í karakter.
Þegar kvikmyndin var frumsýnd
þurfti hann síðan að halda hlutverkinu áfram í nokkra mánuði í
viðbót í kynningarskyni.

Við tökurnar neitaði hann
meira að segja að þvo gráu jakkafötin sín og að nota svitalyktareyði til að auka á raunveruleika
persónunnar. „Þetta var mjög erfitt,“ sagði hinn 35 ára Cohen. „Ég
varð að vera svona dag og nótt,
vegna þess að ef minnsta smáatriði hefði breyst hjá mér hefði ég
gert þá tortryggna. Meira að
segja þegar ég fór á klósettið
þurfti ég að fara þangað sem
Borat.“

Manson kominn
með nýja kærustu
Rokkgotinn Marylin Manson er
víst búinn að næla sér í nýja kærustu, hina nítján ára gömlu Evan
Rachel Wood en sjálfur á Manson
tvö ár í fertugt. Hann skildi við
eiginkonu sína, Ditu Von Teese, í
desember en hjartaknúsarinn var
ekki lengi að finna ástina á ný.
Að sögn var eiginkonan fyrrverandi orðin þreytt á gjálífi
bónda síns auk þess sem henni
fannst hann og Wood orðin of náin.
„Dita er miður sín, hún átti ekki
von á þessu,“ segir vinur hjónanna.
Evan Rachel Wood er leikkona
og sló í gegn fyrir fáum árum í
myndinni Thirteen þar sem hún
lék á móti Holly Hunter. Hún og
Manson hafa að sögn verið vinir
lengi. Á vefsíðu sinni segist Manson hafa kynnst Wood þegar hann
bað hana að leika í hryllingsmyndinni Phantasmagoria: The Visions
of Lewis Carroll.
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AÈ MATI FYRRVERANDI EIGINKONU HANS

SPARBÍÓ 450
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á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EEE
A.Ó. SIRKUS

EKKI MISSA
AF ÞESSARI!

EEEE

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND...

BS. FBL

EEEEE

GEGGJUÐ GRÍNMYND

BAGGALUTUR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

EEE

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM

Þ.J. -FBL

Háskólabíó
THE PRESTIGE

kl. 3 - 6 - 9 - 10:20

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI
B.i.12

DÉJÁ VU

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

B.i.16

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

THE HOLIDAY

B.i. 7

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3

Leyfð

KÖLD SLÓÐ

B.i. 16

kl. 5:30 - 8

kl. 3 - 5:50 - 8

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

EEEE
KVIKMYNDIR.IS

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1 - 2:10-3:20-5:40 Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 3:20 - 8 - 10:40

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH

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

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

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 8 - 10:40

B.i.16

THE CHILDREN OF MEN

kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:40

THE PRESTIGE VIP

B.i.12

kl. 6 - 8:30 - 11

/ KEFLAVÍK
THE PRESTIGE

kl. 8 - 10:30

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30

HAPPY FEET m/ísl. tali

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:20 - 3:40 - 5:50

kl.1:30

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

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

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl.1:30

Leyfð

SAMbio.is

/ AKUREYRI
B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8 - 10:20

B.i. 12

kl. 2

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali

kl. 5:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU m/ísl. tali

kl. 2

Leyfð

ARTHUR AND... m/ensku tali

kl. 2 - 4

Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali

kl. 4

Leyfð

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

EMPLOYEE OF THE M...

kl. 5:50 - 8

B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i.16

DÉJÁ VU

kl. 10:30

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10

B.i. 7

THE CHILDREN OF MEN

kl 8 - 10:20

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 2

Leyfð

-INIMALÅSKUR Å -ADRÅD
Ástralski tónlistarmaðurinn
Ben Frost heldur tónleika á
listahátíð í Madríd 2. febrúar næstkomandi. Ben gefur
út hjá Bedroom Community
sem er útgáfufyrirtæki
Valgeirs Sigurðssonar.

Ben mun á hátíðinni flytja nýtt
tónverk, I Lay My Ear to Furious
Latin, sem hann samdi fyrir sex
gítara og býflugnabú. Verkið er
flutt utandyra þar sem viðarstaflar eru á víð og dreif um ákveðið
svæði og í hverjum stafla er mismunandi hljómur. Að auki hafa
þeir allir einn sameiginlegan
hljóm.
Ben var valinn úr þúsundum
flytjenda og er verkið eitt af fjórum tónverkum sem verða flutt á
hátíðinni. Alls munu sjö listamenn af ýmsum toga taka þátt í
hátíðinni.

%INFALT HUGTAK ¹ STËRUM SKALA
Ben, sem hefur verið búsettur
hér á landi í tvö ár, er mjög
ánægður með að hafa fengið boð
um að flytja verkið og segir það
mikinn heiður bæði fyrir sig og
Ísland. „Ég var í mánuð að semja
það og þetta er frekar minimalískt verk,“ segir hann. „Þetta er
einfalt hugtak sem er framkvæmt
á stórum skala. Ég hlakka mikið
til og það verður gaman að sjá
hvernig þetta kemur út.“
4IL .EW 9ORK OG STRALÅU

Skráðu þig á

SAMbio.is
"%. &2/34 STRALSKI TËNLISTARMAÈURINN "EN &ROST ER ¹ LEIÈINNI TIL -ADRÅD Å BYRJUN

FEBRÒAR

Nýjasta plata Bens Frost, Theory
of Machines, kom út hér á landi í
fyrra. Nýja verkið er þó ekki að
finna á henni. Platan er væntanleg í dreifingu víða um heim í
mars og ætlar Ben að nota tækifærið og ferðast um heiminn til
að kynna plötuna. Fer hann meðal
annars til New York í mars og til
heimalands síns Ástralíu.

!LÖJËÈLEGUR LISTAMAÈUR
Auk sóló-verkefna sinna vinnur
Ben verk sín á alþjóðlegan hátt í
ýmsum myndum, svo sem í tengslum við gallerí-innsetningar, tónsmíðar fyrir kvikmyndir, auk
dans- og margmiðlunaruppsetningar.
Hann hefur meðal annars

&2¡44!",!¨)¨2«3!

samið tónlist fyrir Íslenska dansflokkinn og starfað með fjöllistahópnum Cicada. Að auki hefur
Ben unnið sem upptökustjóri og
gert endurhljóðblandanir á tónlist fyrir listamenn á borð við
Björk, Steintrygg, Neotropic,
Lawrence English, Stars Like
Fleas og Ai Yamamoto.

3AMSTARF Å 'RËÈURHÒSINU
Ben hefur starfað náið með Valgeiri Sigurðssyni, forsprakka
Bedroom Community, í hljóðveri
hans Gróðurhúsinu. Á Theory Of
Machines nýtur Ben einmitt fulltingis Valgeirs, auk Sigtryggs
Baldurssonar trommuleikara, og
Hildar Guðnadóttur knéfiðluleikara.
FREYR FRETTABLADIDIS

Depp kvikmyndar Litvinenko
Framleiðslufyrirtæki
Johnny
Depp, Infinintum Nihil, ætlar að
kvikmynda óútgefna bók byggða á
ævi KGB-útsendarans Alexander
Litvinenko.
Bókin nefnist Sasha´s Story:
The Life and Death
of a Russian Spy.
Var það framleiðandinn
Warner Bros
sem
tryggði
sér kvikmyndaréttinn
að
bókinni

og munu Depp og félagar sjá um
að koma myndinni á koppinn.
Litvinenko lést í London í nóvember í fyrra eftir að eitrað
hafði verið fyrir honum. Áður
en hann dó sakaði hann ríkisstjórn Vladimir Pútín, forseta
Rússlands, um að hafa eitrað fyrir
sér. Neitaði stjórnin því ávallt.
Alan Cowell, sem starfar
fyrir New York Times í
London, mun skrifa bókina um njósnarann. Segir
hún frá ævi hans áður en
eitrað var fyrir honum
og frá síðustu dögum
hans. Er bókin væntan,)46).%.+/ +'" ÒTSEND

ARINN SAKAÈI RÒSSNESK
STJËRNVÎLD UM AÈ HAFA EITRAÈ
FYRIR SÁR

leg til útgáfu seinna
á árinu.
Ekki
hefur
verið ákveðið
hvort Johnny
Depp muni
fara með hlutverk Litvinenko.

SparBíó* — 450kr

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

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

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

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

*/(..9 $%00

+VIKMYNDALEIKARINN
KN¹I MUN GERA MYND
EFTIR BËK UM ¾VI
!LEXANDERS ,ITVIN
ENKO

SparBíó*

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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 (RËS VIKUNNAR
 F¾R (3¥ FYRIR Ö¹ UMGJÎRÈ SEM LIÈIÈ ER AÈ BÒA TIL Å KRINGUM
HANDBOLTALANDSLIÈIÈ 3TOFNUN STUÈNINGSMANNASAMTAKANNA
ER TIL MIKILLAR FYRIRMYNDAR OG EKKI SÅST S¹ J¹KV¾ÈI ANDI
SEM REYNT ER AÈ HALDA ¹ LOFTI (EIMASÅÈAN IBLIDUOGSTRIDU
IS ER EINNIG VEL UNNIN OG F¾RIR STUÈNINGSMENN OG
LEIKMENN N¾R HVOR ÎÈRUM 6ONANDI AÈ FËLK VERÈI DUGLEGT
VIÈ AÈ SENDA STR¹KUNUM J¹KV¾ÈAR KVEÈJUR Å GEGNUM
HEIMASÅÈUNA MEÈAN ¹ (- STENDUR
(ANDBOLTAUNNENDUR KUNNU GREINILEGA
VEL AÈ META FRAMTAKIÈ OG FJÎLMENNTU
Å (ÎLLINA ÖÎKK SÁ SAMTÎKUNUM OG
BAKHJÎRLUM (3¥ -EGUM VIÈ BIÈJA
UM MEIRA AF SLÅKU
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(AUKAR ERU KL¹RLEGA LANGBESTIR

4E EÈA KAFFI (VORUGT

+VENNAKÎRFUBOLTI ER FÅNN BOLTI

5PP¹HALDSTËNLISTARMAÈUR %NGINN
¹KVEÈINN EN ÖESSA DAGANA ER ÁG AÈ
HLUSTA ¹ b&R¹ HEIMSENDAm MEÈ &ORGOT
TEN ,ORES

%F EKKI KÎRFUBOLTI HVAÈ Ö¹ &ËTBOLTI
&YRIRMYNDIN Å KÎRFUNNI -ICHAEL *ORDAN

+ËK EÈA 0EPSI 0EPSI
6ÎRN ER SKEMMTILEGUST
(VERT ER MARKMIÈIÈ !È KOMAST LANGT

%RFIÈASTI ÒTIVÎLLURINN TLI ÁG VERÈI
EKKI AÈ SEGJA +EFLAVÅK

%VRËPUKEPPNIN VAR MJÎG SKEMMTILEG OG
L¾RDËMSRÅK

6ERÈA (AUKAR TVÎFALDIR MEISTARAR
(AUKAR VERÈA TVÎFALDIR MEISTARAR

¶ITT LIÈ Å ."! "OSTON #ELTICS

SPORT FRETTABLADIDIS

¶UNGLAMALEG OG ANDLAUS
FRAMMISTAÈA LANDSLIÈSINS

5

$!'!2 ¥ (- ¥
¶µ3+!,!.$)

34%&!. +2%4:3#(-!2 %KKI MEÈ

¹ (-

3TEFAN +RETZSCHMAR

Þýskaland getur farið í úrslit
(!.$"/,4) Hornamaðurinn

snjalli Stefan Kretzschmar er
nánast búinn að afskrifa
þátttöku sína á HM en hann
var kallaður í hópinn á
dögunum. Kretzschmar er
meiddur og verður ekki búinn
að ná sér fyrir mótið. Hann
hefur gríðarlega trú á þýska
liðinu á HM og telur liðið geta
náð alla leið í úrslitaleikinn.
„Ég hef fulla trú á liðinu og
tel að liðið eigi að stefna á
úrslitaleikinn. Þetta er
hörkulið sem þarf ekki að bera
virðingu fyrir neinum,“ sagði
Kretzschmar sem hefur leikið
218 landsleiki.
HBG

Íslenska handboltalandsliðið olli fjölmörgum áhorfendum í Laugardalshöll
miklum vonbrigðum í gær með slakri frammistöðu gegn Tékkum. Fátt gekk
upp hjá stemningslausu íslensku liði og Tékkar unnu sanngjarnan sigur, 27-29.
(!.$"/,4) Frammistaða íslenska
landsliðsins gegn Tékkum í gær
gefur ekki góð fyrirheit fyrir
heimsmeistarakeppnina sem hefst
eftir tæpa viku. Strákarnir voru
heillum horfnir nánast allan leikinn og náðu engan veginn að sýna
sitt rétta andlit fyrir framan fjölmarga og mjög jákvæða stuðningsmenn liðsins. Tveggja marka
tap, 27-29, var niðurstaðan.
Liðin héldust í hendur nánast
allan fyrri hálfleikinn en Ísland
var þó ávallt skrefi á undan og
leiddi með einu marki í leikhléi,
16-15. Vörn Íslands í fyrri hálfleiknum var mjög slök og fyrir
aftan fann Roland Eradze sig
engan veginn en hann varði fimm
skot í hálfleiknum.
Stuðningsmenn
landsliðsins
vonuðust til þess að liðið myndi
sýna betri frammistöðu í síðari
hálfleik en því fór víðs fjarri. Þess
í stað versnaði leikur liðsins til
mikilla muna og þá sérstaklega
sóknarleikurinn sem var hvorki
fugl né fiskur. Tékkar tóku frumkvæðið og lönduðu tiltölulega
áreynslulausum sigri en þeir náðu
mest fjögurra marka forystu í
hálfleiknum.
Það sem olli mestum vonbrigðum í leik íslenska liðsins í gær var
hversu andlaus og þunglamalegur
leikur liðsins var. Liðið náði aldrei
upp almennilegri stemningu í
sínum leik en samt voru allar
aðstæður fyrir hendi – fjöldi
áhorfenda og góð stemning. Varnarleikurinn var ágætur á köflum í
síðari hálfleik, Birkir Ívar og

FALL FYRIR +RËTAÅU

Sola meiddur
(!.$"/,4) Hinn magnaði markvörður Króata, Vlado Sola, er
meiddur á öxl og mun ekki
leika með Króötum í riðlakeppni HM.
Lino Cervar landsliðsþjálfari er engu að síður með Sola í
landsliðshópi sínum og hann
vonast til að Sola verði með liðinu síðar í keppninni.
HBG

¥ '«,&).5 'UÈJËN 6ALUR OG FÁLAGAR OLLU

VONBRIGÈUM Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

 &,5') 2AGNAR «SKARSSON ¹TTI ¹G¾TA

INNKOMU EN N¹ÈI EKKI AÈ SETJA MARK SITT
¹ LEIKINN
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

²23,)4 '2$!'3).3
Vináttulandsleikur:
¥3,!.$ 4¡++,!.$

«,¥+52 3*,&5- 3¡2 «LAFUR 3TEF¹NSSON GETUR GERT MUN BETUR EN HANN SÕNDI Å G¾R

EN ¹HYGGJUEFNI ER HVERSU MIKIÈ HANN VIRÈIST HLÅFA ÎXLINNI

Ásgeir Örn áttu fína innkomu og
Guðjón Valur var ágætur. Þar með
eru jákvæðu hlutirnir upptaldir.
Það er verulegt áhyggjuefni
hversu fá mörk liðið skorar utan
af velli og ekki er það síður
áhyggjuefni hversu ragar skytturnar eru að skjóta á markið. Ólafur Stefánsson hlífir öxlinni við
hvert tækifæri og ef hann nær
ekki að koma með skotógnun er
liðið í vondum málum. Snorri var
nokkuð mistækur og svo kemur
lítið sem ekkert framlag af bekknum. Logi byrjaði ágætlega í vinstri
skyttunni en Arnór var ragur við

Íþróttir barna og unglinga
Hádegisverðarfundur

Hádegisverðarfundur ÍSÍ
Föstudaginn 19. janúar heldur Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
hádegisverðarfund í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal undir yfirskriftinni „Íþróttir barna
og unglinga“. Viðar Sigurjónsson sviðsstjóri Fræðslusviðs ÍSÍ mun fjalla um stefnu
ÍSÍ, sérhæfingu, íþróttaskóla o.fl.
Fundurinn hefst kl. 12:00 og mun standa til kl. 13:00. Aðgangur er ókeypis.
Frekari upplýsingar má finna á

www.isisport.is

   

-ÎRK ¥SLANDS SKOT  'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON
  3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON   ,OGI
'EIRSSON   SGEIR ®RN (ALLGRÅMSSON 
 «LAFUR 3TEF¹NSSON   3IGFÒS 3IGURÈS
SON   2ËBERT 'UNNARSSON   !LEXANDER
0ETERSSON  
6ARIN SKOT 2OLAND 6ALUR %RADZE  "IRKIR ¥VAR 'UÈ
MUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  'UÈJËN  «LAFUR ,OGI
3NORRI 
&ISKUÈ VÅTI  3NORRI  2ËBERT  3IGFÒS 'UÈ
JËN 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 4ÁKKA &ILIP *ICHA  $AVID *URICEK  *IRI 6ITEK
 *AN &ILIP  *AKUB 3ZYMANSKI  *AN 3OBOL 
4OMAS 2EZNICEK  $ANIEL +UBES  +AREL .OCAR 
6ARIN SKOT -ARTIN 'ALIA 
(RAÈAUPPHLAUP 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Hægt er að kaupa hádegisverð hjá café easy sem
staðsett er á jarðhæð Íþróttamiðstöðvarinnar

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

að skjóta á markið eins og í Danmörku. Það var Markús Máni ekki
en skot hans voru slök en hvorugur þeirra náði að skora í leiknum.
Með öðrum orðum þá voru
flestir í liðinu ólíkir sjálfum sér í
leiknum og þeir vita það manna
best sjálfir að þeir geta miklum
mun betur.
Það er vonandi að strákarnir
nái að rífa sig upp og sýni sitt rétta
andlit í dag. Til að það gerist verða
leikmenn að mæta mikið betur
stemmdir til leiks en þeir gerðu í
gær.
HENRY FRETTABLADIDIS

!2.«2 2!'52 !RNËR !TLASON HEFUR EKKI
FUNDIÈ SIG Å SÅÈUSTU LEIKJUM OG VIRÈIST
HR¾DDUR VIÈ AÈ SKJËTA ¹ MARKIÈ
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

¶AÈ VAR ÖUNGT HLJËÈIÈ Å LANDSLIÈSÖJ¹LFARANUM

Leikurinn mikil vonbrigði
(!.$"/,4) „Ég varð fyrir miklum
vonbrigðum með frammistöðuna,“
sagði Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari þungur á brún. „Vörnin í
fyrri hálfleik var dauð og engin
barátta. Það var eins og þetta væri
eitthvert skylduverkefni. Við
erum varla að skora mark utan af
velli og það er risaáhyggjuefni.“
Það var engu líkara en leikmenn liðsins væru þungir í leiknum eftir mikið álag. „Við erum
búnir að æfa mikið en það afsakar
samt ekki þessa frammistöðu. Óli

segist vera að batna í öxlinni en
það verður ekki litið fram hjá því
að hann hlífir öxlinni mikið en við
vonumst til að hann verði orðinn
góður þegar við komum til Þýskalands. Það verður að koma ógnun
að utan og ljósi punkturinn var
frammistaða Ásgeirs undir lokin
en við bíðum eftir að kvikni á Arnóri hinum megin,“ sagði Alfreð en
hvað gerir hann í dag?
„Ég ætlast til þess að menn sýni
meiri stemningu. Svo verður að
koma vörn og öguð sókn.“
HBG
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,EIKMENN OG STJËRAR TJ¹ SIG UM *OSÁ -OURINHO

Það yrði eftirsjá
að José Mourinho
Knattspyrnumenn og
knattspyrnustjórar tjáðu sig í gær
um Jose Mourinho, stjóra Chelsea,
sem mun hugsanlega hætta með
Chelsea-liðið næsta sumar samkvæmt breskum fjölmiðlum. Sir
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, er
einn þeirra sem segist munu sakna
Mourinho ef hann hættir.
„Ég yrði vonsvikinn ef hann
hætti. Ég hef notið félagsskapar
hans þegar við höfum hist eftir
leiki. Hann er skemmtilegur og
það er gaman að keppa við hann,“

&«4"/,4)
&!")/ #!0%,,/ 6ILL EKKI NOTA "ECKHAM
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

&ABIO #APELLO

Beckham spilar
ekki aftur
&«4"/,4) Fabio Capello, þjálfari

Real Madrid, gaf það út í gær að
David Beckham hefði leikið sinn
síðasta leik fyrir félagið.
„Beckham mun æfa með liðinu
en hann mun ekki spila. Hann
hefur alltaf verið fyrirmyndaratvinnumaður en það er ekki hægt
að stóla á mann sem er búinn að
gera risasamning við annað
félag,“ sagði Capello um hinn 31
árs gamla Beckham.
Þessi ummæli gætu breytt
miklu fyrir Beckham og nú er
jafnvel talað um að Beckham fari
fyrr til félagsins og hugsanlega
byrji hann að leika með liðinu í
apríl þegar keppni í MLSdeildinni hefst.
HBG

3P¾NSKUR MARKVÎRÈUR 3EVILLA

Skotinn niður
&«4"/,4) David Cobeno, mark-

vörður spænska liðsins Sevilla,
þurfti ekki bara að einbeita sér að
verja boltann í bikarleik gegn
Rayo Vallecano í vikunni því hann
varð sjálfur fyrir árásum æstra
áhorfenda. Um leið og leikurinn
hófst fór að rigna yfir hann
allkyns ávöxtum og matvörum.
Þegar Cobeno hætti að lítast á
blikuna leitaði hann aðstoðar
dómara leiksins. Dómarinn gat þó
lítið gert því sökudólgarnir voru
fyrir utan leikvöllinn.
„Ég hef aldrei upplifað annað
eins og er hneykslaður á þessum
móttökum. Það er örugglega
einhver búinn að tæma matarbúrið sitt,“ sagði Cobeno í viðtali við
Marca en hluti af skýringunni á
þessari meðferð gæti verið sú að
hann lék áður með Rayo Vallecano. Leikurinn endaði með
markalausu jafntefli og sem
betur fer fyrir David Cobeno þá
er seinni leikurinn spilaður í
Sevilla.
ËËJ

&2). &/2'®2¨5- $AVID 4REZEGUET OG

FÁLAGAR M¹TTU S¾TTA SIG VIÈ TAP
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

¥TALSKI FËTBOLTINN

Fyrsta tapið hjá
Juventus

sagði Ferguson og Didier Drogba,
framherji Chelsea, tekur í svipaðan streng.
„Það yrði mjög sársaukafullt að
missa hann. Það er ekki auðvelt að
missa góðan vin. Ég veit ekki
hvort það gerist en ef það er satt
þá er það leiðinlegt. Það verða
sögur áfram en vonandi verður
hann áfram,“ sagði Drogba. „José
er búinn að búa til ákveðna menningu hérna. Við elskum hvernig
hann þjálfar okkur.“
HBG

*/3¡ -/52).(/ %R Å MIKLUM METUM HJ¹ LEIKMÎNNUM SÅNUM SEM OG STJËRUM ENSKU
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,ÁTTIR SIGRAR TOPPLIÈANNA
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Enska úrvalsdeildin

Manchester United heldur áfram sex stiga forskoti á Chelsea á toppnum. Liverpool og Arsenal unnu bæði góða sigra en West Ham missti af sigri í blálokin.
Topplið ensku úrvalsdeildarinnar unnu létta sigra í gær
og forskot Manchester United á
Chelsea er því áfram sex stig.
Liverpool og Arsenal unnu bæði
fína sigra og eru í 3. og 4. sæti
eftir að Bolton náði aðeins markalausu jafntefli á móti Manchester
United í skelfilegum leik.
Manchester United var með
yfirburði frá byrjun gegn Aston
Villa og þeir Park Ji-sung og
Michael Carrick komu liðinu í 2-0
eftir 13 mínútur. Carrick lagði
síðan upp mark fyrir Cristiano
Ronaldo sem skoraði sitt þrettánda mark á tímabilinu en Aston
Villa náði að minnka muninn í
seinni hálfleik. „Við vorum mjög
góðir í fyrri hálfleik, spiluðum
góðan fótbolta og nýttum okkur
yfirburðina. Nú er einn leikur enn
að baki og við erum í góðri stöðu,“
sagði Alex Ferguson, stjóri United, eftir leik.
Chelsea vann sinn fyrsta sigur í
fimm leikjum þegar liðið vann
Wigan 4-0. Frank Lampard kom
liðinu yfir með marki beint úr
aukspyrnu, Arjen Robben skoraði
annað markið og Chris Kirkland
sendi fyrirgjöf hans síðan í eigið
mark áður en Didier Drogba skoraði sitt 14. mark á tímabilinu í uppbótartíma.
„Þrjú jafntefli í röð er ekki
venjulegt fyrir okkar lið og við
pressuðum meira í dag,“ sagði
Jose Mourinho, stjóri Chelsea,
eftir leik en hann var sérstaklega
ánægður með Robben. „Þegar
menn sjá hvernig Robben spilaði

&«4"/,4)
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gegn Wigan fyrir mánuði og svo
aftur í dag sést vel hvað við söknuðum hans um hátíðarnar,“ bætti
Portúgalinn við.
Liverpool rétti úr kútnum eftir
erfiða viku þar sem Arsenal sló
liðið með skömm út úr báðum bikarkeppnum. Liverpool vann 3-0
sigur á Watford en þetta var sjöundi sigur liðsins í átta síðustu
deildarleikjum. Craig Bellamy
kom liðinu yfir og Peter Crouch
gulltryggði sigurinn með mörkum
hvorum sínum megin við hálfleikinn. Rafael Benitez játti því að
hörð gagnrýni hafi haft áhrif. „Ég
var hissa á þessari hörðu gagnrýni
en við getum ekkert gert og verðum bara að halda áfram að vinna
okkar vinnu. Við þurftum að sýna
karakter og ég sá að mitt lið getur
vel stjórnað leik og skapað færi,“
sagði Benitez sem stillti í fyrsta
sinn upp þriggja manna framlínu
með þeim Crouch, Bellamy og
Dirk Kuyt.
Arsenal vann góðan 0-2 útisigur á Blackburn, Thierry Henry
lagði upp skallamark fyrir Kolo

Toure og skoraði síðan sjálfur
seinna markið. Henry er búinn að
skora í þremur leikjum í röð. Arsenal missti Gilberto Silva út af
með rautt spjald strax á 13. mínútu og spilaði því manni færri í 77
mínútur.
West Ham missti af tveimur
stigum þegar Philippe Christanval
tryggði Fulham 3-3 jafntefli með
marki í uppbótartíma. Eggert
Magnússon var örugglega orðinn
vongóður um sigur því Yossi
Benayoun kom liðinu tvisvar yfir.
Bobby Zamora var síðan rekinn
útaf áður en Christanval tók stigin
af svekktum leikmönnum West
Ham.
Hermann Hreiðarsson og félagar í Charlton komust yfir gegn
Middlesbrough en mistök okkar
manns kostaði liðið forustuna og
undir lokin tryggðu Boro-menn
sér 3-1 sigur. „Við verðum að spila
af fullum krafti ef við ætlum að
vinna og mér fannst við gera það
fyrstu 62 mínútur leiksins,“ sagði
Alan Pardew, stjóri Charlton.
ËËJ
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Sowell setti upp sýningu í DHL-höllinni

&«4"/,4) Juventus tapaði í gær

+®2&5"/,4) Besta körfuboltafólk

sínum fyrsta leik í ítölsku Bdeildinni þegar liðið tapaði 0-1
fyrir Mantova í toppslag deildarinnar. Sigurmarkið var sjálfsmark Robert Kovac eftir sjö
mínútna leik í seinni hálfleik.
Þetta var fyrsta deildartap
Juventus í 45 leikjum eða síðan
29. október 2005 þegar liðið lá
gegn AC Milan.
Með tapinu féll Juventus niður í
6. sæti, stigi á eftir Mantova og
þremur stigum á eftir Napoli sem
situr á toppnum. Juventus byrjaði
tímabilið með 9 stig í mínus
vegna hneykslismálsins sem
einnig sá til þess að liðið féll úr Adeildinni.
ËËJ

landsins hittist og gerði sér glaðan
dag í DHL-höllinni í gær þegar
Stjörnuleikur KKÍ fór fram í 19.
sinn. Erlendu leikmennirnir höfðu
betur gegn þeim íslensku þriðja
árið í röð en maður dagsins var
Þórsarinn Kevin Sowell sem var í
miklu stuði og sýndi frábær tilþrif
og magnaðar troðslur.
Þetta gerði hann bæði í leiknum sem og í sérstakri troðslusýningu í hálfleik. Sowell skoraði 27
stig í 142-120 sigri erlendu leikmannanna og var valinn maður
leiksins. Lamar Karim var með 18
stig og Nemanja Sovic hjá Fjölni
var með 15 stig fyrir erlenda liðið.
Hjá íslenska liðinu skoraði Kefl-

víkingurinn Magnús Þór Gunnarsson mest, eða 21 stig, Hreggviður
Magnússon úr ÍR var með 19 stig
og Pétur Már Sigurðsson úr Skallagrími skoraði 18 stig.
Shell-liðið undir stjórn Jóns
Halldórs
Eðvaldssonar
vann
Stjörnuleik kvenna í DHL-höllinni
í dag. Shell-liðið vann 112-76 sigur
á Iceland Express-liði Ágústs
Björgvinssonar.
Ifeoma Okonkwo, leikmaður
Hauka og Shell-liðsins, var valinn
maður leiksins en hún skoraði 23
stig á móti liði þjálfara síns. Keflvíkingarnir Birna Valgarðsdóttir
og Kesha Watson, voru einnig
atkvæðamiklar hjá Shell-liðinu,
Birna með 19 stig og Watson með

17. Hjá Iceland Express-liðinu
skoraði Tamara Bowie 12 stig og
þær Latrece Bagley og Ingibjörg
Skúladóttir skoruðu 11 stig hvor.
Axel Kárason úr Skallagrími og
Hildur Sigurðardóttir úr Grindavík unnu þriggja stiga keppnirnar
sem haldnar voru samhliða leikjunum. Axel fékk mestu samkeppnina frá félaga sínum í Skallagrímsliðinu, Dimitar Karadzovski
og Hildur þurftu bráðabana til
þess að tryggja sér sigur í úrslitunum á móti Stellu Rún Kristjánsdóttur úr ÍS.
ËËJ
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Beckham kemur til
þess að spila fótbolta
"%#+(!- (*«.). (ÁR Å VEISLU FYRIR
BRÒÈKAUP 4OMS #RUISE OG +ATIE (OLMES
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$AVID "ECKHAM

Ráðfærði sig
við Tom Cruise
&«4"/,4) David Beckham játaði í

viðtali í Bandaríkjunum í gær að
hann hefði ráðfært sig við
leikarann Tom Cruise áður en
hann tók ákvörðun um að taka
tilboði LA Galaxy.
„Ég talaði við Tom í um
klukkutíma í símann tvö kvöld í
röð. Að sjálfsögðu var ég að leita
ráða hjá honum enda er Tom vel
gefinn maður og góður vinur
minn. Það hjálpar mikið að eiga
vini í LA þegar við flytjum
þangað,“ sagði Beckham.
Beckham-hjónin eru vinafólk
Cruise-hjónanna og skemmst er
að minnast fjaðrafoksins er
Beckham fór í veislu til Cruisehjónanna kvöldið fyrir giftingu
þeirra en þá var talið að hann
hefði stungið af frá Real Madrid.
HBG

3UNDSAMBANDIÈ OG 3

Samningur um
forvarnir
35.$ Sundsamband Íslands og
SÁÁ hafa gert með sér tímamótasamning sem kveður á um að SÁÁ
fari með sérstaka forvarnarfræðslu inn í öll sundfélög á
landinu.
Fræðslan er ætluð þjálfurum,
starfsfólki og forsvarsfólki
félaganna og fjallar um fyrirmyndarhlutverk þessa fólks
gagnvart þeim börnum og
unglingum sem verið er að vinna
fyrir. Þá er fræðslunni einnig
beint að foreldrum sundfólks og
sundfólkið fær einnig sjálft
fræðslu þegar það verður eldra
en 13 ára.
ËËJ

&«4"/,4)
Eigendur bandaríska
knattspyrnuliðsins LA Galaxy
vörðu í gær þá ákvörðun sína að
kaupa David Beckham til félagsins. Tvennum sögum fer af verðmæti samningsins sem er þó að
minnsta kosti 9 milljarða króna
virði.
„Beckham kemur til þess að
spila fótbolta. Hann er ekki að
koma til að verða kóngur í skemmtanabransanum,“ sagði Tim Leiweke, forseti AEG, sem á LA
Galaxy.

„Beckham mun draga áhorfendur á völlinn og eignast fjölda
aðdáenda og svo mun verða meiri
áhugi á deildinni en nokkurn tíma
áður. Hans fyrsta skylda er þó að
gera liðið betra. Við gerðum samning við hann því hann er frábær
leikmaður og þar að auki á besta
aldri.“
Beckham hefur harðneitað því
að hann sé að koma til Bandaríkjanna út af peningum þótt hann játi
að upphæðin sem hann fær sé
svakalega há.
HBG

¥ '«¨2! 6).! («0) "ECKHAM SÁST HÁR ¹SAMT 4IM ,EIWEKE EIGANDA ,! 'ALAXY OG

UMBOÈSMANNINUM 3IMON &ULLER SEM STOFNAÈI 3PICE 'IRLS EN HANN ER TALINN EIGA
STËRAN Ö¹TT Å SAMNINGI "ECKHAMS VIÈ 'ALAXY
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2YÈIÈ FARIÈ AF 3TJÎRNUNNI
Stjarnan, Valur og Grótta eru efst og jöfn í DHL-deild kvenna. Stjarnan vann
góðan sigur á Haukum og hélt markahæsta liði deildarinnar í 15 mörkum.
(!.$"/,4) Stjarnan vann sex
marka sigur á Haukum, 21-15, í
DHL-deild kvenna og er nú eitt
þriggja liða á toppnum í deildinni
með jafnmörg stig og Grótta og
Valur. Stjörnuliðið hafði ágæt tök
á leiknum allan tímann, var þremur mörkum yfir í hálfleik, 11-8, og
komst sjö mörkum yfir í upphafi
seinni hálfleiks en slæmur kafli
hleypti Haukaliðinu aftur inn í
leikinn. Stjarnan vann hins vegar
síðustu 15 mínútur leiksins 5-1 og
tryggði sér mikilvægan sigur.
„Við höfum verið að ná hinum
liðunum eftir síðustu leiki og við
erum ánægð með að við séum
farin að sjá aðeins raunhæfari
stöðu í deildinni. Þetta er hörkubarátta milli okkar og Vals,“ segir
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari
Stjörnunnar. „Við skulum vona að
ryðið sé farið af okkur eftir vonbrigði í fyrsta leiknum eftir pásu
sem var á móti Val. Stelpurnar eru
farnar að sýna stöðugari leik og
eru búnar að spila frábæra 3:2:1
vörn í tveimur leikjum í röð,“
sagði Aðalsteinn en hann var
ánægður með vörnina. „Vörnin
var ótrúleg í þessum leik,“ segir
Aðalsteinn sem vildi hrósa tveimur leikmönnum sérstaklega. „Að
mínu mati var Ásdís Sigurðardóttir ásamt Florentinu langbestu
menn vallarins. Ásdís hefur ákveðið andlegt forskot á Ramune og
hefur alltaf gengið mjög vel að
spila á móti henni. Ég er ofboðslega heppinn að hafa slíkan varnarmann í mínu liði,“ sagði Aðalsteinn um Ásdísi Sigurðardóttur
en Ramune Pekarskyte skoraði
aðeins tvö mörk úr uppsettri sókn
þrátt fyrir að vera nánast ekkert
tekin úr umferð.
„Það er gaman að vera með

²23,)4 '2$!'3).3
DHL-deild kvenna
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svona stóran hóp og í dag gekk
þetta betur upp hjá öðrum leikmönnum en vanalega. Alina kom
sterk inn eftir að hafa verið í vandræðum og við fengum fullt af
mörkum frá henni,“ sagði Aðalsteinn og hrósaði einnig Jónu Margréti Ragnarsdóttur. „Jóna ætlar
að vera okkar örlagavaldur og hún
kom með mjög mörg mikilvæg
mörk fyrir okkur,“ sagði Aðalsteinn en Jóna bjó til dýrmæt mörk
fyrir Stjörnuliðið.
Haukaliðið átti í vandræðum í
sókninni
og
stórskytturnar
Ramune Pekarskyte og Sandra
Stojkovic skoruðu aðeins saman 4

mörk utan af velli. Erna Þráinsdóttir var best ásamt Helgu Torfadóttur sem átti ágæta spretti í
markinu.
„Við vorum alltaf að elta þær og
svo þegar við vorum að ná þessu
vantaði bara herslumuninn að við
kæmust aftur almennilega inn í
leikinn. Florentina varði vel á mikilvægum augnablikum og það er
gríðarlega gott fyrir þær að hafa
hana fyrir aftan sig. Þetta verður
erfitt hjá okkur því þetta var mikilvægur leikur en þetta er ekki
búið og hin liðin geta öll misstigið
sig líka,“ sagði Harpa Melsted,
fyrirliði Hauka.
OOJ FRETTABLADIDIS
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Af hverju þekkir Rami Mohamed ekki Guðjón Val?
-)+% 493/. (ÁR AÈ LÕSA HNEFALEIKABAR

DAGA
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-IKE 4YSON

Gæti fengið sjö
ára dóm
"/8 Hnefaleikakappinn Mike
Tyson hefur verið kærður fyrir
að aka undir áhrifum fíkniefna
sem og að hafa fíkniefni í fórum
sínum. Lögreglan fann kókaín á
Tyson og í bíl hans. Ef Tyson
verður fundinn sekur á hann yfir
höfði sér sjö ára fangelsi.
Samkvæmt dómsskjölum var
Tyson handtekinn er bíll hans
keyrði næstum á lögreglubíl.
Lögreglumaðurinn sem handtók
Tyson segir hnefaleikakappann
hafa játað að vera undir áhrifum
kókaíns og að vera háður efninu.
Árið 1992 var Tyson sakfelldur
í nauðgunarmálum og mátti dúsa
í fangelsi í þrjú ár fyrir vikið.
HBG

Engin íþrótt býr yfir jafn miklum
töframætti og knattspyrnan. Ég
fékk endanlega staðfestingu á
því í Tanger í Marokkó í síðustu
viku. Víða á kaffi- og veitingahúsum þar í borg má sjá fána F.C.
Barcelona
eða Real Madrid
hanga fyrir neðan myndina af
Mohamed VI konungi. Tennis,
Dakar-rallíið eða úlfaldahlaupið í
Sádi-Arabíu komast hins vegar
ekki upp á vegg.
Á göngu minni um markaðinn
í gamla borgarhlutanum barst
Eiður Smári venjulega í tal eftir
að kaupmenn og aðrir höfðu spurt
mig hvaðan ég væri og hvort ekki
mætti bjóða mér eitt og annað á
verði sem í raun var aðeins fyrir
útlendinga og ríka vitleysinga.
Björk og Sigur Rós tilheyra
hinsvegar menningu sem ekki á
upp á pallborðið í Tanger en töframáttur knattspyrnunnar virðir
engin menningarleg takmörk.

(VAÈ VERÈUR UM 3AVIOLA
En spænska deildin er þó ekki í

sínum fallegasta fasa um þessar
mundir. Nú er nefnilega vetrarmarkaðurinn í algleymingi og
sitja sumir undir tilboðaregni
meðan aðrir sitja við símann og
bíða eftir því að Eggert Magnússon eða einhver álíka slái á þráðinn.
Sviptingar geta orðið svo hraðar og miklar milli liða að það
minnir jafnvel á íslenska fjölmiðlamarkaðinn.
Til dæmis vissi Javier Saviola
varla með hvoru liðinu hann átti
að keppa þegar Espanyol og Barcelona öttu kappi í gær.
Kanínan, eins og hann er oftast
kallaður, er vissulega á samningi
hjá Barcelona en tilboðið frá
Espanoyl sem hann fékk rétt fyrir
leik var með fullt af gulrótum.
Svo eru bæði lið frá Börsungaborg svo hann þarf ekki að pakka
saman hvernig sem fer.

3TJÎRNURNAR REYTAST AF 2EAL -ADRID
Beckham er nú loks búinn að telja
núllin á tilboðinu frá Los Angeles

Galaxy svo kappinn fer með frú
og familíu til Kaliforníu í sumar.
Ronaldo er hins vegar enn að velta
vöngum yfir tilboðinu frá sádiarabíska liðinu Al Ittihad.
Cassano hefur að undanförnu
verið í einskonar skammarkrók
hjá landa sínum Capello þjálfara
fyrir að segja hann vera ósvífinn
svo nú vill hann komast burt og
jafnvel Raúl Bravo gæti verið á
förum.
Í staðinn fyrir þessi stóru nöfn
eru komnir þrír ungir menn frá
Suður-Ameríku; þeir Marceló,
Higuaín og Gagó. Meira að segja
mamma þeirra man varla hvað
þeir heita! (Svo ég grípi nú til
þessa gríska máltækis.)

4ÎFRAM¹TTUR KNATTSPYRNUNNAR
En talandi um knattspyrnumenn á
markaðnum. Ég kom við í fatahreinsun Rami Mohamed á markaðnum í gamla borgarhlutanum í
Tanger.
Ég var ekki að fara með kuflinn
minn í hreinsun heldur hékk þar

!"$%,/5!(%$ /' 2!-) -/(!-%$ ¥
%&.!,!5')..) ¥ 4!.'%2 -YNDIN AF %IÈI

3M¹RA ER UPPI TIL VINSTRI

uppi mynd sem dró athygli mína.
Innan um myndir af Zidane, Buffon, Figo og fleiri stjörnum hékk
mynd af okkar manni: Eiði
Smára.
Rami Mohamned kannaðist
hins vegar ekkert við Guðjón Val
sem þó var valinn íþróttamaður
ársins. Slíkur er töframáttur
knattspyrnunnar!
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%IN ALLRA FR¾GASTA BARNASTJARNA SÎG
UNNAR &¾DDIST ¹RIÈ  Å .EW 9ORK
EN HANN ¹ SEX SYSTKINI (ANN KOM VIÈ
SÎGU Å LEIKRITUM AÈEINS FJÎGURRA ¹RA
GAMALL OG LÁK FYRST Å KVIKMYNDUM
¹TTA ¹RA RIÈ  LÁK HANN
SÅÈAN Å (OME !LONE SEM SLË Å
GEGN EN MYNDIN VERÈUR SÕND
¹ 3TÎÈ  "ÅË Å DAG .¾STU ¹R
¹ EFTIR LÁK HANN Å VINS¾LUM
MYNDUM ¹ BORÈ VIÈ -Y 'IRL
OG SËPAÈI AÈ SÁR PENING
UM %FTIR ÖAÈ HEFUR FR¾GÈ
ARSËL HANS FALLIÈ HRATT
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Fjölburafans
¶AÈ SEM HELST BER FYRIR AUGU ¹ LJËSVAKAMIÈLUNUM ERU L¾KNAÖ¾TT
IRNIR ÖRÅR LÎGFR¾ÈINGAÖ¹TTURINN OG RAUNVERULEIKAÖ¾TTIRNIR TËLF 
MIÈVIKUDÎGUM ERUM VIÈ UPPTEKIN AF ÒTLITINU OG Ö¹ GETUM VIÈ HORFT
¹ RAUNVERULEIKAÖ¹TT UM LÕTAL¾KNINGAR LEIKIÈ EFNI UM LÕTAL¾KNINGAR
OG !MERICAkS .EXT 4OP MODEL SEM ER ¹ SINN H¹TT MJÎG HVETJANDI
FYRIR HINA VENJULEGU STÒLKU AÈ GANGAST UNDIR EINHVERS KONAR LÅKAMS
MËTUNARAÈGERÈIR !È MINNSTA KOSTI AÈ TAKA MATAR¾ÈIÈ HARKALEGA Å
GEGN .OKKUÈ SEM FER ALGERLEGA ÒT UM ÖÒFUR HJ¹ KONUM SEM GANGA
MEÈ FJÎLBURA
6EL ¹ MINNST ÒR LJËSVAKAHEIMUM ER ÖAÈ ANNARS AÈ FRÁTTA AÈ ÖAÈ
ER INNI HJ¹ SJËNVARPSSTJÎRNUNUM AÈ EIGA TVÅBURA "¾ÈI -ARCIA #ROSS
SEM LEIKUR HINA KALDHREINSUÈU "REE Å !ÈÖRENGDUM EIGINKONUM
OG 0ATRICK $EMPSEY SEM VIÈ ÖEKKJUM BETUR SEM $R -C$REAMY ÒR
'REYkS !NATOMY EIGA VON ¹ TVÅBURUM ¹ ¹RINU %KKI HVORT MEÈ ÎÈRU
SAMT *USTIN #HAMBERS SEM LEIKUR !LEX +AREV Å Ö¹TTUNUM ¹ TVÅBURA
OG ER TVÅBURI SJ¹LFUR &LEIRI FR¾GIR SEM EIGA EÈA HAFA ¹TT TVÅBURA ERU
!L 0ACINO *ULIA 2OBERTS $ENZEL 7ASHINGTON $ONALD 3UTHERLAND
+IEFER SONUR HANS ER TVÅBURI -ARGARET 4HATCHER OG 7ILLIAM 3HAKE

%++) -)33! !&

"EIN ÒTSENDING FR¹ KEPPNI Å RISASVIGI KVENNA

 *ËN «LAFS E
 3PAUGSTOFAN E
 /RHAN 0AMUK E
 4ÅU FINGUR 
  MANNESKJA E
 *ÒDASARGUÈSPJALLIÈ E 4HE ,OST
'OSPEL OF *UDAS
#HEAPER BY THE $OZEN

34®¨  "¥«



T



 ,ITHVÎRF E 
 ,ANDSLEIKUR Å HANDBOLTA ¥SLAND
4ÁKKLAND Å ,AUGARDALSHÎLL

¥SLAND

4ÁKKLAND 2²6

 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 ,EIRKARLINN MEÈ GALDRAHATTINN
 4ÎFRAHRINGURINN
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 4ÅU FINGUR 
 ,OVISA OG #ARL -ICHAEL 
 (ELGARSPORTIÈ
 2UGL ÒT Å EITT 5N PUR MOMENT DE
ROCKlN ROLL &RÎNSK BÅËMYND FR¹ 

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
*OHN ,ENNON 3)2+53

 &ULL #OURT -IRACLE
 #HEAPER BY THE $OZEN
 (OME !LONE !LEINN HEIMA
 ,ACKAWANNA "LUES
 &ULL #OURT -IRACLE
 #HEAPER BY THE $OZEN
 (OME !LONE !LEINN HEIMA
 ,ACKAWANNA "LUES
 "ARAN
 3PARTAN "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4RAUMA "ÎNNUÈ BÎRNUM
 "ARAN

T





 DAYS 3+*2 %)..

 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR 
 0OCOYO
 7ILLIAMS 7ISH 7ELLINGTONS
 !DDI 0ANDA
 "ARNEY
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 'RALLARARNIR
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR HANS
 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 "RATZ
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN &ATHER OF THE 0RIDE
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .EIGHBOURS E
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN E

 3V¾SNUSTU EYÈSLUSEGGIR Å (OLLY
WOOD

 -ARTHA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S
 3J¹LFST¾TT FËLK
 #OLD #ASE  «UPPLÕST M¹L
,IÈIÈ DREGUR GAMALT ËUPPGERT M¹L UPP ¹
YFIRBORÈIÈ SEM SNÕR AÈ KONU ÒR BANDARÅSKA
HERNUM EN GERVIÒTLIMUR HENNAR FINNST Å ¹
3COTTY HEIMS¾KIR GAMLAN BRËÈUR Å TENGSL
UM VIÈ M¹LIÈ OG VIÈ ÖAÈ RIFJAST UPP ERFIÈAR
MINNINGAR ÒR ¾SKU ÖEIRRA

 .UMBERS  4ÎLUR
 4HIEF ,/+!¶4452 
  MÅNÒTUR
 8 &ACTOR 
 $OWN 7ITH ,OVE STSÕKI 2ËM
ANTÅSK GAMANMYND SEM GERIST Å .EW 9ORK

 &ALLEN  «FÎGUR FORTÅÈ (ÎRKU
SPENNANDI FRAMHALDSMYND "ÎNNUÈ BÎRN
UM

 &ALLEN 
 #OLD #ASE  «UPPLÕST M¹L
 3J¹LFST¾TT FËLK
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 4EKINN E
 !MERICAN $AD  E
 3TAR 3TORIES E 'AMANÖ¾TT
IR ÖAR SEM GERT ER GRÅN AÈ STJÎRNUNUM OG
LÅFI ÖEIRRA

 "RAT #AMP 53! E (VAÈ GERIR ÖÒ
VIÈ UNGLING SEM AÈ BLËTAR ÖÁR BRÕTUR LÎG OG
HLUSTAR EKKI ¹ NEITT SEM ÖÒ SEGIR

 4RADING 3POUSES E %R GRASIÈ
GR¾NNA HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA
SIG TIL OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF ÖEIRRA EKKI NËGU
GOTT EÈA ERU ÖAU VANÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST
MEÈ NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR
OG FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR
 3EINFELD E  
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3EINFELD E 
 &OUR +INGS E
 *OHN ,ENNON ,IVE IN .EW

9ORK 4ËNLEIKAR *OHN ,ENNON Å .EW 9ORK FR¹
¹RINU  ¶ETTA VORU MEÈAL SÅÈUSTU TËN
LEIKA *OHNS ,ENNON SEM N¹ÈUST ¹ FILMU

 6ANISHED  *EFFREY #OLLINS ER
ÖINGMAÈUR ¹ HRAÈRI UPPLEIÈ (ANN ER GIFTUR
HINNI UNGU OG FALLEGU 3ÎRU SEM SINNIR GËÈ
GERÈARM¹LUM AF MIKLUM HUG

 7EEDS 
 4ILL $EATH $O 5S 0ART 3VO VIRÈ
IST SEM NÕJASTA ¾ÈIÈ HJ¹ HJËNUM Å (OLLY
WOOD SÁ AÈ GERA RAUNVERULEIKAÖ¾TTI ÖAR
SEM HJËNAKORNIN OPINBERA ¹ST SÅNA OG GERA
Å ÖVÅ AÈ SÕNA ¹HORFENDUM HVERSU HAM
INGJUSÎM ÖAU ERU %N EINHVER ¹LÎG VIRÈAST
ÖË VERA ¹ SLÅKUM Ö¹TTUM ÖAR SEM ÎLL PÎRIN
VIRÈAST SKILJA UM LEIÈ OG TÎKUM LÕKUR /FUR
GELLAN #ARMEN %LECTRA OG METRË ROKKARINN
$AVE .AVARRO ERU EKKI UNDANSKILIN ÖEIRRI
GULLNU REGLU






  7ORLD 0OOL #HAMPIONSHIPS
 ,OVE )NC E
 /UT OF 0RACTICE E
  ,AND 2OVER ' #HALLENGE
3PENNANDI BÅLAÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM KEPP
ENDUR FR¹  LÎNDUM TAKA Ö¹TT Å SKEMMTI
LEGRI KEPPNI SEM REYNIR ¹ H¾FILEIKA ÒTHALD
OG ÒTSJËNARSEMI +EPPNIN FER FRAM Å FJËRUM
¹FÎNGUM ¹ FJËRUM VIKUM

 /NE 4REE (ILL E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 -ILLION $OLLAR ,ISTING E
 2ACHAEL 2AY E
'L¾NÕIR SPJALLÖ¾TTI
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
  ,AND 2OVER ' #HALLENGE
 #ELEBRITY /VERHAUL STRALSKIR RAUN
VERULEIKAÖ¾TTIR ÖAR SEM FR¾GA FËLKIÈ ER TEKIÈ
Å GEGN ¶AÈ ER EKKI BARA HUGSAÈ UM MATAR
¾ÈIÈ HELDUR ERU GERÈAR BREYTINGAR ¹ LÅF
ERNI Ö¹TTTAKENDA OG LÅFI ÖEIRRA BREYTT TIL FRAM
BÒÈAR

 "OSTON ,EGAL
  $AYS -ÎGNUÈ Ö¹TTARÎÈ FR¹

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR 
 "ITTE NÒ 
 (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ 
 $ISNEYSTUNDIN
 (ERKÒLES 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 !MERÅSKI DREKINN 
 (EIMSBIKARMËTIÈ Å ALPAGREINUM

3+*2%)..

-ORGAN 3PURLOCK MANNINUM SEM VAKTI
HEIMSATHYGLI ÖEGAR HANN GERÈI HEIMILDA
MYNDINA 3UPER 3IZE -E ¶AR PRËFAÈI HANN
AÈ LIFA EINGÎNGU ¹ MAT FR¹ -C$ONALDS
SKYNDIBITAKEÈJUNNI Å EINN M¹NUÈ OG TEFLDI
LÅFI SÅNU Å H¾TTU ¥ ÖESSARI Ö¹TTARÎÈ HELDUR
HANN ¹FRAM MEÈ SAMA ÖEMA OG PRËFAR AÈ
SETJA SIG Å SPOR ANNARRA Å EINN M¹NUÈ

 $A 6INCIlS )NQUEST
 ,AW  /RDER E
 (EROES E &ERSK OG SPENNANDI

!LI ' E

Ö¹TTARÎÈ UM VENJULEGT FËLK MEÈ ËVENJULEGA
H¾FILEIKA

*ANICE $ICKINSON E

 4HE 2EAL (OUSEWIVES OF /RANGE

+& .ÎRD 

#OUNTY E

4HE ,OOP .µ44 E 'AMANÖ¾TT
IR UM 3AM SEM ER YNGSTI STJËRNANDINN HJ¹
STËRU FLUGFÁLAGI

 0EPPER $ENNIS E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

3+*2 30/24
 ,IÈIÈ MITT E
 %VERTON 2EADING BEINT
 4OTTENHAM .EWCASTLE BEINT
 ¶RUMUSKOT E
 ¥TALSKI BOLTINN ,AZIO 3IENA
 7EST (AM &ULHAM FR¹  JAN
 "OLTON -AN #ITY FR¹  JAN
 $AGSKR¹RLOK

T

.EW

3*«.6!20)¨

T

 4OTTENHAM
CASTLE 3+*2 30/24

SPEARE 3VO ERU LÅKA TIL MARGIR FR¾GIR TVÅBURAR SEM OF LANGT M¹L ER AÈ
TELJA HÁR ¥ KVÎLD M¹ SJ¹ Ö¹TT ¹ .ATIONAL 'EOGRAPHIC SEM HEITIR )N
THE 7OMB EN ÖAR ER SKYGGNST INN Å VERULEIKA FJÎLBURA Å MËÈURKVIÈI
OG HVERNIG ÖEIR SNERTAST STIMPAST OG LEIKA SÁR *¹ LÅFIÈ ER STËRKOST
LEGT Å ÎLLUM SÅNUM MARGBREYTILEIKA OG MARGAR SANNANIR ¹ ÖVÅ M¹ SJ¹
Å SJËNVARPINU



35..5$!'52  JANÒAR 

T

6)¨ -,5- -%¨ #/,$
#!3%  34®¨  

¥ +6®,$
3)2+53 +, 
4ILL $EATH $O 5S 0ART #ARMEN
3VO VIRÈIST SEM NÕJASTA
¾ÈIÈ HJ¹ HJËNUM Å
(OLLYWOOD SÁ AÈ GERA
RAUNVERULEIKAÖ¾TTI ÖAR
SEM HJËNAKORNIN OPIN
BERA ¹ST SÅNA OG GERA Å
ÖVÅ AÈ SÕNA ¹HORFENDUM
HVERSU HAMINGJUSÎM
ÖAU ERU %N EINHVER ¹LÎG
VIRÈAST ÖË VERA ¹ SLÅKUM
Ö¹TTUM ÖAR SEM ÎLL PÎRIN
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"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 3AN $IEGO OG .EW
%NGLAND Å ÒRSLITAKEPPNI .&, DEILDARINNAR Å
AMERÅSKUM FËTBOLTA 3AN $IEGO GEKK BEST
ALLRA LIÈA Å RIÈLAKEPPNINNI OG TAPAÈI AÈEINS
TVEIMUR LEIKJUM .EW %NGLAND ER JAFNFRAMT
TIL ALLS LÅKLEGT ENDA HEFUR FÁLAGIÈ ÖRÅVEGIS SIGR
AÈ Å 3UPER "OWL

 .ÕJAR EIGNIR p .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 -ICKEYS KLUBHUS  $EN LILLE RÐDE TRAKTOR
 3ÐNDAGSFANDANGO   ,ILLE .ÐRD
 3TORE .ÐRD  *UNIOR  *UNIPER ,EE
 &LIGHT  SAVNES  (ELT SIKKERT $2
 &URESÐKOLONIEN  $ET STORE BÐNNETY
VERI EN BISTANDSWESTERN  46 !VISEN 
"OXEN  /"3  "OOGIE ,ISTEN 
(JERTEFLIMMER  'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN
 %T ½R MED DEN SVENSKE KONGEFAMILIE 
(½NDBOLD 3ÐNDAG +OMETAL 3KOPJE
3LAGELSE
 "AMSES "ILLEDBOG  &AMILIEN +NURH½R
 46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
,ANDSBYHOSPITALET  &ORBRYDELSEN  
3ÐNDAG  3ÐNDAGS3PORTEN  $ÐDENS
$ETEKTIVER  %LEPHANT  /"3  $2
$OKUMENTAREN 3IG DET IKKE TIL NOGEN
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 3T½ OPP  ,ISA  4EDDY OG !NNIE 
7ILLY .ILSEN P½ CAMPING  "RAVO "IBBI 
$ISNEYTIMEN  &AMILIEN 0LING  6 CUP ALPINT
3LAL½M  6 CUP SKISKYTING &ELLESSTART KVINNER
 6 CUP KOMBINERT (OPP LAG  6 CUP
SKISKYTING &ELLESSTART MENN  6 CUP HOPP
3KIFLYGING  3PORT I DAG  6 CUP HOPP
3KIFLYGING  6 CUP KOMBINERT (ÐYDEPUNKTER
STAFETT LAG  %- SKÐYTER   M KVINNER
OG   M MENN  3PORT I DAG  7ILLY
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 0LANETEN V½R  3UPERSIZE -E  .RALLY -OUNTAIN 2ALLY  +VELDSNYTT  $OK
%N HISTORIE FRA (¼SSELBY  .YTT P½ NYTT 
%N GRISELEKKER FLUKT

 "OLI"OMPA  .½NTING LEVANDE ½T ,AME
+AL  +ARSTEN OCH 0ETRA  "ARNEN P½ ,ILLA
!KADEMIEN  &REDAGSRÎJ  -AGISKA ÎGON
BLICK  3KIDSKYTTE 2UHPOLDING  3KIDHJ¼LTAR
P½ UNDANTAG  2ESAN TILL !MERIKA 
2EVYKUNGEN  0½ SP½RET  'ALASPEKTAKEL
 ,ENNART *OHANSSON ALL OF ME  3E MIN
V¼RLD  4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN  .¼RA DJU
REN  2APPORT  (½LL TYST V¼RLDEN 
3PORTSPEGELN  -ILES $AVIS ,IVE AT THE )SLE
OF 7IGHT  2APPORT  3NAPPHANAR 
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Lætur ekkert sitja á hakanum

… fá RJF-hópurinn og Einar S.
Einarsson fyrir þrautseigju og
óbilgirni í þágu Arons Pálma
sem loksins er á leiðinni heim.
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,¹RA «MARSDËTTIR ER GENGIN TIL LIÈS
VIÈ ÎRT ST¾KKANDI HËP FRÁTTAMANNA
SEM BLOGGA ¥ NÕLEGRI F¾RSLU GERIR
HÒN NÕ¹RSANN¹L KEPPINAUTANNA ¹
2²6 AÈ UMTALSEFNI OG ÖYKIR FRÁTTA
KONUNNI ILLA FARIÈ MEÈ KARL FÎÈUR
SINN 2AGNARSSON b¶AÈ
VAKTI SÁRSTAKA ATHYGLI
MÅNA AÈ Å INNLENDA
ANN¹L 2²6 VAR ENGU
LÅKARA EN AÈ PABBI HEFÈI
EKKERT MARKVERT GERT
¹ ÖESSU ¹RI m SEGIR
,¹RA b¶EIR MINNT
UST EKKI EINU ORÈI
¹ GÎNGUNA NIÈUR
,AUGAVEGINN ÖEGAR
ÖÒSUNDIR ¥SLENDINGA
GENGU MEÈ HONUM
TIL AÈ MËTM¾LA +¹RAHNJÒKAVIRKJUN
3ÎGÈU EKKERT FR¹ SINNASKIPTUM
HANS ¶AÈ VAR EINSOG HANN HEFÈI
BARA VERIÈ AÈ VINNA Å FRÁTTUM
¹ ÖESSU ¹RI SEGIR ,¹RA OG TELUR
FËLSKUNA EKKI RÅÈA VIÈ EINTEYMING ¹
VINNUSTAÈ «MARS b-INNIR ËNEITAN
LEGA ¹ AFM¾LI 2²6 n KLYKKIR HÒN ÒT
&RIÈRIK )NDRIÈASON BRËÈIR !RN
ALDAR OG FYRRUM BLAÈAMAÈUR ¹ $6
HEFUR NÒ SÎÈLAÈ UM OG STENDUR
BAK VIÈ KRANANN ¹ 3PORTBARNUM
VIÈ (VERFISGÎTU ÖEGAR HANN NENNIR
&RIÈRIK HEFUR NÒ TEKIÈ TIL VIÈ AÈ
SKRIFA ANNAÈ BINDI SAGNA 4ËMASAR
FR¾NDA GAMANSÎGUR ÒR
BRANSANUM SEM HANN
HEFUR EFTIR 4ËMASI
4ËMASSYNI BASSALEIK
ARA 3TUÈMANNA /G
STENDUR AÈ AUKI
FYRIR NÕST¹RLEGUM
UPP¹KOMUM ¹
3PORTBARNUM
¶ANNIG ER VERIÈ
AÈ UNDIRBÒA
-IKLU TRÒBA
DORKEPPNINA
EN ÖEIR ¹ 3PORT
BARNUM STEFNA AÈ
ÖVÅ AÈ FINNA ¹TTA
TRÒBADORA OG R¹ÈA SVO ¹HORFENDUR
HVERJIR KOMAST ¹FRAM EN VEGLEG
PENINGAVERÈLAUN ERU Å BOÈI
!UGLÕSINGAMAÈURINN "ÎRKUR
!RNARSON HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ KVEÈJA
BRANSANN OG HALDA ¹ NÕ MIÈ "ÎRK
UR SEM STARFAÈ HEFUR SEM LISTR¾NN
STJËRNANDI HJ¹ ¥SLENSKU AUGLÕSINGA
STOFUNNI ER EINNA KUNNASTUR FYRIR
AÈ GERA /RKUVEITUAUGLÕSINGUNA
MARGFR¾GU ¹SAMT ÎÈRUM "ÎRKUR
KU HAFA FENGIÈ NËG AF AUGLÕSINGA
BRANSANUM Å BILI OG ¾TLAR AÈ SNÒA
SÁR AÈ ÖVÅ AÈ STARFA FYRIR 'ALLERÅ I
 FÎSTUDAG KVADDI "ÎRKUR VINI OG
SAMSTARFSMENN Å AUGLÕSINGAGEIR
ANUM MEÈ PARTÅI ¹ $UBLINERS ¶AR
VORU MEÈAL ANNARRA
M¾TTIR LEIKSTJËRARNIR
"ÎRKUR 3IGÖËRSSON
RNI ¶ËR *ËNS
SON 'UNNAR 0¹LL
«LAFSSON OG 3AMÒEL
"JARKI 0ÁTURSSON AUK
ÖEIRRA !GNARS 4R
,EkMAACKS OG
6IGGË !RNAR
*ËNSSONAR
BSJBGHDM
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 "LAKKUR
 7OLFGANG 3CHÔSSEL
 *AFET 3 «LAFSSON

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA 3KËLINN ER AÈ BYRJA AFTUR ¡G
GAF ÒT DISK Å HAUST OG SVO VAR MINNINGARPLATAN UM
3VANDÅSI ¶ULU AÈ KOMA ÒT ¡G VONA AÈ FËLK KAUPI
ÖANN DISK ÖAU MUNAR UM HVERN DISK SEM ER SELDUR
!UGNLITUR 'R¹BL¹R
3TARF -ÁR FINNST HRIKALEGA ERFITT AÈ TITLA MIG SEM
SÎNGKONU EÈA PÅANËLEIKARA ¡G STARFA VIÈ TËNLIST
&JÎLSKYLDUHAGIR ¡G ¹ LÅTINN DRENG SEM ER TUTTUGU
M¹NAÈA OG BÕ MEÈ SAMBÕLISMANNI MÅNUM TIL SEX
¹RA
(VAÈAN ERTU TTUÈ FR¹ %SKIFIRÈI %GILSSTÎÈUM OG
(ORNAFIRÈI -ÁR FINNST ÁG VERA (AFNFIRÈINGUR ÁG FLUTTI
HINGAÈ SVO UNG OG ¾TLA MÁR AÈ VERA ¹FRAM
%RTU HJ¹TRÒARFULL -ÁR FINNST ÁG EKKI VERA ÖAÈ EN
EF ÁG BRÕT SPEGIL EÈA SVARTUR KÎTTUR VERÈUR ¹ VEGI
MÅNUM VERÈ ÁG SVOLÅTIÈ EFINS
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN &RIENDS $ESPERATE
(OUSEWIVES 3EX AND THE #ITY OG (OUSE
5PP¹HALDSMATUR +JÎTBOLLUR Å BRÒNNI

&ALLEGASTI STAÈUR ¶AKGIL RÁTT HJ¹ 6ÅK Å -ÕRDAL
I0OD EÈA GEISLASPILARI ¡G ¹ HVORKI I0OD NÁ
GR¾JUR &ERMINGARGR¾JURNAR MÅNAR SKEMMDUST
OG ÁG ER MEÈ GEISLASPILARA Å L¹NI FR¹ MÎMMU
%N ÁG STEFNI ¹ AÈ F¹ MÁR "ANG/LUFSEN OG
I0OD
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST *ËLIN OG AÈ VERA
HEIMA MEÈ FJÎLSKYLDUNNI OG GERA EKKI
NEITT ¶AÈ ER BEST
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST ¡G HELD MÁR

FINNIST VOÈA F¹TT LEIÈINLEGT 3AMT ER
MARGT MISSKEMMTILEGT
(ELSTI VEIKLEIKI ¡G TEK HLUTINA OFT
SVOLÅTIÈ INN ¹ MIG
(ELSTI KOSTUR ¡G ER MJÎG SKIPU
LÎGÈ ER TIL D¾MIS BÒIN AÈ KAUPA ALLT
JËLADËT FYRIR N¾STU JËL ¡G L¾T EKKERT
SITJA ¹ HAKANUM ÖAÈ MYNDI LEGGJAST ¹
S¹LINA Å MÁR



(ELSTA AFREK !È EIGNAST STR¹KINN MINN ÖAÈ ER
SIGUR ÒT AF FYRIR SIG
-ESTU VONBRIGÈIN ¶EGAR MÁR VAR SAGT AÈ ÁG
MYNDI EIGA STR¹KINN MINN FYRIR TÅMANN %N
ÖAÈ FËR ALLT MJÎG VEL
(VER ER DRAUMURINN
!È GETA UNNIÈ Å TËNLIST OG EIGA HEILBRIGÈA
OG ¾ÈISLEGA FJÎLSKYLDU SEM HÒN ER Å
DAG
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST

3OFFÅA OG "ERGSTEINN SYSTKINI MÅN
¶AU ¾TTU AÈ VERA Å EINHVERJUM Ö¾TTI
"ERGSTEINN GETUR HERMT FULLKOMLEGA
EFTIR HVAÈA LEIKARA SEM ER
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
!KKÒRAT NÒNA AÈ ÁG N¾ EKKI +ANAN
UM Å ÒTVARPINU Å BÅLNUM MÅNUM
(VAÈ ER MIKILV¾GAST
®LL FJÎLSKYLDAN MÅN
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5NGA FËLKIÈ ËFEIMIÈ VIÈ HATTANA
Í fimbulkuldanum þessa dagana
skarta margir skjólgóðum höfuðfatnaði en það færist í vöxt að
Íslendingar beri ekki aðeins
kauðslegar lopakollur eða merkjaskreyttan íþróttavarning sér til
hlífðar. Hattar virðast í miklum
móð og má sjá fólk á öllum aldri
og báðum kynjum bera þá við öll
möguleg tækifæri.
Kristín Matthíasdóttir hefur
starfað í Hattabúð Reykjavíkur á
Laugavegi um árabil og selt ófáa
hatta en hún merkir meiri áhuga
og þor á því sviði hjá Íslendingum,
sér í lagi af yngri kynslóðinni, sem
gjarnan vill skreyta sig með höttum. „Þetta er orðin tíska hjá
báðum kynjum en sérstaklega hjá
körlum – þeir eru alveg ótrúlega
mikið inni í höttum,“ segir Kristín
og áréttar að í seinni tíð hafi úrvalið aukist mikið. „Á sínum tíma var
ósköp lítið til af karlhöttum, þá
gekk einn og einn með hatt sem
fólk hafði þá keypt í útlöndum.“
Hún bendir á að hártískan hafi
líka sitt að segja og karlmenn nú
til dags séu með töluvert minna
hár en áður.
Hún kveðst bjartsýn á yngri
kynslóðina sem máski mun bæta
hattamenninguna enn frekar.
„Yngra fólkið er duglegt að lífga
upp á sig og ófeimnara við slíkt.
Kynslóðin sem er á miðjum aldri
nú þekkir það síður að nota hatta,“
segir hún og kveðst sjálf ekki nota
þá að staðaldri.
„Hattur setur punktinn yfir iið,“ segir Kristín. „Nú notar fólk
alls konar höfuðföt og öðruvísi –
það eru meiri skemmtilegheit og
fólk sækir í að nota hatta þegar
eitthvað stendur til,“ útskýrir hún
og bætir við að mikið sé spurt um
pípuhatta sem þó séu því miður
ekki til. „Ég hef verið með harðkúluhatta og fleiri sígilda herrahatta hér en konurnar koma mikið
og leita að hárskrauti, höttum með
slöri og fjöðrum og viðlíka.“

%.').. !5+6)3) ¥ (!44!"2!.3!.5- +RISTÅN -ATTHÅASDËTTIR HEFUR STARFAÈ Å (ATTABÒÈ 2EYKJAVÅKUR Å ÖRJ¹ ¹RATUGI OG SEGIST MERKJA

MEIRI ¹SËKN Å FÅN HÎFUÈFÎT HJ¹ LANDANUM

Á sínum tíma þótti það ákveðin
yfirlýsing að bera höfuðfat á borð
við hatt en í dag er slíkt ekki jafnmikið stöðutákn og áður, til dæmis
vegna aukins framboðs á fjöldaframleiddum höttum. Kristín segist kaupa inn hatta frá Evrópu en
á sínum tíma þóttu fínustu hattarnir koma frá Englandi. Fjölmargar sérverslanir höndluðu
með hatta en þeim fækkaði þegar
túberingarnar komust í tísku
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enda vonlítið að ætla sér að tylla
hatti ofan á slíkar upphækkanir.
Hattabúð Reykjavíkur hefur þó
verið starfrækt við Laugaveginn
í bráðum sjötíu ár og kveðst Kristín hafa verið viðloðandi reksturinn í næsta helming þess tíma.
Hún er því með það alveg á
hreinu hvað skiptir mestu máli
þegar kemur að hattakaupum. „Að
hann sitji vel,“ segir hún, „og klæði
þann sem notar hann – sami hattur-

inn klæðir alls ekki alla. Fólk þarf
að prófa sig áfram og falla vel við
hattinn. Hann þarf að gera eitthvað
fyrir þann sem ber hann.“
Gestir miðbæjarins eru duglegir að kíkja til Kristínar og máta.
„Sumir máta marga á meðan aðrir
eru að leita að einum sérstökum –
til dæmis týndum hatti en þá fær
fólk náttúrlega sjaldnast aftur,“
segir hún sposk.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Verulegar hækkanir á nýjum matseðlum
„Já já, það er rétt. Ég er að láta
prenta nýjan matseðil,“ segir Örn
Guðmundsson, eigandi hins ágæta
Grillhúss við Tryggvagötu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru veitingahús landsins
mörg hver að láta prenta nýja
matseðla, ekki til að kynna nýja
rétti, heldur nýtt verð á gömlum
og góðum réttum. Fullyrt er að
þetta hangi saman við þá staðreynd að matarskattur lækkar 1.
mars og veitingamenn að búa sig
undir að hirða hýruna. Enda neytendur og launaþrælar því vanir
að vera hlunnfarnir þegar opinberar aðgerðir standa fyrir
dyrum ætlaðar til að bæta þeirra
hag. Eru nefndar tölur upp í 15
prósenta hækkun á venjulegum
réttum.
Örn segir það alveg rétt, fjölmargir veitingamenn séu nú að
láta prenta nýja matseðla, nánast
yfir línuna, í því skyni að kynna
nýtt verð. En það sé af og frá að
lækkandi matarskattur sé ástæðan fyrir hækkandi verði.

„Ég er að hækka um einhver
fjögur til fimm prósent. En það
er ekki vegna lækkunar á matarskatti. Þá mun ég lækka aftur. Ég
hækkaði ekkert á síðasta ári. En
árið 2006 hafa verðhækkanir
dunið á mér. Gos og kjötvörur
hafa hækkað gríðarlega og miklu
meira en við höfum verið að hella
út í verðlagið. Já, ef ég ætti að
standa á núlli þyrfti ég að hækka
um 15 prósent. En það getur
maður ekki. Þá er maður búinn
að vera.“
Að sögn Arnar er hækkunin
birgjum að kenna. Og laun hafa
stigið mikið. Erfitt er að fá fólk til
vinnu og það vill fá vel borgað.
JBG

'2),,(²3)¨ %ITT FJÎLMARGRA VEITINGAHÒSA
SEM NÒ ERU AÈ L¹TA PRENTA NÕJA MAT
SEÈLA ÖAR SEM NÕTT VERÈ VERÈUR KYNNT
®RN EIGANDI SEGIR MATARSKATTINN EKKI
¹ST¾ÈUNA HELDUR GRÅÈARLEGAR VERÈH¾KK
ANIR HJ¹ BIRGJUM AÈ UNDANFÎRNU
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Hálfkák

H

vað voru mörg hænsn í Reykjavík á fardögum árið 1930? var
fyrsta spurningin sem var lögð
fyrir mig þegar ég settist á skólabekk í sagnfræðiskor í Háskóla
Íslands, einhvern tímann á síðustu
öld (1999 nánar tiltekið). Ef ég man
rétt var svarið 30 þúsund. Hún
virðist fánýt en þessi vitneskja
hefur fleytt mér nokkuð langt í lífinu; ég hef til dæmis notað hana til
að svindla í Trivial Pursuit (og
tryggt mér sigur í að minnsta kosti
einu tilviki). Allar götur síðan hef
ég borið sterkar taugar til Háskóla
Íslands.

Út með hópinn!
Hópadeild Iceland Express sér
um vinnuna og þú færð hrósið
Er stemning í hópnum? Langar hópinn ﬂinn til a›
breg›a sér út fyrir landsteinana? Hópadeild Iceland
Express b‡›ur fer›ir fyrir hópa og félög, 11 e›a fleiri, á
frábærum kjörum.
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er sagt að andrúmsloftið í
hátíðarsalnum hafi verið tilfinningaþrungið á fimmtudag, þegar
rektor og menntamálaráðherra
undirrituðu samning um stóraukin
fjárframlög ríkisins til Háskólans.
Mér er sagt að virðulegir deildarforsetar hafi brynnt músum og
ungir dósentar fengið aðsvif svo
að bera þurfti ilmsölt að vitum
þeirra. „Þetta er okkar Bastilludagur,“ er haft eftir skeggjuðum
prófessor í sagnfræði þar sem
hann skálaði í hvítvíni við kollega
sinn úr verkfræðiskor.

Hópadeildin bókar flugi›, gistinguna og fer›ir til og
frá flugvelli og svo höfum vi› uppl‡singar um ótalmargt anna› sem getur gert fer›ina enn skemmtilegri.
Vi› bókum sal fyrir hópinn ef ﬂarf, skipuleggjum
spennandi sko›unarfer›, útvegum mi›a í leikhús,
tónleika e›a anna› sem kryddar hópfer›ina og gerir
hana ógleymanlega.
Haf›u samband e›a smelltu ﬂér á
www.icelandexpress.is/hopar og kynntu ﬂér máli›!

(3+«,) Íslands er semsagt að
verða að alvöru menntastofnun.
Íslendingar þurfa ekki lengur að
reiða sig á bréfaskóla í Kaliforníu
til að komast til metorða. Markmiðið er að fimmfalda fjölda
brautskráðra doktora og tvöfalda
fjölda brautskráðra meistaranema. Innan fárra ára verður því
ekki þverfótað fyrir doktorum,
kandmögum, bakkalárum og hvað
þeir nú heita, sem leiða okkur í
allan sannleika um aðkallandi mál
á borð við flotjafnvægishreyfingar umhverfis Vatnajökul, eða
glæður gammablossa.
¶244 fyrir stórhug ráðherra
finnst mér að við ættum að stíga
skrefið til fulls. Það eru ekki nema
rúmlega 300 þúsund sálir sem
byggja þennan klett og við ættum
að setja markið á að hver einasti
hafi doktorspróf! Auðvitað þyrfti
að gera minniháttar breytingar á
skólakerfinu til dæmis hækka
skólaskylduna úr 16 árum upp í 35
ár en kostirnir yrðu fleiri en gallarnir. Fyrir utan landkynninguna
sem fylgdi því að vera eina þjóðin
þar sem allir lifðu af rannsóknum
yrði hversdagslífið svo miklu
dýpra; fjölskylduboðin breytast í
sókratíska samdrykkju og þar sem
fleiri en einn koma saman mælist
greindarvísitalan hærri en Herðubreið.
¶%'!2 öllu er á botninn hvolft
einkennist samningur rektors og
ráðherra af skammsýni og aðrir
stjórnmálaflokkar hljóta að gera
málið að kosningamáli í vor.
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