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ALLT ATVINNA

EINAR MÁR GUNNLAUGSSON

Stútfullt blað af
atvinnuauglýsingum

Þrífur íbúðir
eftir andlát

Atvinna

Viðkvæmt og vandasamt verk
Landsbankinn
/ SIA.IS / ICE

35855 01/07

– Fyrirtækjasvið

FÓLK 38

ÍSLENSKA

Laust er til umsókna
r starf í ábyrgðad
einstaklingi sem
eild á fyrirtækj
asviði Landsban
er tilbúinn að
takast á við krefjandi
kans. Leitað er
á frumkvæði
að met ð
sterk lið
st f í

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

28. janúar 2007 — 27. tölublað — 7. árgangur

Þjóðleikhúsið svarar
gagnrýni
Það er allt að gerast hjá Þjóðleikhúsinu.

Kynslóðir kvenna fagna saman:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SUNNUDAGUR

Sími: 550 5000

Ræddu framboð
og launamun
FÓLK Kvenréttindafélag Íslands

MENNING 26

Skáldskapur breytir
heiminum á hverjum degi
Hermann Stefánsson
rithöfundur ræðir um
íslensku skáldsöguna,
fyndnar hugmyndir og
flokkunaráráttu.
HELGAREFNI 18

Dreifa orði Guðs
Gídeonfélagið hefur afhent yfir
þrjú hundruð þúsund eintök af
Nýja testamentinu síðan 1949.
FÓLK 29

Var slagsmálahundur
Alexander Petersson hefur unnið
hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar
með frammistöðu sinni á HM í
handbolta í Þýskalandi. Í sunnudagsviðtalinu talar hann um hversu
sæll hann sé að
hafa komist til
Íslands því líf
hans var á rangri
braut í Lettlandi.
ÍÞRÓTTIR 32

6
4
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af stakri vandvirkni í gær. Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra studdi við bak þeirra en fyrr hafði hún afhent Kvenréttindafélaginu milljón króna að styrk fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Vigdís Finnbogadóttir og Þorbjörg Inga Jónsdóttir fylgjast með.

Magnús Þór varaformaður
Magnús Þór Hafsteinsson hlaut 56,7 prósent atkvæða á landsþingi Frjálslynda flokksins í gær. Margrét
Sverrisdóttir ætlar að íhuga framtíðarskref sín í pólitík um helgina. Mikil ringulreið var á þinginu.
STJÓRNMÁL Magnús Þór Hafsteins-

VEÐRIÐ Í DAG
4

HUNDRAÐ ÁRA AFMÆLI KVENRÉTTINDAFÉLAGS ÍSLANDS Kristín Ólafsdóttir og Amíra Snærós Jabali skáru afmælistertuna

5

RÓLEGT Í FYRSTU - Í dag verður
hæg suðlæg átt í fyrstu en vaxandi
vindur síðdegis, fyrst vestan til.
Rigning á landinu sunnan- og
vestanverðu en úrkomlítið á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 2-8 stig,
mildast síðdegis.
VEÐUR 4

fagnaði aldarafmæli sínu í
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í
gær. Þorbjörg Inga Jónsdóttir,
formaður félagsins, segir greinilegt að enn sé full þörf fyrir
félagið þótt hundrað ár séu liðin
frá því það var stofnað á heimili
Bríetar Bjarnhéðinsdóttur.
„Þegar mest var held ég að um
það bil 170 gestir hafi verið saman
komnir og flestir stöldruðu lengi
við enda fjölmörg áhugaverð
erindi sem þarna voru flutt,“ segir
hún.
Þorbjörg segir margar góðar
hugmyndir hafa komið fram, til að
mynda að farið verði af stað með
kvennaframboð í þeim landshlutum þar sem fyrirséð sé að kona
geti ekki náð inn á þing. Einnig
hafi komið fram í einu erindanna
að nær ekkert hafi dregið úr
launamun kynjanna síðustu
tuttugu ár. Margt hafi þokast í
rétta átt frá því félagið var stofnað
inni í stofu hjá Bríeti Bjarnhéðinsdóttur en margt sé enn ógert. - kdk

son,
þingmaður
Frjálslynda
flokksins, hlaut meirihlutakosningu til varaformennsku á landsþingi flokksins í gær. Alls voru
greidd 811 atkvæði og fékk Magnús 460 þeirra, eða 56,7 prósent.
Margrét Sverrisdóttir hlaut 351
atkvæði, eða 43,3 prósent. Útgefnir kjörseðlar voru 881.
Magnús Reynir Guðmundsson,
framkvæmdastjóri flokksins, telur
að þau sjötíu atkvæði sem upp á
vanti megi skýra með því að fólk
hafi gefist upp á biðinni, en tafir
urðu á framkvæmd kosninganna.
Magnús Þór var að vonum
sáttur við niðurstöðuna: „Ég vissi

alla tíð að þetta yrði jafnt og
spennandi. Nú er bara að horfa
fram á veginn, horfa inn í framtíðina og berjast til sigurs í vor.“
Aðspurður sagðist Magnús vonast til þess að Margrét héldi
áfram að starfa fyrir Frjálslynda
flokkinn.
Margrét Sverrisdóttir sagðist
ekki geta verið annað en sátt við
niðurstöðuna, „miðað við smölun
og að formaðurinn lýsti margítrekað yfir stuðningi við Magnús
Þór.“ Margrét sagði ekki beint út
hvort hún myndi segja skilið við
flokkinn. Hún lítur á úrslitin sem
„alvarlegt vantraust“.
„Ég er svolítið hrædd um að

Ég er svolítið hrædd um
að önnur öfl hafi tekið
hann yfir og ég lít svo á að þar
með hafi flokkurinn yfirgefið mig
en ekki ég hann.
MARGRÉT SVERRISDÓTTIR

önnur öfl hafi tekið hann yfir og
ég lít svo á að þar með hafi flokkurinn yfirgefið mig en ekki ég
hann,“ sagði hún.
Mikil ringulreið einkenndi
landsþingið og voru lokatölur til
að mynda tilkynntar tvisvar, í
annað sinn eftir að kjörkassi

fannst í kjallaranum. Fólk skráði
sig í flokkinn til klukkan rúmlega
þrjú, en þá átti kosning að hefjast.
Nokkrir þurftu frá að hverfa. „Það
var þó nokkur fjöldi fólks sem
vildi ganga í flokkinn eftir þrjú,“
sagði Magnús Reynir, en gat
hvorki tekið undir né neitað kjaftasögu um hóp ungliða úr öðrum
flokki sem hefði viljað skrá sig til
að hafa áhrif á kosningarnar.
Til ritara var kjörin Kolbrún
Stefánsdóttir og hlaut hún 398
atkvæði. Tillaga Grétars Mars
Jónssonar um að breyta nafni
flokksins í Frjálslynda jafnaðarmannaflokkinn var ekki lögð fyrir
á þinginu.
- kóþ

Seta Ólafs Ragnars í þróunarráði Indlands kallar á viðbrögð í utanríkisráðuneyti:

Óska eftir skýringu forsetans
UTANRÍKISMÁL Valgerður Sverrisdóttir utanríkis-

ráðherra hefur óskað eftir skýringum frá forseta
Íslands vegna þeirrar ákvörðunar hans að setjast í
þróunarráð Indlands.
„Ég er hlynnt því að embætti forseta Íslands sé
nýtt til góðra verka, hvort sem er á Íslandi eða
erlendri grundu. Slík embættisverk verða hins
vegar að samræmast íslenskri stjórnskipan,“ segir
Valgerður. „Hvað setu forseta Íslands í svokölluðu
þróunarráði varðar þá var utanríkisráðuneytið ekki
upplýst um þá fyrirætlan og mun ráðuneytið óska
eftir skýringum frá embætti forseta Íslands á
hverju það sætir og í hverju sú seta er fólgin.“

Valgerður segist bíða skýringa og því ekki geta
úttalað sig um þetta mál að svo stöddu. „Ég get þó
nefnt að innan utanríkisráðuneytisins er unnið að
mótun verklagsreglna um hvernig bæta megi
boðleiðir og verkferla milli framkvæmdavalds og
embættis forseta Íslands.“
Í fréttatilkynningu frá forsetaembættinu 23.
janúar segir að þróunarráðinu sé ætlað að móta
tillögur um á hvern hátt Indverjar geti styrkt
efnahagslíf sitt og velferð þjóðarinnar án þess að
umhverfi bíði varanlegt tjón af. Ráðið muni skila
tillögum, sem teknar verði til umfjöllunar af
indverskum ráðamönnum og stofnunum.
- bg

Ferðabæklingur Iceland Express
fylgir Fréttablaðinu í dag.
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(- Å HANDBOLTA Å ¶ÕSKALANDI

Ísland komið í
átta liða úrslit
(!.$"/,4) Ísland tryggði sér sæti

í 8 liða úrslitum á HM í handbolta
með eins marks sigri, 32-31, á
Slóvenum í næstasíðasta leik
liðsins í milliriðli. Íslensku
markverðirnir áttu stórleik í gær
og sáu um að landa sigrinum.
Ísland leikur í dag til úrslita
um sigurinn í milliriðlinum og
mótherjarnir eru heimamenn í
Þýskalandi. Íslendingar eru með
jafn mörg stig og Þjóðverjar fyrir
leikinn í dag.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra var
meðal áhorfenda ásamt Kristjáni
Arasyni eiginmanni sínum og lifði
sig inn í leikinn. ËËJ  SJ¹ SÅÈUR  OG 

Magnús, hvernig er að vera
óbreyttur borgari?
b¶AÈ ER FÅNT ¡G HEF GERT SKYLDU
MÅNAm
-AGNÒS 2AGNARSSON ER EINI ¥SLENDINGUR
INN SEM SKR¹ÈUR HEFUR VERIÈ HERMAÈUR
Å SÅMASKR¹ (ERMENNSKUNA NAM HANN Å
HEIMALANDI ANNARS FORELDRIS SÅNS (ANN
KÕS NÒ AÈ VERA ËBREYTTUR BORGARI OG
HLUTLAUS

&RAMBOÈSLISTI FRAMSËKNAR

Helga Sigrún
í þriðja sætið
34*«2.-, Helga Sigrún Harðar-

dóttir, skrifstofustjóri þingflokks
Framsóknarflokksins, verður í
þriðja sæti framboðslista
Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi í komandi kosningum.
Þetta var ákveðið á kjördæmisþingi Framsóknarflokksins sem
haldið var á Hótel Selfossi í gær.
Helga tók ekki þátt í prófkjöri, en Hjálmar Árnason, sem
hafnaði í þriðja sætinu, ákvað að
taka ekki sæti á listanum. Guðni
Ágústsson landbúnaðarráðherra
mun leiða listann og Bjarni
Harðarson bóksali verður í öðru
sætinu. Flokkurinn hefur tvo
þingmenn í kjördæminu í dag.
BJ

$RAKK GEISLAVIRKT TE ¹ HËTELI

Nægar sannanir fyrir ákæru
"2%4,!.$ !0 Bresk lögregluyfir-

völd telja sig hafa nægar
sannanir til að leggja fram kæru
á hendur rússneska kaupsýslumanninum Andrei Lugovoi fyrir
morðið á
fyrrverandi
njósnaranum
Alexander
Litvinenko, sem
myrtur var með
geislavirku efni
í London í
nóvember. Þau
!,%8!.$%2
eru þó ekki
,)46).%.+/
vongóð um að
fá Lugovoi framseldan frá
Rússlandi.
Lögregla telur að Litvinenko
hafi látist eftir að hann drakk
geislavirkt te á hóteli. Tekannan
sem geislavirka teið var borið
fram í var notuð áfram í nokkrar
vikur á hótelinu eftir dauða
Litvinenko, en hún var mjög
geislavirk.
BJ

Bæjarstjórn kærir
leyfi hausaverkunar
Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur verið kærð til umhverfisráðherra vegna
starfsleyfis fyrir hausaverkun í Þorlákshöfn. Bæjarstjóri sakar nefndina um
valdníðslu. Verksmiðjustjóri segir bæinn stöðva nýjan mengunarvarnarbúnað.
5-(6%2&)3-, „Lýsi gefur sig út
fyrir að vera mjög umhverfisvænt fyrirtæki en svo stendur
ekki steinn yfir steini í Þorlákshöfn,“ segir Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri Ölfuss.
Heilbrigðisnefnd Suðurlands
hefur í algjörri andstöðu við
bæjarstjórnina veitt Lýsi hf.
starfsleyfi til fjögurra ára fyrir
hausaþurrkun í Þorlákshöfn.
Hausaþurrkunin
hefur
sætt
geysiharðri
gagnrýni
vegna
lyktarmengunar sem heimamenn
segja með öllu óásættanlega.
Ölfus hefur kært útgáfu starfsleyfisins til umhverfisráðherra
og jafnframt óskað eftir því að
heilbrigðisnefndin haldi borgarfund í Þorlákshöfn og skýri þar
rök sín í málinu.
„Við ætlumst til þess að
umhverfisráðherra grípi fram
fyrir hendurnar á þessu ágæta
fólki í heilbrigðisnefndinni. Þvílík valdníðsla og yfirgangur gagnvart einu litlu samfélagi hefur
varla sést,“ segir Ólafur Áki.
Bæjarstjórnin lagðist alfarið
gegn því að leyfið yrði veitt nema
til sex mánaða enda hefði fyrirtækið ítrekað fengið frest til að
vinna bug á ólyktinni án þess að
gera neitt.
„Menn hafa komið með ýmsar
patentlausnir og ætlað sér að
redda lyktinni í hvert skipti sem
nýtt starfsleyfi hefur verið gefið
út en það hefur ekkert gerst. Við
erum búnir að fá okkur fullsadda,“ segir Ólafur Áki.
Lýsi vill fá að reisa þvottaturna til að hreinsa útblástur og
setja niður fitugildrur en bæjar-

'%)-&®2 2ICHARD "RANSON FYLGIST ¹SAMT

SKËLABÎRNUM MEÈ FLUGTAKI EFTIRLÅKINGA AF
GEIMFARI 6IRGIN 'ALACTIC Å .ÕJU -EXÅKË
-9.$!0

¾TLUNARFLUG ÒT Å GEIM

Kann að verða
flogið frá Kiruna

¶/2,+3(®&. (AUSAÖURRKUNIN ER RÁTT FYRIR OFAN HÎFNINA Å ¹TT AÈ ÅBÒÈARBYGGÈINNI 

BILINU  TIL  STARFSMENN VINNA VIÈ ÖURRKUNINA

«,!&52 +)
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stjórinn hefur efasemdir: „Við
höfum hvergi séð neina niðurstöðu um að þetta sé einhver
endanleg lausn.“
Kjartan Ólafsson, verksmiðjustjóri hjá Lýsi, segist undrandi á
að bæjaryfirvöld hafi ekki
afgreitt leyfi fyrir nýja mengunarvarnarbúnaðinum.

-9.$%).!2 %,¥!33/.

„Síðan í júní erum við búnir að
bjóðast til að setja upp fullkomnasta mengunarbúnað sem til er til
þess að eyða þessari lykt en
bæjaryfirvöld gefa okkur annan
daginn vilyrði fyrir leyfinu en
svo næsta dag er allt komið í baklás,“ segir Kjartan og fullyrðir að
umræddur búnaður, sem kosti um
tuttugu milljónir króna, muni
taka nánast alla ólyktina.
Uppsetning þessa búnaðar sé
einmitt meðal skilyrða fyrir nýja
starfsleyfinu.
„Við erum nú þegar með
stærsta ósontæki á landinu til
þess að eyða lykt. Það er ekki eins
og við höfum ekki verið að reyna
að gera eitthvað,“ segir Kjartan
Ólafsson.
GAR FRETTABLADIDIS

36¥¶*«¨ !0 Virgin Galactic, félag
breska auðkýfingsins Richards
Branson sem hyggst bjóða upp á
áætlunarflug út í geim, undirritaði í gær samning við sænskt
fyrirtæki um að kanna möguleika
á því að gera slíkt flug út frá
Kiruna-flugvelli í Norður-Svíþjóð.
Að sögn Susan Newsam,
talsmanns Virgin Galactic, væri
einn kosturinn við geimflug frá
Kiruna að farþegar fengju í
leiðinni að skoða norðurljósin úr
návígi.
Fyrsta farþegageimflugið á
vegum fyrirtækisins er áformað
frá Bandaríkjunum strax á næsta
ári.
AA

,®'2%',5&2¡44)2
«K ¹ HROSS
%KIÈ VAR ¹ HROSS Å 3KAGAFIRÈI AÈFARA
NËTT LAUGARDAGS !TVIKIÈ ¹TTI SÁR STAÈ
SKAMMT FR¹ B¾NUM 6ÅÈVÎLLUM Å
!KRAHREPPI ®KUMAÈUR VAR EINN Å
BÅLNUM OG SLAPP ËMEIDDUR EN BÅLLINN
ER MIKIÈ SKEMMDUR (ROSSIÈ DRAPST ¹
STAÈNUM

-YNDAÈIR VIÈ HRAÈAKSTUR
,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
MYNDAÈI  BORGARBÒA ¹ OF MIKLUM
HRAÈA Å 3TEKKJARBAKKA Å VIKUNNI ¶¹ VAR
 ÎKUMAÈUR FESTUR ¹ FILMU VEGNA
HRAÈAKSTURS Å (VALFJARÈARGÎNGUM Å
VIKUNNI
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3EGIR STJËRNVÎLD FARA K¾RULEYSISLEGA MEÈ VALD SITT OG HAFA BRUGÈIST TRAUSTI

34*«2.-, Baugsmálið væri réttarfarslegt hneyksli

í öðrum löndum og hafa íslensk stjórnvöld farið
gáleysislega með vald sitt og farið fram af offorsi
án þess að nægar vísbendingar lægju fyrir. Þetta
var meðal þess sem fram kom í ræðu Ingibjargar

3!-&9,+).'!2&¡,!')¨ ¥ 2%9+*!6¥+  AÈALFUNDINUM SAKAÈI

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN VALDHAFA UM AÈ FARA G¹LEYSISLEGA MEÈ VALD
SITT
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Sólrúnar Gísladóttur, formanns Samfylkingarinnar,
á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Reykjavík í
gær.
„Mér finnst eins og menn hafi látið stjórnast af
pólitískum hvötum sem ekki eru í takt við réttarríkið í Baugsmálinu. Þó að ég vilji ekki halda því
fram að ákæruvaldinu hafi verið sigað á sakborninga Baugsmálisns er ljóst að forystumenn Sjálfstæðisflokksins hafa látið orð falla um þetta mál,
sem er vitnisburður um að þeir hafi farið gáleysislega með vald sitt,“ segir Ingibjörg.
Ingibjörg nefndi Byrgismálið einnig sem dæmi
um kæruleysi valdhafa í ræðu sinni. Í því segir hún
stjórnvöld hafa brugðist eftirlitsskyldu sinni með
öryggi borgaranna gróflega. Í öðrum löndum en
Íslandi hefði einhver verið gerður ábyrgur fyrir
þessu máli aðrir en starfsfólk Byrgisins og skjólstæðingar þess. „Það er frumskylda ríkisvaldsins
að fylgjast með að stofnanir þess uppfylli þau skilyrði sem krafist er af þeim. Ég ætla ekki út í sakbendingar en vil að þetta mál sé athugað til hlítar.“
KDK
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6ILL ÖRENGJA ¹KV¾ÈI UM EIGNARN¹M ¹ LANDI FYRIR STËRIÈJU SVO SEMJA ÖURFI UM VERÈ

&JËRÈA KVIKMYNDAHÒSIÈ

Kostnaður inn í raforkuverðið

Sena tekur við
Háskólabíói

5-(6%2&)3-, Sjálfstæðisflokkurinn ætti fram að landsfundi í apríl
að skoða möguleikann á því að
þrengja ákvæði í raforkulögum
um eignarnám á landi fyrir virkjanir, sagði Illugi Gunnarsson,
frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í komandi alþingiskosningum,
á opnum fundi sjálfstæðismanna í
Reykjavík um umhverfi og velferðarmál á Hótel Sögu í gær.
„Það sem ég lagði til var að við
myndum skoða sérstaklega hvort
rétt væri að þrengja þann möguleika sem raforkufyrirtæki hafa
til þess að fá fram eignarnám, sérstaklega í þeim tilvikum þegar
verið er að virkja fyrir einn aðila,

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

til dæmis til að selja raforku til
stóriðju,“ sagði Illugi í samtali við
Fréttablaðið eftir fundinn.
Hann sagði að þegar gengið sé
gegn stjórnarskrárvörðum eignarrétti borgaranna þurfi að vera
til þess ríkir almannahagsmunir

og eðlilegra sé að raforkufyrirtækin greiði það verð sem eigendur landsins telji sig þurfa að fá til
að fallast á að selja land sitt. Þá
geti eigendurnir metið sína hagsmuni, til dæmis vegna nýtingar í
tengslum við ferðaþjónustu. Þar
með fari verðið inn í raforkuverðið, sem leiði til þess að þegar
ákvörðun sé tekin um að fórna
landi fyrir raforkuframleiðslu
fáist fyrir það sanngjarnt verð.
Illugi segir að áfram þurfi þó
að vera möguleiki á eignarnámi í
þágu almannahagsmuna vegna
eðlilegrar uppbyggingar á raforkukerfi landsmanna.
BJ

6)¨3+)04) Fyrirtækið Sena, sem
sérhæfir sig í dreifingu og sölu á
alls kyns afþreyingarefni, mun
taka við kvikmyndahúsarekstri í
Háskólabíói á næstu mánuðum af
Sambíóunum.
Þetta var tilkynnt á starfsmannafundi 365 hf. í Háskólabíói
á föstudagsmorgun, en Sena er í
eigu 365.
Sena mun leigja Háskólabíó af
Sáttmálasjóði Háskóla Íslands.
Þegar Sena tekur við rekstri
Háskólabíós mun kvikmyndahúsum á vegum fyrirtækisins fjölga
úr þremur í fjögur. Félagið rekur
nú þegar Smárabíó, Regnbogann
og Borgarbíó á Akureyri.
IFV

+VENNAMORÈ Å +ÅNA

6ERÈH¾KKANIR Å VÎRUFLUTNINGUM

Hugðust gifta
hinar myrtu

Skipafélögin
hækka fragt

"%)*).' !0 Þrír menn hafa verið
handteknir í norðurhluta Kína
fyrir morð á tveimur konum.
Meiningin var að selja lík
kvennanna til þess að gifta þær
látnum mönnum.
Á þessum slóðum í Kína munu
„draugabrúðkaup“ vera gömul
hefð, og felst í því að nýdáin kona
er grafin hjá látnum piparsveini
til þess að veita honum félagsskap eftir dauðann.
Maður að nafni Yang Dongyang keypti konu og ætlaði að
selja hana í hjónaband, en taldi
sig fá hærra verð með því að
drepa hana fyrst. Skömmu síðar
drap hann vændiskonu með sama
markmið í huga.
GB

.%94%.$52 Skipafélögin hafa

9OU4UBE BORGAR NOTENDUM

Munu fá auglýsingatekjur
"!.$!2¥+). Þeir notendur
YouTube-vefsíðunnar, þar sem
notendur geta sett inn og horft á
myndskeið, sem setja inn sín
eigin myndskeið munu á næstunni fá hluta af auglýsingatekjum
YouTube vegna sinna myndskeiða.
Slíkt greiðslukerfi verður
tekið í gagnið eftir nokkra
mánuði, að því er fram kemur á
fréttavef BBC, en eigendur
YouTube vilja með þessu verðlauna sköpunargleði notenda
sinna. Stjórnendurnir vildu ekki
fara nánar út í hvernig kerfið
myndi virka, en sögðu það í
vinnslu.
BJ
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«¾TIR ÅKORNAR
9FIRVÎLD Å .EW *ERSEY RÅKI VARA
ÅKORNAVEIÈIMENN VIÈ ÖVÅ AÈ H¾TTU
LEGT GETI VERIÈ AÈ BORÈA ÅKORNA VEGNA
BLÕMENGUNAR Å ÖEIM SEM KEMUR TIL
VEGNA LOSUNAR EITUREFNAÒRGANGS

¥¶2«44)2 -)+),6'!2 "JÎRN )NGI
(RAFNSSON SEGIR ÅÖRËTTIR MIKILV¾GAR
Å TENGSLUM VIÈ FORVARNIR HEILSU OG
FÁLAGSÖROSKA BARNA -IKILV¾GT SÁ
AÈ BÎRN GETI TEKIÈ Ö¹TT Å TËMSTUND
UM ¹N TILLITS TIL EFNAHAGS FORELDRA
-YNDIN TENGIST EKKI FRÁTTINNI

Börn fátækari fólks
stunda síður íþróttir
Börn sem telja sig koma af fátækari fjölskyldum eru mun ólíklegri til að stunda
skipulagt íþóttastarf en önnur. Formaður ÍTR segir að reynt verði að koma til
móts við þessi börn í sumar og fá fleiri hópa samfélagsins í íþróttir en áður.
&¡,!'3-, Mikill meirihluti þeirra

unglinga sem stunda nær aldrei
íþróttir með íþróttafélagi segir
fjölskyldu sína fjárhagslega verr
stæða en aðrar. Þetta er meðal
þess sem kemur fram í rannsókninni „Ungt fólk 2006“ en að henni
standa menntamálaráðuneytið og
Rannsóknir & greining í Háskólanum í Reykjavík. Meðal þess sem
var athugað var tómstunda- og
íþróttaiðkun nemenda í 9. og 10.
bekk grunnskóla og kom í ljós að
63,5 prósent þeirra sem stunduðu
nær aldrei íþróttir með íþróttafélagi töldu fjölskyldu sína verr
stæða en aðrar. Unglingar sem
töldu sig koma af verr stæðum
heimilum voru einnig ólíklegri að
taka þátt í öðru skipulögðu tómstundastarfi en börn sem töldu
fjölskyldur sínar betur eða svipað
settar og aðrar.

Tölvunámskeið
infoSec.is fyrir foreldra
421 4025

Hringdu núna!!!

Haldið í samstarfi við:

tölvuskóli
suðurnesja

Túngötu 1
Reykjanesbær
Sími 421 4025
www.tss.is
skoli@tss.is

Þetta námskeið er ætlað fyrir foreldra til þess að tryggja
öryggi barna og unglinga. Á því er farið yfir ýmsar leiðir til
að fylgjast með hvað börnin eru að gera í tölvunni og á
netinu, sett eru upp forrit og farið yfir leiðir til að fyrirbyggja
ranga notkun og farið yfir ýmsa fræðslu fyrir börn varðandi
hættur á netinu og hvernig best er að fræða börn á
hættunum.
Námskeiðið innifelur meðal annars:
Hvernig þú getur stjórnað hversu mikinn tíma börnin
mega vera í tölvunni.
Hvernig þú getur stjórnað tölvu- og netnotkun.
Hvernig þú getur fylgst með hvaða vefsíður eru skoðaðar
með ýmsum leiðum.
Hvernig þú getur fylgst með notkun á skilaboðaforritum
eins og messenger.
Hvernig þú getur komið í veg fyrir uppsetningu á forritum
án þín leyfis.
Hvernig þú getur læst aðgangi og komið í veg fyrir að
börnin skoði þín gögn.
Þá verður farið yfir gerð notkunarsamnings, þ.e. þar sem
foreldrar og börn eru sammála um notkun á tölvunni.

Björn Ingi Hrafnsson, formaður Íþrótta- og tómstundaráðs
Reykjavíkur, segir niðurstöðurnar
staðfestingu á því að rétt hafi
verið að byrja með svokölluð frístundakort,
sem
niðurgreiða
íþróttaiðkun barna í Reykjavík og
verða tekin í notkun í sumar. „Ég
fagna því að þessar tölur komi
fram að því leyti að þær staðfesta
þörfina á því að komið sé til móts
við ákveðinn hóp barna. Við viljum að öll börn geti tekið þátt í
tómstundastarfi, án tillits til efnahags eða fjölskylduaðstæðna,“
segir Björn, sem segir líklegt að í
sumar sé von á börnum úr fleiri
hópum samfélagsins en áður, svo
sem meðal innflytjenda. Hann
segir vitað mál að íþróttir og tómstundir hafi mikið gildi í forvörnum, heilbrigði og félagsþroska
barna sem sé brýnt að sinna.

Álfgeir Logi Kristjánsson,
félagsfræðingur og starfsmaður
Rannsókna & greininga, sagði tölurnar sýna tilhneigingu sem
ástæða væri til að kanna og greina
betur.
„Tengslin eru algerlega skýr,
nemendur sem koma frá velstæðum fjölskyldum eru töluvert líklegri til að stunda skipulagðar
íþóttir. Við vitum hins vegar ekki
hvort orsakasamband er milli fjárhagsstöðu og þátttöku, þar sem
fremur fá börn sögðust vera frá
illa stæðum fjölskyldum,“ segir
hann.
Álfgeir bætir við að erlendar
rannsóknir hafi sýnt að gildi og
viðmið barna séu breytileg eftir
fjárhagsaðstöðu foreldra og tímabært sé að kanna hvort því sé eins
farið hér.
KAREN FRETTABLADIDIS

tilkynnt hækkun á verði á
vöruflutningum til og frá landinu
frá 1. febrúar næstkomandi.
Samskip hækkar um fimm
prósent og Eimskip um 4,5
prósent. Þetta kemur fram á
vefsíðu Neytendasamtakanna.
Skipafélögin leggja bæði á
sérstakt olíuálag, sem er 2,75
prósent hjá Samskipum og 2,68
prósent hjá Eimskipi. Í tilkynningu frá Eimskipi segir að
olíuálagið hafi lækkað síðustu
mánuði. Hæst var það í september seinastliðnum, 3,74 prósent, og
er það tengt heimsmarkaðsverði
á olíu.
SÖS

¶92,! ,(3 ¶YRLA SËTTI ÎKUMANN ¹ 3N¾
FELLSNES OG FLUTTI ¹ ,ANDSSPÅTALANN

3LASAÈUR EFTIR BÅLVELTU

Kastaðist út úr
bílnum í veltu
5-&%2¨!23,93 Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti í gær mann á
þrítugsaldri sem slasast hafði
alvarlega þegar hann kastaðist út
úr bíl sínum eftir að bíllinn fór út
af veginum og valt.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni í Borgarnesi var
talsverð hálka á slysstað, á
Snæfellsnesi við Álftá, og er talið
að bíllinn hafi runnið út af
veginum og oltið. Ökumaðurinn
var einn í bílnum. Farið var með
manninn á bráðamóttöku
Landspítalans í Fossvogi.
BJ

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl.
Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm
Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Chevrolet Captiva
Frá GM - stærsta bílaframleiðanda í heimi

Evrópulínan frá Chevrolet

Kalos

Aveo

Lacetti Sport

Lacetti

Lacetti Station

Captiva
Áberandi glæsileiki
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og
útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvélin í sjálfskiptum glæsijeppanum eyðir aðeins 8,7 lítrum á
hundrað km í blönduðum akstri og þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl. Að reynsluaka þessum bíl er verkefni sem öll
fjölskyldan hefur gaman af. Láttu sjá þig - þín bíður einstök upplifun og heitt kaffi á könnunni.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. og sun. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilstöðum.

Tosca
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(ARALDUR «LASON ODDVITI SJ¹LFST¾ÈISMANNA Å (AFNARFIRÈI UM ÅBÒAKOSNINGUNA

"ROT GEGN VALDSTJËRN

Setja ber ákvæði um þátttöku

Skallaði
lögreglumann

(!&.!2&*®2¨52
Skipulags- og
byggingaráð Hafnarfjarðar samþykkti fyrir sitt leyti í gær að
senda deiliskipulagstillögu að
stækkun álversins í Straumsvík í
auglýsingu. Erindið verður tekið
fyrir í bæjarstjórn í næstu viku
og verður þá endanleg ákvörðun
tekin.
Stefnt er að því að fá heimild
bæjarstjórnar fyrir auglýsingu
og bíða svo með auglýsinguna þar
til niðurstöður íbúakosningar
liggja fyrir í lok mars. Ef tillagan
verður samþykkt fer hún í auglýsingu. Verði hún felld er málinu
lokið. Þetta verður gert að hugmynd skipulagsstjóra ríkisins.

(!2!,$52
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SJ¹LFST¾ÈISMANNA
Å (AFNARFIRÈI

„Ef bæjarbúar segja já og
Sturla Böðvarsson ætlar ekki að
færa veginn fyrr en eftir 2012 þá
verður bæjarfélagið að sjá um að

færa veginn þangað til,“ segir
Haraldur Ólason, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði.
Málsmeðferðarreglur vegna
íbúakosningarinnar
eru
til
umfjöllunar í Hafnarfirði. Gert
er ráð fyrir að meirihluti þeirra
sem greiða atkvæði ráði úrslitunum. Engin ákvæði eru um kosningaþátttöku.
Haraldur
er
óánægður með þessa tillögu.
„Ég tel eðlilegt að setja ákvæði
um að minnst 25 prósent bæjarbúa samþykki eða hafni deiliskipulagstillögunni. Það þýðir þá
að yfir fimmtíu prósent bæjarbúa
verða að mæta á kjörstað.“

$«-3-, Karlmaður á fertugsaldri var á föstudaginn dæmdur í
Héraðsdómi Reykjavíkur í
þrjátíu daga skilorðsbundið
fangelsi fyrir brot gegn valdstjórninni.
Hann var ákærður fyrir að
hafa skallað lögreglumann í
andlitið og sparkað í andlit annars
lögreglumanns í júlí á síðasta ári
þegar þeir voru að færa hann inn
í lögreglubifreið. Atburðurinn átti
sér stað á bifreiðastæði á mótum
Geirsgötu og Pósthússtrætis.
Málið var þingfest í gær og
játaði maðurinn þá sök. Dómur
gekk að því búnu.
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Gripinn glóðvolgur
Rússi sem reyndi að selja geislavirkt úran situr í fangelsi í Georgíu. Grunur
leikur á að hann hafi fengið úranið frá Rússlandi. Bandaríska leyniþjónustan
aðstoðaði Georgíumenn við að leiða rússneska úransmyglarann í gildru.
!0 Síðasta sumar dró
rússneskur maður upp úr jakkavasanum sínum hundrað grömm
af geislavirku úrani, sem hann
geymdi einfaldlega í plastpoka.
Hann hugðist selja úranið, en vissi
ekki að kaupendurnir voru útsendarar stjórnarinnar í Georgíu.
Hann situr í fangelsi í Georgíu
og hefur ekki reynst samvinnuþýður við að upplýsa málið. Einnig voru þrír Georgíumenn handteknir og sitja í fangelsi í Georgíu
grunaðir um aðild að málinu.
Málið vekur upp grunsemdir
um að öryggisgæslu sé ábótavant
við úranvinnslu í Rússlandi. Embættismenn í Georgíu segja rússnesk stjörnvöld ekki hafa verið
hjálpleg við rannsóknir á því
hvaðan úranið gæti hafa komið.
Rússar bera þær ásakanir hins
vegar til baka og segja þvert á

'%/2'¥!

(ELGARN¹MSKEIÈ FYRIR KONUR
VERÈA HALDIN Å N¹TTÒRUV¾NU
OG HEIMILISLEGU UMHVERÙ
AÈ &ÎGRUHLÅÈ Å &LJËTSHLÅÈ
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tilraun með geislavirkt úran.
Áður en hann var handtekinn
fullyrti hann að þessi hundrað
grömm væru aðeins fyrsti
skammturinn, hann hefði aðgang
að meira úrani sem hann vildi
selja. Engin staðfesting hefur þó
fengist á því.
Auðgun úrans er gerð til þess
að auðvelda kjarnaklofnun í efninu og felst í því að hlutfall auðkleyfra úransamsæta í náttúrulegu úrangrýti er aukið á kostnað
torkleyfra samsæta.
Til þess að búa til eina nothæfa
kjarnorkusprengju þarf hins
vegar að minnsta kosti fimmtán
kíló af níutíu prósent auðguðu
úrani, þannig að hundrað grömmin sem Khinsagov dró upp úr
jakkavasanum duga engan veginn
til slíks.

3AMGÎNGUR¹È OG SAMGÎNGUR¹ÈUNEYTI STANDA FYRIR FUNDARÎÈ UM SAMGÎNGUM¹L

¶¹TTTAKENDUR (¹MARK  KONUR Å HËPI

  FEBRÒAR
  MARS
  APRÅL

móti að Georgíumenn hafi ekki
viljað senda nægilega stórt sýni
af efninu til Rússlands til þess að
hægt sé að rekja uppruna þess.
Stjórnvöld í Georgíu nutu hins
vegar aðstoðar bandarísku leyniþjónustunnar CIA til að koma upp
um úransöluna. Efnið var rannsakað í Bandaríkjum og staðfest
að um háauðgað úran væri að
ræða, sem þýðir að það var nothæft í kjarnorkusprengju.
Starfsmaður í innanríkisráðuneyti Georgíu, Shota Utiashvili,
hefur staðfest að sölumaðurinn
heiti Oleg Khinsagov, búsettur í
bænum Vlaidkavkas í NorðurOssetíu, sem er hérað í Rússlandi
sem liggur að landamærum
Georgíu.
Utashvili hefur einnig upplýst
að árið 2003 hafi Georgíumenn
einnig komið í veg fyrir smygl-

  MAÅ
  JÒNÅ

3!-'®.'5-, Átta af hverjum tíu Íslendingum
myndu fljúga minna innanlands ef flugmiðstöð yrði
flutt til Keflavíkurflugvallar og 39 prósent vilja ekki
flytja starfsemi Reykjavíkurflugvallar til Keflavíkur. Þetta er niðurstaða Bjarna Reynarssonar landfræðings en hann fjallaði um rannsókn sína á
áhrifasviði
höfuðborgarsvæðisins
og
helstu
þéttbýlisstaða á nýrri fundaröð samgönguráðs og
samgönguráðuneytisins í vikunni.
Vífill Karlsson, dósent við Háskólann á Bifröst,
fjallaði á fundinum um áhrif umbóta á samgöngukerfi á byggð. Hann sagði að samgöngubætur hefðu
meðal annars í för með sér bætt aðgengi og styttri
ferðatíma; margs konar rekstrarskilyrði bötnuðu og
hagvöxtur ykist. Fram kom í könnun á viðhorfum
íbúa á Vesturlandi að tilkoma Hvalfjarðarganga hefði
að áliti margra leitt til aukinna atvinnutækifæra.
Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar, fjallaði um breytingar á
umferð og búsetu frá 2000 til 2005. Hreinn dró fram

(6!,&*!2¨!2'®.' -IÈSTÎÈ INNANLANDSFLUGS JARÈGÎNG OG

AÈRAR SAMGÎNGUB¾TUR HAFA MIKIL ¹HRIF ¹ MANNLÅF
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hversu ólík þróun íbúafjölda og umferðar væri.
Umferð hefur aukist árlega um 4,2 prósent síðustu
tíu árin og bílum hefur fjölgað um 4,7 prósent. Á
sama tíma jókst mannfjöldi á Íslandi um 1,3 prósent
að meðaltali árin 1996 til 2006.
SH¹

www.sumarferdir.is

– svo mikið meira fyrir miklu minna!

Veðurhorfur
næsta sumar

BjcYjZ[i^g
BVhiZg8VgY
lll#`gZY^i`dgi#^h

[ ZgÂV{khjc^cc^

Tenerife

VERÐ FRÁ: ,KR. 44.732
\'WgcWÂ#

bk#'[jaadgÂcVd

EVgfjZHVci^V\d
;g{W¨gWÂVg\^hi^c\{EaVnVYZaVh
6bZg^XVhbZÂ\ÂjbWÂjbd\
\a¨h^aZ\jbhjcYaVj\Vg\VgÂ^#I^akVa^Â[ng^g
[_ah`naYjcV#

=diZa<gVcIVXVcYZ
CÅiid\hig\a¨h^aZ\i[^bbhi_gcj
amjh]iZa{8dhiV6YZ_ZhigVcYaZc\_jcc^
{`ncc^c\VgkZgÂ^#=ZgWZg\^cZgjhgaZ\V
kZaW^cd\gb\Â#

Lanzarote

Benidorm

=diZa9Zad^m
'k^`jg/)_a¶&-_a

*+#(-'#"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/++#+.'!"

bZÂbdg\jcbVi
&k^`V/''{\hi¶'.{\hi

*%#'&(!"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/,)#(',!"

VERÐ FRÁ: ,KR. 41.145
\'WgcWÂ#

bk#'[jaadgÂcVd

CÅiid\cibVaZ\i)hi_gcj]iZa
{7Zc^Ydgb#=ZgWZg\^cZgjhgaZ\V
h`Zbbi^aZ\!gb\Âd\kZaW^c!
\Zgk^]cViiVh_ckVge!ai^aahh`{ejgi^a
V[cdiVd\\ÂVghkVa^g#

VERÐ FRÁ:5,KR. 33.98
\'WgcWÂ#

bk#'[jaadgÂcVd

bZÂbdg\jc"d\`kaYbVi
&k^`V/&+bV"'(bV

))#.++#"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\&WVgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/*&#.*%!"

VERÐ FRÁ:0,KR. 46.88

Calpe

\'WgcWÂ#

bk#'[jaadgÂcVd

=diZa9^VbVciZ7ZVX]

bZÂbdg\jc"d\`kaYbVi

=g`j\diid\\a¨cÅii)hi_gcj]iZa
hiVÂhZii*%bZigV[g{AZkVciZhigcY^cc^
8VaeZ#=iZa^ÂZghiVÂhZiik^Â]a^Â^cV{
WÂV]iZa^cj6bWVg#

<ZbZadhMM>>

6bWVg6eVgibZcih

CÅaZ\VgWÂ^gbZÂ[g{W¨gg^
hiVÂhZic^c\j!g`jaZ\VWcVgWÂ^gd\
highjcYaVj\V\VgÂjg#=ZciVg[_ah`naYjb
Z^c`VgkZa#

<a¨h^aZ\icÅiiWÂV]iZahZbdecVÂkVg
hjbVg^Â'%%+#ÏWÂ^gcVgZgjbZÂZ^cjZÂV
ikZ^bjghkZ[c]ZgWZg\_jbd\WcVgaajb
]ZahijÄ¨\^cYjb#HiVÂhZic^c\jb'%%
bZigV[g{higcY^cc^#

Mallorca

'k^`jg/'({\hi¶+hZeiZbWZg

).#.%*#"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/+-#-&%!"

VERÐ FRÁ:5,KR. 40.98
\'WgcWÂ#

bk#'[jaadgÂcVd

&k^`V/'-_c¶*_a

;g{

*,#&)%#"

{bVccb#k#'bZÂ'Wgck^`j#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/+,#%-*!"

'k^`jg/'({\hi¶+hZeiZbWZg

;g{

*-#&-*!"

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/-)#&'%!"

Alicante

¶WZ^ci[aj\VaaiVÂ*h^ccjbk^`j
VERÐ FRÁ:

KR. 25.900,-
#

^Â^gbZÂh`iijb

{bVcc!W{ÂVgaZ

Eg^cXZhVNV^oV
Hig`dhiaZ\i*hi_gcjamjh]iZa{EaVnV
7aVcXVhZb]Z[jghaZ\^Â\Z\c#ÌcZ[V
Z^ii\a¨h^aZ\VhiV]iZahZbhiVÂ^Â]Z[jg
haZch`jb[ZgÂVbccjbi^aWdÂV#Hkijg
d\[_ah`naYjhkijgWdÂ^#

bZÂbdg\jcbVi

K^kV7ajZ

&k^`V/',b{i^a(_c

;g{W¨g\^hi^c\[ng^gÄ{hZbk^a_V
[nghiV[ad``hWÂV\^hi^c\jd\hijii
[g{higcY#;nghiV[ad``hVÂWcVÂjgd\
h`Zbbi^YV\h`g{[ng^g[jaadgÂcVd\Wgc#

++#*)-#"

;g{

{bVccb#k#'bZÂ'Wgck^`j#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/,.#('&!"

EaVnV;aVb^c\d
;g{W¨gi[_ah`naYj]iZak^ÂEaVnV
;aVb^c\dhigcY^cV#ÏWÂ^gbZÂZ^cj
hkZ[c]ZgWZg\^d\hgaZ\Vh`Zbbi^aZ\j
hjcYaVj\Vhk¨Â^#B^`^ah`Zbbi^YV\h`g{
[ng^gVaaV[_ah`naYjcV[g{bdg\c^i^a`kaYh#

'k^`jg/'-bVi^a&&_c

;VgÂj^cc{lll#hjbVg[ZgY^g#^h
ZÂV]g^c\YjhbV*,*&*&*#

*,#-%+#"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/,-#+&'!"

K^kVEVabVcdkV
'k^`jg/&.{\hi¶'hZeiZbWZg

;g{

),#,'.#"

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/+'#%),!"

B_\kZahiVÂhZiiWÂV]iZa]_VgiV
EVabVcdkVVÂZ^ch'%%bZigV[g{
higcY^cc^#KZaiWcVgWÂ^gd\
\a¨h^aZ\VÂhiVÂVk^ÂhjcYaVj\^cV#
@_g^Â[ng^gVaaV[_ah`naYjcV#

'k^`jg/'%{\hi¶(hZeiZbWZg

+-#(%(#"

;g{

{bVccb#k#'[jaadgÂcVd\'Wgc#
KZgÂ{bVccb#k#'[jaadgÂcV/&%*#+%+!"

>cc^[Va^Â/;aj\!\^hi^c\![aj\kVaaVgh`ViiVgd\haZch`[VgVghi_gc#KZgÂb^ÂVhik^ÂVÂW`VÂh{cZi^cj#:[W`VÂZg{h`g^[hid[jZÂVhbaZ^Â^hZgW`jcVg\_VaY'#*%%`g#[ng^g]kZgc[VgÄZ\V#

– ERU BETRI EN AÐRAR!
HjbVg[ZgÂ^gAVj\VkZ\^'+\Zc\^Â^cc<gZii^h\ijbZ\^c



6%)345 36!2)¨

 JANÒAR  35..5$!'52

&ORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS TALAR UM bKAFFIBRANDARALAGIÈm ¹ FUNDI

Lækkun skili sér til fólks
Formaður Sjálfstæðisflokksins
sagðist ekki hafa trú á því að Frjálslyndi flokkurinn myndi endast fram að kosningum, og
kallaði bandalag stjórnarandstöðunnar á
Alþingi „kaffibrandaralagið“, í ræðu sinni á
kjördæmisþingi reykvískra sjálfstæðismanna
á Hótel Sögu í gær.
„Við ætlum ekki að láta andstæðinga okkar
koma okkur á óvart. Þeir eru nú samt alltaf að
því,“ sagði Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins.
„Ég var að hlusta á fréttirnar áðan, af aðalfundi Samfylkingarinnar í Reykjavík. Þar sagði
formaður Samfylkingarinnar að vandi hennar
væri núna sá að hún væri of mikið í pólitík,“
sagði Geir. „Einhvern veginn verður maður
ekki hissa þó flokkur með formann sem talar
svona sé kominn undir tuttugu prósent fylgi.“
34*«2.-,

 Meðlimum hvaða stjórnmálaflokks hefur fjölgað um
fimmtung á dag að undaförnu?
 Hvað heitir eini Íslendingurinn sem skráður er sem
hermaður í símaskránni?
 Hvaða íslenski knattspyrnugúrú náði ekki endurkjöri í
framkvæmdastjórn Knattspyrnusambands Evrópu?
36®2). %25  ",3 

Hann sagði andstæðinga Sjálfstæðisflokksins hjálpa honum með sinni framgöngu. Ósætti
væri meðal frjálslyndra, en sjálfstæðismenn
yrðu engu að síður að gæta þess að missa ekki
fylgi til þeirra fyrir misskilning. Ekki mætti
gera lítið úr andstæðingunum þó að þeim gengi
ekki vel.
Geir ræddi líka lækkun á virðisaukaskatti á
matvæli hinn 1. mars. „Það verður að sjálfsögðu algerlega óþolandi ef þessi breyting skilar sér ekki til almennings með þeim hætti sem
hún á að gera. Auðvitað munum við fylgjast vel
með því í samstarfi við ýmsa aðila að svo
verði.“
BJ
+/3.).'!6/2 'EIR ( (AARDE FORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈIS

FLOKKSINS SAGÈI SJ¹LFST¾ÈISMENN EKKI MEGA SOFA ¹
VERÈINUM Å AÈDRAGANDA KOSNINGA &2¡44!",!¨)¨6!,,)

(ITAVEITA 3UÈURNESJA

Hreinsun vatns
í Höfnum hafin

Viltu ver›a li›ugri?
Sex vikna yoganámskei› fyrir stir›a kroppa hefst
30. janúar. ﬁri›judaga og fimmtudaga kl. 10
Kennari: Gu›mundur Pálmarsson.

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is

AUGLÝSINGASÍMI

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 35937 01/07

550 5000

4+.) Hitaveita Suðurnesja hf.
hefur hafið formlegan rekstur
vatnshreinsistöðvar í Höfnum.
Hreinsistöðin er fyrsta
neysluvatnshreinsistöðin á
Íslandi, sem hreinsar vatn með
svonefndum nanó-síum.
Engin efni eru notuð við
vatnshreinsunina.
Tvær grunnvatnsholur sjá
Hafnarbúum fyrir drykkjarvatni.
Selta vatnsins hefur reynst há
vegna þess hversu nærri
holurnar eru strönd.
Til að uppfylla kröfur reglugerðar um neysluvatnsgæði varð
að gera annað tveggja, finna og
virkja ný vatnsból með góðum
vatnsgæðum eða hreinsa
grunnvatnið úr grunnvatnsholunum.
SH¹

&,5'%,$!2 &LUGELDASALAR SEGJA AÈ ÖËTT FLUGELDAR SÁU VISSULEGA H¾TTULEGIR SÁU LITLAR

LÅKUR ¹ STËRSLYSUM Å FLUGELDAGEYMSLUM ¶AR SÁU ÎLL ÎRYGGISM¹L TIL FYRIRMYNDAR
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Reisa lagerhús
fyrir flugelda
Slysavarnafélagið Landsbjörg bíður eftir að hefjast
handa við að byggja varanlegan lager fyrir flugelda
sína. Aðrir flugeldasalar geyma birgðir sínar víðs
vegar um bæinn, flestir á vöktuðum gámasvæðum.
®29'')3-, „Við höfum undanfar-

Dagskráin í dag
Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.
Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar samtvinnuð á ýmsan hátt.
Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Í dag, sunnudag:
Sveinbjörn Guðbjarnarson verður á
staðnum, leiðbeinir gestum og svarar
spurningum.

ið leitað að framtíðarlausn og erum
komin með lóð í jaðri atvinnuhverfis í Hafnarfirði sem er mjög
vel varin. Lagerhúsið er komið til
landsins og við bíðum bara eftir að
geta hafist handa við bygginguna
um leið og lóðin er tilbúin,“ sagði
Jón Gunnarsson, framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar, í kjölfar umfjöllunar
Fréttablaðsins um það hættuástand sem kann að skapast vegna
ófullnægjandi flugeldalagera.
Jón segir að slysavarnafélagið
hafi verið í góðu sambandi við
yfirvöld. „Okkur er fullkunnugt
um allar reglugerðir og kröfur
sem gerðar eru um þessi mál enda
er það okkar markmið að vera í
fararbroddi varðandi öryggismál í
þessu eins og öðru,“ sagði Jón.
Sem stendur hefur Slysavarnafélagið tvö hús til afnota fyrir
flugeldalager sinn. Annar lagerinn er í Hjallahrauni í Hafnarfirði
og hinn á Stórhöfða í Reykjavík.
Þá hefur Hjálparsveit skáta í
Reykjavík haft aðstöðu á Malarhöfða en sá lager er að sögn Jóns
ekki í notkun núna. „Þegar húsnæðið er tilbúið tæmum við þessa
lagera og allt fer undir sama þak.
Þar verða flugeldabirgðir fyrir
allar hjálparsveitir á landinu
geymdar og aðrir lagerar verða
óþarfir, þar á meðal sölulagerar
yfir áramót,“ segir Jón en flestir
flugeldasalar eiga það sameiginlegt að þurfa að finna tímabundið
geymsluhúsnæði árlega fyrir sölulagera sína.
Einar Ólafsson hefur flutt inn
flugelda um árabil. Lagerinn hans
er geymdur á Gámasvæði í Kapelluhrauni sem Einar telur mjög
öruggt. „Þetta er vaktað svæði og
flugeldarnir eru geymdir í læstum
gámum. Þarna er öll öryggisgæsla

%).!2 «,!&3
3/. &,5'
%,$!3!,) %INAR

GEYMIR SÅNA
FLUGELDA ¹ VÎKT
UÈU G¹MASV¾ÈI
Å +APELLUHRAUNI

til fyrirmyndar og engin mannvirki eða íbúðarbyggð í næsta
nágrenni,“ segir Einar, sem hefur
ekki í hyggju að byggja lagerhús
yfir flugeldana. „Ég held þetta
verði varla öruggara,“ segir hann
og dregur í efa að hér geti orðið
stórslys á borð við það sem varð í
Kolding um árið. „Þetta er hálfgerður hræðsluáróður. Flugeldar
eru vissulega varasamir og þá þarf
að höndla með mikilli varúð.
Sprengihættan er hins vegar alls
ekki eins mikil og menn halda og
það er útilokað að hér gerist nokkuð í líkingu við það sem gerðist í
Kolding, einfaldlega vegna þess að
hér er aldrei nema örlítið brot af
því magni sem þar var. Þegar talað
er um tugi tonna af flugeldum þarf
líka að hafa í huga að aðeins örlítill
hluti af þeirri þyngd felst í sprengiefninu sjálfu.“
Lager KR-inga er einning
geymdur í gámum á gámasvæði.
Lúðvík Georgsson hjá KR sagði að
ekki stæði til að koma lagernum í
hús. „Við erum ánægðir með þetta
eins og það er. Þetta er hentug
aðstaða og með því öruggasta sem
hægt er að finna,“ sagði Lúðvík en
vildi þó ekki gefa upp hvar eða á
hvaða gámasvæði lagerinn væri
geymdur. „Slökkviliðið veit hvar
þetta er og við erum í góðu samstarfi við þá og gætum að sjálfsögðu fyllsta öryggis,“ segir Lúðvík.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

25%

afsláttur

334 kr/kg. áður 445 kr/kg.
Bautabúrs saltkjöt

Þú sparar 367 kr/kg

20%

afsláttur

Frábært verð

20%

afsláttur

1.468 kr/kg. áður 1.835 kr/kg.
Borgarnes helgargrís með Indverskum hætti

Þú sparar 325 kr/kg

25%

afsláttur

974 kr/kg. áður 1.298 kr/kg.

Íslandsfugl kjúklingur - ferskur

Hönnun: Víkurfréttir

Goða grísarif BBQ

599 kr/kg. áður 749 kr/kg.

98 kr/stk.
Ananas stór

2 fyrir 1
Chicago Town pizza

allt í matinn á einum stað
 %$"! "!
%&%'%%
### 
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(EIMSEFNAHAGSÖINGIÈ Å $AVOS

Samræðuklúbbur
heimselítunnar
!5¨5.. !2.«233/. 3+2)&!2

S

íðustu daga hafa valdir áhrifamenn úr stjórnmála- og
efnahagslífi heimsins setið á hæginda-rökstólum í
svissneska Alpabænum Davos og rætt hvernig leysa
mætti vandamál veraldarinnar. Þetta spjall- og skjallmót hinna ríku og voldugu er árlegur viðburður. Það
eru hávær mótmæli hnattvæðingarandstæðinga líka, en þeir sjá
Davos-þingið sem tákn fyrir heimskapítalismann og það arðrán
fátækra þjóða sem þeir trúa að hann valdi.
Þau heimsins vandamál sem í ár eru í brennidepli umræðna í
Davos eru hlýnun loftslags og orkuöryggi. Í fyrra var fjallað um
hvað uppgangurinn í Asíu hefur í för með sér fyrir Vesturlönd.
En skiptar skoðanir eru á því hvort Heimsefnahagsþingið hafi í
raun eitthvað að segja sem máli skiptir fyrir heiminn.
Vonir voru bundnar við að samtöl ráðamanna mestu viðskiptavelda heims, sem mættir voru til Davos, gætu orðið til að höggva
á þann hnút sem viðræður um aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum
hafa nú um nokkurt skeið verið fastar í. Þær vonir brustu er
niðurstaðan úr þeim samtölum í gær varð ekki önnur en óljóst
orðuð yfirlýsing, þar sem „heitri ósk“ er lýst um að samningaviðræður svonefndrar Doha-lotu á vegum Heimsviðskiptastofnunarinnar verði hafnar á ný sem fyrst. Þær viðræður hafa
hingað til strandað á ágreiningi um hversu langt skuli ganga í að
draga úr verndun landbúnaðar í ríku löndunum og opna betur
markaði þeirra fyrir framleiðslu frá fátækari löndum. Helstu
útflutningsafurðir fátæku landanna eru ræktuð matvæli og því
skipta þessir samningar miklu fyrir möguleika þeirra til að auka
útflutningstekjur sínar og hagvöxt.
Þó eru dæmi um að Davos-fundirnir hafi skilað áþreifanlegum árangri. Nefna má að á fundinum árið 1990 hittust leiðtogar beggja þýzku ríkjanna innan við þremur mánuðum eftir
að Berlínarmúrinn féll. Þeir fundir áttu þátt í að koma viðræðum um sameiningu Þýzkalands í þann uppbyggilega farveg sem
leiddi til sameiningarinnar síðar sama ár.
Sennilega mesti árangurinn sem náðst hefur á Davos-þingi
var árið 1994, þegar Shimon Peres, þáverandi forsætisráðherra
Ísraels, og Jasser Arafat, þáverandi leiðtogi Palestínumanna,
sátu á maraþonsamningafundi fram á nótt á hótelherbergi í skíðabænum kyrrláta og náðu saman um framfarir í friðarferlinu við
botn Miðjarðarhafs.
Forsvarsmenn Davos-þinganna segja að þeir þjóni sem einstakt tækifæri fyrir áhrifamenn hvaðanæva úr heiminum til að
skiptast á hugmyndum og skoðunum tæpitungulaust í trúnaði.
„Tilgangurinn er að ýta við leiðtogum úr viðskipta- og stjórnmálalífi að gera eitthvað sem breytir heiminum til hins betra.
Þingið er miðlunarvettvangur framfara,“ hefur AP-fréttastofan
eftir einum skipuleggjendanna, Matthias Lüfkens.
Óskandi væri ef þessi bjartsýnislýsing á því sem hinn árlegi
samræðuklúbbur heimselítunnar getur látið af sér leiða stæðist.
Það er að minnsta kosti engin ástæða til að taka undir með hnattvæðingarandstæðingum, sem finna honum flest til foráttu.

²4'&5&¡,!' 
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/F MÎRG ORÈ

&LOKKSFJÎLGUN
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SAGÈI )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR
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Vísindalandið Ísland
Þ

að hefur viljað brenna við,
svona öðru hverju að minnsta
kosti, að í opinberri umræðu sé
þeirri skoðun haldið á lofti að
íslensk stjórnvöld séu með ál á
heilanum, að stóriðju- og álstefna
séu einu uppskriftirnar í kokkabók
ríkisstjórnarinnar. Gjarnan er
spurt með nokkrum þjósti hvort
hinum háu herrum hafi ekki
hugkvæmst að það sé fleira hægt
að gera en að bræða ál. Síðan
fylgja útleggingar á því að
hátækni- og þekkingariðnaður sé
betri valkostur og að furðu megi
sæta að íslensk stjórnvöld vilji
ekki feta þá leið, en virðist heltekin
af þeirri hugmynd að framtíðarlandið sé til húsa í álverksmiðju.
Myndin sem dregin er upp er því
þessi; á annan bóginn eru hátækniog þekkingarfyrirtæki sem eru að
reyna að hasla sér völl en á hinn
bóginn ríkisstjórn sem reynir að
kaffæra allt í áli og öðrum
umhverfisspillandi þungaiðnaði.
Þegar litið er á íslenskt þjóðlíf
þá blasir við allt önnur mynd en sú
sem lýst er hér að ofan. Á undanförnum árum höfum við horfið frá
samfélagi sem var meira og minna
háð sjávarútvegi og til samfélags
þar sem máttarstoðirnar eru miklu
fleiri. Mest áberandi er að eftir að
ríkið losaði sig úr bankarekstri
hefur sprottið upp nýr iðnaður sem
á örfáum árum er kominn upp að
hlið sjávarútvegsins hvað varðar
umfang í þjóðarbúinu. Fjármálastarfsemi er ekkert annað en
þekkingariðnaður af hæstu gráðu,
útrás bankanna og íslensku
fyrirtækjanna byggir á hugviti,
menntun og frumkvæði. Það er nóg
að líta á menntun t.d. þeirra sem
starfa í bönkunum til að sjá að hér
hefur sprottið upp öflugur
þekkingariðnaður á alþjóðavísu.
En það eru ekki bara bankarnir
sem hafa breytt íslensku samfélagi
og hleypt fjöri af stað. Rannsóknir
og þróun hafa aukist jafnt og þétt á
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síðustu árum. Nú er svo komið að
við Íslendingar verjum rúmlega
þremur prósentum af þjóðarframleiðslu okkar í rannsóknir og
þróun. Þetta er miklu hærra
hlutfall heldur en t.d. hjá ESBríkjunum og reyndar voru
leiðtogar ESB að láta sig dreyma
um að ESB tækist að komast á
þetta stig við upphaf næsta
áratugar. Margt bendir til þess að
það verði sambandinu torsótt.
Fjölgun háskóla, öflugri rannsóknarsjóðir og atvinnulíf sem
fjárfestir í rannsóknum hefur
skilað okkur Íslendingum fram úr
flestum þjóðum á þessu sviði. Þetta
skiptir miklu máli því fjárfesting í
rannsóknum skilar sér í hagvexti
framtíðarinnar.
Annar mælikvarði sem skiptir
máli er hlutfall þeirra Íslendinga
sem vinna við rannsóknir. Samanburðarrannsóknir OECD sýna að
Ísland kemur mjög vel út þegar
þetta hlutfall er mælt. Árið 2003
störfuðu tæplega 25 af hverjum
1000 körlum við vísindarannsóknir
en tæplega 15 af hverjum 1000
konum. Á Íslandi er hlutfall þeirra
sem vinna við rannsóknir hæst í
OECD og það vekur sérstaka
athygli að engin þjóð stendur
okkur jafnfætis hvað varðar
þátttöku kvenna í rannsóknum.
Þegar litið er á þessar tölur er
erfitt að halda því fram að íslenskt
samfélag sé byggt á áli, að Ísland
sé eitthvert álland. Öllu fremur er
Ísland rannsókna-, mennta- og

3PARKAÈI Å ¥SLENDING

Túnisar voru síður en svo ánægðir með að
tapa fyrir Íslendingum á HM. Einn stuðningmanna
Túnisa hljóp á eftir íslenskum stuðningsmanni og
sparkaði í afturendann á honum.



!UDDA OG (UGA ÒTHÕST

Sjónvarpsmennirnir Auddi og Hugi voru
reknir út úr þýskri íþróttahöll þegar þeir reyndu að
taka upp efni fyrir stuðningsmannaklúbbinn Í blíðu
og stríðu.



-ILLS F¾R   MILLJARÈA KRËNA

Heather Mills og Paul McCartney hafa náð
samkomulagi um greiðslur við skilnað þeirra. Mills
mun fá um 3,7 milljarða króna fyrir fjögurra ára
hjónabandið.

JVJ / topp5.is
Sýnd í Smárabíói • Regnboganum • Borgarbíói Akureyri (síðustu sýningar)
Nýja Bíói Keflavík • Sauðárkróki • Ísafirði • Fjarðarbíói Eskifirði
20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

vísindaland, alþjóðlegur samanburður bendir allur í þá átt.
Hitt er aftur á móti staðreynd
að við nálgumst efri mörk þess
sem skynsamlegt er að fórna af
náttúru Íslands til virkjunarframkvæmda vegna stóriðju og
jafnframt er ekki undan því vikist
að vegna eignarhalds síns á
Landsvirkjun tekur ríkið vissulega
þátt í stóriðjustefnu. Ég hef fyrir
því sannfæringu að ríkisvaldið eigi
ekki með neinum hætti að taka þátt
í stóriðjurekstri, hvorki með
beinum eða óbeinum hætti, rétt
eins og ég tel að það sé ekki
hlutverk ríkisins að reka banka,
matvöruverslun, útgerðarfyrirtæki
eða neina aðra slíka starfsemi.
Ríkisvaldið á smám saman að
hætta orkuframleiðslu og einbeita
sér í þess stað að því að vera
skynsamur gæslumaður náttúru
Íslands. Ríkið á að setja almennar
reglur um náttúrunýtingu og
náttúruvernd og gæta þess að
einkaaðilar fari í viðskiptum sínum
í einu og öllu eftir þeim leikreglum
sem gilda. Mér er ljóst að það er
nokkuð langt í það að þessi sýn
rætist, margir eru mjög þeirrar
skoðunar að ríkið verði að eiga og
reka Landsvirkjun og sú skoðun
gengur þvert á flokka, þótt því sé
ekki að neita að fyrirstaðan er
mest á vinstri vængnum. En ég tel
að skynsamlegt sé að byrja á því að
þrengja eignarnámsheimildir
vegna orkuframkvæmda sem er að
finna í raforkulögunum. Þær eru
barn síns tíma, þegar nauðsynlegt
var í nafni almannahagsmuna að
raforkuvæða landið. Eignarréttur
manna er stjórnarskrárvarinn og
það verða að vera gríðarlega ríkar
ástæður til þess að afnema hann.
Virkjunarframkvæmdir vegna
rafmagnsframleiðslu til einstakra
fyrirtækja, þótt stór séu, eru að
öllu jöfnu ekki nægjanleg rök til að
hreyfa við jafn mikilvægum
réttindum.
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„Köld slóð er afbragðs
sakamálasaga sem hægt
er að mæla með”

BJORGVIN FRETTABLADIDIS



"ECKHAM HJËNIN Å 0LAYBOY PARTÅ

Fregnir herma að Victoria og David Beckham
séu komin á boðslista Hughs Hefner fyrir næsta
Playboy-partí.



6¾NDISKONUR URÈU AÈ SVÅNAFËÈRI



6ERSTI DAGUR ¹RSINS

Kanadískur svínabóndi var ákærður fyrir að
myrða þrjátíu vændiskonur og fóðra svínin á
líkamsleifum þeirra. Talið er mögulegt að maðurinn
hafi sextíu og þrjú morð á samviskunni.
Breskur doktor í sálfræði hefur komist að því

að dagurinn 22. janúar sé versti dagur ársins. Því
veldur skammdegið og veðrið auk jólagjafaskuldanna og nýársheita sem ekki er hægt að efna.



 ¹RA ÎKUMAÈUR



3TËRKOSTLEGUR SIGUR ¹ &RÎKKUM



"ARNANÅÈINGUR STAÈINN AÈ VERKI

Lögreglan hafði afskipti af ökumanni á
Kringlumýrarbrautinni í Reykjavík. Var bílstjórinn
ökuréttindalaus enda aðeins 15 ára gamall.
Íslendingar unnu Evrópumeistara Frakka með
átta mörkum í síðasta leik sínum í riðlakeppni
heimsmeistarakeppninnar í handknattleik.
Dæmdur barnaníðingur, sem enn afplánar
dóm, var gripinn þegar hann reyndi að hitta þrettán
ára stúlku í kynferðislegum tilgangi. Stúlkan var
tálbeita fréttaskýringaþáttarins Kompáss.



*¹TNINGARNAR RANNSAKAÈAR

Barnaníðingurinn sem staðinn var að verki í
sjónvarpsþættinum Kompási viðurkenndi að
fórnarlömb hans væru fleiri en hann var dæmdur
fyrir að misnota. Lögregla hefur tekið upplýsingarnar til rannsóknar.

Þetta voru mest lesnu greinarnar á visir.is vikuna 20.
til 27. janúar.
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Flokkur aldraðra og gleymnir þingmenn
S

íðustu vikur hafa margir talað
með létti um að nú sé Davíðstíminn liðinn. En er svo? Ég er
ekki viss. Lærlingur meistarans
er kominn á jötuna og gerir sitt
til að halda í horfinu. Slóð fyrrverandi foringja Framsóknar- og
Sjálfstæðisflokks er meira en
greinileg. Hún er hrikalega augljós og afleiðingarnar munu vara
lengur en nokkur núlifandi
Íslendingur tórir. Ég nefni örfá
dæmi. Stórfelld yfirtaka á eignum þjóðarinnar, með sýndargreiðslum fyrir þær, til sérvalinna manna. Þar má nefna
sjávarauðlindina, en sú aðgerð
rústaði landsbyggðinni. Sala
bankanna þar sem þjóðargersemar voru látnar fylgja með,
eins og uppbót á nánast gjöf.
Salan á Eimskip, en nýju eigendurnir bútuðu það niður og færðu
sjóflutningana á land og níðast
nú á veikum vegum landsmanna.
Þessi eigingjarna hagræðing
þeirra skapar stórhættu fyrir
vegfarendur og kostar þjóðina
milljarða aukaútlát. Virkjana- og
stóriðjustefna hefur heltekið
stjórnvöld svo landi og þjóð, já
umhverfinu öllu, stafar hætta af.
Nú riðar hagkerfið og fjöldi
manns setur heilsu sína í hættu
með ofurvinnu, til að missa ekki
íbúðir sínar í óseðjandi hít einkabankanna. Sömu bankar hafa
vélað fjölda ungmenna í skuldafjötra með hvetjandi síbylju um
að taka langtímalán fyrir fánýtum hlutum. Fólk sem betur væri
sett við færibönd frystihúsa
sinnir
nú
ráðherrastörfum.
Stjórnmálamenn sem þora ekki
að taka á málum innflytjenda og
halda fólkinu sem árum saman
hefur skapað auðinn í fátækt og
þrældómi eru ekki starfi sínu
vaxnir.
Nú er svo komið að bæði aldraðir og láglaunafólkið hafa áttað
sig á að þau sem mörg undanfarin ár hafa átt að vera þingmenn þjóðarinnar voru og eru
þar fyrst og fremst fyrir sjálf
sig. Eftirlaunalögin og allskonar
önnur fríðindi til handa embættismönnum, þingmönnum og ráðherrum votta það, svo ömurlegt
sem það nú er. Samtíma þessu
eru svo skerðingar á bótum til
aldraðra og öryrkja og hækkun á
mat, húsaleigu, gjöldum fyrir
heimaþjónustu,
ferðaþjónustu
fatlaðra, dagvistun og svo framvegis. Það er engu líkara en
stjórnarflokkarnir þoli ekki gamalt fólk og öryrkja. Líti bara á
slíka sem óæskilega þurfalinga,
sem geti étið það sem úti frýs.

Í viðtali
við
heilbrigðisráðherra, um
ákveðin
hagsmunamál aldraðra
og
öryrkja,
fór
ekki
milli mála
að
hún
!,"%24 *%.3%.
hafði engan
skilning né áhuga fyrir kjörum
þeirra og líðan. En slík afstaða
einkennir forystu og þingmenn
Framsóknar. Því miður láta of
mörg ungmenni og eldri borgarar fleðulæti þessa flokks, rétt
fyrir kosningar, blekkja sig.

Unga fólkið er ekki farið að átta
sig á hve pólitíkin er undirförul
og óáreiðanleg og geldur þess.
Gamla fólkið er einlægt og trúir
ekki að pólitíkusar séu að nýta
sér heiðarleika þess með blekkingum, svo þau kjósi óvini yfir
sín mál. Valdhafar gera ekkert
fyrir aldraða og öryrkja, sem
þeir komast hjá að gera. Stjórnarandstaðan og verkalýðsfélögin
eru grútmáttlaus og lítils virði.
Við þessar aðstæður er kjörlendi
fyrir aldraða og umhverfissinna
að slá saman í umhverfisþenkjandi félagshyggjuflokk. Fundað verður í byrjun janúar með
öldruðum og vonandi öryrkjum,
Framtíðarlandinu
og
Ómari
Ragnarssyni.

Aldnir Íslendingar eru áberandi heiðarlegt og gott fólk, sem
ekki má vamm sitt vita. Úr þessum hópi er hætt við að Framsóknartrúarfólk, sem farið er að
gleyma, kjósi af gömlum vana í
vor. Andvaraleysi og alveg sama
hugsunarháttur nægilega margra
heldur lífinu í þessum versta
óvini þeirra sem minna mega sín.
Það þarf kjark, dugnað og æðruleysi, ef vel á að takast með flokk
fyrir þau sem engan eiga að á
Alþingi.
Ég skora á aldna að láta ekki
hræða sig frá virkri þátttöku og
treysta góðum vinum, sem vilja
vera með. Þar á ég við öryrkja og
umhverfissinna með þjóðhetjuna
Ómar Ragnarsson í fylkingar-

brjósti. Manninn sem fórnaði
langt umfram það sem hann átti
og aflaði, til varnar ómetanlegum verðmætum þjóðarinnar.
Ómari, sem vakti þjóð sína úr
dróma sinnuleysis, um þann
hluta landsins sem er úr alfaraleið. Þennan vin okkar allra styð
ég heilshugar og hvet fólk til að
borga niður skuldina sem hann
hefur komið sér í, okkar vegna
og afkomenda. Margt smátt gerir
eitt stórt. Reikningur hefur verið
stofnaður í Landsbankanum á
hans nafni. 0120-05-075486.
Aldraðir verða að losa sig við
fölsku vinina. Ómar er maður sem
við öll getum treyst.
Höfundur er trésmíðameistari.

KIA PICANTO Á
FRÁBÆRU VERÐI,
ENGIN ÚTBORGUN,
17.995 KR*. Á MÁNUÐI.
EYÐIR AÐEINS 5,4 LÍTRUM Á HUNDRAÐIÐ Í
BLÖNDUÐUM AKSTRI.

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

KIA Picanto er lipur, fallegur, nútímalegur og
sparneytinn smábíll með skynsamlegri rýmisnýtingu. Það
sakar ekki að verðið á sér ekki hliðstæðu. Fimm dyra
Picanto á vetrardekkjum kostar aðeins 1.255.000 kr.
Picanto er einnig fáanlegur sjálfskiptur, einn fárra smábíla.
Fæst einnig með aflmikilli 75 hestafla og sérlega
sparneytinni dísilvél.
*Miðað 100% hjá Sjóvá Fjármögnun
í erlendri myntkörfu – yen og svissneskir frankar.
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„Það er ánægjulegt til þess
að vita að fólk sé að lesa
það sem maður skrifar, því
hvers vegna að skrifa ef
enginn les.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Morðingjar Stephens Biko játa sök

 (INRIK 6))) %NGLANDSKON

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  J¹T
UÈU FJËRIR LÎGREGLUMENN AÈ HAFA
MYRT 3TEPHEN "IKO TUTTUGU ¹RUM
FYRR "IKO BARÈIST FYRIR RÁTTINDUM
BLÎKKUMANNA OG AFN¹MI AÈSKILN
AÈARSTEFNUNNAR Å 3UÈUR !FRÅKU
RIÈ  STOFNAÈI L¾KNANEMINN
"IKO STÒDENTASAMTÎK SEM BÎRÈUST
GEGN AÈSKILNAÈARSTEFNU HVÅTU
MINNIHLUTASTJËRNARINNAR ¶REMUR
¹RUM SÅÈAR SKIPULAGÈI HANN R¹È
STEFNU SVARTRA 3UÈUR !FRÅKUMANNA
OG VAR Å KJÎLFARIÈ BANNAÈ AF STJËRN
VÎLDUM AÈ TAKA Ö¹TT Å STJËRNM¹LA
34%6% ")+/
STARFI RIÈ  VAR HANN HANDTEK
INN Å 0ORT %LIZABETH FYRIR PËLITÅSKAN
UNDIRRËÈUR ,ÎGREGLUMENN GENGU HARKALEGA Å
SKROKK ¹ HONUM OG ËKU MEÈ HANN LANGA VEGU TIL
0RETORIA ÖAR SEM HONUM VAR VARPAÈ Å FANGAKLEFA
(INN  SEPTEMBER  LÁST HANN ÖAR SEM

HANN L¹ NAKINN OG HLEKKJAÈUR VIÈ
GËLFIÈ Å SJÒKRA¹LMU FANGELSISINS
-ORÈIÈ ¹ "IKO VAKTI REIÈI UM ALLAN
HEIM STJËRNVÎLD Å 3UÈUR !FRÅKU
NEITUÈU AÈ MORÈIÈ ¹ "IKO HEFÈI
VERIÈ AF PËLITÅSKUM MEIÈI SPROTTIÈ
EN 3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR LÎGÈU
BANN VIÈ VOPNASÎLU TIL 3UÈUR !FR
ÅKU Å KJÎLFARIÈ
%FTIR AÈ AÈSKILNAÈARSTEFNUNNI VAR
HRUNDIÈ ¹RIÈ  OG MEIRIHLUTA
STJËRN HAFÈI TEKIÈ VIÈ VAR HIÈ
SVOKALLAÈA 3ANNLEIKS OG S¹TTAR¹È
STOFNAÈ Å ÖEIM TILGANGI AÈ UPPLÕSA
Ö¾R MISGJÎRÈIR SEM FRAMDAR VORU Å
SKJËLI AÈSKILNAÈARSTEFNUNNAR ÈUR
EN HÒN AFSALAÈI SÁR VÎLDUM HAFÈI HVÅTA MINNI
HLUTASTJËRNIN HINS VEGAR GERT ÖAÈ AÈ SKILYRÈI AÈ
ÖEIR SEM HEFÈU FRAMIÈ GL¾PI SEM VORU SPROTTNIR
AF PËLITÅSKUM RËTUM YRÈU EKKI SAKFELLDIR









UNGUR DEYR OG HINN NÅU
¹RA GAMLI SONUR HANS
*¹TVARÈUR 6) TEKUR VIÈ
KRÒNUNNI
"RESKI AÈMÅR¹LLINN 3IR
&RANCIS $RAKE DEYR UM
BORÈ Å SKIPI SÅNU UNDAN
STRÎNDUM 0ANAMA ²FÎR
HANS FËR FRAM ÒTI ¹ HAFI
&YRSTU GASGÎTULJËSIN ERU
KVEIKT Å ,ONDON
(OLLYWOOD Å +ALIFORNÅU
F¾R KAUPSTAÈARRÁTTINDI OG
VERÈUR AÈ BORG
&YRSTA SKÅÈALYFTAN ER TEKIN
Å NOTKUN Å 6ERMONT
"ANDARÅSKA GEIMSKUTL
AN #HALLENGER SPRINGUR
SKÎMMU EFTIR FLUGTAK !LLIR
SJÎ ¹HAFNARMEÈLIMIRNIR
LÁTUST Å SLYSINU
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Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Jóhanna Sveinsdóttir
Hverfisgötu 99a, Reykjavík,

lést sunnudaginn 21. janúar. Útförin verður frá
Fossvogskapellu þriðjudaginn 30. janúar kl. 15.00.
Dætur, tengdasynir og barnabörn.

Alúðarþakkir til allra þeirra er auðsýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Alberts Jónassonar
f. 1.11. 1915 d. 7.1. 2007
Nökkvavogi 44, Reykjavík.

Eins viljum við færa starfsfólki deildar 13G,
Landspítala við Hringbraut, sérstakar þakkir fyrir
góða umönnun á síðustu mánuðum ævi hans.
Oddrún Albertsdóttir
Þorbergur Ormsson
Ásgerður Albertsdóttir
Hans Aðalsteinsson
Oddrún Hansdóttir
Ingjaldur Tómasson
Albert Hansson
Þórunn Yngvadóttir
Þórður Hansson
Kristín Hulda Þorbergsdóttir Birgir Þór Birgisson
Berglind Þorbergsdóttir
Ríkarður Reynisson
Jónas Þorbergsson
og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vinarþel við andlát elskulegrar
eiginkonu minnar, móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

3TUÈMENN ¹ ¹RSH¹TÅÈ
Sláturfélag Suðurlands er hundrað ára
í dag. Af því tilefni verður mikið um
hátíðarhöld á næstunni hjá þessu
merka fyrirtæki.
Hófust þau með árshátíð SS í gærkvöldi sem var haldin með mikilli viðhöfn. Öllu starfsfólki fyrirtækisins
ásamt mökum var boðið og voru
skemmtiatriðin af ýmsum toga. Léku
sjálfir Stuðmenn meðal annars fyrir
dansi.
Steinþór Skúlason hefur verið forstjóri SS frá árinu 1988. Hann segir að
það hversu sammála stjórnendur
fyrirtækisins hafi verið um stefnu
þess hafi ráðið miklu um hversu vel SS
hafi vegnað í gegnum tíðina. „Það sem
gerir SS frábrugðið frá kaupfélögunum er að þau voru blönduð samvinnufélög. Þar gátu verið misvísandi hagsmunir með bændur og neytendur í
stjórn. Sláturfélagið er samvinnufélag
framleiðenda með einsleita hagsmuni.
Það hefur verið tiltölulega sammála
um stefnuna og það hefur breytt
miklu,“ segir Steinþór. „Við höfum
verið með hæft fólk í stjórn sem hefur
getað fylgt eftir þeim breytingum sem
hafa verið á ytri aðstæðum.“
Mánudaginn 28. janúar 1907 var
stofnfundur Sláturfélags Suðurlands
svf. haldinn. Sama ár var reist sláturhús í Reykjavík, það fyrsta í landinu.
Árið 1908 opnaði félagið tvær matvöruverslanir. Alls urðu verslanir sem
Sláturfélagið opnaði fimmtán að tölu.
Mjög stórt stökk í sölu varð árið
1930 eftir að danskur kjötiðnaðarmeistari, Alf Peder Nielsen, kom til
félagsins og þróaði uppskriftina að SS
vínarpylsunni sem hefur verið að
mestu óbreytt síðan. Alf og mágur
hans, Jón Sveinsson, settu upp pylsuvagn í Kolasundinu og var það upphafið að „Bæjarins bestu“.
Árið 1988 varð stefnubreyting hjá
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Sláturfélaginu. Ákveðið var að félagið
skyldi einbeita sér að slátrun og
úrvinnslu og stunda verslun á heildsölustigi. Í framhaldi voru verslanir

AFMÆLI

Þóru Kristínar Eiríksdóttur
Efstaleiti 12, Reykjavík

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, sonar, afa og bróður,

sem lést sunnudaginn 14. janúar síðastliðinn. Sérstakar
þakkir til lækna- og hjúkrunarliðs Landspítalans,
hjúkrunarþjónustunnar Karitas og starfsfólks líknardeildarinnar fyrir frábæra meðferð og umönnun.
Tómas Árnason
Eiríkur Tómasson
Þórhildur Líndal
Árni Tómasson
Margrét Birna Skúladóttir
Tómas Þór Tómasson
Helga Jónasdóttir
Gunnar Guðni Tómasson
Sigríður Hulda Njálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sturlu Erlendssonar
Hjarðarhaga 11, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til karlakórsins Fóstbræðra fyrir
ómetanlega aðstoð.

Sendum myndalista

sími 587 1960 www.mosaik.is

«MAR ®RN (AUKS
SON LISTNEMI OG
MYNDASÎGUHÎF
UNDUR ER  ¹RA

¶ËRHILDUR ,ÅNDAL
LÎGFR¾ÈINGUR ER
 ¹RA

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Skúli Ólafsson
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

MOSAIK Hamarshöfða 4 110 Reykjavík

3TEFANÅA +ATRÅN
+ARLSDËTTIR
FYRRUM B¾JARSTJËRI Å
RBORG ER  ¹RA

¶ËRA (ALLGRÅMS
SON ER  ¹RA

Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir
Sara Sturludóttir
Sölvi Sturluson
Björk Sturludóttir
Erlendur Sigurðsson
barnabörn og systkini.

LEGSTEINAR
TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum

félagsins m.a. seldar. Eftir þessa
stefnubreytingu batnaði hagur félagsins mjög og stendur það nú styrkum
fótum.
FREYR FRETTABLADIDIS

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

sem lést á Landspítalanum 20. janúar, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 30. janúar kl.15.00
Sigrún M. Ragnarsdóttir
Björg Skúladóttir
Ólafur Skúlason
Erna Gísladóttir
Haukur Gíslason
Elisabet Paulson (Bessy)
og barnabörn.

Vignir Elvar Vignisson
Cristina Skúlason
Rúnar Hreinsson
Hlíf Georgsdóttir
Olaf Paulson
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Settur inn
í embætti
Séra Bjarni Þór Bjarnason verður
settur inn í embætti sem prestur
Ensku biskupakirkjunnar á Íslandi
við enska messu í Hallgrímskirkju
í dag. Messan hefst kl. 14.00 og
þar mun David Hamid, biskup í
Evrópubiskupsdæmi
Ensku
biskupakirkjunnar,
setja
sr.
Bjarna í embætti.
Undanfarin fimm ár hefur séra
Bjarni haft umsjón með messum á
ensku í Hallgrímskirkju og fylgt
helgisiðum Ensku biskupakirkjunnar.
Við innsetninguna tengjast
ensku messurnar formlega Ensku
biskupakirkjunni. Innsetning séra
Bjarna Þórs er gerð á grundvelli
sérstaks sáttmála, Porvoo-sáttmálans, sem undirritaður var
fyrir 10 árum, milli biskupakirkna
á Bretlandseyjum og flestra lútherskra kirkna á Norðurlöndum og
í Eystrasaltsríkjum. Samkvæmt
honum geta prestar þessara
kirkna starfað í öðrum Porvookirkjum. Séra Bjarni Þór Bjarnason starfaði meðal annars í þrjú ár
í Ensku biskupakirkjunni í Englandi eftir að Porvoo-sáttmálinn
tók gildi.
Við messuna á sunnudag mun
David Hamid biskup predika og
þjóna fyrir altari ásamt Karli
Sigurbjörnssyni, biskupi Íslands.
Séra Jón Dalbú Hróbjartsson,
prófastur í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, tekur einnig þátt í
athöfninni. Organisti verður Hörður Áskelsson og Guðrún Finnbjarnardóttir leiðir almennan
messusöng.
Boðið verður upp á veitingar að
messu lokinni.

Arctic Trucks sýnir og selur í samstarfi við Ingvar Helgason
nýja breytta jeppa á verulega lækkuðu verði

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 35033 01/07

STYÐJUM STRÁKANA Í BLÍÐU OG STRÍÐU
Skráðu þig á www.ibliduogstridu.is
Þú getur sýnt stuðning þinn í verki með því að fara á
vefsíðuna ibliduogstridu.is og skrá þig í „Í blíðu og
stríðu“, stuðningssamtök handboltalandsliðsins fyrir
heimsmeistarakeppnina í Þýskalandi.

Á vefsíðunni mætast stuðningsmenn og landsliðsmenn,
þar birtast nýjustu fréttir, sýnd eru valin myndbrot úr
leikjum, allir blogga, spjalla, hvetja íslenska landsliðið og
birta myndir frá keppninni og af íslenskum stuðningsmönnum á leikjunum sem hafa staðið sig frábærlega.
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og opnuðum í Svíþjóð. Á síðasta
ári keyptum við síðan norska
fyrirtækið Office Line sem var að
selja Apple auk þess að vera með
fyrirtækjalausnir og fleira. Þetta
fyrirtæki er með fullt af stórum
viðskiptavinum á borð við Lego og
norska ríkissjónvarpið,“ segir
Bjarni og heldur áfram: „Með
þessu hefur félagið undið svolítið
upp á sig og er ekki lengur bara
lítið fyrirtæki í Brautarholtinu. Í
dag vinna 200 manns fyrir félagið
í fimm löndum; Finnlandi, Svíþjóð,
Noregi, Danmörku og á Íslandi en
við erum með átján verslanir.“
Nýlega var nafni félagsins Öflun
breytt í Humac sem nær yfir alla
starfsemina í löndunum fimm en
fyrirtækið hefur vaxið á ógnarhraða meðan hinn almenni markaður hefur haldist nokkuð flatur.

"*®24 &2!-4¥¨ (* (5-!# &ORSTJËRINN "JARNI KASON SÁR FRAM ¹ ENN FREKARI VÎXT !PPLE FYRIRT¾KISINS
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Íslandsmet í uppbyggingu
Bjarni Ákason, forstjóri Apple-fyrirtækisins Humac, hefur leitt fyrirtækið í gegnum gríðarlegan vöxt
á frá því að Öflun, sem nú heitir Humac, tók við Apple-umboðinu á Íslandi af Tæknivali fyrir fjórum
árum. Sigríður Hjálmarsdóttir heimsótti Bjarna og fékk að vita hvernig þessi hraða uppbygging hefði
gengið fyrir sig en Humac reiknar með að velta níu milljörðum á þessu ári.

B

jarni segist hafa
alist upp í kringum
tölvur frá því hann
man eftir sér en
faðir hans, Áki Jónsson, var fyrsti tölvumaðurinn á Íslandi. „Pabbi var
loftskeytamaður og í framhaldi af
því var hann fenginn í að þjónusta
tölvurnar fyrir herinn,“ segir
Bjarni og bætir við: „Ég hef stundum sagst vera annar tölvumaðurinn því ég var svo mikið í kringum
pabba þegar hann var að vinna við
tölvurnar.“
Áki, faðir Bjarna, átti verslunina Aco og Bjarni starfaði hjá
honum í versluninni í mörg ár. „Ég
ætlaði nú reyndar aldrei að fara út
í þennan bransa. Ég byrjaði í viðskiptafræði í Háskólanum eftir
framhaldsskólann en fékk vírus í
augun og missti sjónina í sex vikur
í kjölfarið. Úr því fór ég að vinna
hjá pabba í Aco og festist þar,“
segir Bjarni sem stefndi alltaf að
því að fara erlendis í nám eins og
svo margir gerðu á þessum tíma.
„Ég byrjaði eiginlega bara á
kústinum í Aco því ég var að þrífa
verslunina sem unglingur. Síðan
varð ég sölumaður og loks sölustjóri í fyrirtækinu enda var ég
alltaf innvinklaður í reksturinn.“
Bjarni segir þá feðga oft hafa
rifist um viðskiptahættina enda
ekki alltaf á sömu skoðun varðandi reksturinn. „Þegar við vorum
farnir að þrasa um rekstur á jólunum og í fjölskylduboðum þá
sáum við að þetta væri orðið gott
og að leiðir yrðu að skilja vinnulega séð til að halda fjölskyldufriðinn. Ég keypti hann því út úr
fyrirtækinu árið 1997 en hann
vann hjá mér í þrjú ár eftir það og

var mjög erfiður starfsmaður,“
segir Bjarni og hlær.
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 BLEIKU SKÕI
Bjarni seldi Opnum kerfum og
Fjárfestingarbanka atvinnulífsins
hluti í félaginu eftir að hann keypti
það af föður sínum enda var róðurinn erfiður fyrir hann einan.
„Síðan keyptum við Japis af Hagkaupsbræðrum um aldamótin en
það endaði allt í tómri vitleysu. Þá
sameinuðumst við Tæknivali þar
sem ég átti þá einhver 7-8 prósent
í fyrirtækinu og var framkvæmda-

og Steingrími Árnasyni en þeir
höfðu allir starfað fyrir Apple hjá
Tæknivali.“
Bjarni kom inn í Öflun og félagið gekk þá í að opna verslun fyrir
Apple á Íslandi.
„Fyrsta árið sem við vorum
með Apple gekk alveg þokkalega
en annað árið mjög vel. Þá hafði
Apple samband við mig aftur því
danski markaðurinn var mjög
lélegur. Þeir báðu mig að reyna að
gera eitthvað af viti í Danmörku
með stuðningi frá þeim, þannig að
við helltum okkur í það verkefni.“

!FTURHALDSTRÎLL Å R¹ÈUNEYTINU
Bjarni segir að þrátt fyrir svo gott
gengi félagsins þá geti hann ekki
orða bundist yfir tollunum sem settir voru á iPod. „Það sitja menn í fjármálaráðuneytinu sem setja toll á
iPod-inn en fólk á Íslandi þarf að
borga 40 prósentum meira fyrir iPod
heldur en nokkurs staðar annars
staðar. Það veit enginn á hvaða forsendum. Það eru bara einhver afturhaldströll þarna í ráðuneytinu og
stjórnmálamenn sem vilja ekki taka
á þessu máli,“ segir Bjarni og bætir
því við að hann viti aðeins um einn
alþingismann sem hafi tekið þetta
upp í umræðunni. „Ég skil ekki hvað
allt þetta unga fólk er að gera þarna
í þinginu. Af hverju þurfa Íslendingar að fara til útlanda til að kaupa
iPod. Það er meira að segja ódýrara
fyrir mig að kaupa hann erlendis
þrátt fyrir að ég myndi eflaust fá
góðan díl á það hjá mínu fyrirtæki.“
Bjarni segir ríkið bara tapa á þessum tollum enda kaupi flestir iPod
erlendis. „Þegar tölvubyltingin
var að byrja þá var söluskatturinn
meira að segja felldur af tölvum
til að flýta fyrir framþróun. Í dag
virðast menn vilja hindra þessa
þróun eins og þeir mögulega geta,“
segir Bjarni ákveðinn.
„Ég hef verið spurður að því af
hverju við erum ekki bara góðir
við þessa menn og veitum þeim
einhverja sérþjónustu. Mér finnst
bara að hlutirnir eigi ekki að vera
þannig. Þetta er greinilega einhver þrjóska í mönnum sem hafa
ekki kjark til að taka þetta fyrir.“
"ÕR Å $ANMÎRKU
Bjarni er búsettur í Kaupmannahöfn um þessar mundir en hann
tók við framkvæmdastjórastöðunni þar í nóvember þegar framkvæmdastjóranum þar var sagt
upp. „Ég hef verið með annan fótinn í Danmörku allt frá því við
opnuðum þar fyrir þremur árum.
Þaðan er líka stutt til hinna Norðurlandanna þar sem við erum líka
með verslanir. Ísland er ekki hentugasta staðsetningin fyrir höfuðstöðvar.“
Framtíðarplön Humac í dag
eru að samhæfa Office Line við
aðra starfsemi Humac auk þess að
hreinsa til í stjórnuninni í Noregi
og Danmörku. Bjarni segir þau
verkefni hafa kostað ýmsar fórnir
en séu nú að klárast.
„Svo ætlum við bara að sækja

Þetta er örugglega Íslandsmet í uppbyggingu því við
fórum úr engu og lögðum allt okkar undir. Síðan fórum
við bara að græða á fyrsta degi.
stjóri verslunarsviðs. Sú sameining var afdrifarík og mjög slæm
fyrir alla.“
Bjarni seldi hlut sinn í Tæknivali eftir eitt og hálft ár og stefndi
að því að hætta í tölvubransanum.
„Um það leyti sem ég kúplaði mig
út úr Tæknivali ákváðu þáverandi
stjórnendur að lækka laun starfsmannanna um tíu prósent. Einhver hluti starfsmanna sætti sig
ekki við lækkunina og ákvað að
hætta en þar á meðal voru allir
Apple starfsmennirnir, sem stofnuðu félagið Öflun í kjölfarið,“
segir Bjarni en Apple hafði samband við hann um að taka að sér
verkefni fyrir Apple á Íslandi.
„Þekkingin á Apple var öll farin út
úr Tæknivali og því rifti Apple
samningunum við fyrirtækið.
Upphaflega var Öflun samsett af
Ólafi Hand, Sigurði Þorsteinssyni

Bjarni var lengi að skoða staðsetningar í Kaupmannahöfn en
síðan lagði Öflun allt undir og opnaði Apple verslun í miðborg Kaupmannahafnar. „Við renndum alveg
blint í sjóinn með þetta án þess að
vita nokkuð um hvernig myndi
ganga enda þekktum við ekkert
markaðinn þarna. Síðan hefur
búðin gengið alveg rosalega vel og
greinilegt að það var mikil þörf á
þessari verslun. Viðskiptavinirnir
streymdu inn og við vorum bara á
bleiku skýi,“ segir Bjarni en Öflun
opnaði fljótlega aðra verslun rétt
fyrir utan Kaupmannahöfn.

®FLUN VERÈUR (UMAC
Bjarni segir að þar sem allt hafði
gengið svo vel hjá Öflun hafi þeir
ákveðið að gera eitthvað meira og
halda áfram að stækka félagið.
„Við fengum hluthafa að félaginu

fram. Til dæmis sjáum við fram á
að geta tvöfaldað söluna hér á
Íslandi og horfum þar á innri vöxt.
Síðan höfum við verið að skoða
tækifæri í Austur-Evrópu en þar
eru minni og vanþróaðri markaðir.
Það er talað um að ef Evrópa vex
eins mikið og Ameríka þá sé eftir
miklu að slægjast enda hefur salan
í Ameríku tvöfaldast á skömmum
tíma.“
Bjarni segir Humac reikna með
að velta níu milljörðum á þessu ári
en á því síðasta velti félagið 6,5
milljörðum. „Þetta er örugglega
Íslandsmet í uppbyggingu því við
fórum úr engu og lögðum allt
okkar undir. Síðan fórum við bara
að græða á fyrsta degi, áttum alltaf pening og vorum ekki að bruðla
neitt. Þess vegna gátum við stækkað svona hratt,“ segir Bjarni Ákason, forstjóri Humac. N
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Hin fullkomna
fegurðardrottning
Elín Gestsdóttir, framkvæmdastjóri Fegurðarsamkeppni Íslands, vinnur að því um þessar mundir
að velja keppendur í Ungfrú Reykjavík. Elín hefur verið framkvæmdastjóri keppninnar síðan 1996 og
sagði Sigríði Hjálmarsdóttur frá starfi sínu og samskiptum við keppendur frá þeim tíma.

E

lín segist aldrei hafa
ætlað sér að verða
framkvæmdastjóri
Fegurðarsamkeppni
Íslands heldur hafi
hlutirnir bara æxlast
þannig. „Ég hafði unnið á skrifstofunni hjá Ólafi Laufdal í þrjú ár
þegar dóttir mín varð í öðru sæti í
Ungfrú Ísland árið 1993 og send til
Suður-Afríku að keppa í Miss
World. Ég gagnrýndi ýmislegt
sem mér fannst að hefði betur
mátt fara við undirbúninginn og
fleira þannig að ég var bara gripin
í þetta,“ segir Elín, sem fór smátt
og smátt að taka að sér undirbúning keppnanna þangað til hún var
ráðin framkvæmdastjóri árið
1996.
„Í dag held ég utan um þrjár
stórar keppnir á ári; Ungfrú
Reykjavík, Ungfrú Ísland og
Herra Ísland, auk þess að halda
utan um undankeppnirnar úti á
landi. Í raun má segja að Ungfrú
Ísland keppnin byrji á undankeppnunum sem eru haldnar á
landsbyggðinni.“
Elín fer á flesta staðina sjálf til
að dæma því mikilvægt er fyrir
hana að hafa heildarsýn yfir alla
þátttakendur. „Þannig verður hópurinn til sem keppir síðan í Ungfrú Ísland en þá taka við keppnirnar erlendis þannig að þetta er
orðið starf allt árið. Keppnirnar
úti eru yfirleitt seinni part sumars
og fram á veturinn en síðan tekur
Herra Ísland keppnin við í nóvember þannig að þetta hangir allt
saman,“ segir Elín en Fegurðarsamkeppni Íslands hefur haldið
Herra Ísland keppnirnar frá því
Elín tók við framkvæmdastjórninni.

(IN FULLKOMNA FEGURÈARDROTTNING
Elín segir erfitt að útskýra eftir
hverju sé nákvæmlega leitað í fari
fegurðardrottningar. „Við leitum
eftir persónum sem koma þannig
fyrir að þær fangi athyglina um

leið og þær ganga inn í salinn. Það
er ekki nóg að vera bara sæt heldur þurfa þessar stelpur að hafa
helling fleira til að bera. Svo er
það ekki fyrir hvern sem er að
höndla þetta, sérstaklega ef farið
er alla leið og það er nú ekki svo
langt síðan það gerðist síðast,“
segir Elín og vísar þar til Unnar
Birnu. „Það er rosaleg pressa sem
fylgir því að vera handhafi titilsins Ungfrú heimur. Það er náttúrlega alveg ofboðslega gaman að
sjá þann árangur og algjört einsdæmi að þessi litla þjóð skuli hafa
átt þrjár Ungfrú heim og eina
Ungfrú international, sem Guðrún
Bjarnadóttir var kjörin árið
1963.“
Spurð hver sé hin fullkomna
fegurðardrottning segir Elín:
„Ætli hin fullkomna fegurðardrottning sé nokkuð til? Mér finnst
við alltaf vera með hina fullkomnu
fegurðardrottningu þegar við
erum búin að fara í gegnum keppnina á hverju ári. Svo er bara spurning hvernig valið er þegar komið
er út. Við vitum aldrei hvernig
hinar eru.“
Elín segir Unni Birnu þó besta
dæmið um fullkomna fegurðardrottningu. „Hún er búin að standa
sig alveg ofboðslega vel og fyrir
mér er hún alveg fullkomin
fegurðardrottning. Við erum svo
stolt af henni,“ segir Elín og heldur áfram: „Þegar Unnur Birna fór
til að krýna arftaka sinn í Ungfrú
heimi fann maður hvað hún er
elskuð og virt þarna úti og það
fyllir mann alveg rosalegu stolti.
Fólk gerir sér ekki nokkra einustu
grein fyrir því hvað hún er fræg
þarna. Það eru alls staðar ljósmyndarar í tugatali og meira að
segja var erfitt fyrir mig að fá að
hitta hana. Þannig að í þessum
heimi er hún alveg ofboðslega
fræg.“
Elín telur Unni Birnu eiga alla
þá möguleika sem hún vilji nýta
sér innan þessa geira. „Það er bara

Það er
mjög erfitt
að þurfa
að taka
ákvörðun
um að
svipta fólk
titli.
undir henni komið hvað hún vill
gera. Þessu hlutverki hefur hún
sinnt alveg ofboðslega vel og er
afskaplega skynsöm stúlka. Hún
kann líka að hafa húmor fyrir
sjálfri sér enda þýðir ekkert að
taka þetta of alvarlega því þá
verða ósigrarnir svo sárir.“ Elín
segir Unni Birnu hafa sinnt þessu
hlutverki alveg hundrað prósent
en kunna líka vel að bregða sér úr
því. „Ég held að það verði að vera
hægt að gera það líka til þess að
halda sönsum því það er ekki hægt
að vera alltaf eins og brúða.“

HERSLA ¹ HEILBRIGÈI
Spurð hvort leitað sé eftir öðru í
fari keppenda í dag en þegar Elín
tók við, segir hún: „Ég myndi ekki
segja það þótt tíðarandinn hafi
auðvitað breyst. Við erum farin að

leggja meiri áherslu á karakter
stúlknanna, hvað þær eru að gera
og hvað þær ætla sér í lífinu. Það
skiptir miklu máli. Við tökum ítarleg viðtöl við hverja og eina þeirra
auk þess sem ég vinn með þeim
allan undirbúningstímann. Að
öðru leyti hefur þetta haldist
óbreytt í rúmlega hálfa öld.“
Um þessar mundir er verið að
velja inn keppendur í Ungfrú
Reykjavík en 120 ábendingar bárust þetta árið. „Það er talsverð
vinna að fara yfir þetta allt því
við boðum allar í viðtal og látum
þær síðan vita hvort þær eigi að
koma í aðra prufu,“ segir Elín en
þegar búið er að velja inn í keppnina í lok janúar hittast stúlkurnar
strax ásamt Dísu í World Class og
Fríðu Rún næringarráðgjafa. „Þá
er byrjað að kenna þeim hvað

þær geti gert best fyrir sig hver
og ein þannig að þetta er nokkurra mánaða ferli. Það er alls ekkert nóg að vera bara þvengmjó.
Ég held að áður fyrr hafi verið
meira lagt upp úr því að þær
væru grannar en núna er áherslan á að þær séu stæltar og heilbrigðar. Það er alveg bannað að
vera bara horaðar, eins og var hér
áður fyrr. Þessar stelpur eru svo
mikil fyrirmynd fyrir ungar
stelpur að það verður að fara varlega því ungu stelpurnar vilja svo
gjarnan líkjast fegurðardrottningunum.“
Elín segir að keppnin sé líka
hætt að senda stelpurnar í ljósabekki fyrir keppnirnar og nú séu
þær bara spreyjaðar í staðinn.
„Við reynum að taka allt sem er
óhollt út úr keppninni og undirbúningnum fyrir hana.“
Í dag er víðast hvar meiri
áhersla lögð á fyrirsætukeppnir
en beinar fegurðarsamkeppnir.
Spurð hvað það hafi að segja fyrir
stelpurnar að keppa um kórónu,
segir Elín: „Við reynum allt sem í
okkar valdi stendur til þess að
útvega stelpunum vinnu við fyrirsætustörf. Þær hafa fengið fín
verkefni hér heima þrátt fyrir að
markaðurinn sé lítill. Auðvitað
vekja þær athygli því fólk sér þær
í sjónvarpi, blöðum og ýmsum
kynningum en annars hefði enginn vitað hverjar þær væru.
Þannig að þetta opnar þeim leiðir í
fyrirsætuheiminum eins og svo
mörgu öðru.“
Elín segir fyrirsætukeppnir og
fegurðarsamkeppnir vera tvennt
ólíkt og að erlendis sé jafnan meiri
rígur á milli keppnanna en hér á
landi. „Í fyrirsætukeppnum er
meira leitað eftir einhverri sérstöðu í útliti en auðvitað hafa
margar fegurðardrottningar orðið
frægar fyrirsætur líka. Síðan sér
maður fyrirsætur sem eru ekki
beint fallegar heldur hafa þær
eitthvað sérstakt sem vekur
athygli og hentar í fyrirsætustörfum.“

%RFITT AÈ SVIPTA FËLK TITLI
Þetta er í rauninni allt ósköp svipað hjá strákunum þótt það sé ekki
eins föst hefð fyrir því að halda
Herra Ísland keppnirnar eins og
Ungfrú Ísland. „Úti í heimi eru
keppnirnar ekki alltaf haldnar á
hverju ári,“ segir Elín og bætir
því við að aðsóknin í Herra Ísland
hafi aukist gríðarlega frá því
fyrsta keppnin var haldin. „Þá
þurftum við að draga strákana í
keppnina en núna senda þeir jafnvel sjálfir inn umsóknirnar. Það
koma upp undir hundrað ábendingar og umsóknir á ári núna og
byrja að berast daginn eftir keppni
fyrir þá næstu. Þannig að þetta
þykir meira flott í dag heldur en
hallærislegt eins og áður var,“
segir Elín.
Elín segir það erfiðasta sem
hún hafi gert á ferli sínum sem
framkvæmdastjóri Herra Ísland
vera þegar hún þurfti að svipta
Herra Ísland titlinum. „Þetta
þurfa að vera góðar fyrirmyndir
og það var einmitt misbrestur á
því í þessu tilfelli. Það er mjög
erfitt að þurfa að taka ákvörðun
um að svipta fólk titli. Eftirmálinn
var líka erfiður. Hann lét hafa
ýmislegt eftir sér um mig og fleiri
en ég ákvað bara að svara engu.
Mér fannst betra að láta kyrrt
liggja og leyfa þessu að gleymast.
Það hefði gerst fyrr ef hann hefði
gert slíkt hið sama. Þetta var hins
vegar óhjákvæmilegt og myndi
aldrei hafa verið gert annars.“
Elín segir rosalega gaman að
fylgjast með strákunum í undirbúningnum fyrir Herra Ísland.
„Þeir taka þetta mjög alvarlega
þótt fólk telji oft að þetta sé mun
léttvægara fyrir þá en stelpurnar
en keppnisskapið er svo mikið hjá
þeim. Þeir fá sama aðdraganda í
þjálfun og næringarfræði og stelpurnar og það er rosalega gaman að
sjá muninn á þeim frá því þeir
byrja að æfa þangað til þeir mæta
í keppnina.“
Elín segir algengt að systkini
eða vinir einhvers sem hefur tekið
þátt áður komi og keppi bæði í
Ungfrú og Herra Ísland. „Þetta
sýnir mér að þau eru að hvetja
hvert annað til þess að koma og
taka þátt enda er þetta bæði gaman
og gefandi. Ég get ekki verið
annað en ánægð með það.“ N
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Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er, frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt
og rólega til að vinna gegn reykingaþörf. Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja ﬂeiri en 25 stk. á dag. Ekki er ráðlagt að nota lyﬁð lengur en 1 ár. Nikótín getur valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum.
Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að nota nikótínlyf. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota lyﬁð.Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið
ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Skáldskapur breytir
heiminum á hverjum degi
Hermann Stefánsson er þriðji viðmælandi Fréttablaðsins í umfjöllun þess um íslensku skáldsöguna. Hermann gaf út ljóðabókina Borg í þoku fyrir síðustu jól en hefur áður gefið út skáldsögur og skáldfræðirit. Hann kveðst sjálfur vera algeng söguhetja í
spænskum bókmenntum og verður óvenju tíðrætt um fiðrildi.

H

ermann
skýrir
frá því að skáldsagan búi jafnan
við það ástand að
yfirlýst
staða
hennar sé slæm
og byrjar á bókmenntalegan hátt
á því að rekja þá staðreynd aftur
til Don Kíkóta eftir Cervantes.
„Ef það er fyrsta skáldsagan þá
verður hún til sem skopstæling á
útjaskaðri hugmynd,“ segir Hermann og áréttar að sagan um Don
Kíkóta byggi þannig á því að riddarasagan sé útjöskuð og ófrumleg. „Það er bara eitthvað svo
ófrjótt fyrir höfunda að ástandið
sé gott. Þeir þurfa á því að halda
að það sé ægilegt svo þeir geti
gert eitthvað í því – það væri samt
gaman ef einhver kæmi fram sem
ekki væri á móti neinu.“
Sjálfur segist Hermann ekki
vera á móti neinu né neinum
þannig séð en skýlir sér jafn-

framt bak við þá staðreynd að
hann sé næsta skoðanalaus.
„Þegar maður lifir í litlu samfélagi er ágætt að vita ekki neitt.
Ég er bara þannig af guði gerður,“ segir hann hógvær. „Mig
langar ekkert sérlega til að láta
festa mig niður eins og fiðrildi á
prjón og álít mig ekki tilheyra
neinni kynslóð eða hópi og kann
ekki við mig í kössum. Og þegar
væringarnar eru í svona miklu
návígi er best að halda sig fyrir
utan þær.“ Eftir nánari umhugsun bætir hann við: „Samt geta
deilur líka verið skemmtilegar og
nauðsynlegar.“
Deiluefnin þessa dagana eru
til að mynda tengd hugmyndum
fólks um sannleika og lygi en
Hermann telur mögulegt að þær
hugmyndir hafi farið á enn meira
flot hérlendis í kjölfar nokkurra
hitamála og megi í því sambandi
nefna yfirlýsingar Guðmundar

Jónssonar, forstöðumanns Byrgisins, mál Árna Johnsen og jafnvel Íraksstríðið sem byggi á lygi.
„Ég hata lygar af öllu hjarta,“
segir hann grafalvarlegur en
afstæði sannleikans og lygar eru
eitt af viðfangsefnum verka hans.
Höfundurinn segist þó ekki fást
við slíkar blekkingar sjálfur.
„Skáldskapur er ekki lygi. Hann
er uppspuni og það er allt annað.
Ég lýg ekki nema til að segja
sannleikann.“

3J¹LFLÕSANDI BËKMENNTIR
Skáldsöguhöfundar hafa alla tíð
verið í vandræðum með sjálfa sig
í bókmenntunum, allt frá Don
Kíkóta til okkar daga en eitt
afbrigði þeirrar flækju er þegar
höfundurinn sjálfur verður bókstaflega ein af aðalpersónum
verka sinna. Sjálfssögur virðast
vera nokkuð móðins hérlendis
hvort sem það er ætlun höfundar-

&R¹ BËKMENNTAFR¾ÈINGI
3K¹LDSAGAN ER SVAMPUR MEÈ ËLJËS LANDAM¾RI LÅKT OG
NÒTÅMAMAÈURINN (ÒN SÕGUR Å SIG ALLAR GREINAR MIÈLAR
REYNSLU ÖVÅ SEM ER OG EKKI ER OG SKARAST ¹ STUNDUM VIÈ
VANM¹TT SAGNFR¾ÈINNAR TIL MIÈLUNAR ¶AÈ VAR EITTHVAÈ Å
NÒTÅMAMANNINUM SEM KALLAÈI ¹ SK¹LDSÎGUNA «UMR¾È
ANLEG ÖÎRF FRELSI OG EINSTAKLINGSHYGGJA SAMSUÈA Å SPEGLA
SALNUM ¥ DAG M¹ SJ¹ SKEMMTILEGA SKÎRUN SK¹LDSKAPAR
VIÈ AÈRAR LISTGREINAR TIL AÈ MYNDA VIÈ MYNDLIST SEM OG
AFTURHVARF JAFNVEL LEIT AÈ HORFNUM HEIMI 3J¹LFSVÅSANDI
BROTAKENNDAR FR¹SAGNIR KENNDAR VIÈ PËSTMËDERNISMA
KALLAST JAFNT ¹ VIÈ BRÁF SKRIF J¹TNINGAR  ALDAR SEM OG
VIÈ UPPHAF MËDERNISMANS SÅÈAR MEIR .ÒTÅMINN ER EKKI TIL
¹N SK¹LDSÎGUNNAR ¶EFURINN AF SJ¹LFSKAPANDI MINNINGUM
VERÈUR UNDIRSTAÈA Å ÖVERSAGNAKENNDUM HEIMI HVORT SEM
LESANDI ER Å ÎRV¾NTINGARFULLRI LEIT AÈ ¹TTAVITA EÈA AÈ REYNA
AÈ M¹ ÒT ÎLL SÅN SPOR OG MERKI UM STAÈSETNINGU *¹ ENDA
LOK HENNAR MYNDU KALLA ¹ ¾RLEGA UPPLAUSN TUNGUM¹LSINS
OG STËRFELLDA KRÅSU Å HUGSUN NÒTÅMA FËLKS SEM TEKST ¹ VIÈ
TILVISTINA MEÈ SK¹LDSÎGUNNI (ÒN ER ATHVARF SEM FËSTRAR
SKISSUR LÅFSINS INNRA SEM YTRA 3TUNDUM ER ÖETTA ATHVARF
MEÈ EIND¾MUM HRÎRLEGT EN ÖÎRFIN ER ENGU AÈ SÅÈUR

TIL STAÈAR )NNI ¹ MILLI
MOLDAÈRA ¹NAMAÈKA
RÅS ËMETANLEGUR
HEIMUR SEM EKKI ER
H¾GT AÈ SLEPPA UNDAN
 NÕLIÈNUM ¹RUM 
ALDAR MINNIST ÁG Å FLJËTU
BRAGÈI ÖRIGGJA ÖÕÈINGA
SEM AUKA MIKILV¾GI
ÅSLENSKU SK¹LDSÎG
UNNAR 3AGA AUGANS
EFTIR 'EORGES "ATAILLE
Å ÖÕÈINGU "JÎRNS ¶OR
STEINSSONAR 'LERHJ¹LM
URINN EFTIR 3YLVIU 0LATH
Å ÖÕÈINGU &RÅÈU "JÎRK
)NGVARSDËTTUR OG NÒ
5MSKIPTIN EFTIR &RANZ +AFKA Å ÖÕÈINGU STR¹ÈS %YSTEINS
SONAR OG %YSTEINS ¶ORVALDSSONAR ¶ESSAR BËKMENNTIR ¹
ÅSLENSKU ERU D¾MI UM ATHVARF SEM F¾RIR OKKUR FLEIRI AUGU
Å MYRKRI
3OFFÅA "JARNADËTTIR

ins eða þörf lesandans fyrir tengsl við
meintan veruleika.
„Það eru til mörg
orð yfir þetta, stundum er talað um sjálflýsandi bókmenntir,“
útskýrir
Hermann og bætir
við að það sé rík hefð
fyrir ævisögulegum
skrifum hér á landi
auk þess sem hlutfall „skrifandi fólks“
sé mjög hátt. Nýlegt
dæmi um sjálflýsandi bókmenntir er
skáldsaga
Eiríks
Guðmundssonar,
Undir
himninum,
sem kom út fyrir
síðustu jól. Þar glíma
lesendur ekki aðeins
við kunnugleikann í
tengslum við aðalpersónuna E. heldur
svipar einni aukapersónu töluvert til
Hermanns sjálfs. Hann þverneitar samt að vera sú persóna. „Nei,
ég er allur hérna – ég get ekki
ratað inn í bók. Það væri reyndar
draumur og mig dreymir um að
verða nefndur í uppflettiritum
sem algeng sögupersóna í íslenskum bókmenntum en það er allt
annað. Ég sjálfur er ennþá hér,
hef alla fingur og alla útlimi,“
segir hann og ekki ber á öðru –
eða hvað? „Ég rata hins vegar oft
inn í spænskar bækur. Ég er
algeng sögupersóna í spænskum
bókmenntum,“ segir hann sannfærandi og sýpur kaffi.
Persóna í einni skáldsögu Hermanns Stefánssonar á í vandræðalegu sambandi við rithöfundinn Ólaf Jóhann Ólafsson en
höfundurinn vill ekki gangast við
því að það komi hinum eiginlega
Ólafi Jóhanni nokkuð við. „Einhvern tíma var talað um íslenskan leshátt sem einkenndist af

þessari afhjúpunarþörf, að finna
fyrirmynd persónanna.
Þetta
er
algengt í litlum
samfélögum
en
óbærilegt
fyrir
íslenska höfunda.
Þeir þurfa sífellt að
vera
að
svara
spurningum
sem
ekki er hægt að
svara; hvort þessi
persóna sé þessi
eða einhver annar.
Um leið og þú byrjar að skrifa ertu
farinn að skálda,
skapa karakter –
ekki manneskju af
holdi og blóði, það
eru bara erfðavísindin sem geta
það,“ segir hann en
bætir við og grefur
markvisst
undan
starfi
skrifandi
fólks: „Jafnvel þótt
eitthvað rati á blað sem einhver
hefur sagt merkir það ekki að þar
sé komin manneskjan sjálf.“
Hermann tengir þessa þörf
skáldsagnahöfundarins
eftir
„raunveruleikatengslum“ við þá
þrá þeirra að finna einhvern sem
trúir þeim. „Menn reyna að leita
uppi sakleysi lesandans líkt og
samband lesanda og höfundar var
á 18. öld,“ segir hann en þá voru
víst trúgjarnari tímar en nú þegar
lesendur geta ekki einu sinni lagt
fullkominn trúnað á það sem
stendur í blöðunum.

Það getur svo
margt gerst í sálarlífinu hjá fólki
sem les bækur,
þær geta breytt
hugmyndum
þeirra og smitast
út í lífið þótt aðeins örfáar hræður gluggi í þær.

$AUÈI OG GEÈVEIKI
Líkt og fyrri viðmælendur blaðsins sem rætt hafa um skáldsöguna síðustu sunnudaga minnist
Hermann á glæpasöguna og viðtökur hennar. „Við höfum svolítið skrítnar hugmyndir um bókmenntagreinar hér á landi. Núna
finnst til dæmis mörgum það
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*Oft á vorin haldin
eru héraðsmót.
Hermann Stefánsson

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
&RÁTTABLAÈIÈ TEKUR 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

prógressíft að vera á móti glæpasögum – sem ég held að sé einhver misskilningur. Ég sé enga
ástæðu til að vera á móti einhverju vegna þess að það er vinsælt alveg eins og það er engin
ástæða til að vera fylgjandi einhverju vegna þess að það er óvinsælt.“ Hermann ku þó ekki vera
alveg hlutlaus í þessum efnum,
bróðir hans Jón Hallur hefur
verið kallaður „krónprins íslensku
glæpasögunnar“ og sjálfur hefur
Hermann í félagi við annan mann
skrifað glæpasmásögu sem birt-

ist í safnriti fyrir nokkrum árum.
Hermann hefst handa við að
rifja upp sögu reifaranna hérlendis og bendir blaðamanni á að upphafsmaður íslensku glæpasögunnar hafi í raun verið Thor
Vilhjálmsson. „Hann þýddi Nafn
rósarinnar eftir Umberto Eco og
skrifaði síðar Grámosinn glóir. Ég
held að ég fari rétt með að hann
hafi fengið meiri útbreiðslu meðal
lesenda með þeirri bók. Samt er
þetta ekki endilega hans aðgengilegasta bók, þetta er mjög ljóðræn saga með rangölum sem er

frábært að týnast
í.“
Hann segist ekki
munu loka fyrir
þann möguleika að
hann skrifi sjálfur
fleiri glæpasögur og
bendir á að það sé
ekki
svo
mikill
munur á þeim og
öðrum skáldsögum.
„Einhvern
tíma
hafði ég þá hugmynd að munurinn á
glæpasögum
og
öðrum sögum væri
sá að glæpasögur
hæfust á því að einhver deyr en aðrar
bækur enduðu á því
að einhver deyr. Eða
missir vitið. Fagurbókmenntir enda ýmist á dauða
eða sturlun.“

Jafnvel þótt eitthvað rati á blað
sem einhver
hefur sagt merkir
það ekki að þar sé
komin manneskjan sjálf.

(J¹TRÒ OG GRILLUR
Afmáð skil há- og lágmenningar
gátu af sér reifarann sem Íslendingum hefur loksins lærst að
hampa. Hermann segist ekki lesa
mikið af slíkum bókmenntum en
segir að aðdáendur þeirra leiti að
goðsögum heimsins í frásagnarmynstri sem þeir kannist við og
njóti endurtekningarinnar. Rithöfundar séu síðan drifnir áfram af
ólíkri þörf, þar á meðal þeirri að
hafa áhrif á veröldina í kringum
sig.
„Ég hef brjálaða hjátrú um
áhrifamátt bókmennta,“ segir
Hermann, „raunar hreinræktaða
grillu“. Hann líkir þeirri trú sinni
við söguna af fiðrildunum sem
blaka vængjum á einum stað og
valda með því stormi annars staðar á hnettinum. „Það eru alls
konar áhrif – óbein og ómælanleg.
Það getur svo margt gerst í sálarlífinu hjá fólki sem les bækur,
þær geta breytt hugmyndum
þeirra og smitast út í lífið þótt
aðeins örfáar hræður gluggi í
þær.“
Hermann heldur að kollegar

hans í rithöfundastétt skrifi vegna
þess að þeir geti
ekki hætt. Trúin á
mátt bókmenntanna
hefur
vitanlega
breyst með árunum
en Hermann er
bjartsýnn. „Auðvitað tel ég að skáldskapur hafi gríðarleg áhrif. Ég held að
hann breyti heiminum
á
hverjum
degi.“

6IÈBËTARVERTÅÈIR
Fólk hefur agnúast
út í jólabókaflóðið
og rætt um skort á
umræðu í tengslum
við bókmenntir áratugum saman. Hermann segist
ekki kunna neina endanlega skýringu á því af hverju ekki hafi tekist að breyta viðhorfinu en segir
að slík flóð séu ekki alveg óþekkt
í öðrum löndum og að þetta hafi
bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar – þótt hann hafi „ekki beinlínis
gaman að því“ sjálfur. „Það gæti
hugsast að þessi hefð væri hreinlega hentug út frá kapítalísku
sjónarmiði. Hefðin fyrir því að
gefa bækur í jólagjöf er bara
nokkurra áratuga gömul en hún
stendur að stórum hluta til undir
bókaútgáfu hér á landi. Stór hluti
bóka kemur út fyrir jólin en nú
eru alls kyns annars konar vertíðir að bætast við, til dæmis í bóksölu fyrir ferðamenn á sumrin.
Draumalandið kom út í mars á
síðasta ári en sló samt í gegn og á
síðustu árum hefur komið talsvert slangur af bókmenntum á
öðrum tíma en fyrir jól.“ Hermann nefnir að íslenskir höfundar megi þó vel við una að einhverju leyti. Gæði hlutskiptis
þeirra sé vitanlega afstætt í samanburði við kollega þeirra í öðrum
löndum. „Á Spáni er talsvert
erfiðara fyrir höfund að koma sér
á framfæri en hér og styrkir af

skornum skammti meðan aftur í
Belgíu, ef ég man rétt, og fleiri
löndum, er styrkjakerfið þróaðra
og betra en hér og hlutfallslega
meira fé veitt í það og höfundar
því ekki eins háðir markaðnum.“
Hermann nefnir í því samhengi
óvenju
stuttan
meðallíftíma
spænskra bóka. „Hann getur verið
styttri en líftími miðlungs lífseigrar bloggsíðu, í mörgum tilfellum er hann um tveir mánuðir.
Bækurnar koma út, seljast illa í
nokkrum bókabúðum og eru sendar í endurvinnslu þar sem þær
eru tættar í strimla. Fæstar þeirra
rata á bókasöfn eins og hér er
yfirleitt reglan – þær hreinlega
hverfa af yfirborði jarðar. “

&YNDIN HUGMYND
Hermann vinnur nú að skáldsögu
sem hann segir lokahnykkinn í
þríleik með sömu söguhetjum.
„Ég kallaði reyndar þá fyrstu, Níu
þjófalykla,
smásagnasafn en
síðan flokkaði einn gagnrýnandinn hana sem skáldsögu og ætli
það sé ekki bara rétt hjá honum.
Ég er farinn að kalla hana skáldsögu líka – ég geri bara það sem
mér er sagt,“ segir hann bljúgur.
Hermann líkir síðan skáldsögunni glaðhlakkalega við „allsherjar ruslakistu“ og segir marga
ólíka hluti rúmast innan hennar
nú sem fyrr. Hann kveðst ekki
vera búinn að lesa sig í gegnum
þann stafla af íslenskum skáldsögum sem komu út fyrir síðustu
jól en nefnir þó að hann hafi til
dæmis hrifist af bók Braga Ólafssonar, Sendiherranum og sögu
Sölva Björns Sigurðssonar, Fljótandi heimur.
„Þótt það sé miklu frjórra að
líta svo á að skáldsagan sé komin
að fótum fram og við séum að
upplifa mesta hörmungarskeið
hennar fyrr og síðar þá er það
fyrst og fremst fyndin hugmynd.
Þegar maður lítur á þær bækur
sem komið hafa út að undanförnu
er það augljóslega ekki tilfellið.“
KHH
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Af hverju er ég hér?

(,*«¨&2) (5'!.3
.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
3UNNUDAGUR
Það er yfir öllu þessi skammvinna
kyrrð sunnudagsins sem stundum
kemur að afloknu hádegi þegar
helgin hvílir líkt og í hlutlausu jafnvægi milli eftirvæntingar laugardagsins og stjarfa mánudagsins.
Fríða Á. Sigurðardóttir:
Eins og hafið

!È FLJÒGA KONU
Í síðasta pistli var vikið að sögnunum að aka, keyra, sigla. Svo benti
mér ónefndur maður á að sagt
hefði verið að konu hefði verið
„flogið á sjúkrahús“ – og vildi fá að
vita hvers konar flygildi þessi kona
væri. Þetta hjómar auðvitað
ankannalega og kannski hefur
Ómar Ragnarsson einkaleyfi á slíkum flugferðum er hann flýgur á
„Frúnni“. Þó má segja þessu orðalagi til nokkurrar afsökunar að við
segjum hiklaust: „Viltu keyra mig
heim“ – þó að við breytum okkur
ekki þar með í farartæki.

SEGIR AÈ ¹ST¾ÈANVERA
Ö¹
Í Fréttablaðinu 16. janúar er
svona hörmulega tekið til orða: “...
barnalæknir segir að ástæðan
fyrir því að bakvísandi stólar
reynast betur vera þá að hálsliðir
barna eru mun veikbyggðari...”
Hollt er blaðamönnum að lesa
málsgreinar sínar yfir í heild,
einkum þegar teygist úr þeim og
forðast svona afglöp. Reyndar er
það góð regla í almennu ritmáli að
nota mest skýrar aðalsetningar og
punkta, fremur en hlykkjóttar
málsgreinar með mörgum aukasetningum. Það gerir frásögnina
lipurri og auðveldar bæði lestur
og skilning.

&AÈIR 6ÅKVERJA
„Faðir Víkverja hefur löngum þótt

Hanna Björk Valsdóttir talar frá Teheran.

hákarlinn góður...“. Þetta las ég í
Morgunblaðinu 18. janúar og veit
eiginlega ekki hvað ég á að segja.
Er skollin á nefnifallssýki? Þykir
þetta boðlegt í Morgunblaðinu?

4OPPUR OG TOPPA
Þessi tvö orð eru orðin ótrúlega
vinsæl. Menn segja miklu fremur
„frá toppi til táar“ heldur en „frá
hvirfli til ilja“. Ekki finnst mér ég
vera með neinn topp, nema þá
helst hártopp, og ekki sé ég þá
merkingu í orðabókum. Aftur á
móti kemur þar fram merkingin
tindur, sem er snöggtum fallegra
en fjallstoppur. Einnig álpast menn
til að segja að eitthvað sé toppurinn á einhverju í merkingunni allra
best. Ætli þetta sé ekki afbökun úr
ensku eins og nú er mikil tíska. Og
sama máli gegnir um sögnina að
toppa sem á íslensku er að gera
betur, slá einhverjum við, ná betri
árangri en e-r.

3KEMMTILEGT MYNDM¹L
má enn finna hjá Halldóri Guðmundssyni í Fréttablaðinu 20.
janúa í umfjöllum um orðfæri liðins tíma í æviminningum: „Orð
eins og þetta hafa sjálfstætt líf og
áferð og hljóm og geta lifað lengi
með lesandanum, eru ómissandi
fótgönguliðar í orustunni við
gleymskuna.“

"RAGHENDA
Valhenda kallast sú tegund braghendu þegar allar línur enda á
stýfðum lið:
Næðir yfir norðanáttin nístingsköld
drungalegt þá dimmir kvöld
og dapurleikinn tekur völd.
Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Ég sit í fancy smancy íbúðinni
minni í Teheran og horfi á fréttir, á
stærsta risaskjá sem ég hef séð,
um að Bandaríkin og Bretar hafi
verið að senda sprengjuvélar til
Suður-Íran. Og ég sem er bara búin
að vera hérna í tvo daga. Gátu þeir
ekki beðið aðeins. Einhvern veginn
hef ég samt engar
áhyggjur af því
að stríð brjótist
hér út. Ekki frekar en hver annar
í Teheran.
Fólk
heima
spurði mig hvað
ég væri að pæla
að ætla til Íran.
(!..! "*®2+
Ég veit ekki af
hverju en ég vissi bara að ég yrði
að fara. Ég er smám saman að
reyna að skilja hvernig lífið er
hérna. Teheran er brjáluð borg. 14
milljónir búa hér og lifa algjörlega
tvöföldu lífi. Annars vegar er Teheran á yfirborðinu og hins vegar
Teheran undir yfirborðinu, eða það
sem þeir kalla „black Tehran“ og
vísar til alls þess sem er ólöglegt í
Íran og er verslað með á svarta
markaðnum. Fólkið og ríkisstjórnin er tvennt ólíkt. Ég hef engan hitt
sem styður forsetann og flestir
gera grín að honum. Íran er á suðupunkti núna og pólitískt ástand
mjög viðkvæmt, bæði innan Íran
og utan.
Í dag fór ég að hitta Niki Karimi,
einu írönsku konuna sem ég þekkti
áður en ég kom til Teheran. Hún er
ein frægasta leikkonan í Íran og er
að leika í mjög „commercial“ mynd
núna eftir einn vinsælasta leikstjóra Íran. Soldið eins og íranska
Hollywood en samt allt öðruvísi.
Það var mjög fyndið að fylgjast
með dramatískri íranskri ástarsögu
verða til og í útiskotunum flykktist
fólk á staðinn og heilu fjölskyldurnar mættu til að fylgjast með.

4%(%2!.

Milli atriða kom fólk að heilsa Niki
og láta taka myndir af sér með
henni.
Þegar ég mætti á settið sprakk
Niki úr hlátri og sagði, „Guð minn
góður, Hanna hvað kom fyrir þig,
þú ert nákvæmlega eins og írönsk
kona.“ Eina sem var öðruvísi var að
trefillinn sem ég er vanalega með
um hálsinn var núna vafinn yfir
hausinn á mér og huldi hárið. Annars var ég í svarta millisíða H&M
jakkanum mínum, gallabuxum og
stígvélunum. Nákvæmlega eins og
heima. En gæti samt verið „uniform“ fyrir íranska stelpu.
Niki sagði mér að hafa ekki
áhyggjur, ég gæti tekið af mér
slæðuna þó að settið væri fullt af
fólki. Þannig er lífið í Teheran
algjörlega tvöfalt. Maður vefur
slæðu um hausinn þegar maður fer
út og fer í jakka sem nær niður
fyrir rass en annars eru stelpurnar
algjörlega vestrænt klæddar. Niki
var mjög glöð að sjá mig og gestrisnin og kurteisin skín alls staðar í
gegn. Íranir eru súper næs, annað
verður ekki sagt. Það er stanslaust
borið í mann te, hnetur, þurrkaðir
ávextir og súkkulaði. Pístasíur og
appelsínur eru á öllum borðum.
Fólk rembist við að tala ensku og
allir vilja allt fyrir mann gera.
Eftir tökur fórum við heim til

Niki og hún býr eins vel og aðrir
Íranir sem ég hef komið heim til.
Inni á heimilunum gæti maður haldið að maður væri staddur í hvaða
stórborg sem er. Það fyrsta sem
manni er boðið er víski eða vodka.
Annars er áfengi ólöglegt eins og
allt annað en það stoppar engann.
Áfengi er selt á svarta markaðnum,
rétt eins og DVD-diskar með Hollywood-bíómyndum sem eru að sjálfsögðu bannaðar og geisladiskar
með allra nýjustu tónlistinni. Þetta
er „underground“ Teheran.
Gervihnattasjónvarp er líka
bannað en samt sem áður eru öll
heimili með gervihnetti með endalausum stöðvum. MTV er mjög vinsælt og persneskar tónlistarstöðvar rembast við herma eftir MTV
með íranskri tónlist. Soldið eins og
Bollywood. Öðru hvoru ruglast
samt útsendingin og þannig reynir
stjórnin að koma í veg fyrir að fólk
sé að horfa á aðrar stöðvar en hún
samþykkir. Þannig ruglast til
dæmis BBC World alltaf rétt áður
en fréttir byrja. Klerkarnir reyna
að stjórna hvaða fréttir fólk fær
utan úr heimi enda hefur enginn
áhyggjur af því hvað Bush og félagar eru að spá og lífið gengur sinn
vanagang í Teheran rétt eins og
New York, London eða Reykjavík.
HANNABJORK GMAILCOM
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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.
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Landsbankinn – Fyrirtækjasvið
Laust er til umsóknar starf í ábyrgðadeild á fyrirtækjasviði Landsbankans. Leitað er að metnaðarfullum
einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð
á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur.

Helstu verkefni:
Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

•
•
•
•

Gerð allra tegunda af bankaábyrgðum
Samskipti við erlenda og innlenda banka og fyrirtæki
Úrvinnsla gagna
Skráning og eftirfylgni

Hæfniskröfur og eiginleikar:
Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.
Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfsánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.
Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.

•
•
•
•
•

Þekking og reynsla af inn- og útflutningi og alþjóðlegum flutningsskjölum
Afburða enskukunnátta er skilyrði auk þess sem Norðurlandamál er kostur
Háskólamenntun á sviði viðskipta er kostur
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veita Árni Þór Þorbjörnsson forstöðumaður útlánaþjónustu
í síma 410 7450 / 820-6342 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í
síma 410 7914.
Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið berglind.ingvarsdottir@landsbanki.is
merkt „Fyrirtækjasvið – Ábyrgðadeild“. Einnig er mögulegt að sækja um
starfið á www.landsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.

 JANÒAR  35..5$!'52
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3TAÈA UMSJËNARMANNS VIÈ 3¾MUNDARSKËLA

"ÅLSTJËRI ËSKAST
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
6AKA EHF EFTIR BÅLSTJËRA TIL STARFA
SEM FYRST 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
VERA ¹REIÈANLEGUR STUNDVÅS OG
HRESS MORGUNHANI *¹KV¾ÈNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ERU MIKLIR KOSTIR
%INNIG ER SJ¹LFST¾ÈI MIKLS METIÈ 3TARÙÈ FELST Å ÚUTNING
UM ¹ BÅLUM SM¹VÁLUM LYFTURUM OG ÎÈRUM FARART¾KJ
UM 6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA DAGA &JËRÈU
HVERJA VIKU ER FRÅ ¹ DAGINN OG BAKVAKT FR¹   +RAFA
ER UM GILT MEIRAPRËF «SKAÈ VERÈUR EFTIR MEÈM¾LUM
HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ "JARNA (¹LFD¹N
DEILDARSTJËRA AKSTURSDEILDAR Å S   %INNIG M¹
SENDA TÎLVUPËST ¹ NETFANGIÈ BJARNIH VAKAEHFIS

3TAÈA UMSJËNARMANNS VIÈ 3¾MUNDARSKËLA
ER LAUS TIL UMSËKNAR 3¾MUNDARSKËLI ER NÕR
SKËLI Å 'RAFARHOLTI SEM ER ENN Å F¾RANLEGU
KENNSLUHÒSN¾ÈI
(ELSTU VERKEFNI UMSJËNARMANNS ERU MA AÈ
o SJ¹ UM FASTEIGNIR OG BÒNAÈ SKËLANS
o HAFA EFTIRLIT MEÈ R¾STINGUM OG SJ¹ UM INNKAUP
o VERA VERKSTJËRI SKËLALIÈA
o VERA TENGILIÈUR VIÈ IÈNAÈARMENN OG AÈRA SEM STARFA VIÈ
FYRIRHUGAÈA NÕBYGGINGU
(ELSTU KRÎFUR TIL ÖESS SEM S¾KIR UM STARÙÈ ERU
o )ÈNMENNTUN EÈA REYNSLA AF UMSJËN MEÈ FASTEIGNUM
o FRUMKV¾ÈI OG ÖJËNUSTULUND
o H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o SJ¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEB NK
5MSËKN SENDIST Å 3¾MUNDARSKËLA 'VENDARGEISLA 
 2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR %YGLË &RIÈRIKSDËTTIR SKËLASTJËRI Å
SÅMA   NETFANG EYGLO INGUNNARSKOLIIS
3TAÈAN ER LAUS NÒ ÖEGAR OG ¾SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ
STÎRF SEM FYRST
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁ
LAG .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRF Å GRUNNSKËLUM 2EYKJAVÅKUR
ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR

WWWMENNTASVIDIS

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

KÓPAVOGSBÆR
LINDASKÓLI

,AUS STÎRF NÒ ÖEGAR
3TAÈA N¹MR¹ÈGJAFA 5MSËKNARFRESTUR TIL OG MEÈ
 JANÒAR NK .¹NARI UPPL GEFUR +RISTINN "REIÈFJ
SKËLASTJ SÅMI  
4V¾R STÎÈUR SKËLALIÈA -EÈAL VERKEFNA ER G¾SLA Å
BÒNINGSKLEFUM PILTA OG STÒLKNA R¾STINGAR OG Ú
.¹NARI UPPL GEFUR UMSJËNARMAÈUR SKËLA
*ËN 'UNNAR Å SÅMA  

• Óskar eftir umsjónarkennara á yngra stig.
Um er að ræða fullt starf.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554-3900 og
861-7100.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

2ITARI Å AFGREIÈSLU
"ÅLAST¾ÈASJËÈUR 2EYKJAVÅKUR ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA METNAÈARFULLAN OG KRAFTMIKINN
EINSTAKLING Å STARF RITARA Å AFGREIÈSLU ¹
SKRIFSTOFU SJËÈSINS 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA
HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
(ELSTU VERKEFNI
o !LMENN AFGREIÈSLA OG MËTTAKA VIÈSKIPTAVINA
o 3ÅMSVÎRUN
o 3JËÈUPPGJÎRS OG FR¹GANGUR SENDINGA Å BANKA
o 0RENTUN OG FR¹GANGUR
o 3KR¹NINGAR ÅBÒAKORTA
o 3KR¹NINGAR Å GAGNAGRUNNA
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN OG STARFSREYNSLA SEM NÕTIST Å STARFI
o ¶JËNUSTULUND OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o -JÎG GËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
o 'ËÈ ÅSLENSKU OG ENSKUKUNN¹TTA
o &RUMKV¾ÈI SKIPULAGSH¾FNI OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF OG ER VINNUTÅMI   VIRKA
DAGA
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR
OG 3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKURBORGAR 5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  FEBRÒAR NK OG SKAL SENDA UMSËKNIR TIL
"ÅLAST¾ÈASJËÈS 2EYKJAVÅKUR MERKT m2ITARIn (VERFISGÎTU 
 2EYKJAVÅK 3ENDA M¹ UMSËKN ¹
KOLBRUNJONATANSDOTTIR REYKJAVIKIS 

"ÅLAST¾ÈASJËÈUR ER SJ¹LFST¾TT FYRIRT¾KI Å EIGU
2EYKJAVÅKURBORGAR -EGINTILGANGUR ER AÈ STÕRA NÕTINGU
BÅLAST¾ÈA Å ÖVÅ SKYNI AÈ ÒTVEGA GESTUM OG VIÈSKIPTAVINUM
MIÈBORGARINNAR VEL STAÈSETT SKAMMTÅMAST¾ÈI ÖAR SEM
NAUÈSYN KREFUR "ÅLAST¾ÈASJËÈUR FER JAFNFRAMT MEÈ EFTIRLIT
MEÈ BIFREIÈASTÎÈUM Å ÖVÅ SKYNI AÈ GREIÈA FYRIR UMFERÈ
GANGANDI JAFNT SEM AKANDI VEGFARENDA

Taktu þátt í

hönnun framtíðar

VGK-Hönnun leitar að verkfræðingum, tæknifræðingum og jarðvísindafólki
VGK-Hönnun er alhliða ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki á sviði þekkingar og tækni. Fyrirtækið byggir á traustum grunni
verkfræðistofanna VGK hf. og Hönnunar hf. en þær voru báðar stofnaðar árið 1963 og sameinuðust undir einu merki í
ársbyrjun 2007.
VGK-Hönnun leggur áherslu á vellíðan starfsmanna, að búa þeim aðstöðu eins og hún gerist best, að stuðla að því að
starfsmenn nýti sem best hæfileika sína til þess að takast á við ný og krefjandi verkefni og efla hæfni þeirra með þjálfun og
endurmenntun.

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfssvið:
Jarðhiti
Hönnun tengd nýtingu jarðhita
Jarðhitarannsóknir innanlands og utan

Háskólapróf á sviði tæknifræði, verkfræði eða
jarðvísindum
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði

Byggingar
Hönnun og eftirlit á sviði burðarþols, lagna- og loftræstikerfa
Orkuvirki og iðnaður
Verkefnastjórnun, hönnun og eftirlit tengt orkufrekum iðnaði
Jarðvísindi
Jarðfræðirannsóknir, mannvirkjajarðfræði og jarðtækni athuganir

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu VGKHönnunar www.vgkhonnun.is fyrir 5. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir,
starfsmannastjóri, drifa@vgkhonnun.is, 422 3338
eða
viðkomandi sviðsstjóri (sjá skipurit á
heimasíðu VGK-Hönnunar, www.vgkhonnun.is)

Starfsstöðvar á Austurlandi
Byggingaverkfræðingur eða tæknifræðingur, með
burðarvirkjahönnun eða gatna- og vegahönnun sem sérsvið.

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Hvolsvelli
Öldubakki 1
860 Hvolsvelli
Sími: 487 8060

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200
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3ALA OG ÖJËNUSTA
)NNÚUTNINGS OG ÖJËNUSTUFYRIRF¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT FJÎLBREYTT OG
SPENNANDI STARF %KKI YNGRA EN  ¹RA
3TARÙÈ FELUR Å SÁR MA SÎLU ¹ ELDVARNAR OG ÎRYGGISBÒNAÈ OG EINNIG
AÈ ÖJËNUSTA VIÈSKIPTAVINI FYRIRT¾KISINS MEÈ SLÅKAN BÒNAÈ
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,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
RB¾JARSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈAR Å   STÎÈUR
"ORGASKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈAR
&OLDASKËLI SÅMI  
 .¹MSR¹ÈGJAÙ
 3KËLALIÈAR -EÈAL VERKEFNA ER G¾SLA Å BÒNINGSKLEFUM PILTA
OG STÒLKNA ¹SAMT R¾STINGU OÚ 5PPLÕSINGAR GEFUR UM
SJËNARMAÈUR SKËLA *ËN 'UNNAR Å SÅMA  
(AMRASKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å  STÎÈU

,AUGARNESSKËLI SÅMI  
 +ENNARA Å  OG  BEKK VEGNA FORFALLA
2ÁTTARHOLTSSKËLI SÅMI  
 3KËLALIÈI Å   STÎÈU !ÈALVERKEFNI ER EFTIRLIT ¹
GÎNGUM OG Å MATSAL
®SKJUHLÅÈARSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒI
&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

5M ER R¾ÈA  STARF "ÅLPRËF NAUÈSYNLEGT 6IÈKOMANDI ÖARF
AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEB NK
5MSËKNIR SENDIST TIL BOX FRETTIS MERKT m3 n

34!2&3-!..!34*«2)
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
STARFSMANNASTJËRA LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR 
5MSËKARGÎGN OG ALLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA
¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

SPENNANDI STÖRF
• Sérfræðingar á fjármálasviði

• Söluráðgjafar

• Sérfræðingar á endurskoðendasviði

• Umsjón með eldhúsi

• Hugbúnaðarsérfræðingar

• Starf á þjónustuverkstæði

• Markaðsfulltrúar

• Viðgerðir á vinnuvélum

• Iðn- og tæknifræðingar

• Aðstoðarmaður í blikksmiðju

• Verkfræðingar

• Meiraprófsbílstjórar

• Tækniteiknarar

• Starfsmenn með vinnuvélaréttindi

Áhugasamir vinsamlegast fylli út umsókn á
www.radning.is og sæki þar sérstaklega um
viðkomandi störf.
Sífellt bætast við ný störf og hvetjum
við því alla í atvinnuleit til að leggja inn
almenna umsókn.

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
B&L - Stofnað 1954

B&L ...leitar að bivélavirkja
Bifvélavirki óskast á fólksbílaverkstæði
Starfssvið
Almennar viðgerðir á fólksbílum

Hæfniskröfur
Lærð/ur bifvélavirki
Lipurð í mannlegum samskiptum
Stundvísi
Helst reyklaus

B&L er fyrirmyndarfyrirtæki, samkvæmt síðustu könnun VR á Fyrirtæki ársins og jafnframt
það stigahæsta af umboðunum í flokki stærri fyrirtækja. Við leggjum áherslu á skýra
starfsmannastefnu og komu allra starfsmanna að mótun framtíðartefnu fyrirtæksins. Þá
starfar B&L samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi.

B&L er eitt stærsta bifreiðarumboð landsins, stofnað árið 1954. Við erum umboðsaðilar fyrir Hyundai,
Renault, Land Rover og BMW fólksbifreiðar og Arcitc Cat vélsleða. Þá erum við með eina stærstu
atvinnubíladeild landsins, sem selur og þjónustar Renault atvinnubíla, Renault Trucks flutningabíla og Irisbus
fólksvagna.
Meginmarkamið B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum sviðum bifreiðviðskipta.
Við viljum jafnframt mynda metnaðarfulla liðsheild og hafa gaman að vinnunni.

Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti
á netfangið bjarnib@bl.is. Umsóknir þurfa að berast fyrir 6. febrúar nk. Umsækjendum er heitið
fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

HYUNDAI - RENAULT - BMW - LAND ROVER - RENAULT TRUCKS - IRISBUS - ARCTIC CAT

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

Með bílinn handa þér

»

Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Saman náum við árangri

Fjöldi starfa í boði.
%Skrifstofustörf
%Lagerstörf
%Verslunarstörf
%Bókhaldsstörf
%Ræstingarstörf
%Sérfræðistörf
%Útkeyrslustörf
%Sölustörf
%Stjórnunarstörf
%Störf við kerﬁsstjórn
%Störf við forritun
%Framleiðslustörf
%Iðnstörf
%Þjónustustörf

    


Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki
sem býður viðskiptavinum sínum upp á
alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

  

Samskip hf. óska eftir að ráða bílstjóra
Landflutninga – Samskipa, Austurlandi. Um er að
ræða stöðu bílstjóra í vaktavinnu á akstursleiðinni
frá Reykjavík til Egilsstaða.

sem er og hvaðan sem er í heiminum.
Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

Umsækjendur skulu hafa lokið meiraprófi og eru
ADR-réttindi æskileg en ekki skilyrði.

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

» Kannaðu málið á

www.hhr.is

     

56 skrifstofum í 23 löndum.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

#" !$"   !
    

3V¾ÈISSTJËRI
Å VÎRUHÒSI
(ÕSING pVÎRUHËTEL LEITAR AÈ METNARÈARFULLUM OG ¹REIÈAN
LEGUM STARFSMANNI Å STÎÈU SV¾ÈISSTJËRA LAGERS  VIÈKOM
ANDI SV¾ÈI ER SÁÈ UM ALLT FERLI VÎRUNNAR FR¹ MËTTÎKU TIL
PÎKKUNNAR FYRIR EINN AF VIÈSKIPTAVINUM (ÕSINGAR
(ELSTU VERKEFNI
!È BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGUM REKSTRI DEILDARINNAR
!È VERKSTÕRA STARFSMÎNNUM
!È SJ¹ TIL ÖESS AÈ TÅMA¹¾TLANIR STANDIST
!È FORGANGSRAÈA VERKEFNUM
!È HAFA SAMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI
(¾FNI OG REYNSLA
2EYNSLA AF LAGERSTÎRFUM
2EYNSLA AF STJËRNUNARSTÎFUM
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
(¾FNI Å AÈ VINNA UNDIR ¹LAGI
(¾FNI Å GREININGU OG FORGANGSRÎÈUN
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON ¹ STAÈNUM
AÈ 3KÒTUVOGI  EÈA Å SÅMA  
5MSËKNIR SENDIST TIL (ÕSINGAR 3KÒTUVOGI   2VK
EÈA ¹ JULLI VORUHYSINGIS
5MSËKNARFRESTUR RENNU ÒT  JANÒAR 

Skilyrði er að umsækjendur hafi reynslu af akstri,
góða hæfni í mannlegum samskiptum og gerð er
krafa um reglusemi og góða ástundun. Umsækjandi
skal hafa hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.
Áhugasamir:
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa
www.samskip.is (veljið „Bílstjóri á austurleið auglýst staða 28.01.07“) fyrir 5. febrúar 2007.
Allar nánari upplýsingar veitir Ágúst Arnórsson,
rekstrarstjóri á Egilsstöðum, í síma 858 8830.

 JANÒAR  35..5$!'52
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Innheimtufulltrúi
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða innheimtufulltrúa

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

ËSKAST ¹ KLÅNÅSKA LÅFEFNAFR¾ÈIDEILD 3TARFSHLUTFALL ER 
6INNUTÅMI FR¹ KL   VIRKA DAGA 3TARÙÈ FELST Å BLËÈTÎKUÖJËN
USTU ¹ SPÅTALANUM OG HEILSUG¾SLUSTÎÈVUM 3TARFSMAÈURINN
VINNUR UNDIR STJËRN DEILDARLÅFEINDAFR¾ÈINGS SEM SKIPULEGGUR
OG STÕRIR STARFSEMINNI Å SAMVINNU VIÈ YÙRLÅFEINDAFR¾ÈING OG
SÁRFR¾ÈIL¾KNA

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið

Starfssvið:

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

• Innheimta á útistandandi kröfum
• Eftirlit með skuldasöfnun
• Innlestur á greiðsluskrám og vinna við viðskiptamannabókhald
• Flokkun reikninga og útsending
• Svörun fyrirspurna frá viðskiptavinum

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðsog sölufyrirtæki landsins.
Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildarlausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a.
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af innheimtustörfum eða sambærilegum störfum skilyrði
• Þekking á bókhaldi mikill kostur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-Innheimta
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 5. febrúar n.k.

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með

5MSËKNIR BERIST FYRIR  FEBR NK TIL 5NU 'UÈNADËTTUR
YÙRLÅFEINDAFR¾ÈINGS %  &OSSVOGI OG VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å
SÅMA   NETFANG UNAGUD LANDSPITALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG
FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI
OG (RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMA
SÅÈU WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ
R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKN
UM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount,
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier,
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun.

KÓPAVOGSBÆR

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og
jákvætt vinnuumhverfi.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 580 9029.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími 580 9000 · www.egils.is

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

,%)+3+«,!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI






"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
&ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
3KËGARBORG %FSTALANDI  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARARLEIÈBEINANDI
























SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
!USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
$VERGASTEINN 3ELJAVEGI  SÅMI  
&ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
&URUBORG VLAND SÅMI  
'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(¹LSABORG (¹LSASELI  SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA
 STÎÈU VINNUTÅMI FR¹ KL  EN MÎGULEIKI ¹
 STÎÈU Å SUMAR
(LÅÈABORG %SKIHLÅÈ  SÅMI  
(OF 'ULLTEIGI  SÅMI  
(OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
*ÎRFI (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
+VARNABORG RKVÎRN  SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
+VISTABORG +VISTALANDI  SÅMI  
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2EYNISHOLT 'VENDARGEISLA  SÅMI  
3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒS  SÅMI  
6ESTURBORG (AGAMEL  SÅMI  

3ÁRKENNSLA
 'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA  
STÎÈU 6INNUTÅMINN GETUR VERIÈ SAMKOMULAGSATRIÈI

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 &OLDAKOT ,OGAFOLD  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI   5M ER AÈ
R¾ÈA AFLEYSINGASTÎÈU FR¹  MARS k TIL  FEBRÒAR k

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI
 *ÎRFI (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
 ,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU
 3UNNUBORG 3ËLHEIMAR  SÅMI  
 3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU EH

3KILASTAÈAHLUTASTÎRF
 &ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
6INNUTÅMI ER FR¹  
 (OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
6INNUTÅMI E2 FR¹ KL  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å VIÈKOM
ANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA ,EIKSKËLASVIÈS
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM
2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWLEIKSKOLARIS

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

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmálstalandi nemanda
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
tímabundið
Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Deildarstjóri
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi
• Leikskólakennari
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
Grænatún: 554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

35..5$!'52  JANÒAR 
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ISO 9001
ISO 14001

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501

6OLUNTEERS FOR !FRICA

Saman náum við árangri

#HILD !ID 4EACHER 4RAINING ()6 AND !IDS #AMPAIGNS IN
-ALAWI  MONTHS PROGRAM INCL  MONTHS 4RAINING AND
3OCIAL 7ORK IN $ENMARK
3CHOOL FEES 3CHOLARSHIPS AVAILABLE 3TART -AY !UGUST
)NFO MEETING IN 2EYKJAVIK
#ONTACT PUK HUMANAORG TEL  
WWWDRH MOVEMENTORG WWWTVINDDK

%).+!,%)+3+«,).. +/205+/4

> STARFSFÓLK Í VÖRUMIÐSTÖÐ

,EIKSKËLINN +ORPUKOT Å 'RAFARVOGI AUGLÕSIR
EFTIR LEIKSKËLAKENNURUM ÖROSKAÖJ¹LFA OG
LEIÈBEINENDUM SEM FYRST TIL STARFA
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ SKRIFSTOFU Å SÅMA
  EÈA SENDI TÎLVUPËST ¹ SKRIFSTOFA ALLAIS
+/205+/4 &/33!,%9.) 

> Fyrirtækið
Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki
sem býður viðskiptavinum sínum upp á
alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert
sem er og hvaðan sem er í heiminum.

Óskum eftir starfsfólki við almenna vörumeðhöndlun: vörumótttöku, tiltekt á vörum og þjónustu
við viðskiptavini. Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmönnum sem eru liprir í mannlegum samskiptum.

Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna Atlantshafsins og vinna
þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á
56 skrifstofum í 23 löndum.

Umsækjendur skulu vera skipulagðir, sýna frumkvæði í starfi og geta unnið sjálftætt. Lyftarapróf
er kostur en ekki skilyrði. Umsækjendur skulu hafa
hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa
fyrir 5. febrúar 2007. Veljið: „Starf í Vörumiðstöð
– auglýst staða 28.01.07“.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Lúther
Loftsson, aðstoðarrekstrarstjóri í síma 458 8390
eða 858 8390.


      

¥ -OSFELLSB¾ BÒA T¾PLEGA  ÅBÒAR OG ERU BÎRN OG
UNGLINGAR ÖAR FJÎLMENNUR ALDURSHËPUR &JÎLSKYLDUSVIÈ -OS
FELLSB¾JAR HEFUR MEÈ HÎNDUM VERKEFNI SAMKV¾MT LÎGUM
UM FÁLAGSÖJËNUSTU SVEITARFÁLAGA NR  BARNAVERNDAR
LÎGUM NR  LÎGUM UM HÒSN¾ÈISM¹L NR  OG
LÎGUM UM STÎÈU OG JAFNAN RÁTT KVENNA OG KARLA NR 

9ÙRMAÈUR FJÎLSKYLDUDEILDAR
AÚEYSING
!UGLÕST ER FRAMLENGING ¹ UMSËKNARFRESTI VEGNA STÎÈU
YÙRMANNS FJÎLSKYLDUDEILDAR ¹ FJÎLSKYLDUSVIÈI -OSFELLS
B¾JAR 5M ER AÈ R¾ÈA AÚEYSINGU FULLT STARF TIL EINS
¹RS FR¹ OG MEÈ  APRÅL  9ÙRMAÈUR FJÎLSKYLDU
DEILDAR VEITIR DEILDINNI FORSTÎÈU OG STJËRNAR STARFSEMI
HENNAR Å SAMR¾MI VIÈ STARFSLÕSINGU SAMÖYKKTIR LÎG
FJ¹RHAGS¹¾TLUN OG AÈRAR ¹¾TLANIR ¹ HVERJUM TÅMA
9ÙRMAÈUR FJÎLSKYLDUDEILDAR ER STAÈGENGILL FÁLAGSM¹LA
STJËRA Å FJARVERU HANS
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ HAFA RÁTTINDI SEM LÎGGILTUR
FÁLAGSR¹ÈGJAÙ HAFA VÅÈT¾KA REYNSLU AF STARÙ ¹ SVIÈI
FÁLAGSÖJËNUSTU OG BARNAVERNDAR AUK ÖESS AÈ HAFA
REYNSLU AF STARFSMANNASTJËRNUM OG HAFA BORIÈ
REKSTRARLEGA ¹BYRGÈ
3TARÙÈ GERIR KRÎFU UM FRUMKV¾ÈI SKIPULAGSH¾ÙLEIKA
¹REIÈANLEIKA OG H¾FNI TIL SAMVINNU
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 3TÁTTARFÁLAGS ÅSLENSKRA
FÁLAGSR¹ÈGJAFA OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
5MSËKNIR BERIST SKRIÚEGA TIL FJÎLSKYLDUSVIÈS
-OSFELLSB¾JAR ¶VERHOLTI   -OSFELLSB¾ FYRIR
 FEBRÒAR 
¥ SAMR¾MI VIÈ STEFNU -OSFELLSB¾JAR UM JAFNRÁTTISM¹L
ERU KONUR JAFNT SEM KARLAR HVÎTT TIL AÈ S¾KJA
UM STARÙÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 5NNUR 6 )NGËLFSDËTTIR
FORSTÎÈUMAÈUR FJÎLSKYLDUSVIÈSFÁLAGSM¹LASTJËRI Å
SÅMA  
&ORSTÎÈUMAÈUR FJÎLSKYLDUSVIÈS
FÁLAGSM¹LASTJËRI

35..5$!'52  JANÒAR 
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Vodafone leitar að rauðu, traustu
og kraftmiklu starfsfólki!

'RÎFUMENN
OG BÅLSTJËRAR

Starfsmaður í reikningagerð
Vodafone óskar eftir að ráða starfsmann í reikningagerð til þess að
hafa umsjón með miðlun gagna frá notendakerfum yfir í reikningagerð. Starfið felst í þróun og rekstri á Multi Mediaton 5.0 sem er
alhliða miðlunarkerfi frá Ericsson sérstaklega hannað fyrir símafyrirtæki og er eitt af grunnkerfum Vodafone.

«SKUM EFTIR VÎNUM VÁLAMÎNNUM OG BÅLSTJËRUM
¹ NÕ OG GËÈA T¾KI .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3IGURÈUR 'YLFASON Å SÅMA   EÈA ¹
NETFANGINU SIGGIGYLFA HOTMAILCOM

Tilvonandi starfsmaður þarf að sýna mjög nákvæm og skipulögð
vinnubrögð við umsjón, hönnun, skjölun og tryggingu þess að
tekjustraumar skili sér frá símkerfum yfir í reikningagerðarkerfi
Vodafone. Starfsmaður vinnur í náinni samvinnu við ýmsar aðrar
deildir, svo sem hugbúnaðarstýringu vegna samþættingar,
gagnagreiningu vegna tölfræði við miðlun, ásamt tekjueftirliti
fyrirtækisins.

Setur þú öryggið
á oddinn?

Við rekstur og þróun á Multi Mediation Ericsson er mikilvægt að
viðkomandi hafi reynslu af forritun í Oracle/UNIX umhverfi, ásamt
góðri færni í SQL.

8' '  ' 01$ ' 
 '  #&)"8'
'    '% 
'  

Æskileg menntun er verkfræði, tölvunarfræði eða annað
sambærilegt nám.

Helstu verkefni:








Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 4. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi,
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.
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Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt.

Hæfniskröfur:
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Gríptu augnablikið og lifðu núna.
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Vörustjóri

Óskum eftir að ráða starfsmann í stöðu vörustjóra
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Gagarín | Klapparstíg 16 | 101 Reykjavík | Sími 510 9300 | www.gagarin.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.job.is
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"ÅLSTJËRI ËSKAST

2AFVIRKJAR

6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
6AKA EHF EFTIR BÅLSTJËRA TIL STARFA
SEM FYRST 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
VERA ¹REIÈANLEGUR STUNDVÅS OG
HRESS MORGUNHANI *¹KV¾ÈNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ERU MIKLIR KOSTIR
%INNIG ER SJ¹LFST¾ÈI MIKLS METIÈ 3TARÙÈ FELST Å ÚUTNING
UM ¹ BÅLUM SM¹VÁLUM LYFTURUM OG ÎÈRUM FARART¾KJ
UM 6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA DAGA &JËRÈU
HVERJA VIKU ER FRÅ ¹ DAGINN OG BAKVAKT FR¹   +RAFA
ER UM GILT MEIRAPRËF «SKAÈ VERÈUR EFTIR MEÈM¾LUM

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

HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ "JARNA (¹LFD¹N
DEILDARSTJËRA AKSTURSDEILDAR Å S   %INNIG M¹
SENDA TÎLVUPËST ¹ NETFANGIÈ BJARNIH VAKAEHFIS

Áhugaverð

framtíðarstörf

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

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

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf.

Starfsmann vantar
í nemendamötuneyti

Verslun Grafarholti

Óskum að ráða starfsmann í nemendamötuneyti Mýrarhúsaskóla, um er að ræða
100% starf.

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)
Við rekum skóla þar
sem starfsmenn sækja
námskeið. Haldin eru um
100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor
og haust.

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a.
um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
ﬂeirra, íþróttaviðburði og
útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfsmannafélagið styðja við
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhannsson í síma 5959-200.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og
Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn
er vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð.
Skólayfirvöld á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað
í að reka góðan skóla þar sem áhersla er lögð á líðan
nemenda. Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið
metnaðarfulla skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Verslun Hafnarfirði
Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Möguleiki á hlutastarfi

Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 8. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Áhugaverð störf í Blómavali í Grafarholti
Óskum eftir að ráða framtíðarstarfsmann í verslun okkar
Vinnutími virka daga frá 9-15 aðra vikuna og 15-19 hina. Einhver helgarvinna í boði.

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og samskiptahæfni
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Viljum einnig ráða starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf
Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
8. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess virkan
þátt í öﬂugu starﬁ samsteypunnar.

Augl. Þórhildar 2200.342

Húsasmiðjuskólinn

Ábyrgðarsvið
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Leikskólinn Mánabrekka

Leitum að góðu fólki!

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.

Arkitektar,
byggingafræðingar

Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólinn Mánabrekka á Seltjarnarnesi auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu
Í leikskólanum er rekið metnaðarfullt uppeldisstarf þar sem
meðal annars er lögð áhersla á umhverfismennt og tónlist.

Viljum ráða arkitekt og byggingafræðing til starfa sem fyrst.

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera tilbúinn til að takast á
við skemmtilegt en krefjandi starf með börnum.
Leitað er að ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingi sem:
• hefur leikskólakennaramenntun
• hefur víðtæka reynslu af stjórnun leikskóla
• er víðsýnn, jákvæður og lipur í mannlegum
samskiptum
• hefur góða tölvukunnáttu og reynslu af
starfsmannamálum

Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Augl. Þórh. 2200.241

2130.29

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar gefa Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri
í síma 5959280, gudbjorgjo@seltjarnarnes.is
og Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma 595 9100, hrafnhildur@seltjarnarnes.is
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun og starfskjör eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara.

S E LT J A R N A R N E S B Æ R
Skólaskrifstofa

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2007
Umsóknir ásamt ferilskrá berist til Skólaskrifstofu Seltjarnarness,
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi.

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

Fjármálastjóri
3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR
,AUSAR STÎÈUR
!RNARBERG   ARNARBERG

HAFNARFJORDURIS

(AUKAHRAUNI 

,EIKSKËLAKENNARAR

LFASTEINN   ALFASTEINN

HAFNARFJORDURIS

(¹HOLTI 

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

(LÅÈARENDI

Ásberg ehf. leitar a› fjármálastjóra.

  HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS

,EIKSKËLAKENNARI

(VAMMUR   HVAMMUR

Ásberg ehf. er rótgrói› jar›vinnuverktakafyrirtæki me› ﬂrjú dótturfyrirtæki á svi›i jar›vinnu, fasteigna
og skrú›gar›ager›ar, auk reksturs á
tækjaeign og vélaverkstæ›i. Nú starfa
í kringum 35 starfsmenn hjá Ásbergi
en yfir sumartímann eru ﬂeir um 60.
Á vormánu›um mun Ásberg flytja í
n‡tt og glæsilegt húsnæ›i vi› Völuteig
í Mosfellsbæ.

HAFNARFJORDURIS

Starfssvi›
Fjármálastjórn
Rekstur skrifstofu
Bókhald, verkbókhald og uppgjör
Samskipti vi› banka og helstu birgja
Áætlanager› og eftirfylgni
Samningager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptamenntun á háskólastigi
Fagleg starfsreynsla
Nákvæm vinnubrög›
Frumkvæ›i
Skipulagshæfileikar
Gó› ﬂekking á bókhaldi og rekstri

Kostur er ef vi›komandi hefur ﬂekkingu á starfsemi verktakafyrirtækja.
Um ábyrg›arstarf er a› ræ›a hjá ört vaxandi fyrirtæki. Leita› er a› einstaklingi sem er
sjálfstæ›ur í vinnubrög›um, aga›ur og me› metna› til a› leggja hart a› sér til a› ná árangri
og markmi›um.

3TAÈARHVAMMI 

,EIKSKËLAKENNARI

(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 4. febrúar nk. Númer starfs er 5338.

HAFNARFJORDURIS

4JARNARBRAUT 

Uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal. Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

,EIKSKËLAKENNARI

3TEKKJAR¹S   STEKKJARAS

HAFNARFJORDURIS

SBRAUT 
- vi› rá›um

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

6ESTURKOT   VESTURKOT

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

HAFNARFJORDURIS

-IKLAHOLTI 

,EIKSKËLAKENNARAR
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN

6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR

Starf hjá Tern Systems

HAFNARFJORDURIS

-IÈVANGI 

,EIKSKËLAKENNARAR

(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI

HRAUNVALLASKOLIIS

$REKAVÎLLUM 

Fjármálastjóri óskast

!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR
SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS

Fjármálastjóri hefur umsjón me› fjölbreyttum verkefnum sem snúa a›
bókhaldi og fjármálum fyrirtækisins. Í ﬂví felst m.a. umsjón me› bókhaldi
og launaútreikningi, uppgjörsmál, ger› fjárhagsáætlana og uppl‡singagjöf
til framkvæmdastjóra og stjórnar. Enn fremur samskipti vi› banka og
fjármálastofnanir og frágangur gagna til endursko›enda ásamt ö›rum
tilfallandi verkefnum. Jafnframt hefur fjármálastjóri veri› virkur
ﬂátttakandi í rá›ningu og móttöku n‡rra starfsmanna.

V(LÅÈARBERG

3KËLALIÈI KL  

6ÅÈISTAÈASKËLI

  SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS

V(RAUNTUNGU

3TUÈNINGSFULLTRÒI

®LDUTÒNSSKËLI   HERLA

OLDUTUNSSKOLIIS

Í bo›i er áhugavert starf hjá metna›arfullu fyrirtæki ﬂar sem reynir m.a.
á samskipti milli landa á svi›i vi›skipta og fjármögnunar.

V®LDUTÒN

!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

ARGUS 07-0064

¥ÖRËTTAKENNARI

Umsækjendur skulu vera me› háskólamenntun á svi›i vi›skipta og
reksturs e›a anna› sambærilegt nám sem n‡tist í starfi. Reynsla af
störfum á svi›i fjármálastjórnunar er kostur. Áhersla er lög› á skipulög›
og fagmannleg vinnubrög›. Gó› enskukunnátta er skilyr›i.
Umsóknir óskast sendar til Flugkerfa hf., pósthólf 234, 201 Kópavogi
e›a í tölvupósti, jobs@tern.is, fyrir 1. febrúar nk. Nánari uppl‡singar
um starfi› veitir Erla Jensdóttir hjá Flugkerfum. Netfang: erla@tern.is

Tern Systems (Flugkerfi hf.) er vaxandi hugbúna›arfyrirtæki í mikilli útrás me› síaukin
verkefni erlendis m.a. í Asíu og Afríku. Helstu verkefni fyrirtækisins eru heildarkerfislausnir
á svi›i flugumfer›astjórnar.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 30 metna›arfullir einstaklingar og lög› er áhersla á a›
bjó›a upp á framúrskarandi vinnua›stö›u, gott starfsumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma.

Tern Systems
Hlí›asmára 10
201 Kópavogi
sími 525-0500
fax 525-0501

www.t er n.is
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Verkstjórnun
Fasteignafélag vantar byggingastjóra til að stjórna byggingaframkvæmdum á tveimur nýbyggingum í Reykjavík.
Góð laun og bónusgreiðslur fyrir réttan aðila.
Upplýsingar veitir Viggó Sigursteinsson í síma 824-5066.

)ÈJUÖJ¹LÙ
3KËGARB¾R ER HJÒKRUNARHEIMILI FYRIR ELDRI OG YNGRI
EINSTAKLINGA SEM ÖARFNAST UMÎNNUNAR ALLAN SËLARHRINGINN
3TAÈA IÈJUÖJ¹LFA VIÈ HJÒKRUNARHEIMILIÈ ER LAUS TIL
UMSËKNAR 5MSËKNARFRESTUR ER TV¾R VIKUR FR¹ BIRTINGU
AUGLÕSINGAR 3TARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAGSATRIÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËNBJÎRG 3IGURJËNSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
Å SÅMA   JONBJORG SKOGARIS

KZ\cVkVmVcY^jbhk^[Vh`VgB:HIZ[i^gVÂg{ÂV[a`Z[i^giVa^chig[/

HajbVÂjg"kZg`Z[cVhi_gcjc
HiVg[hhk^Â/

=¨[c^h`g[jg/

" HVaV!i^aWdÂh\ZgÂd\Z[i^g[na\c^
" HVbh`^ei^k^Âk^Âh`^eiVk^c^d\W^g\_V
" KgjÄgjc

" I¨`c^bZccijcWn\\^c\Vg^ÂcVÂ^ZÂVhVbW¨g^aZ\
bZccijc
" ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jbWn\\^c\Vg^ÂcVÂ^
" ;gVbgh`VgVcY^]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
" ;gjb`k¨Â^d\h`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg
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=¨[c^h`g[jg/

" HVaV!i^aWdÂh\ZgÂd\Z[i^g[na\c^
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ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jbWn\\^c\Vg^ÂcVÂ^
;gVbgh`VgVcY^]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
;gjb`k¨Â^d\h`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg
<Âiakj`jcc{iiV
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HVaV!i^aWdÂh\ZgÂd\Z[i^g[na\c^
HVbh`^ei^k^Âk^Âh`^eiVk^c^d\W^g\_V
BiiV`VeVciVcV
Hbhkgjc

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali

Húsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og er
í dag 15 manna vinnustaður og fer ört vaxandi. Vinnuandi er
mjög góður og aðstaða góð. Við óskum eftir kraftmiklu fólki
sem hefur gaman að því að vinna og hjálpa viðskiptavinum
okkar að gera það sem þeir vilja gera.

ÃZ``^c\d\gZnchaVV[haZch`jbWn\\^c\Vg^ÂcVÂ^
;gVbgh`VgVcY^]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb
;gjb`k¨Â^d\h`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg
<Âiakj`jcc{iiV

Okkur vantar einn til tvo starfsmenn í atvinnuhúsnæðisdeild.
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Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæði
• Nákvæmni
• Heiðarleiki
• Góðir skipalagshæfileikar
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali, væri gott en er ekki
skilyrði.

Okkur vantar tvo til þrjá starfsmenn í íbúðarhúsnæðisdeild.
Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæði
• Nákvæmni
• Heiðarleiki
• Góðir skipalagshæfileikar
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali, væri gott en er ekki
skilyrði
Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur
og tekjumöguleikar góðir.

MJÓDD

Drekavellir 22
221 Hafnarfirði
Opið hús í dag kl:14:00 til 14:30

Verð: 24.900.000
Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.000.000

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér garði í Hafnarfirði. Íbúðin er
105,4 fm. Rúmgóð forstofa með fataskáp. Eldhús er með eikarinnréttingu með flísum á milli efri og neðri
skápa og öll tæki frá AEG. Svefnherbergi eru með eikarskápum og er íbúðin öll með eikarparketi að
frátöldu baðherb. og þvottahúsi. Baðherb. er flísalagt og með baðkari með sturtu. Falleg eikarinnrétting
er á baði. Þvottaherbergi er flísalagt og er rúmgóð geymsla. Stofa er stór og björt með útgengt í garð.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5613
jonas@remax.is

Heimir
Sölufulltrúi

822 3600

heimir@remax.is

MJÓDD

Kleppsvegur 138
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Verð: 19.900.000
Stærð: 103,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 13.300.000

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

MJÓDD

Grundarstígur 5a
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

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

Verð: Tilboð
Stærð: 110,8
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 13.050.000

Lítið einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í Þingholtunum. Á hæðinni er lítil forstofa, nýuppgert
viðarklætt baðherbergi/þvottahús, rúmgott eldhús, stofa/borðstofa og svefnherbergi. Á efri hæð er
hjónaherbergi, vinnuaðstaða og garðskáli sem nú er nýtt sem svefnherbergi. Byggingaréttur hefur verið
aukin til samræmis við Grundarstíg 3. Hús með möguleika.

698 7695

jkt@remax.is

jkt@remax.is

Reykjavík
Opið hús Í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 29.500.000
Stærð: 158,6
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: nei

Íbúð á tveimur hæðum, 6-7 herb. Skipting 3ja hæð: Hol, Borðstofa, Stofa, Eldhús, Baðherbergi og 2
svefnherbergi. Skipting 4ja hæð: Sjónvarpshol, 2 svefnherbergi. Mjög áhugaverð og vel staðsett eign í
göngufæri við verslun, skóla og Egilshöllina.

MJÓDD

Laugarnesvegur 76
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

Reykjavík
Opið hús Í dag kl. 17:00-17:30

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. Íbúðin skiptist í Hol, Borðstofu,
Stofu, 2 svefnh. Baðherbergi og Eldhús. Öll gólfefni eru nýleg *parket á öllu nema baðherbergi og
eldhúsi, þar eru flísar*, nýleg eldhúsinnrétting. Öll sameign mjög snyrtileg - Ath.eina íbúðin á þessum
stigapalli. Þessi íbúð er mjög snyrtileg, gott útsýni og í göngufæri við Laugardalinn.

Reykjavík
Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

Frábær staðsetning á 3ja herb. íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) í 4ja íbúða húsi með sérinngangi. Skipting:
Anddyri með fatahengi, Hol með parketi á gólfi, Baðherbergi, Hjónaherbergi með parket á gólfi og
stórum fataskáp, Stofa með parketi á gólfi, Eldhús með L-laga viðarinnréttingu og borðkrók,
Barnaherbergi með parket á gólfi. Þvottahús í sameign. Rafmagn endurnýjað í íbúð - Dren nýlegt - Að
utan er húsið í mjög góðu ástandi. Göngufæri við Laugardalinn.

ingvi@remax.is

ingvi@remax.is

MJÓDD

Sólheimar 8
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

www.remax.is

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421

Verð: 20.400.000
Stærð: 85,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: nei

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

896 0421

MJÓDD

Hraunteigur 18

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695

MJÓDD

Veghús 15

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

104 Vogar
Hringið og bókið skoðun.

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2
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

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Daggarvellir 11
Hafnarfjörður 221
Opið hús Í dag frá 15:00-15:30

Verð: 28.900.000
Stærð: 120,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20.300.000

Mjög fallega íbúð á Völlunum “þú kaupir ekki á Völlunum fyrr en þú ert búin/n að skoða þessa”. Íbúðin er
120 fm á annarri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi af svölum. Rúmgóðar flísalagðar suðursvalir og
suðurgarður með leiktækjum á sameiginlegu leiksvæði fyrir börnin. Allar innréttingar og skápar eru úr
hvíttaðri eik og á gólfum er fallegt rauðeikarparket sem liggur sem falleg heild á herbergjum, stofu, eldhúsi
og gangi en keramikflísar á álagsflötum í eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergi og anddyri.

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Fljótasel 13
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Verð: 43.9M

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is

Eskiholt 13
210 Garðabæ
Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107

Tilboð
Stærð: 232.1
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: já

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

hafdis@remax.is

Lækjarás 6
210 Garðabær
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 241,4
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 30.430.000
Bílskúr: já

863 0402

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði. Neðri
hæð: Rúmgóð forstofa, gestasnyrting, eldhús með miklu skápaplássi og góðu vinnuplássi. Stór stofa
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð. Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga.

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
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895 6107

863 0402
asdis@remax.is

hafdis@remax.is

MJÓDD

Verð: 55.000.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
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MJÓDD

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

Verð: 19.800.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 87,4
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 12.400.000

863 0402

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

Verð: 23,9 M

asdis@remax.is

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

895 6107
hafdis@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

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. LAUS STRAX

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi
hafdis@remax.is

www.remax.is

FASTEIGNIR

Baugholt 13
Keflavík
BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

FASTEIGNIR

Verð: 74.000.000

Marargata 6

Stærð: 398 fjm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 51.550.000
Bílskúr: Já

Einbýlishús í algjörum sérflokki. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og
garður af Stanislaw Bohic. Eldhús er fallegt m/flísum á gólfi og sérsmíðaðri
innréttingu og eyju, stofa og borðstofa með stórum gluggum. Í stofu er
glæsilegur arinn. Inn af Hjónaherbergi er fataherbergi og innangengt inn á
stórt baðherbergi með mjög stóru sérsmíðuðu baðkari og sturtu úr
náttúrugrjóti. þvottahús er með stórri innréttingu og útgengt út á verönd. Úr
stofu er hringstigi niður í 60fm hobbí herbergi. Sérinngangur er á neðri hæð
en hæðin skiptist í eldhús, 2 hol, 2 svefnherbergi, 30fm leikherbergi, 2 gangar
og baðherbergi með stórum sturtuklefa og gufubaði. Með lítilli breytingu er
unnt að koma fyrir 6 svefnherbergjum eða breyta minni hluta neðri hæðar í
100m2 séríbúð. Í garði eru 2 garðskýli og trjárunnar upplýstir kringum sundlaug.

Verð: TILBOÐ

Vogar
Opið hús SUNNUDAG KL. 16:00-17:00

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

Stærð: 211 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 33.220.000
Bílskúr: Já

Nýtt einbýli með tvöföldum 50fm bílskúr, í botnlangagötu við sjávarsíðuna.
Sérlega vel skipulagt húsnæði með 4 svefnherbergjum og baðherbergi í sér
álmu. Í stofu er steyptur arinn en á holi er sérstakt sjónvarpherbergi með
lögnum fyrir heimabíókerfi. Í eldhúsi er stór og falleg kirsuberjainnrétting og
búr inn af borðkrók. Gestasalerni er í forstofu. Húsnæðið er nánast fullklárað
að innan, þ.e. innréttingar komnar upp, tæki á baði og gólfefni á herbergi en
að utan er eftir að múra húsið, ganga frá þakköntum, setja upp bílskúrshurðir
og helluleggja bílaplan. Hægt er að gera tilboð í húsið eins og það er eða
fullklárað. Góð staðsetning fyrir náttúrudýrkendur eða fólk með heimilisdýr. Í
bílskúr er stórt geymsluloft. Aðeins 10-15 mín akstursfjarlægð frá Hafnarfirði.

864 0001

halldor@remax.is

halldor@remax.is

109 Reykjavík
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Verð: 47.500.000
Stærð: 238,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 25.620.000
Bílskúr: Já

Sérlega hentugt húsnæði fyrir barnafólk. Öll neðri hæð er flísalögð, nema forstofuherbergi sem er
parketlagt. Niðri er þvottahús, geymsla, forstofuherbergi, gestasalerni, eldhús, borðstofa og stofa. Á efri
hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpsstofa og rúmgott baðherbergi. Bakgarður við húsið er
hellulagður og girtur af, og í framhaldi af honum er sameiginlegt lokað leiksvæði sem tilhreyrir 6 húsum í
kjarnanum. Stórar svalir eru ofan á bílskúrsþaki.

LIND

Verð: 15.9m

Grænás 2b
Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Reykjanesbær
Opið hús sunnud. frá kl14:00-14:30

Stærð: 108
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 16.7m

Falleg 4 herbergja íbúð á 1.hæð á góðum stað í Reykjanesbæ. Parketlögð björt og opin stofa.
Yfirbyggður og flísalagður sólskáli með hita í gólfi. Góð verönd. Eldhúsið er flotað og endurnýjað.
Baðherbergi er snyrtilegt og stílhreint með hita undir flísum. Hjónaherbergi er rúmgott með góðu
skápaplássi. Tvö barnaherbergi hlið við hlið. Geymsla er í íbúðinni. Góð íbúð á rólegum og barnvænum
stað fyrir fjölskyldufólk. Nánari upplýsingar beinist til Skúla í síma 897-0798 eða á skuli@remax.is

halldor@remax.is

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl 14:00-15:00

Verð: 28,9
Stærð: 167
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 25,7
Bílskúr: Bílskýli

D
L

Komið er inn í forstofu sem er með fatahengi og parketi á gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og úr
henni er útgegnt á svalir. Eldhús er með upprunalegri innréttingu og borðkrók. Fimm herbergi eru í
íbúðinni og tvö baðherbergi. Möguleiki er að opna upp í manngengt ris og búa til 3.hæðina sem gefur
möguleika á,t.d tveimur góðum herbergjum eða einu stóru herbergi.Hægt væri að fá hluta 3.hæðar
þinglýsta í fermetratölu. Eigninni fylgir stæði í lokuðu bílskýli.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

www.remax.is

E
S

Háagerði 41
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0789
skuli@remax.is

SENTER

Seljabraut 24

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

FASTEIGNIR

Heiðarsel 8

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

SENTER

Verð: 18,5

Stærð: 62
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 9,1
Bílskúr: Nei

Opin og mikið endurnýjuð 3ja herbergja risíbúð í tveggja íbúða húsi á góðum stað í smáíbúðahverfinu
með sérinngangi. Komið er inn í flísalagða forstofu og gengið upp stiga í íbúðina. Tvö herbergi eru í
íbúðinni, bæði með skápum og plastparketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með sturtuhengi er
á baðherberginu ásamt tengi fyrir þvottavél og þurkkara. Eldhúsið er opið með nýlegri sérsmíðaðri
innréttingu. Íbúðin er rúmgóð og vel staðsett.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Dalaland 9
108 Reykjavík
Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Verð: 22.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 79
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 12,7

822 3702

Góð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í Fossvoginum. Eignin skiptist í forstofu með skáp, eldhús með
ágætri innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út á suður svalir, baðherbergi sem er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari, innréttingu og þvottaaðstöðu. Hús er í góðu ástandi á utan að sögn
eiganda.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Langafit 12
210 Garðabær
Opið hús í dag 17:00-17:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Verð: 19.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 79,50
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 10,1

822 3702

fallega og bjarta íbúð á jarðhæð með sérinngang á góðum stað í Garðbænum. Eignin skiptist í forstofu
með fatahengi. Eldhús með fallegri innréttingu og góðu skápaplássi. Sérlega glæsilegt baðherbergi með
baðkari með sturtuaðstöðu, upphengdu salerni og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Tvö
svefnherbergi með skápum. Rúmgóða stofu með parketi á gólfi. Geymsla er innan íbúðar og köld
geymsla utan íbúðar.

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristnibraut 51
112 Reykjavík
Opið hús í dag 18:00 - 18:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 93,80
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15,1

822 3702

Glæsileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi í Grafarholti. komið er inn í forstofu með skápum.
Gólf er lagt granít. Stofan er parketlögð. Eldhúsið er parketlagt. Herbergin eru tvö. Þau eru bæði
parketlögð og með skápum. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með sturtu í. Handklæðaofn. Þvottahúsið
er flísalagt og með harðplastinnréttingu. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hörgatún 3
210 Garðabær
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

Verð: 21.900.000

gv@remax.is

Verð: 43.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 202
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 27,1

822 3702

Fallegt 196,3 fm einbýli á einni hæð og ca 8 fm geymsluskúr á lóð. Komið er inn í flísalagða forstofu.
Eldhús er dúklagt með ágætis innréttingu og borðkrók. Baðherbergið er flísalagt og er með fallegri
innréttingu, baðkari og sturtu. Rúmgóð borðstofa og stofa með nýlegu parketi. 3 rúmgóð parketlögð
herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt. Skjólgóður og fallegur garður.

snorri@remax.is

gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þorláksgeisli 23
113 Reykjavík
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Verð: 33.900.000

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 út á 18,5 fm suðursvalir. Eldhús með náttúrustein á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Allar innréttingar eru úr eik.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Dynsalir 10
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Snorri
Sölufulltrúi

Verð: 26.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 110,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18,6

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.

699 4407

hreidar@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrísrimi 1
112 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 135,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 20,5
Bílskúr: Bílgeymsla

822 3702

Falleg fjögurra herbergja íbúð við Hrísrima í Reykjavík. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum
skápum. Eldhúsið er flísalagt og er með góðri innréttingu og borðkrók. Stofan er parketlögð og er með
útgengi á svalir. Barnaherbergin eru tvö og eru parketlögð og með skápum. Hjónaherbergið er
parketlagt og með skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Flísalagt þvottahús. Geymsla í kjallara.
Bílastæði í bílastæðahúsi.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lækjasmári 60
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.17:00 – 17:30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

snorri@remax.is

Verð: 23.700.000

gv@remax.is

Verð: 16.400.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 62,5
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 10,4

822 3702

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í rólegu hverfi í Kópavogi. Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri,
svefnherbergi með skápum, þvottahús, eldhús með ljósri viðar innréttingu og stofu þaðan sem er
útgengt á suðursvalir. Gangur er flísalagður, í svefnherbergi og stofu er ljóst parket. Baðherbergið er
með sturtu og dúkur á gólfinu og dúkflísar á veggjum. Sameiginleg hjólageymsla. Sérgeymsla er í
kjallara er ekki skráð inní fermetratölu íbúðar.

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

www.remax.is

Ásakór 1

Verð: Frá 22.9

203 Kópavogur
Opið hús í dag milli 13:30-14:30

Stærð: 103
Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Með og án

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Nanna
Sölufulltrúi

Nýjar 3-5 herbergja útsýnisíbúð við Ásakór. Komið er inn í forstofu með skápum úr eik. Baðherbergið er með
fallegur flísum og góðum innréttingum úr eik, baðkar og vegghengt salerni. Svefnherbergin eru mjög rúmgóð
og með góðum skápum. Eldhúsinnréttinga nær alveg upp í lof með eyju út á gólf með vinnuborði og
eldavél, keramik helluborð með fjórum hellum. Blástursofn og gufugleypir með kolasíu. Öll tækin eru með
burstaðri stál áferð. Þvottahús með tengi fyrir þvottavél og þurrkara og skolvask. Þessum eignum fylgja
geymsla á jarðhæð. Íbúðin er afhend án gólfefna utan flísar á baðherbergi. Afhending er við kaupsamning.
Glæsilegar eignir með frábæru útsýni sjón er sögu ríkari og bjóðum þér velkomin á opið hús í dag og við
tökum vel á móti þér.

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

FASTEIGNIR

Lindargata 60
101 RVK
Opið hús Í DAG frá kl 15:00 til 16:00

Verð: 17.9 m
Stærð: 49,5 fm
Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 9.1 m

RE/MAX FASTEIGNIR - GUNNAR 899 0800 kynnir: Glæsileg 49,5fm íbúð á annari hæð í nýlega
uppgerðu húsi. Flísalögð forstofa með stórum fataskáp, gengið inn í opið rými þar sem er eldhús og
björt stofa. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, ljóst parket er á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf, baðkar og góð innrétting. Um er að ræða glæsieign í hjarta borgarinnar. Opið hús sunnudaginn
28jan frá kl 15:00 til 16:00. Allar upp. í síma 899 0800

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

FASTEIGNIR

Gnoðarvogur 14
Reykjavík
Opið hús milli 15:00 og 16:00

Verð: 15.900.000
Stærð: 63,8 fm
Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 8,5 mill

2ja herbergja 63,8fm íbúð á annari hæði við Gnoðarvog í Reykjavík. Um er að ræða littla skemtilega íbúð
sem hentar vel til fyrstu kaupa. Íbúðin er mikið til í upprunalegu standi og má fara að taka til hendinni, en
þó mjög snyrtileg. Elhúsið er með snyrtilegri eldri innréttingu og dúk á gólfi. Baðherbergið er með
baðkari, flísum á vegg og stein á gólfi. Svefnherbergið er með skáp og dúk á gólfi. Stofan er með dúk á
gólfi og þaðan er gengið út á svalir.

go@remax.is

Laugalækur 62
Reykjavík
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Stærð: 239 fm
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

Fallegt 214,6 fm endaraðhús við Laugalæk í Reykjavík ásamt 24,5 fm bílskúr. Húsið sem er á þremur
hæðum skiptist þannig: Á jarðhæðinni er stofa og borðstofa með fallegu eikarparketi á gólfum. Eldhús
með eldri innréttingu og sama eikarparketi á gólfi. Á annari hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, hol
og þvottahús. Í kjallaranum er sjónvarpshol með eikarparketi á gólfi og þar er einnig aukaíbúð með
teppalögðu svefnherbergi, elhúsi og baði.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

www.remax.is

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Verð: 55.000.000

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

Bjarkarás 1-29
Garðabær
Glæsiíbúð í Garðabæ

Verð: 37.650.000
Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2006

Glæsileg 3ja herbergja 136,7 fm endaíbúð á fyrstu hæð með 23 fm verönd. Eldhúsið er með fallegri HTH
innréttingu, parket á gólfum nema á baði og þvottahúsi eru flísar. þvottahúsið er inni í íbúðinni og allur
frágangur eins og best verður á kosið. Um er að ræða sérlega vel hannaðar,stórar og vandaðar íbúðir í
hjarta Garðabæjar.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

90% LÁN

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.30
RE/MAX FASTEIGNIR – BÓAS S. 699-6165 - ATH ! NÚ MEÐ ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Stórglæsilegar 3 og
4 herbergja íbúðir í þessu glæsilega 6 hæða fjölbýlishúsi. ÖLLUM ÍBÚÐUM FYLGIR SÉRMERKT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
– Nánari lýsing eignanna. Íbúð 0102 er glæsilega 102,5 fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð með glæsilegum suður garði. Verð
aðeins 22.500.000 með gólfefni / Íbúð 0201 er glæsilega 116,2 fm 4 herbergja íbúð með rúmgóðum suðvestur svölum og
fallegu útsýni, íbúðin er án gólfefna, verð aðeins 24.800.000 / Íbúð 0301 er stórglæsilega 116,1 fm 4 herbergja mjög
rúmgóð íbúð á 3 hæð með rúmgóðum suðvestur svölum og fallegu útsýni, íbúðin er án gólfefna og er verð aðeins
25.000.000 / Íbúð 0401 er stórglæsilega 116,1 fm 4 herbergja mjög rúmgóð íbúð á 3 hæð með rúmgóðum suðvestur
svölum og fallegu útsýni, íbúðin er án gólfefna og er verð aðeins 25.000.000. – ALLAR ÍBÚÐIR ERU TILBÚNAR TIL
AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING - ATH. ALLT AÐ 90% LÁNAMÖGULEIKAR, LÁN TIL 20 ÁRA, ÞÚ BORGAR
AÐEINS 10% ÚT OG GETUR FLUTT INN. BÓAS S. 699-6165 Sýnir eignirnar í dag

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allir sem festa kaup á íbúð fyrir kl.
15.00 miðvikudaginn 31.janúar 2007
geta valið á milli glæsilegra
innflutningsgjafa annars vegar Sharp
20” LCD sjónvarp að verðmæti
69.900 kr og hins vegar innbyggða
AEG FAVORIT uppþvottavél að
upphæð 89.140 kr.

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður
Opið hús kl. í dag kl. 17.30 – 18.00

Verð: 28.900.000
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 á góðum stað við
Daggarvelli. Anddyri með skáp og flísum á gólfi. Þvottahús mjög rúmgott og inn af þvottahúsi er stór
geymsla, flísar á gólfi. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi ogbaðkari með sturtu. Eldhúsið kemur í horn með mjög glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, góður borðkrókur í eldhús.Eldhúsið og stofan eru samliggjandi.

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Akurvellir 2
221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

Verð: 31.900.000
Stærð: 152
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

RE/MAX FASTEIGNIR BÓAS S. 699-6165 / ATH. AÐEINS 209.000 KR
Á FERMETERINN. 4 og 5 herbergja 152 fm íbúðir í glæsilegu þriggja hæða
litlu fjölbýli með 6 íbúðum, allar með sérinngangi. 4 og 5 herbergja íbúðir.
Stærð íbúðar er 152,0 fm. Íbúðirnar skiptist í 3 til 4 rúmgóð svefnherbergi,
opið eldhús og stofa, mjög rúmgott sjónvarpshol, stórar hornsvalir,
baðherbergi verður með baðkari og sturtu og flísalagt. Þvottahús og
geymsla eru innan íbúðar og því eins og lítið sérbýli í fjölbýli. Nú er
tækifæri til að kaupa, kaupendur geta tekið þátt í vali á eldhúsinnréttingu
sem og baðinnréttingu. Í alla staði eru þetta afar glæsilegar íbúðir á
frábærum stað, skóli sem og leikskóli eru innan hverfis og er stutt í aðra
þjónustu. BÓAS S. 699-6165 sýnir eignirnar boas@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Vallarbarð 1
220 Hafnarfjörður
Gott verð !

Verð: 15.500.000
Stærð: 71,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 10.850.000

RE/MAX FASTEIGNIR BÓAS S. 699 6165 71,2 fm 2-3 herbergja íbúð á 2 hæð í 3 hæða fjölbýli á
góðum stað í Hafnarfirði. Stofan er björt og rúmgóð með plastparketi á gólfi. Eldhús með hvítri
innréttingu og plastparketi á gólfi. Hjónaherbergi með góðum fataskápum og dúk á gólfi. Búið er að
útbúa aukaherbergi í íbúðinni með plastparketi á gólfi. Baðherbergi, með baðkari og nýjum náttúruflísum
á vegg fyrir ofan baðkar og gólfi. BÓAS S. 699 6165 sýnir eignina boas@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Eskivellir 5
Hafnarfjörður
Opið hús 17.00-17.30

Verð: 26,5
Stærð: 126,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21,9
Bílskúr: bílageymsl

RE/MAX BORG kynnir fallega fimm herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin er öll parketlögð
utan forstofu, baðherbergi, þvottahús og eldhús sem eru flísalögð. Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, rúmgott þvottahús, og stofu. 8,8 fm sér geymsla og stæði í bílageymslu
fylgir.Blokkin er sérlega aðgengileg fyrir aldraða og fatlaða með hreyfiskynjurum fyrir hurðar og ljós og var
hönnuð með það fyrir augum að aðgengi fyrir hjólastóla væri til fyrirmyndar.

Efstasund 100
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

104 Reykjavík
Opið hús kl. 17.00 - 17.30

Verð: 12.900.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

Stærð: 52,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 7.220.000

898 0066

G óð 52,3 fm í búð á annari hæð vi ð Efs tas und í Reykj aví k
me ð miklu út sýni .

899 7869

venni@remax.is

bjossi@remax.is

Reykjavík
Opið hús 17,30 - 18,00

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm
Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin er í mjög góðu ásigkomulagi í steyptri svalablokk, byggð 1972. Með íbúðinni fylgir sérmerkt
bílastæði. Sameignin er vel um gengin og gott viðhald er á húsinu. Þar er góð geymsla og sameiginlegt
þvottahús og vagnageymsla. Komið er inn í forstofu/gang og er baðherbergi á hægri hönd og
svefnherbergi á vinstri. Á baði er sturta og pláss fyrir þvottavél. Svefnherbergi er með inbyggðum
skápum. Gangurinn opnast síðan í bjarta stofu og eldhús.

BORG

Hrísmóar 2 A
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862

Garðabær
Opið hús Sunnudag 16,30 - 17,00

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin er á þriðju hæð með risi,í þriggja hæða svalablokk. Aðkoma er snyrtileg og umgengni og nágrenni
í góðu lagi. Staðsetning er við Garðatorg, miðsvæðis í Garðabæ og stutt í alla þjónustu. Í forstofu og
baðherbergi eru ljósar flísar á gólfi, en annars er ljóst parkett á allri íbúðinni. Á hæðinni er góð
stofa/borðstofa og opið eldhús, með ágætri innréttingu. Þar er einnig rúmgott herbergi með innbyggðum
skápum. Opinn stigi úr ljósum við er á milli hæða í íbúðinni. Í risi er opið rými og herbergi.

toti@remax.is

Grímsnes
Stórt hús - eignarlóð

Verð: 19.600.000
Stærð: 109,3
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Í smíðum í landi Miðengis í Grímsnesi sumarhús 109,3 fm fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan.
Lóðin er kjarri og lyngi vaxin, 9600 fm eignarlóð. Fullbúinn sólpallur um 120 fm með handriðum og
skjólveggjum fylgir. Plata hússins er steypt, hitalagnir í gólfi með ílögn yfir. Húsið skilast fulleinangrað og
plastað að innan. Skipulag skv. teikningu: Anddyri, hol/gangur, eldhús og stofa , þrjú herbergi, gott
baðherbergi. Eitt herbergi og aukabaðherbergi með sérinngangi af palli. BÓKIÐ SKOÐUN S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Selfossi
Bókið skoðun í s. 8648090

Verð: 18,9-19,4
Stærð: 169,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

MÁ BJÓÐA YKKUR AÐ TAKA VIÐ OG KLÁRA ! Fallegt og vel skipulagt parhús. Ásett verð miðast við
íbúðir fullfrágengnar að utan en einangraðir útveggir að innan. Lóð grófjöfnuð. Húsið er timburhús með
báruálklæðningu. Stærð íbúðar 138,9 og bílskúrs 30,7. Við hönnun hússins var lögð áhersla á fallegt og
nýtískulegt útlit, góða nýtingu íbúða en um leið sveigjanleika í innra skipulagi þannig að kaupandi geti
aðlagað húsnæðið að eigin ósk. Tilbúið til afhendingar í febrúar. Nánari skilalýsing hjá sölufulltrúa.

ss@remax.is

Grafarholt
Opið hús í dag kl: 15-15:30

Verð: 29.400.000
Stærð: 126,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 20.710.000
Bílskúr: já

Glæsilega 5 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 126,9 fm.
og skiptist í: forstofu með skáp og nátturuflísum á gólfi. 4 rúmgóð herbergi með skápum og stórkostlegu
útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og falleg innrétting. Stofan er opin með
útgengi út á suðursvalir. Eldhúsið er stórt og glæsilegt með L laga innréttingu og náttúruflísum á gólfi.
Kirsuberjaparket er á allri íbúðinni. Flísalagt þvottahús er innan íbúðar með góðu skápaplássi.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

www.remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

LIND

Hjallavegur 15
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

ss@remax.is

LIND

Andrésbrunnur 9

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862

LIND

Lyngmói 5-7
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

toti@remax.is

LIND

Borgarleynir 12

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

699 7372

BORG

Ásvallagata 40

simmi@remax.is

104 Reykjavík
Pantið tíma í skoðun

Verð: 29.900.000
Stærð: 117,5
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

um er að ræða 5 herbergja hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr. Á jarðhæð er sér inngangur og þvottahús.
Á hæð er sjónvarpshol, stofa/borðstofa, eldhús með nýlegum heimilistækjum þ.a.m gaseldavél,
baðherbergi með sturtu, herbergi og hjónaherbergi með fataskáp og útgengi á svalir. Í risi, sem ekki er
inni í fermetratölu, eru tvö herbergi og vinnuaðstaða. Húsið var klætt að utan fyrir 3 árum og garðurinn
ræktaður. Bílskúr er mikið endurnýjaður þ.a.m rafmagn og hiti.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Garðhús 14
112. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Verð: 17,9

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 75,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 9,9

893 6001

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

beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Naustabryggja 54
110. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080

Verð: 29,8

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 120,2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

893 6001

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 120,2fm sem afhendist tilbúin undir tréverk. Nánari lýsing: Gengið
inn í íbúðina úr sameign. Forstofa - gert ráð fyrir fataskáp. Beint af augum er rúmgott og bjart rými stofa með stórum gluggum og eldhús m/ búri. Gengið niður nokkrar tröppur - þar er smá rými undir
geymslu og þvottahús. Baðherbergið er stórt með flísum í hólf og gólf. Frá stofu er gengið inn í
hjónaherbergi með stórum gluggum. LAUS STRAX

binni@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Goðaborgir 2
112. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Stærð: 98,1fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 14,9

Skemmtilega 4ja herb.íbúð með sér inngangi á 2hæð í 2j hæða fjölbýlishúsi með bílskýlisrétti. Nánari
Lýsing: Flísalagt anddyri með fatahengi. Þrjú rúmgóð svefnherb.öll með fataskápum. Baðherb. er
flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og rými fyrir þvottavél/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 baðherbergi og anddyri eru með ljósu eikarparketi. Útsýni.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Funalind 15
201. Kópavogi
Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

LIND

Verð: 23,7

beggi@remax.is

Verð: 28,6

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 129 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 17,7
Bílskúr: Já

893 6001

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.

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

beggi@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Klapparstígur 1
101. Reykjavík.
Opið hús milli kl. 15:00 - 15:30

Verð: 33,9

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 108,9
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 20,6

893 6001

Glæsileg 4ra herb.íbúð 108,9fm á 5hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Forstofa flísalögð
m/fataskáp. Hjónaherb.m/parketi og skápum. Barnaherb.parketlagt. Baðherb.flísalagt í hólf og
gólf,innréttingu,sturtuklefi flísalagður og tengi f/þvottavél.Tvær samliggjandi stofur parketlagðar
m/tvennum svölum til suðurs og vesturs. Eldhúsið m/innréttingu úr hlyn og mahony og parket á gólfi.Á
hæðinni er sameiginl.þvottahús f/4.íbúðir. Sér geymsla í kjallara.

beggi@remax.is

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði
Opið hús sunnud. frá kl. 13:00 - 14:00

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080

Verð: frá 17,9-?
Stærð: 58-148fm
Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: bílskýli.

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

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Opið hús Í DAG KL: 16:00- 16:30

Verð: 26,6

Benedikt
Sölufulltrúi

Stærð: 102 m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 22,3
Bílskúr: 29.7 m2

861 2743

Falleg íbúð í góðu og rólegu húsi að Breiðuvík í Grafarvogi.Góður bílskúr og sérgeymsla með glugga og
hillum fylgja eigninni. Húsið er steinað að utan og því mjög viðhaldslítið. Sérinngangur er í hverja íbúð.
Þessi íbúð er mjög björt með gluggum á þrjá vegu og ágætu útsýni.Eldhús og stofa eru í einu rými með
útgengi á suðursvalir. Hverfið er barnvænt, stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Egilshöll og golfvöllur
eru í næsta nágrenni og falleg friðuð strönd í göngufæri.

benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vesturgata 77
Akranesi
GLÆSILEG ÍBÚÐ !

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

binni@remax.is

Breiðavík 8

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 22,9

Benedikt
Sölufulltrúi

Stærð: 125 m2
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 14,4
Bílskúr: 35 m2

861 2743

Fallegt eldra timburhús á besta stað á Akranesi.Stutt í miðbæinn.Er á eignarlóð sem liggur að sjó. Íbúðin
telur tvær hæðir og hluta af kjallara.Stórar og fallegar stofur með mikilli lofthæð og nýlegu
eikarparketi.Nýlega endurnýjað baðherbergi , flísalagt með innréttingu og baðkari.Eldhúsið er stórt með
dúk á gólfi og eldri innréttingu.Þaðan er glæsilegt útsýni útá sjóinn, yfir Krókalón og uppá Snæfellsnes.
Þetta er glæsileg eldri eign sem mikið hefur verið gert fyrir. BÓKAÐUR TÍMA Í SKOÐUN ! 848-8718

benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

www.remax.is

STJARNAN

Ártún 1
Garður
Pantið skoðun í síma 866-9954

Verð: 18.700.000
Stærð: 101
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX Stjarnan kynnir: Góða og fallega eign á frábærum barnvænum stað í garðinum. Gengið er
inn um forstofuna og þar til vinstri er þvottarhús og aðgengi að geymslulofti. þegar inn er komið tekur
þar á móti stórt og gott rými sem skiptist í eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og mjög fallegri stofu og
er útgengt úr stofunni út á sólpall.Gólfefnin eru úr granitflísum og parketi. Svefnherbergin eru þrjú talsins
og eru mjög rúmgóð. baðherbergið er með sérsmíðaðri inréttingu og flísalagt

STJARNAN

Suðurgata 27 nh
Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954

Sandgerði
Pantið skoðun í síma 866-9954

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 á stórri hornlóð sem er á
góðum stað í Sandgerði.Eignin er nýlega tekin í gegn að innan. Stutt er í skóla og verslun frá eigninni.
Gengið er inn um sér inngang á neðri hæð inn í forstofu sem er með smá geymslu rými.þar innaf er
parketlagður gangur til vinstri og eru tvö svefnherbergi þar ásamt flísalögðu baði. Til hægri frá forstofu er
parketlagt eldhús með búri ásamt parketlagðri stofu.

haukur@remax.is

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Lækjasmári 74
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl: 12:30-13:00

Björn Skorri
Sölufulltrúi

Stærð: 121,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 18.075.000
Bílskúr: Bílgeymsla

860 0299

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 og Björgvin sölufulltrúar taka á móti ykkur í dag og sýna þessa fínu eign.

bjorn@remax.is

Frakkastígur 20
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl: 13:30-14:00

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Verð: 26.900.000

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 25.500.000

Björgvin
Sölufulltrúi

Stærð: 94
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1935

8200 747

Falleg 4 herbergja sérhæð í miðbæ Reykjavíkur. Toppstaðsetning enda stutt í skóla, MR, Kvennó,
Iðnskólann og HÍ, miðbæjarlífið, söfn eða til að fá sér göngutúr í miðbænum á fallegum kvöldum. Íbúðin
er á efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, aðalsvefnherbergi, svefnherbergi, vinnuherbergi, eldhús,
baðberbergi og lítið þvottahús. Hafi ykkur dreymt um að búa í miðbæ Reykjavíkur lítið endilega við í dag
í opið hús. Björn og Björgvin sölufulltrúar hlakka til að sjá ykkur í dag.

bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

bjorgvin@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Flúðasel 84
Reykjavík
Opið hús í dag sunnud.kl. 17-18

Verð: 41.900.000

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

Stærð: 215.4
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: nei

892 9804

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 215,4fm raðhús á 3 hæðum með aukaíbúð í kjallara. Eignin skiptist í :
Á miðhæð er forstofa, gestasalerni, stofa, borðstofa, hol og eldhús. Efri hæð : 4 svefnherbergi,
baðherbergi og hol. Í kjallara er 2 herb.íbúð með sér inngangi. þvottahús og geymsla. Komið er inn í
forstofu með flísum á gólfi. Innaf forstofu er gestasnyrting. Glæsilegt eldhús með fallegri beiki-innréttingu
og eldunareyju, borðkrókur, glæsilegar flísar á gólfi. Mjög rúmgóð stofa og borðstofa og fl.

oli@remax.is

Grænamörk 2
Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 8977027

Anton
Sölufulltrúi

Verð: 18.800.000
Stærð: 72.1
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: nei

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Um er að ræða eldriborgaraíbúð í nýju fjölbýlishúsi við Grænumörk
á Selfossi. Íbúðin telur parketlagt herbergi með skápum, parketlagða stofu og samliggjandi eldhús með
Siemens eldhústækjum, flísalagða forstofu með skápum, flísalagt þvottahús og flísalagt bað með sturtu
og spónlagðri eikarinnréttingu. Þetta er góð íbúð í þessu eftirsótta húsi og er hún sem ný að sjá.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

699 4431

897 7027

anton@remax.is

snorrisig@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Gagnheiði 76
800 Selfoss
Gott iðnaðarhús á Selfossi

Verð: 17.000.000

Snorri
Sölufulltrúi

Stærð: 160 fm
Byggingarár: 2006-07

897 7027

Einingarhús byggð úr galvaniseraðri stálgrind sem er sýnileg að innan. Einingarnar eru samlokueiningar
og eru smíðaðar í Póllandi. Hiti í gólfi og er platan vélslípuð með góðum vatnshalla og skilast þannig.
Innkeyrsluhurðir eru við hvert bil sem eru 4 metrar á breidd og 4,2m á hæð. 1 stk. Gönguhurð í hverju
bili. 8m2 þakgluggar í hverju bili. Mænishæð er 6,5m. þ.e. frá gólfplötu og í efri brún þaks. Húsið er
ljósgrátt að utan og hvítt að innan. Möguleiki er að setja upp 55 fm milliloft en það fylgir ekki með.

snorrisig@remax.is

Selfoss
Bókaðu skoðun í síma 897-7027
Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

www.remax.is

Hrafnhólar 12

Verð: 25.900.000
Stærð: 159m2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

RE/MAX Heimili og Jarðir, kynnir vandað parhús í Suðurbyggð á Selfossi Þetta bjarta og vandaða
parhús er í Suðurbyggð á Selfossi. Um er að ræða rúmgóðan bílskúr, forstofu, geymslu, þvottahús,
baðherbergi, 3 svefnherbergi, stofu og eldhús. Eignin skilast fullkláruð að utan, fullmálað að innan ásamt
sólbekkjum, fullfrágengið rafmagn sem og gólfhitastýringar. Reynor bílskúrshurð og maghony
gönguhurðir.Lóð skilast frágengin, þ.e þökulögð og með mulningi meðfram húsi og í plani.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SENTER

Ferjuvogur 15
Reykjavík
Opið hús mánudag 18:00 - 18:30

Verð: 31,9-50,4
Stærð: 149,4 -237
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 19,4-32,4
Bílskúr: Já

Hæð eða einbýli á frábærum stað. Tvíbýli með bílskúr til sölu (tveir eignahlutar). Um er að ræða efri sér
hæð með bílskúr og 3ja herbergja íbúð í kjallara, samtals 237fm. Þetta er eign sem bíður upp á mikla
möguleika. Mjög vinsæl staðsetning, stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari.

Skógarhjalli 7
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

Háagerði 49
Reykjavík
Hringið núna og pantið skoðun

Afar skemmtilegt endaraðhús með auka íbúð. Miðhæð: Forstofa. Stofa, borðstofa, parket, útgengi í
garð. Eldhús með viðarinnréttingu, borkrókur, korkflísar. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi nýlega uppgert,
flísalagt hólf í gólf, innrétting, t.f. þvottavél.
Efsta hæð:Alrými útgengi á svalir.Þrjú rúmgóð
herbergi,parket. Baðherbergi nýlega uppgert, flísar hólf í gólf, sturta, nuddbaðkar. Neðsta hæð:
Sjónvarpshol, þvottahús, geymsla. Auka íbúð með sér inngangi sem er í útleigu.

Fallegt parhús með auka íbúð, bílskúr, heitur pottur. Efri hæð: Forstofa, gesta wc með sturtu, eldhús
með fallegri viðarinnréttingu, nátturussteinn á gólfi, stofa með útgengi á svalir með útsýni, hjónherbergi
með fataherbergi/herbergi, parket. Neðri hæð: tvö - þrjú svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og
baði, geymsla sem hægt er að breyta í herbergi, þvotthús, og innangengi í auka íbúð, Auka studíoíbúð
með sér inngangi. Eign sem vert er að skoða.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

SENTER

SENTER

Jakasel 7
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Reykjavík
Opið hús mánudag 17:00 -17:30

Verð: 44,9
Stærð: 252,2
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 30,8
Bílskúr: Já

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Laus við kaupsamning !!
Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

SENTER

Kópavogur
Vandaðar eignir í góður hverfi

Stærð: 264,4
Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 35,5
Bílskúr: Já

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Tröllakór 5-7

Kópavogur
Opið hús mánudag 19-19:30

Verð: 51,0

sigga@remax.is

Verð: 48,5
Stærð: 226,8
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 28,7

SENTER

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

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

SENTER

Verð: 21,9-29,7

Hamravík 56

Stærð: 92,8-127,5
Fjöldi herbergja: 3ja-4ra
Byggingarár: 2007
Bílskúr: já

Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum 127,3 fm og 14. 3ja herbergja íbúðum
92,8 fm, sér inngangur af svölum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu, lyfta.
Hús að utan verður klætt að utan með lituðu bárustáli. íbúðum verður skilað
fullbúnum án gólfefna, en þó verða baðherbergi og þvottahús flísalögð. Allar
íbúðir verða með gólfhita og þráðlausum hitastýringum. Hægt er að velja um
vandaðar innréttingar frá Axis, eik-ölur-maghony. vönduð tæki. Nánari
upplýsingar og skilalýsing færðu hjá sölufulltrúa. Örstutt verðu í skóla og
íþróttaaðstöðu.

112 Reykjavík
Opið hús í dag frá 15-16

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 59,8
Stærð: 235,5
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 33,4
Bílskúr: já

Mjög vel staðsett og fallegt einbýlishús með frábæru útsýni. Anddyri er
rúmgott með dökkum náttúruflísum á gólfi, falleg eikar millihurð skilur að
anddyri og íbúð. Eldhús og stofa er eitt opið, bjart rými, útsýni til Esjunnar,
parkett á stofu og flísar á eldhúsi. Eikarinnrétting í eldhúsi, vönduð tæki,
útgengi í garð. Fallegt baðherbergi með náttúruflísum á gólfi og veggjum,
nuddbaðkar og tvöfaldur vaskur. Innaf sjónvarpsrými eru þrjú barnaherbergi.
Önnur tvö mjög rúmgóð herbergi eru í húsinu, innaf hjónaherbergi er fallegt
baðherbergi með náttúruflísum á gólfi og veggjum, hvítar mósaík flísar í
sturtu, útgengi í garð frá herbergi. Allar hurðar eru úr eik, parkett á
herbergjum, stofu og gangi. Gott þvottahús og geymsla. Bílskúr er tvöfaldur,
innangengt í íbúð á tveimur stöðum. Að utan er húsið steinað.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

www.remax.is

BÚI

Lómasalir 12
Kópavogur
Glæsiíbúð / pantið skoðun

BÚI

Barðavogur 34

Verð: 33.900.000
Stærð: 147,6
Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 2003
Bílskúr: Bílgeymsla

Góð 4ra herb. íbúð, sérinngangur og sérgarður, stórt stæði í bílageymslu
hannað fyrir fatlaða. Húsið er steypt 4ra hæða, stendur á góðum stað í
Salahverfi. Viðhaldslítið efni að utan. Íbúðin er hönnuð fyrir fatlaða t.d með
hliðsjón af breidd hurða og bílastæða. Anddyri, góðir fataskápar, 3 herbergi,
öll með góðum skápum sem ná upp í loft. Sjónvarpshol gott rými fyrir sófa.
Baðherb., bæði sturta og baðkar, eikarinnréttingar, upphengt salerni, flísar á
veggjum innfeld lýsing. Eldhús, opið og rúmgott, eikarinnrétting, gaseldavél,
flísar á milli skápa, granít á borðum. Inn af eldhúsinu er þvottahús. Rúmgóð
stofa og borðstofa með útgengi út í sérgarð með ágætu útsýni út á
Reykjanes. Rúmgóð geymsla. Gólfefni eru dökkar náttúruflísar og
eikarparket. Vönduð íbúð á góðum stað.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

104 Reykjavík
Opið hús 15:00 - 16:00

Verð: 59.000.000
Stærð: 209.6
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 26.990.000
Bílskúr: 30.1

Mikið endurnýjað einbýlishús með bílskúr ásamt sér 3ja herb. íbúð í kjallara
með sér inngangi. EIGNIN ER ÁSTANDSSKOÐUÐ AF LÖGG.MATSMANNI.
Miðhæð: forstofa með flísum á gólfi - hol með skáp og stigi upp ris. Eldhús
með nýlegri hvítri innréttingu og búri innaf eldhúsi. Tvær stórar stofur.
Hjónaherbergi. Baðherbergi með sturtu. Parket á gólfum. Ris : Þrjú mjög
stór svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf
og sturtu. Gott hol með útgengi út á svalir. Allt risið er endurnýjað þ.e.
gluggar - gler - póstar - gólfefni - baðherbergi. Kjallari: 3ja herb. íbúð með
tveimur svefnherbergjum - eldhúsi með eldri innréttingu og baðherbergi með
sturtu. Þvottahús - geymsla- hitakompa.

111 Reykjavík
Endaraðhús á einni hæð.

loa@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677

olina@remax.is

hilmar@remax.is

BÚI

Verð: 32.9
Stærð: 149.1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 20.535.000
Bílskúr: 23.7

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733

898 8016

BÚI

Torfufell 19

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Njálsgata 87
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Mikið endurnýjað endaraðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Forstofa með skáp. Eldhús með nýlegri
innréttingu. Innaf eldhúsi er þvottahús og geymsla.Borðkrókur. Þrjú góð svefnherbergi.Endurnýjað
baðherbergi með baðkari og sturtu. Stofa / borðstofa með útgengi út í fallegan gróin garð. Bílskúr með
heitu/köldu vatni og sjálfvirkum hurðaropnara.

Lóa
Sölufulltrúi

101 Reykjavík
Miðsvæðis í 101 Reykjavík

Verð: 15.600.000
Stærð: 61.7
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 8.320.000

Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 101 Reykjavík. Eldhús með hvítri innréttingu og útgegni út á svalir.
Rúmgott svefnherbergi. Góð stofa og borðstofa. Baðherbergi m. sturtu. Þvottahús og geymsla í
sameign.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733

698 8733

loa@remax.is

loa@remax.is

BÚI

Heiðarból 49
230 Keflavík
Bókið skoðun í síma 820-0589

Verð: 34,8 m
Stærð: 205,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 30,6 m
Bílskúr: 49 fm

Mjög fallegt, vel skipulagt og bjart einbýli með góðri lofthæð á góðum stað í Keflavík. Innbyggður bílskúr
með geymslulofti og fallegur sólpallur. Hús og þak var málað síðastliðið sumar. Hitalögn í steyptu
bílaplani við húsið. Stór, fallegur og afgirtur garður og í honum er fallegt, lítið, sérsmíðað hús. Frábært
fyrir börnin. Mjög góð staðsetning við hlið Heiðarskóla og örstutt frá verslunum og annarri þjónustu.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

35..5$!'52  JANÒAR 



!46)..!

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmálstalandi nemanda

!ÈSTOÈARSKËLASTJËRI 3¾MUNDARSKËLA
,AUS ER STAÈA AÈSTOÈARSKËLASTJËRA
VIÈ 3¾MUNDARSKËLA
3¾MUNDARSKËLI ER NÕR HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI Å 'RAFARHOLTI
2EYKJAVÅK VAR ¹ÈUR 3¾MUNDARSEL VIÈ )NGUNNARSKËLA ¾TLAÈ
ER AÈ T¾PLEGA FJÎGUR HUNDRUÈ NEMENDUR STUNDI N¹M Å SKËLAN
UM ÖEGAR HVERÙÈ ER FULLBYGGT
¥ 3¾MUNDARSKËLA ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ EINSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M
SAMVINNU NEMENDA OG ÒTIKENNSLU
2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL EINSTAKL
INGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA OG SKËLA ¹N AÈGREIN
INGAR !UK ÖESS ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ
GRENNDARSAMFÁLAGIÈ
,EITAÈ ER AÈ UMS¾KJENDUM SEM HAFA
 +ENNARAMENNTUN OG REYNSLU AF VINNU MEÈ BÎRNUM OG
UNGLINGUM EINKUM ¹ UNGLINGASTIGI






&RAMHALDSMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ
3TJËRNUNARH¾ÙLEIKA
-ETNAÈ Å STARÙ OG ¹HUGA ¹ SKËLAÖRËUN
,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  MARS 
5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF AUK ANNARRA GAGNA
SEM M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL FEBRÒAR NK
5MSËKNIR SENDIST Å 3¾MUNDARSKËLA 'VENDARGEISLA  
2EYKJAVÅK 5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR %YGLË &RIÈRIKSDËTTIR
SKËLASTJËRI 3¾MUNDARSKËLA Å SÅMA  
EYGLO INGUNNARSKOLIIS OG 6ALGERÈUR *ANUSDËTTIR STARFSMANNA
STJËRI -ENNTASVIÈS 2EYKJAVÅKUR SÅMI  
VALGERDURJANUSDOTTIR REYKJAVIKIS
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI ,. OG +¥

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

Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
tímabundið
Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266
• Deildarstjóri
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi
• Leikskólakennari
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
Grænatún: 554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Listasafn Reykjavíkur

$EILDARSTJËRI 3AFNADEILDAR ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA DEILDARSTJËRA
SAFNADEILDAR ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR
3TARFSSVIÈ
$EILDARSTJËRINN SÁR UM SKR¹SETNINGU OG VARÈVEISLU
LISTAVERKAEIGNAR HEIMILDA OG TENGDRA GAGNA SAFNSINS
$EILDARSTJËRINN HEFUR EINNIG UMSJËN MEÈ ÒTL¹NUM OG
ÒTLEIGU LISTAVERKA GERÈ SÕNINGA ÒR SAFNEIGN UMSJËN MEÈ
LISTAVERKAGEYMSLUM VIÈGERÈUM ¹ LISTAVERKUM OG SÎFNUN
HEIMILDA VARÈANDI LISTAVERKAEIGN SAFNSINS
(¾FNISKRÎFUR
+RAFIST ER H¹SKËLAMENNTUNAR AF FRAMHALDSSTIGI ¹ SVIÈI SAFN
FR¾ÈA OGEÈA LISTFR¾ÈI EÈA H¹SKËLAMENNTUNAR AF FYRSTA
STIGI AUK MIKILLAR REYNSLU ¹ STARFSSVIÈINU 4ÎLVUKUNN¹TTA OG
F¾RNI Å ÅSLENSKU OG ENSKU ER MIKILV¾G HERSLA ER LÎGÈ ¹
SJ¹LFST¾ÈI Å STARFI SKAPANDI HUGSUN FRUMKV¾ÈI OG DRIFKRAFT
6IÈKOMANDI ÖARF EINNIG AÈ BÒA YFIR GËÈUM SKIPULAGS OG
SAMSKIPTAH¾FILEIKUM

.¾STI YFIRMAÈUR ER SAFNSTJËRI ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR
+JÎR SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 3TARFSMANNAFÁLAGS
2EYKJAVÅKURBORGAR 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF OG NAUÈSYNLEGT
ER AÈ VIÈKOMANDI GETI HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
3KRIFLEG UMSËKN MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFS
FERIL SENDIST SAFNSTJËRA ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR (AFNARHÒSINU
4RYGGVAGÎTU   2EYKJAVÅK EN HANN VEITIR JAFNFRAMT
N¹NARI UPPLÕSINGAR HAFTHORYNGVASON REYKJAVIKIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR
,EIÈARLJËS ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR ER AÈ VERA FRAMÒRSKARANDI
ALÖJËÈLEGUR VETTVANGUR MYNDLISTAR SEM LEGGUR ¹HERSLU ¹
MARKVISSA ÖJËNUSTU VIÈ ËLÅKA HËPA OG ER EFTIRSËKNARVERÈUR
VIÈKOMUSTAÈUR Å DAGLEGU LÅFI FËLKS

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

4), 3®,5

Grímubúningaleiga
og saumaverkstæði
til sölu án húsnæðis.
Upplýsingar í síma 862 002

Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki
- mest lesið

 JANÒAR  35..5$!'52
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¶ORRABLËT "OLVÅKINGAFÁLAGSINS VERÈUR HALDIÈ
 FEBRÒAR Å µMISHÒSINU VIÈ 3KËGARHLÅÈ

VÉLAMENN ÓSKAST

5PPLÕSINGAR OG PANTANIR HJ¹ ®NNU Å SÅMA  
OG )NGIBJÎRGU Å SÅMA   EÈA ¹ STEINUNNA ESSOIS
&JÎLMENNUM OG SKEMMTUM OKKUR SAMAN

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á
íslenskum verktakamarkaði. Hjá
fyrirtækinu starfa um 650 manns,
víðsvegar um landið sem og

Vélamenn
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða vélamenn til starfa.
Um er að ræða stjórnun á jarðýtum og gröfum.

erlendis.

-¹LNINGARVINNA Å FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
(VERFI   OG 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki
sem var stofnað árið 1970 og
hefur annast ýmis verkefni, svo
sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

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

gerð, vega- og brúagerð auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

-¹LNINGARVINNA Å FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
(VERFI  OG 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  JANÒAR 
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

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

6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

,EIKSKËLASVIÈ

Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki
- mest lesið

35..5$!'52  JANÒAR 
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Menningarsjóður

lau

Umsóknir um styrki

tþ
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Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Menningarsjóði skv. 1. gr. reglugerðar um sjóðinn nr. 707/1994.

ki?

Hlutverk Menningarsjóðs er að veita útgefendum og/eða
höfundum fjárhagslegan stuðning til útgáfu þeirra bóka
itVOHQVNULWXQJXVHPYHUèDPHJDWLOHÀingar íslenskri
PHQQLQJX6pUVW|NiKHUVODVNDOO|JèiDèHÀa útgáfu
fræðirita, handbóka, orðabóka og menningarsögulegra
rita. Jafnframt getur sjóðurinn veitt fjárhagslegan stuðning
annarri skyldri starfsemi s.s. vegna hljóðbókagerðar.

H

Umsóknareyðublöð og reglur sjóðsins fást í afgreiðslu
menntamálaráðuneytisins. Einnig eru umsóknareyðublöð á
heimasíðu Menningarsjóðs, menningarsjodur.is.
Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2007 og skal umsóknum skilað til Menningarsjóðs, Menntamálaráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík.

26. janúar 2007
Stjórn Menningarsjóðs
www.menningarsjodur.is

Hefur þú hug á að ljúka því?
Hver á erindi?
• Þú sem hefur starfað minnst 5 ár í húsasmíði og
• hefur lokið hluta húsasmíðanáms í iðnskóla eða fjölbrautaskóla og
• ert áhugasamur um að ljúka náminu og taka sveinspróf.

&!34%)'.)2

Vantar – vantar!

Nánari upplýsingar hjá Birgi Hólm Ólafssyni eða Hafsteini Eggertssyni
í síma 590 6400 og á vef IÐUNNAR www.idan.is

Vegna mikillar sölu undanfarið.
Samstarfsaðilar um verkefnið eru:
IÐAN – fræðslusetur
Samiðn
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins Mímir – Símenntun
Iðnskólinn í Reykjavík
Menntamálaráðuneytið

Vantar raðhús, parhús eða einbýlishús
á verðbilinu 35 – 50 millj., fjölmargir
kaupendur.
Frum

ingunn

Athugið! Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2007.

Bættu um betur – Húsasmíði
Tilraunaverkefni sem ætlað er til að aðstoða þig við að ljúka námi

Sími sölumanna Bárður 896 5221,
Ellert 893 4477 eða Ingólfur 896 5222.

4),"/¨  ²4"/¨

²4"/¨
6)¨'%2¨)2
(ÒSFÁLAGIÈ 3KÒLAGÎTU  2EYKJAVÅK ËSKAR HÁR MEÈ EFTIR
TILBOÈUM Å ÕMSAR VIÈGERÈIR UTAN OG INNANHÒSS

Hafið samband við sölumenn okkar eða skrifstofuna. Við tökum vel á móti ykkur.
Allar eignir eru ljósmyndaðar af atvinnuljósmyndara.

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingóflur Gissurarson lögg.fasteignasali.

²4"/¨
(VERAGERÈISB¾R AUGLÕSIR HÁR MEÈ
ÒTBOÈIÈ 'ATNAGERÈ (VERAGERÈI 
(VERAGERÈISB¾R AUGLÕSIR HÁR MEÈ ÒTBOÈ ¹ GATNAGERÈ Å (VERAGERÈI
¹RIÈ 
6ERKIÈ FELLST Å NÕBYGGINGU GATNA GANGSTÁTTA OG GÎNGUSTÅGA OG
LAGNINGU VEITULAGNA Å 3MYRLAHEIÈI 'RËÈURMÎRK $ALSBRÒN OG
3UNNUMÎRK %NNFREMUR SKAL JARÈVEGSKIPTA OG ENDURNÕJA
FR¹VEITULAGNIR Å +LETTAHLÅÈ OG LJÒKA YÙRBORÈSFR¹GANGI Å &INNMÎRKn

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

(ELSTU VERKÖ¾TTIR ERU
o %NDURSTEINING OG MÒRVIÈGERÈIR UTANHÒSS
o 3VALAÅLAGNIR
o ,AGF¾RING ¹ GLERVEGG 0ROÙLIT GLERPRËFÅLAR ¹ AUSTURHLIÈ
RIF OG ENDURUPPSETNING
o ,AGF¾RING ¹ SPRUNGNUM GËLFPLÎTUM MEÈ
EPOXYINND¾LINGU ÚÅSALÎGN OG M¹LUN
6ERKIN SKAL AÈ FULLU LOKIÈ  SEPTEMBER 
²TBOÈSGÎGN VERÈA TIL SÎLU FR¹ OG MEÈ  JANÒAR ¹ 6ERKFR¾ÈI
STOFUNNI (AMRABORG SF (AMRABORG  +ËPAVOGI GEGN
 KR GJALDI
4ILBOÈ VERÈA OPNUÈ ¹ ¹ SAMA STAÈ MIÈVIKUDAGINN  FEBRÒAR
 KL  AÈ VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS
ËSKA

²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ RAFR¾NU FORMI ¹ HEIMASÅÈU 6ERK
FR¾ÈISTOFU 3UÈURLANDS
¶EIR SEM HYGGJAST GERA TILBOÈ Å VERKIÈ SKULU HAFA SAMBAND VIÈ
STU -ARÅU Å SÅMA   EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI TIL
ASTA VERKSUDIS OG GEFA UPP NAFN HEIMILISFANG SÅMA OG
NETFANG OG F¹ Å KJÎLFARIÈ ÒTHLUTAÈ AÈGANGI AÈ ÖVÅ SV¾ÈI
HEIMASÅÈUNNAR ÖAR SEM GÎGNIN ERU VISTUÈ
6ERKLOK ERU ¹¾TLUÈ  JANÒAR  /PNUN TILBOÈA FER FRAM
ÖRIÈJUDAGINN  FEBRÒAR  KL  ¹ SKRIFSTOFUM
(VERAGERÈISB¾JAR AÈ 3UNNUMÎRK 

Heildverslun með sérvöru
Frum

(ELSTU MAGNTÎLUR ERU
'RÎFTUR  M
&LEYGUNSPRENGINGAR M
&YLLINGAR  M
&R¹VEITULAGNIR  M
6ATNSLAGNIR  M
(ITAVEITULAGNIR  M
-ALBIKUN  M

Heildverslun með sérvöru fyrir hótel,
heilbrigðisþjónustu og veitingahúsageirann. Fyrirtækið er í góðu leiguhúsnæði og þar er einnig rekin sérverslun. Ört vaxandi fyrirtæki með
mikla vaxtamöguleika. Hér er á
ferðinni einstakt tækifæri.
Upplýsingar eingöngu
á skrifstofu okkar.

 JANÒAR  35..5$!'52
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

BREKKUHLÍÐ - HF. PARHÚS

Orkusjóður - styrkveitingar 2007
Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 514/2003 eru tilgreindar eftirtaldar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:

Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt parhús með innb.bílskúr,
samt. 176 fm. Húsið skiptist m.a. þannig: Stofa, borðstofa, 3 rúmgóð
svefnherbergi, stórt sjónvarpsherbergi (hol), glæsilegt baðherbergi
eldhús o.fl. Parket og granítflísar á gólfum. Suðurgarður með pöllum og heitum potti. Stórar svalir. Húsið er teiknað í spænskum stíl.
(Vífill Magnússon arkitekt). Frábær eign í sérflokki. V. 44,9 millj.

• að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja
og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda
• að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar,
þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi
• að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað
jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni

FLÓKAGATA - HF. M. STÚDÍÓÍBÚÐ

Við úthlutun styrkja á árinu 2007 verður horft til nýnæmis og
frumkvæðis verkefna. Sérstök áhersla verður lögð á:
•
•
•
•
•

hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað
framleiðslu á innlendu eldsneyti
vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis
öflun þekkingar á þessum sviðum og miðlun hennar
rannsóknir, þróun og samstarf er að þessu miðar

Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng, auk studio íbúðar í kjallara. Samt.
160 fm. Góður inngangur, teppalagður stigi, rúmgóður bjartur stigapallur, stór skápur, rúmgott hol, björt stofa og borstofa útgangur út á
suðvestur svalir. Ágætt eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu, keramikhelluborð, borðkrókur. Ágætt þvottaherbergi með glugga. Svefnherbergisálma. rúmgóður sjónvarpsskáli, gott svefnherbergi með skáp,
ágætt baðherbergi, baðkar með sturtu, góð innrétting, flísar á gólfi og
kringum baðkar, gluggi. Ágætt barnaherbergi, parket. V. 27,5 millj.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2007.
Umsóknum skal skila til Orkusjóðs, Borgum við Norðurslóð,
600 Akureyri. Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjóðsins og á
www.os.is.
Frekari upplýsingar eru veittar í símum 563 6083 og 894 4280.
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið jbj@os.is.

BURKNAVELLIR - HF.

Orkuráð.

&!34%)'.)2
Frum

LJÓSAVÍK 27 - OPIÐ HÚS

Falleg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og sér inng. Forstofa, skápar, flísar. Hol, svefnh. m/skáp, fallegt baðh, baðkar, ágætt
þvottah. Góð stofa, eldhús innaf stofu. Frá stofu er útg. út á hellulagða
verönd (afgirt), parket á gólfum. Geymsla í íbúð og sér geymsla í sameign. V 16,5 millj.

BRATTAKINN - HF. SÉRHÆÐ

Frum

Rentus er með leigjendur af öllum stærðum atvinnuhúsnæðis
auk þess sem mikil eftirspurn er eftir íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Kynnið ykkur þjónustuna á www.rentus.is

Fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð með sér inngangi af svölum í litlu fjölbýlishúsi.
Góð stofar, tvö rúmgóð svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi
með baðkari og innréttingu. Verð 19,8 millj.
Opið hús á milli kl 13 og 14.

Nýkomin í einkasölu sérl. skemmtileg, björt ca 100 fm. neðri sérhæð
í góðu 2-býli. Stofa, (borðstofa), 2-3 herb., eldhús, sér þvottahús o.fl.
S- garður. Hús klætt að utan, góð eign á rólegum stað. V. 19,2 millj.
Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
440 6020/664 6020

Síðumúla 24 • 108 Reykjavík
hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali

Frum

564 6464

BLIKAÁS - HF. 4RA

Skipholt - 105 Reykjavík
Til leigu 122 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, samtals stærð með
sameign 136 fm. Frábær staðsetning. Skiptist í skrifstofurými,
góða kaffistofu, geymslu og snyrtingu. Nýtt kerfisloft og gólfefni,
sem er parket, gluggar í suður og norður með gluggatjöldum á
brautum. Gólfefni parket. Húsnæðið er laust nú þegar.

Jón Guðmundsson sölustjóri

Rúmgóð 4ra herb.119 fm. íbúð í vönduðu 6 býlishúsi. Lýsing eignar: Forstofa með
flísum, fataskáp. 3 svefnh. með plastparket á gólfum og góðum skápum. Baðh. flísalagt. Sérsmíðuð innrétting, baðkar og góð sturta. Þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi á ca 40 fm suður verönd, afgirt með heitum potti.
Eldhús, flísar á gólfi, mósaik flísar á milli skápa og borðkrókur. Geymsla í íbúð með
flísum á gólfi hillur. Allar innihurðir úr Mahogny. Gólfefni parket, plastparket og flísar. Hjóla og vagna geymsla í sameign húss. Stutt í skóla og leikskóla. V. 27,8 millj.

GALTALIND - KÓP. 3JA
Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
440 6014/840 2100

Krossalind - 201 Kóp

Dvergshöfði - 110 RVK
Frum

Rentus kynnir 709,1 fm atvinnuhúsnæði á Dvergshöfða. Tveir
inngangar, stórar innkeyrsludyr. Frábær staðsetning, gott
auglýsingagildi. Húsnæði sem býður uppá mikla möguleika.

Rentus leigumiðlun | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík
Sími 440 6100 | Fax 440 6101

w w w. r e n t u s . i s

Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 95 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (5
íbúða stigagangi). 2 rúmgóð svefnherbergi, mjög fallegt eldhús og
baðherbergi, þvottaherbergi. S-v. svalir, útsýni. Sérlega góð staðsetning. Eign í sérflokki. V. 22,9 millj.

FJÓLUVELLIR - HF. EINBÝLI

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

49.800.000
Afar fallegt 170,7 fm. 6 herbergja parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 26,2 fm. bílskúr, samtals
196,9 fm.
Þórarinn sími 530 1811
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Sérlega fallegt einbýli á rólegum stað í vallarhverfi. Húsið er 170,5
fm bílskúr 37,2 fm samt. 207,7 fm. Húsinu er skilað fullbúnu að utan
en fokheldu að innan. Húsið er til afhendingar strax. Byggingaraðili
er Viðar Jónsson. HAGSTÆTT VERÐ.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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MJÓDD
Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

VIÐSKIPTAHÚSIÐ OG TM REAL ESTATE GROUP
KYNNA MEÐ STOLTI NOVOGOLF, NÝTT SVÆÐI
VIÐ VILLAMARTIN GOLFVÖLLINN Á SPÁNI
KJÖRINN STAÐUR FYRIR GOLFARA

Verð: 36.5 M

Ásabraut 17

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 163,6 fm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 23.7 M
Bílskúr: Já

300 Akranes
Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Glæsilegt og stílhreint parhús með bílskúr á þessum vinsæla stað á Akranesi. Ölur eru í öllum hurðum
og innréttingum sem eru sérsmíðaðar og flísar eru á gólfum. Gólfhiti er í allri eigninni. Loftaklæðning er
falleg með innfelldri halogenlýsingu. Í eldhúsi eru vönduð tæki, ísskápur og uppþvottavél fylgja.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergin eru þrjú. Bílskúr er innaf þvottahúsi ásamt
snyrtingu. Þetta er einstaklega vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. LAUST STRAX.

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð í
kjallara. Húsið var mikið til endurinnréttað fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í
eldhús, eikarparket og mustang steinflísar á gólf og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög
praktístk eign fyrir stóra fjölskyldu. Á jarðhæð er stofa, eldhús, borðstofa og gesta wc, á 2.
hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og svalir með heitum potti. Í kjallara er
svo 2-3 herbergja aukaíbúð. Þetta glæsileg íbúð á góðum stað - hentug eign sem vert er
að skoða. Verð kr. 48,5 m.
Arna Kristín, 821-9054 og Örn, 822 8500
taka á móti gestum í dag á milli kl. 14 og 15.

Frum

Um er að ræða íbúðir í þriggja hæða fjölbýlishúsum, alls 56
íbúðir með einu eða tveimur svefnherbergjum. Íbúðum á jarðhæð fylgir garður með verönd, svalir eru á íbúðum á fyrstu
hæð og svalir og þaksvalir á annarri hæð. Sameiginlegur
garður búinn góðri sundlaug með barnalaug og nuddpotti.
Allar íbúðir eru með útsýni yfir sundlaugargarðinn. Umhverfis svæðið er að finna alla nauðsynlega þjónustu allt árið um
kring og einungis eru 200 metrar á VillaMartin torgið en þar er
m.a. verslanir, veitingastaðir og barir.

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG
Brekkutangi 6 – 253,9 m2 raðhús með aukaíbúð

Á SAMA SVÆÐI VERÐA EINNIG Í BOÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI FYRIR LÍTINN REKSTUR.

AKUR VELLIR 1 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 13-15

Frum

Nánari upplýsingar á skrifstofu
Viðskiptahússins, Skúlagötu 17.

og skoðaðu fallegar
K omdu
4ra herbergja íbúðir

og rúmgóðar

í nýju lyftuhúsi.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS
Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri
Sölumaður
Gsm: 862 9171
thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður
Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Íbúðirnar eru nú þegar tilbúnar til afhendingar fullbúnar en án gólfefna nema
á baðherbergi og þvotthúsi
eru flísar.
Ísskápur og uppþvottavél
fylgja með.

Möguleiki á
90% láni.
Opið virka daga kl. 9–18

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

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

Eiríkur Svanur sölumaður á staðnum s. 862 3377
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða

Frum

Opið virka daga kl. 9–18

www.as.is

Opin hús í dag

Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

6

FLÉTTUVELLIR 37
HAFNARFIRÐI

BURKNAVELLIR 5, 0104
HAFNARFIRÐI

DAGGARVELLIR 6A, 0301
HAFNARFIRÐI

SUÐURVANGUR 8, 0302
HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 173,3 fm einbýli ásamt 35,5
fm bílskúr, samtals 208,8 fm á rólegum og
góuðm stað. Húsið er tilbúið til afhendingar
fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan. Lóð er grófjöfnuð. Verð 32,9 millj.

Falleg 111,7 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð á
frábærum stað. Stór verönd með skjólveggjum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar.
Verð 24,5 millj.

Falleg og rúmgóð 105,9 fm 3-4ra herb. íbúð
á 3. hæð. Sérinngangur inn af svölum. Eikarinnréttingar. Fallegt parket. Skjólgóðar
svalir. Verð 21,9 millj.

Sérlega björt og rúmgóð 136 fm endaíbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. möguleiki að bæta við
einu. Tvennar svalir og gott útsýni.
Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

OPIÐ HÚS KL. 13-15

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Mildrid
tekur á móti gestum s: 565-3226

Guðrún
tekur á móti gestum s: 555-0922

Jóhannes og Katrín
taka á móti gestum s: 565-2127

Guðmundur
tekur á móti gestum s: 824-8411

OPIÐ HÚS KL. 13-15

SVÖLUÁS 1a, 0303
HAFNARFIRÐI

LAUTASMÁRI 1, 0301
HAFNARFIRÐI

SVALBARÐ 14
HAFNARFIRÐI

TRAÐARBERG 21, 0102
HAFNARFIRÐI

Björt og falleg 83,9 fm 3ja herb. íbúð á 3.
hæð. Sérinngangur inn af svölum. Fallegar
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Falleg
eign á frábærum útsýnisstað.
Verð 19,9 millj.

Sérlega falleg 3-4ra herb. íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu á vinsælum stað. Yfirbyggðar flísalagðar suðursvalir. Laus fljótlega. Verð 26,5 millj.

Fallegt og vel skipulagt 193,2 einbýli á einni
hæð m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6 millj.

Falleg 110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setberginu. 3 sv.herb. Stór
verönd m/skjólveggjum. Verð 29,5 millj..

OPIÐ HÚS KL. 13-15

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sumarliði og Kristjana
taka á móti gestum s: 565-3059

Hreiðar og Unnur
taka á móti gestum s: 565-8384

OPIÐ HÚS KL. 16-17
Gauti
tekur á móti gestum s: 861-9123

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Ólafur og Þórey
taka á móti gestum s: 564-6085

FASTEIGNAMARKAÐURINN
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Opið hús í dag á milli 16:30 og 18:00

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041

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.

Skaftahlíð 40, 3. hæð

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús frá kl. 16-18

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Frum

Frum

Frum

OPIÐ HÚS í dag sunnud. kl. 15 - 17
SKELJAGRANDI 6 - 107 Rvík

Sérhæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymsluhúsi. Mjög
rúmgóð íbúð á efri hæð til vinstri. Stærð 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.
Kristín tekur á móti áhugasömum í dag milli kl. 15 - 17
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Í dag býðst þér og þínum að
skoða þessa fallegu og vel
skipulögðu 119 fm 4-ra
herbergja íbúð. Íbúðin er í
fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað. Tvennar
svalir. Laus strax. Verð aðeins 29,9 millj.

Ásmundur Skeggjason sölumaður á Höfða
verður á staðnum. Gsm 895 3000.

Opið hús í dag á milli 13:00 og 15:00

Ásvegur 17, neðri sérhæð

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli
129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á vandaðan og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, innihurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og
veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi. Borðaðstaða er í eldhúsi og útgangur á svalir til suðurs. Hús að utan nýlega viðgert. Sér geymsla í kjallara fylgir. Laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 41,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-18
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS í DAG sunnudag
28.01.2007 kl. 14-15
Sérlega aðlaðandi og vel
skipulögð 120fm neðri sérhæð
í tvíbýli á þessum rólega og
eftirsótta stað í hverfi 104 Rvk. Sér inngangur. Stór og
rúmgóð stofa m/parketi á gólfi, dyr úr stofu út á verönd og
út í garð móti suðri. Þrjú svefnherbergi, (geta verið 4). Laus
við kaupsaming. Verð 28,8 millj.

Frum

Allir velkomnir í dag sunnudag kl. 13-15

Upplýsingar veita
Ásmundur gsm. 895-3000
eða Runólfur gsm. 892-7798

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

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

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5 fm. 2ja3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,9 millj.
Bryndís og Haukur á bjöllu.
Þau taka vel á móti áhugasömum
í dag milli kl. 14 og 15.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is
FASTEIGNAMIÐLUN

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Blikaás 17, 221 Haf.
Opið hús í dag kl. 17:00 -17:30

Ljósheimar 14, 108 Rvk.
Opið hús í dag kl. 12:30 -13:00
Opið hús í dag kl:. 12:30
til 13:00 að Ljósheimum
14 íbúð 802 í 108
Reykjavík sem er 4ra
herbergja íbúð í lyftuhúsi.
Verð kr. 21.900.000.
Sjá nánari lýsingu
á husid.is.

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

Frum

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur M. Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Anna María Kristjánsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

www.husid.is

Opið hús í dag sunnudag 28. janúar kl. 17 – 17:30
Glæsileg 119 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á neðri hæð í sex íbúðahúsi á
góðum stað í Áslandinu í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR. Flísar á gólfi í
anddyri og góður Mahogny fataskápur sem nær upp í loft. Þrjú svefnherbergi eru með parket á gólfum og í öllum eru góðir Mahogny skápar sem
ná upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sérsmíðuð innrétting,
upphengt wc, baðkar og góð sturta. Þvottahús er inni í íbúð og er flísalagt. Falleg og björt stofa með Mahogny parket á gólfi, útgengt á ca 40
fm suður verönd sem er afgirt og með heitum potti. Eldhús með fallegri
innréttingu, flísar á gólfi, mósaik flísar á milli skápa og borðkrókur.
Verð 27.800.000
Kolbeinn tekur á móti gestum og er í síma 694 9100

2ja herbergja

Stangarholt - Rvk
5 herbergja efri séreign með nýlega byggðum bílskúr í 2ja íbúða
húsi. Íbúðin er 102,9 fm hæð og
ris ásamt 37,8 fm bílskúr byggðum 2005 sem innréttaður er
sem lítil 2ja herbergja íbúð í útleigu í dag. Fermetrar undir súð
ekki inní ofangreindum fermetratölum. Eignin er mikið
endurnýjuð. Mjög góð eign á
þessum vinsæla stað í Reykjavík. Verð 32.m

Guðný gsm 821-6610
tekur á móti ykkur
ásamt eiganda.
Íbúð 802
Verið velkomin.

Holtsgata 31, 101 Rvk.
Opið hús í dag kl. 13:30 -14:00
Opið hús í dag kl: 13:30
til 14:00 að Holtsgötu 31
íbúð 301 í 101 Reykjavík
sem er 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 4ra
íbúða húsi.
Verð 14.900.000.
Sjá nánari lýsingu
á husid.is.
Guðný gsm 821-6610
tekur á móti gestum
ásamt eiganda.
Verið velkomin.
Kaffi á könnunni.
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Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

FORSALIR 1 - 201 KÓPAVOGUR

Glæsileg 109 fm 3-4 herb.íbúð í fjölbýli í Salahverfinu í Kópavogi. Eldhúsið
er með fallegri kirsuberja innréttingu frá HTH. Björt og falleg stofa með
Marbau parket á gólfi. Útgengt út í suðvestur svalir sem er verið að loka
með gleri. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu.

HÁHOLT 7 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Sölusýning í dag
milli kl. 14:00 - 15:00

Sölusýning í dag
milli kl. 13:00 - 13:30

Bjalla merkt 0202

Bjalla merkt Kristín

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi
664 6021
magnusk@domus.is

Verð 27,9 millj.

Góð 128,9 fm. 4-5 herb. íbúð á þriðju hæð í fjölbýli. Björt og falleg stofa
með mahóníparket á gólfi. Útgengt út á flísalagðar svalir. Mjög góð eign
með miklu og útsýni. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu.

Verð 24,9 millj.

KROSSALIND 11 - 201 KÓPAVOGUR

GULLSMÁRI 1 - 201 KÓPAVOGUR

Sölusýning í dag
milli kl. 16:00 - 17:00

Sölusýning í dag
milli kl. 17:00 - 17:30
Björt og falleg 3ja herb. 75,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Eldhúsið er
með hvít/beiki innréttingu. Svefnherbergin með góðu skápaplássi. Baðherbergið er flísalagt með baðkari. Eign sem staðsett er á góðum stað í
Kópavogi, stutt í alla þjónustu og verslanir.

Magnús S Kristinsson
sölufulltrúi
664 6021
magnusk@domus.is

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

Verð 19,9 millj.

Verð 63 millj.

TJARNARGATA 42 - 101 REYKJAVÍK

Frum

STANGARHOLT 32 - 105 REYKJAVÍK

Glæsilegt 6 herb. parhús. Húsið sjálft er 173.8 fm en auk þess er 70 fm
ósamþykkt rými á neðri hæð sem skiptist í sér íbúð, fataherbergi, þv.hús og
10fm sólstofu útfrá hjónaherb. Þetta er eign í sérflokki og engu til sparað.

Björgvin Víðir
Guðmundsson
Sölufulltrúi
664-6024
vidir@domus.is

Sölusýning í dag
milli kl. 16:30 - 17:00
5 herbergja 102 fm. íbúð á tveimur hæðum í fjórbýli á góðum stað. Að
hluta undir súð. Tvær samliggjandi stofur með eikarparketi á gólfi. Nýlega
drenað og þá voru allar lagnir myndaðar og endurnýjað undir húsi og út í
götu. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu.

Sölusýning í dag
milli kl. 17:30 - 18:00

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi

664 6021
magnusk@domus.is

Verð 23,9 millj.

HRÍSHOLT - 220 GARÐABÆR

Magnús S Kristinsson

3 herbergja 81,3 fm. íbúð í kjallara við Tjarnargötuna. Sérinngangur. Björt
stofa með Eikarparket á gólfi. Nýlegt gler og gluggapóstar. Góður suðurgarður. Frábær staðsetning, stutt í Háskóla Íslands og miðbæinn.

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

Verð 59,5 millj.

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 20,5 millj.

Bókaðu skoðun
Falleg 4ra herbergja 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm.
bílskúr samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með mahóníparket á
gólfi. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð
og björt stofa með mahóníparket á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnarfirði.

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

Verð 29,9 millj.

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Laus við
kaupsamning
Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 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.

664 6021
magnusk@domus.is

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Bókaðu skoðun
Fallegt einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er 280,4 fm
og skiptist a.m.k í 4 rúmgóð herbergi, 2 stofur 2 baðherbergi og eldhús.
Skjólgóð verönd með heitum potti. Suður og vestur svalir með glæsilegu
útsýni. Tvöfaldur bílskúr.

Sölufulltrúi

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

Verð 37,9 millj.

Bókaðu skoðun
Falleg 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.

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

Verð 31 millj.

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

www.domus.is
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'R¹R (YUNDAI 'ETZ k TIL SÎLU %KINN 
ÖÒSKM SETT VERÈ M 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å SÅMA  

 MILLJËNIR

--# 0AJERO k  BENSÅN !THUGA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3  

&LOTTUR 0AJERO  k SJ¹LFSK DÅSEL 
FARÖ EK  ÖÒS V  ÖÒS S
 
-ITSUBISHI 3P 7AGON X MANNA  O
, k!R EK  ÖÒS KM SJ¹LFSK SKOÈAÈ
UR k 6ETRAR OG SUMARDEKK 6ERÈ 
ÖÒS 3  

(REIN SNILLD 4OYOTA !9'/ RG 
%KINN  Ö KM G 6ERÈ  KR

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

 STGR

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL ,ISTAVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  STGR
HVÅLANDI CA  5PPL I S 


3UBARU )MPREZA k TURBO EK  ÖÒS
FULLKÅTTUÈ MEÈ LAMBËHURÈUM HV 
M 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
  

2ANGE 2OVER DIESEL ¹RG k EK 
Ö 6ERÈ  Ö !TH SKIPTI 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR )ZUZU 4ROOPER m BREYTTUM ¹
VERÈBILINU  TIL  OG  MILJËN 3KOÈA
ALLT UPPL Å S  

0RIMERA k TIL SÎLU VEL YFIRFARINN OG
SKOÈAÈUR k 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


0ALLBÅLAR

4OYOTA ,ANDCRUISER TIL SÎLU EK Ö
ll UPPH¾KKUN  DEKKJAGANGAR ¹ ¹LF
ELGUM +ASTARAR KRËKUR OFL AUKA HLUTIR
5PPL Å S   SVG INTERNETIS

+JARAKAUP 3UZUKI SIDEKICK SPORT ¹RG 
EKINN  ÖÒSUND KM BÅLL Å FÅNU LAGI 
ÖÒSUND KR STAÈGREITT UPPL Å SÅMA 
 EÈA  

4IL SÎLU !UDI ! QUATRO   m ¹LFELGUR
LOW PROFILE RG b EKINN  ÖÒS
6ERÈ  ¹HVÅLANDI 
UPPLÕSINGAR GEFUR 3¾VAR Å SÅMA 


4OYOTA #ARINA % k GËÈUR BÅLL 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å SÅMA  

.ÕIR *EEP 'RAND #HEROKEE ,TD  $ISEL
%YÈSLA   , Å BLÎNDUÈUM AKSTRI !LLUR
F¹ANLEGUR AUKABÒNAÈUR ¶RÅR LITIR TIL ¹
LAGER 3ILFUR SVARTUR OG DÎKKGR¹R &ULL
¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI /KKAR
VERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

#HARADE k ¥ GËÈU LAGI %KINN  ÖÒS
3UMVETRARDEKK 'JAFAV  ÖÒS STGR
*ON S  
4ILBOÈ /PEL 6ECTRA  ', 3TATION "L¹R
"SK ¹RG k EK  Ö 6  Ö LÅTILLEGA
D¾LDAÈUR 3  
4IL SÎLU "ENZ SPRENPER  RG k %K
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

  ÖÒS
(VÅTUR 4OYOTA #OROLLA k EK  Ö 
DYRA .ÕSK 6ERÈ  ÖÒS 3  

  ÖÒS

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR LÅTIÈ KEYRÈUM 4OYOTA 9ARIS
VERÈ UM  Ö 3  
«SKA EFTIR BÅL ¹ VERÈBILINU   Ö
(ELST SKOÈAÈUR 5PPL Å S   
 
«SKA EFTIR NÕLEGUM JEPPLING ENGIN
ÒTBORGUN %R TILBÒIN AÈ YFIRTAKA L¹N
GREIÈSLUB CA  Ö ¹ M¹N S 

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS %KKI ELDRI
EN k M¹ ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  

*EPPAR
-ITSUBISHI , ¹RG  m %KINN
 KM 6ERÈ  MILLJËNIR !ÈEINS BEIN
SALA 3 
2AUÈUR RÒBÅN 3UBARU )MPREZA ', 7$
 DYRA  GÅRA BEINSK  LTR VÁL ¶ESSI
BÅLL ER EKINN  KM MEÈ AÈEINS
TVO EIGENDUR .ÕSKR   -ARGT
ENDURNÕJAÈ 6ETRAR SUMARDEKK %NGIN
SKIPTI 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨ VELKOMIÈ
3J¹ UPPL OG MYNDIR ¹ WWWMARKTAK
COMSUBARU 3ÅMI  

4IL SÎLU 6OLKSWAGEN 'OLF k .Õ DEKK
ÖJËNUSTUB  GÅRA BL¹R ¹ LITINN 6ERÈ 
Ö 5PPL Å S  

(YUNDAI 'ETZ ', NÕSKR¹ÈUR 
%KINN  Ö KM 6ERÈ Ö ¹HVÅLANDI
Ö 3UMAR VETRARDEKK GEISLASPILARI
3IGGA S  

%INN MEÈ ÎLLU 4ILBOÈ

4IL SÎLU &ORD &  ,ARIET ¹RG k X
SSK BENSÅN  CC RAFMAGN Å ÎLLU
HRAÈASTILLIR !"3 LOFTK¾LING DR¹TTARKÒLA
LITAÈ GLER ¹LFELGUR LEÈUR¹KL¾ÈI OFL OFL
.¹NARI UPPL Å S  

4OYOTA ,EXUS   L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP ¹
4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM BYGG
IR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI  HESTÎFL  
LÅTRAR ¹ KM INNANB¾JAR -EIRI LÒXUS
OG MINNI EYÈSLA EN 4OYOTA ,ANDCRUISER
(YBRID ER bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
SAGÈI FORSTJËRI 4OYOTA ¹ BÅLASÕNINGU Å
53! ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARKAUP 4D 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL FR¹ +R 
OG ,EXUS 28 FR¹ KR  .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

  MILLJËNIR

-ERCEDES "ENZ #  +OMPRESSOR
-ODEL   NÕTT ÒTLIT EK Ö KM
3VARTUR METALLIC SVARTUR INNAN !LMENNT
VERÈ  
  MILLJ 4ILBOÈSVERÈ
  -ÎGULEIKI ¹  BÅLAL¹NI

!UTO 2EYKJAVÅK
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
HTTPWWWAUTO REYKJAVIKIS
4OYOYTA #OROLLA ¹RG k EK  Ö
NÕSK k BEINSK VÎKVASTÕRI RAFMAGNSR
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA !VENSIS  KOM ¹ GÎTUNA
l EK  ÖÒS KRËKUR  GÅRA 6ERÈ
 ÖÒS 3  

4IL SÎLU 7$ 0ASSAT b EK  ÖÒS 6
  HÎ 3J¹LFSK STEPTRONIC  ÖREPA
LEÈUR LÒGA TÎLVA OFL 6 ÖÒS 3 
  

)SUZU 4ROOPER RG k %KINN  ÖÒS
G m DEKK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
  !TH SK ¹ ËD

(YUNDAI !CCENT ¹RG k %K  Ö "ÒIÈ
AÈ SKIPTA UM TÅMAREIM 6ETRARDEKK
ÒTVARP 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
  
-ERCEDES "ENZ %  ¹RG k EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  
"RYNJA
)ZUSU 4ROOPER ¹RG k m EK Ö
!4( SKIPTI DÕRARI EÈA ËDÕRARI 5PPL Å
S  

'ËÈ KAUP 4IL SÎLU VEL MEÈ FARINN 76
0OLO  DYRA GR¹R EK  Ö ¹RG k
6ERÈ  Ö KV  Ö ²TBORGAÈ  Ö
OG  PR M 3  

,EXUS )3 RG  HV  Ö
!FB  Ö ¹ M¹N 6ERÈ Ö YFIRTAKA
5PPL Å S  

#AMRY Å STAÈ !VENSIS

#AMRY ER ST¾RRI OG MEÈ MEIRI LÒXUS
EN !VENSIS "YLTING Å SPARNEYTNI MEÈ
ÎFLUGRI HYBRID VÁL SEM BRENNIR ALLT AÈ
 MINNA ELDSNEYTI   LÅTRAR INNAN
B¾JAR &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA
bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUS
COM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA
OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM
(J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾ÈASTA
INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP 4D
4OYOTA #AMRY 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

--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  Ö 'OTT
STGRVERÈ 3  

0!,,"¥,!2 4), 3®,5

²TSÎLUAFSL¹TTUR +R


%IGUM EINN #HEVROLET 3ILVERRADO MEÈ
MILLJËN KRËNA ÒTSÎLUAFSL¾TTI -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 PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈ
ENDUM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR
SEM BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDS
NEYTI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARKAUP .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
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WWWSNJOKEDJURIS

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

4ÎLVUR

&J¹RM¹L

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

"ËKHALD

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

"ËKHALD FYRIR EINSTAKL MREKSTUR OG
SM¾RRI FYRIRT¾KI 5PPL Å SÅMA 


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


&ELLIHÕSI

«SKUM EFTIR AÈ KAUPA GEGN STAÈGREIÈSLU
FJÎLH¾FAN B¹T EINS OG TD -AC'REGOR
  VIÈ KAUPSAMNING  EFTIR
ÒTTEKT OG PRUFUSIGLINGU 4ILBOÈ ËSKAST
SEND ¹ ERLING HUSANAUSTIS  3VÎRUM
ÎLLUM TILBOÈUM

4IL BYGGINGA

2¹ÈGJÎF
6ANDAM¹L 'REIÈI ÒR FJ¹RHAGSLEGUM OG
FÁLAGSLEGUM VANDAM¹LUM ÖÅNUM *ËN
S  

6ARAHLUTIR

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

«DÕRAR J¹RNAKLIPPUR  OG MM -ËT
EHF "ÅLDSHÎFÈA  3   WWW
MOTIS

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

«SKA EFTIR VINNUSKÒR MEÈ RAFMAGNS
TÎFLU 5PPL Å S  

6ERSLUN
²TSALA

²TSALA

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

µMISLEGT

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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 REYFARKAUP .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

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

(ÒSAVIÈHALD

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

,YFTARAR
4IL SÎLU
6INNUVÁLAR

&RÅSTUND

 ,YFTARAR TIL 3ÎLU (YSTER $ISEL ,YFTARI
 4OYOTA 2AFMAGNSLYFTARI M HLEÈSLU
T¾KI OG 3NÒNING "¹ÈIR NÕM¹LAÈIR OG Å
4OPPSTANDI UPPL  

"ËKHALD

KROSSG¹TUBLAÈ

(RESSANDI HEILALEIKFIMI  HEFTI 
KOMIÈ ¹ SÎLUSTAÈI SKRIFTARSÅMI 
 WWWFRISTUNDNET

4EK AÈ MÁR SKATTSKIL OG BËKHALD EIN
STAKLINGA OG FYRIRT¾KJA *ËN S  

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

¶VOTTAVÁLAR  ¶URRKARAR

6ÎRUBÅLAR

6IDEOT¾KI  HAUSA .ICAM 3TERIO F¹ST
¹  KR  BL¹ SPËLA FYLGIR KAUPUM
5PPL Å S  

%NN MEIRI VERÈL¾KKUN

4), 3®,5

!LLT AÈ  AFSL¹TTUR %MILÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
&¹KAFENI OPIÈ M¹N FÎS   LAU
  WWWGALAIS

+%2252 4), 3®,5

 


#
"
$


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

 

4IL SÎLU "ENS  -EGA SPACE MEÈ
ÎLLU ¹RG  EK Ö 5PPL Å S 


4IL 3ÎLU -AN   RG k
%KINN  ÖÒS -JÎG GËÈUR BÅLL 5PPL Å
SÅMA  
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4RÁSMÅÈI
! #LASS EHF
6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   3TEINI

2EYNIR +ATRÅNARSON .UDDMEÈFERÈIR
HEILUN SP¹MIÈLUN 4ÅMAPANTANIR Å S 

.OTALEGT NUDD 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


3NYRTING

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

3MIÈUR 3ET UPP INNRÁTTINGAR HURÈIR
PARKETLAGNIR OFL 5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

0ÅPULAGNIR

4IL SÎLU EÈA LEIGU H¾È Å HJARTA
2EYKJAVÅKUR  RÕMI UPPL Å S 
 GESSI SIMNETIS EÈA  
4IL LEIGU JA HERB ÅBÒÈ Å (LÅÈARHJALLA Å
+ËP ,AUS STRAX ,EIGUTÅMI  ¹R 5PPL Å
S  
  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å MIÈB¾
+ËPAVOGS 5PPL Å S  

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU BRÒNT    LEÈURSËFASETT
5PPL Å S   OG  

(EILSUVÎRUR

"ARNAG¾SLA
2¹ÈSKONA ËSKAST SEM FYRST TIL AÈ SJ¹ UM
BARN OG LÁTT HEIMILSSTÎRF ¹  SV¾ÈINU
3     

$ÕRAHALD

4IL LEIGU NÕLEG  HERB ÅBÒÈ Å (RAUNB¾ +R
 Ö ¹ M¹N MEÈ HÒSSJ OG HITA +R 
Ö FYRIRFR Å TRYGGINGARFÁ ,ANGTÅMALEIGA
6INSAMLEGAST SENDIÈ FYRIRSPURNIR ¹
GOG HIVEIS

-AGNHÒS EHF

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

«3 VERK

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM OG PARKETLÎGN
UM 3  

3P¹DËMAR

%NGLALJËS    
 6)3!%52/

3PILASP¹ TAROT DRAUMR¹ÈNINGAR OG AND
LEG LEIÈSÎGN &YRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ
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Dúkað upp fyrir
sparihafragrautinn
(ALLA 'UNNARSDËTTIR ÖINGFRÁTTAMAÈUR -ORGUNBLAÈSINS NÕTIR SUNNUDAGANA VEL (ÒN ER Å
FRAMBOÈI TIL FORMANNSEMB¾TTIS +3¥ +NATTSPYRNUSAMBANDS ¥SLANDS OG Å N¹MI Å ALÖJËÈA
SAMSKIPTUM OG ÖVÅ Å MÎRG HORN AÈ LÅTA b&YRIRMYNDARSUNNUDAGURINN HEFST ALLTAF ¹ SPARI
HAFRAGRAUT OG Ö¹ ER ÁG HELST VEL ÒTHVÅLD m SEGIR (ALLA BROSANDI
(ÒN GEFUR SÁR GËÈAN TÅMA TIL AÈ GLUGGA Å BLÎÈ EINS OG 'UARDIAN 7EEKLY OG LESA LENGRI GREIN
AR EN REYNIR LÅKA AÈ HITTA VINI ¹ KAFFIHÒSUM OG KOMAST Å FËTBOLTA ¹ SUNNUDAGSKVÎLDUM
"EST
b(VAÈ ÖAÈ ER RËLEGT YFIR ÎLLU OG AÈ GETA N¹È SÁR EFTIR VINNUVIKUNA Å FRIÈI OG RË ¶AÈ ER LÎGLEG
UR AFSLÎPPUNARDAGUR OG ENGIN HVERSDAGSSPENNAm
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(' 7ELLS F¾DDIST ¹RIÈ  Å
"RETLANDI INN Å F¹T¾KA FJÎLSKYLDU
3NEMMA NEYDDIST HANN TIL AÈ VINNA
OG ¹ÈUR EN HANN VARÈ TVÅTUGUR ¹TTI
HANN AÈ BAKI MISHEPPNAÈAN FER
IL SEM KAUPMAÈUR AÈSTOÈARMAÈ
UR EFNAFR¾ÈINGS OG AÈSTOÈARMAÈ
UR KENNARA
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RÒMFASTUR ¹TTA ¹RA GAMALL ¶¹ HAFÈI
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SÎKKVA SÁR OFAN Å B¾KURNAR OG VARÈ
HANN HEILLAÈUR AF ÖEIRRI ¾VINTÕRAVER
ÎLD SEM Ö¾R HÎFÈU UPP ¹ AÈ BJËÈA
&YRSTA METSÎLUBËK 7ELLS VAR
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FRAMHALDSSAGA Å TÅMARITI ¹RIÈ  ¥
BËKINNI FJALLAR HANN UM LÅFIÈ Å FRAM
TÅÈINNI N¹NAR TILTEKIÈ ¹RIÈ 
OG SP¹IR ÖAR FYRIR UM AUKNA NOTK
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IÈ KYNFERÈISFRELSI OG FALL ÖÕSKA HERN
AÈARVELDISINS
¥ KJÎLFARIÈ FYLGDU B¾KUR SEM FJÎLL
UÈU UM EFNI SEM Å KJÎLFARIÈ URÈU
KVEIKJAN AÈ ËF¹RRI VÅSINDASK¹LDSÎG
UNNI 4HE 4IME -ACHINE 4HE )NVISI
BLE -AN OG LOKS 7AR OF THE 7ORLDS
4ÅMAFLAKK GEIMVERUR OG ËSÕNILEGIR
MENN SEM GEGNUM TÅÈINA HAFA BIRST
AFTUR OG AFTUR ¹ PRENTI HJ¹ ÕMSUM
HÎFUNDUM
7ELLS GAF ÒT FJÎLDA BËKA SEM FLEST
AR ERU VÅSINDASK¹LDSÎGUR MEÈ RËM
ANTÅSKU ÅVAFI 3ÅÈAR ¹ FERLINUM URÈU
B¾KURNAR PËLITÅSKARI OG VÅSINDA
SK¹LDSKAPURINN VARÈ SJALDG¾FARI
HUGI 7ELLS ¹ STJËRNM¹LUM JËKST
STÎÈUGT EFTIR ÖVÅ SEM HANN VARÈ
ELDRI OG SËSÅALÅSKAR SKOÈANIR HANS
VÎKTU TÎLUVERÈA ATHYGLI ¹ SÅNUM
TÅMA
¶R¹TT FYRIR ÖAÈ ER 7ELLS HELST MINNST
Å BËKMENNTASÎGUNNI FYRIR FYRRI VERK
SÅN VÅSINDASK¹LDSÎGURNAR &¾RRI VITA
HINS VEGAR AÈ HANN ER EINNIG FAÈ
IR HERK¾NSKULEIKJA Å FORMI BORÈ
SPILA EN SPIL HANS ,ÅTIL STRÅÈ KOM ÒT
¹RIÈ 
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Í fylgd með FM-hnökkunum
Hlustendaverðlaun
útvarpstöðvarinnar FM
95,7 voru afhent við
veglega athöfn í Borgarleikhúsinu síðastliðið
þriðjudagskvöld. Margt
var um manninn og
mikið um að vera, ekki
síður utan sviðsins en á
því. Steinþór Helgi Arnsteinsson var innan um
hnakka, þotulið, miðbæjarrottur og annað
fólk á hátíðinni og lýsir
því sem fram fór.
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Fáar útvarpsstöðvar á landinu, líklegast engin, verða fyrir barðinu á
eins miklum fordómum og FM
95,7. Fordómarnir endurspegluðust til dæmis í gagnrýni á tilnefningum til hátíðarinnar. Fullt af
sjálftilnefndum tónlistarspekingum út í bæ benti á fáránleika þess
að tilnefna sveitir og plötur til
hlustendaverðlauna fyrir árið 2006
þegar þær komu út á árinu 2005.
Útvarpsstjóri FM, hinn svali Svali,
steig þá fram og benti á þá augljósu staðreynd að þetta hefði
verið það sem skarað hefði fram
úr á árinu 2006 á FM og verið í
mestri spilun hjá stöðinni. Að mínu
mati áttu því allar tilnefningarnar
rétt á sér, fyrir utan kannski að tilnefna Ampop í flokknum sem
nýliðar ársins þar sem sveitin
hefur verið starfandi frá því á
seinustu öld.
En fordómarnir leynast víða.
Þannig fannst mér ég vera örlítið
kjánalegur þegar ég labbaði inn í
Borgarleikhúsið á hátíðina sem
annálaður indíhaus og andstæðingur mikils af þeirri tónlist sem spiluð er á FM. Um leið og ég labbaði
inn var Sprite Zero þrusað í höndina mína og ég stóð eins og asni í
miðju anddyrinu, sérstaklega með
tilliti til útlit míns sem var á skjön
við allt og alla þarna inni. Ákvað
hins vegar þá og þegar að losa mig
við þessa fordóma úr hausnum og
reyna að hafa gaman af hátíðinni.
Og það tókst svo sannarlega.
Var svo frægur að ná að plögga
mér í ,,Græna herbergið“ þar sem
allar stjörnurnar voru og síðan
auðvitað fríi bjórinn. Þar settist ég
niður, sötraði ölið og virti fyrir
mér mannlífið, sem var afar fjölbreytt. Þarna voru til dæmis
„Hnakkamellan“ Brynja Björk,
Sölvi úr Quarashi, allir úr Ampop,

Jeff Who? og Trabant, Magnificent, Nylon og kærastar þeirra
(svolítið svekkjandi að vita að
engin þeirra sé á lausu), Orri,
trommuleikari Sigur Rósar (hvað í
andskotanum er hann að gera
hérna spurði ég sjálfan mig en
mundi síðan að Sigur Rós var tilnefnd) og Sigmundur Ernir (??? jú
hann afhenti víst ein verðlaun).
Flottustu innkomuna átti hins
vegar Silvía Nótt með öllu sínu
hafurtaski. Þögn sló á hópinn og
meira að segja Hnakkamellan stóð
agndofa.
Fékk mér síðan sæti í salnum
og hátíðin hófst. Hjó strax eftir því
hvað sviðið var rosalega flott og
líka hvað gaurinn sem hljóp á eftir
einum myndatökumanninum með
snúrur var duglegur. Aðstandendur hátíðarinnar fá stóran plús í
kladdann fyrir margt á þessari
hátíð. Fyrir utan hvað sviðið var
flott þá voru flest atriðin skemmtileg og hátíðin virtist líta alveg
hreint svakalega vel út á skjánum.
Einu mistökin sem voru eftirtektarverð voru þegar Barfly var óvart
spilað þegar Nylon fékk verðlaun
fyrir besta myndbandið og síðan
þegar Magni fékk að spila. ÁMS
spilaði eitthvað plebbalegt lag sem
var hundleiðinlegt og var beinlínis
lúðaleg. Magni hlýtur að fara í
skólabækurnar sem hallærislegasti poppari Íslandssögunnar.
Meira að segja Bjartmar Guðlaugsson er svalari en hann.
Þegar útsendingu lauk þusti
VIP-liðið hins vegar aftur í Græna
herbergið sem var skemmtilega
staðsett við stigann á efri inngangnum inn í salinn. Allir sem
þar löbbuðu niður gátu því séð inn
í Græna herbergið (sem var reyndar ekki herbergi heldur afgirt
svæði) og svekkt sig yfir því að
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vera ekki nógu frægir til þess að
fá að vera með þotuliðinu. Allir
virtust gríðarlega sáttir með hátíðina, brostu og hlógu. Þrátt fyrir að
segja annað fannst mér samt sumir
örlítið svekktir yfir því að hafa
ekki allavega unnið einn verðlaunagrip.
Þegar upp er staðið held ég ekki
annað en að hátíðin hafi gengið
prýðilega vel. Þó að FM 95,7 sé

ekki endilega minn tebolli hafði ég
allavega gaman af henni og afþreyingarstig hennar var hátt. Kjartan
Guðjónsson leikari sagði einmitt á
hátíðinni að hann hefði haldið að
þetta væri krakkahátíð en komist
síðan að því að hún væri hámenningarleg. Hvorugt er reyndar rétt,
hátíðin er ekki hámenningarleg en
vissulega er hún þroskuð og
skemmtileg.

/PIÈ HÒS Å (VERAGERÈI
VIÈ (RAUNB¾   MILLI KLUKKAN  TIL  Å DAG
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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Um
þessar
mundir
eru
margir byrjaðir að undirbúa
árshátíð en árshátíð er séríslenskt fyrirbæri
sem
gengur út á að
fagna nýju ári Gala
style!
Fyrir mörgum
eru þetta hins
vegar vandræðalegar uppákomur sem hafa ávallt sama upphaf,
miðju og endi.
Það er ekki alltaf auðvelt að
fara á árshátíð og þá sérstaklega
ef maður er kona eða maki. Konur
leggja oft á sig ómælt erfiði hvað

varðar múnderíngu, smink og
greiðslu og kjóllinn þarf að vera
alveg spes því það er glatað að
mæta samstarfskonu í alveg eins
kjól. Makar eru svo þeir sem
njóta sín síst í þessu ritúali, enda
þekkja þeir fáa og skilja ekki
innanhúsgrínið.
Eftir að búið er að bera fram
lamb a-la-súsúflei, graflax og
krem brúlei er tekið hraustlega
til drykkju. Fljótlega byrja galagreiðslur að aflagast og gáleysislegar athugasemdir fjúka um
leigðan salinn frá ölvuðum einstaklingum sem yfirleitt ná að
halda andliti frá 9-5, allan ársins
hring. Fólk tekur að minna á
spariklædda apa sem hafa étið
yfir sig af gerjuðum eplum.

Í þessu ástandi er dansað við
undirleik sveitaballahljómsveitar og á milli spora er klipið í óviðeigandi rassa, kastað upp í klósettvaska og farið á trúnó -„Mér
hefur alltaf þótt svo óóógeðslega
vænt um þig mar!“.
Á mánudeginum horfa margir
niður í gólf.
Stundum kemur það fyrir að
slíkar
skemmtanir
heppnist
hreint prýðilega, en líkt og með
aðrar skemmtanir þá fer það
eflaust svolítið eftir væntingum
hvers og eins. Fæstir ná hápunkti
tilveru sinnar á árshátíð og því
um að gera að slaka bara á, hafa
opinn huga, kynna makann fyrir
sem flestum og hafa gaman af
þessari krúttlegu vitleysu.

N 0ONDUS
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%FTIR &RODE °VERLI

Og nú væna,
skulum við skoða
fjöllin nánar!

Sendu SMS BTC ABF
á númerið 1900 og þú
gætir unnið DVD myndina!

Tíhíhí!

Vinningar eru Antbully á DVD, DVD myndir Og margt fleira

Náði því!!!

AUGLÝSINGASÍMI

Púff! Alltof
mikil vinna
fyrir alltof lítið!

550 5000

leika okkur!

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Gjörðu svo
vel félagi!

Flott föt, gjafavörur
og búsáhöld

Ótrúlegt verð!
250 – 500 – 750 – 1.000
1.250 – 1.500 – 1.750 – 2.000

Opið 10 -18
í Fellsmúla 28
(gamla World Class húsið)

Þetta er bara
Og svo varð hún
eitt af þessum
bara fúl og rauk
greindarvísitöluút. Skil ekki konur, prófum sem við
maður má aldrei þurfum að standast
segja neitt við þær! áður en við fáum að
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Ekki nógu áhugaverð
Sonic Youth sendi frá sér frábæra
breiðskífu á árinu 2006, Rather
Ripped, og þrátt fyrir að meðlimir
sveitarinnar séu um eða yfir fimmtugt hefur sveitin sýnt það og sannað með síðustu skífum að hún er
enn í fullu fjöri. Önnur skífa sveitarinnar á árinu 2006 kom síðan út í
síðasta mánuði. Platan inniheldur
b-hliðalög, óútgefið efni og lög sem
ekki hefur farið mikið fyrir áður.
Elsta lagið á plötunni er frá árinu
1994 en það yngsta frá 2004. Flest
eru lögin þó frá þeim tíma þegar
Jim O’Rourke var fullgildur meðlimur sveitarinnar (2000-2004) en
hann sagði skilið við sveitina fyrir
um ári síðan.
Eins og með aðrar safnplötur
falla lögin fyrir ofan garð og neðan.
Flest laganna eru tilraunakennd
með eindæmum og því kannski
ekki skrýtið að þau hafi ekki endað
á breiðskífum sveitarinnar. Fæst
lögin eru nógu áhugaverð til þess
að mann langi að hlusta á þau aftur
og eru þess í stað hálf einsleit og
óáhugaverð. Hver er til dæmis tilbúinn að hlusta á 26 mínútna
útgáfu af hinu annars frábæra lagi
The Diamond Sea í endurtekningu?
Nokkur lög hafa samt sem áður
efnilegan eiginleika. Lög eins og
Kim’s Chord, Fauxhemians og
Queen Anne Chair hefði alveg
hægt að vinna betur með og úr
hefðu orðið sérstaklega frambærileg lög. Ég reyndar trúi því varla
að hljómsveit eins og Sonic Youth
eigi ekki fleiri betri lög á lager
sem ekki hafa komið út áður.
Eyðilagða herbergið hjá Sonic

"ELGI TIL BJARGAR ÅSLENSKUNNI
Meðan úrtölumenn spá íslenskunni hægum dauðdaga
spyrna hinn belgíski Josef
Braekman og Pétur Þorsteinsson, prestur Óháða
safnaðarins, við fótum. og
boða hreintungustefnu háfrónskunnar.

4«.,)34
$ESTROYED 2OOM " 3IDES AND
2ARITIES
3ONIC 9OUTH

((
3ÁRST¾È PLATA UM EINSTAKLEGA MERKA
SVEIT EN ER H¹LF ËHEILLANDI OG SKILAR
LITLU FR¹ SÁR

Youth er því ekki nógu áhugavert
þrátt fyrir að hér sé ein allra besta
sveit heimsins síðustu tuttugu ára.
Platan gefur samt sem áður ágæta
sýn á hversu uppátækjasöm, hugmyndarík og tilraunakennd sveitin
í raun og veru er. Þau ykkur sem
enn hafið ekki kynnt ykkur Sonic
Youth ættuð því ekki að byrja á
þessari plötu því erfitt gæti reynst
að komast í gegnum óreiðuna. Hins
vegar ættuð þið að skammast
ykkar fyrir að vera ekki enn búin
að kynna ykkur þessa stórfenglegu sveit.

Háfrónska er hugarfóstur Belgans Josefs Braekmans, eða
Timbur-Helga eins og hann snarar nafni sínu yfir á ástkæra
ylhýra, og er endurbætt útgáfa af
íslensku laus við öll tökuorð.
Þegar við hin segjum Ameríka,
arfi, arkitekt og Cadillac grípa
fylgismenn háfrónskunnar til orðanna Heimríkisland, stjarngresi,
húsamestingi og uggabakur.
Braek byrjaði að hreinsa til í
ranni íslenskrar tungu árið 1992.
Fyrir tveimur árum stofnaði hann
Miðstöð háfrónska tungumálsins
eftir að hann komst í kynni við
Pétur Þorsteinsson, prest Óháða
safnarins á Íslandi, sem orðlagður
er fyrir nýyrðasmíð. Í fyrra leit
svo heimasíða háfrónskunnar
dagsins ljós, en þar má finna öll
þau orð sem búin hafa verið til á
þessari alíslensku, sem kemur

TITIL FORSETI -IÈSTÎÈVAR H¹FRËNSKUNNAR
EN SEGIR HINN BELGÅSKA "RAEK EIGA ALLAN
HEIÈUR AF UPP¹T¾KINU &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

stundum spánsk fyrir sjónir.
„Orka þessa belgíska sómamanns
og vilji við að koma þessari heimahöfn upp
eru ótrúleg,“ segir
Pétur. „Hann er síhugsandi og
alltaf að biðja mig um uppástungur og tillögur að háfrónskum
orðum sem geta leyst tökuorðin af
hólmi. Hann á heiðurinn af þessu

VERKEFNASTJÓRAAKADEMÍA
STJÓRNENDASKÓLA HR

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Hlýtt og þægilegt
Fyrrverandi
bassaleikari
Hjálma, Svíinn Petter Winnberg,
gaf nýverið út þessa fyrstu plötu
sína í samvinnu við hljómsveit
sína The Pix.
Upptökustjóri er Stephan
Stephensen úr Gus Gus og honum
til halds og trausts við vinnslu
plötunnar voru m.a. Gunnar
Tynes úr Múm, Samúel J. Samúelsson, Urður Hákonardóttur úr
Gus Gus og Þorsteinn Einarsson,
fyrrverandi liðsmaður Hjálma.
Hljómurinn á Easily Tricked
er mjög afslappaður, rétt eins og
félagarnir í Hjálmum voru
þekktir fyrir. Þó er ekki hægt að
líkja tónlist Petters við Hjálma
því hún er mun poppaðari og eru
reggíáhrifin afar lítil. Má helst
má heyra þau í titillaginu.
Fyrsta lagið As a Soul er flott
og gefur rétta tóninn fyrir plötuna. Sálaráhrifin eru þar greinileg og hlýleg rödd Petters áberandi. Strengirnir koma sterkir
inn í Nevermind og Weak er
einnig fallegt, nokkuð í anda The
Cardigans. Shine er líka létt og
skemmtilegt undir greinilegum
áhrifum frá Jack Johnson. Helsti
gallinn er að það er aðeins of
stutt, rétt eins og platan öll sem
er einungis 27 mínútur.
Easily Tricked er þægileg

0¡452 ¶/234%).33/. "ER HINN FRËMA

öllu saman, ég er bara messugutti
í hans þjónustu.“
Eins og gefur að skilja eru
Fjölnismenn í hávegum hafðir
meðal þeirra sem aðhyllast
háfrónsku. Á síðunni má finna
ótal áróðursmyndir í þágu hreintungustefnu, oftar en ekki með
sjálfum Jónasi Hallgrímssyni í
hlutverki
„tökuorðatortímandans“. Pétur áréttar hins vegar að
þótt þeir séu oft léttir á bárunni
séu þeir Braekman einlægir í
þeirri trú sinni að þessi orð ætti
að taka upp á íslensku. „Orðin
eiga það flest hver sameiginlegt
að vera hnitmiðuð og lýsandi, til
dæmis orðið gnæfingur sem hann
bjó til yfir gíraffa. Andans menn
spá því að íslenskan verði útdauð
eftir eina öld, þannig að það er
ekki seinna vænna að stemma
stigu við því.“
Pétur segir að Braek hafi sent
þar til bærum aðilum uppástungur um nýyrði en verið tekið fálega.
„Þetta eru kerfiskarlar sem halda
að þetta sé bara eitthvað grín.
Hugsanlega spilar einhver þjóðernisrembingur inn í þetta líka en
það er algjör óþarfi því orðsifjafræðin er ótrúlega vönduð og
mörg þessara orða eru glæsileg.“
Heimasíðu háfrónskunnar má
finna á léninu hafronska.org.

L;HA;<D7IJ@ãHDKD
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áheyrnar. Þetta er ekki beint
plata til að skella á fóninn til að
koma sér í stuð heldur frekar
þegar partíið er að byrja, rétt til
að hafa í bakgrunninum. Platan
er mjög jöfn og erfitt er að tína
til eitt áberandi gott eða slakt
lag. Helsti gallinn er líkast til
hversu stutt hún er en hún er góð
á meðan hennar nýtur við.
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Fjóra mánuði að
losna við hreiminn
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Leikarinn Forest Whitaker, sem er
tilnefndur til óskarsverðlaunanna
fyrir frammistöðu sína í The Last
King of Scotland, lagði ýmislegt á
sig fyrir hlutverkið.
Whitaker leikur í myndinni einræðisherran Idi Amin frá Úganda,
sem er talinn hafa borið ábyrgð á
dauða um 300 þúsund manns í
valdatíð sinni. Leikarinn lærði
m.a. Swahili-tungumálið fyrir
hlutverkið og var í fjóra mánuði
að losna við Úganda-hreiminn
eftir að tökum myndarinnar lauk.
Auk þess hlustaði hann á gríðarlegt magn af ræðum sem Amin
hélt á sínum tíma.
Whitaker eyddi einnig miklum
tíma á mörkuðum í höfuðborg
Úganda, Kampala, og hitti þar fólk
sem þekkti einræðisherrann.
„Allir höfðu sínar sögur að segja,“
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sagði Whitaker í spjalli við BBC.
„Sumir áttu skyldmenni sem höfðu
verið drepin í valdatíð hans en það
var einnig talað um að hann hefði
gert nokkra jákvæða hluti fyrir
landið. Ég þurfti á þessum samskiptum að halda til að geta leikið
persónuna.“
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Fyrsta stofuspjallið á Gljúfrasteini

!

Kl. 17.00
Sumarliði Ísleifsson sagnfræðingur
heldur erindi á vegum AkureyrarAkademíunnar í Þórunnarstræti
99. Sumarliði ræðir um íslenska
matarmenningu í erlendum ritum
um Ísland en einnig mun Friðrik V.
meistarakokkur útbúa matarbita
sem er undir áhrifum frá þessum
gömlu erlendu hugmyndum.

MENNING FRETTABLADIDIS

!TLI (EIMIR 3VEINSSON
TËNSK¹LD TEKUR Ö¹TT Å
FYRSTA STOFUSPJALLI ¹RSINS
¹ 'JÒFRASTEINI ÖAR SEM
R¾TT VERÈUR UM +V¾ÈA
KVER (ALLDËRS ,AXNESS
+VERIÈ ER bVERK M¹N
AÈARINSm UM ÖESSAR
MUNDIR ER ÖAÈ ER HEITI
¹ OPNUM LESHRING ÖAR
SEM FËLK ER HVATT TIL AÈ
LESA VIÈKOMANDI VERK
OG REKA SVO ENDAHNÒT
¹ LESTURINN MEÈ ÖVÅ AÈ
HEIMS¾KJA 'LJÒFRASTEIN
SÅÈASTA SUNNUDAG HVERS
M¹NAÈAR OG TAKA Ö¹TT
Å SPJALLI Å STOFUNNI UM
VERKIÈ
!TLI (EIMIR MUN SETJAST !4,) (%)-)2 36%).33/. 4«.3+,$ &LETTIR +V¾ÈA
VIÈ FLYGILINN Å STOFUNNI
KVERI ,AXNESS VIÈ FLYGILINN
&2¡44!",!¨)¨'6!

OG FLETTA +V¾ÈAKVER
INU SPILA TËND¾MI OG
R¾ÈA LÎGIN OG LJËÈIN
!TLI (EIMIR HEFUR
SAMIÈ TËNLIST VIÈ
NOKKUR LJËÈA (ALLDËRS
,AXNESS OG SAMDI
TËNLIST FYRIR LEIKGERÈ
+JARTANS 2AGNARSSONAR
OG 3IGRÅÈAR -ARGRÁTAR
'UÈMUNDSDËTTUR ¹
3J¹LFST¾ÈU FËLKI SEM
VAR SETT UPP Å ¶JËÈLEIK
HÒSINU  
(ONUM TIL FULLTINGIS Å
DAG VERÈUR "ERGÖËR
0¹LSSON SÎNGVARI
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS
OG ÎLLUM HEIMILL EN
DAGSKR¹IN HEFST KL 

 $USTAÈU RYKIÈ AF
KVIKMYNDINNI 3OME ,IKE )T (OT FR¹
¹RINU  4ONY #URTIS OG *ACK ,EMMON
FARA ¹ KOSTUM Å KYNUSLA OG GALSAFENGNU
GRÅNI ¹SAMT -ARYLIN -ONROE SEM LEIKUR
HINA ÅÈILFÎGRU 3UGAR +ANE

,ANGÖR¹È ENDURKOMA &RELSARANS
Norður í landi eru menn að
ræða um endurkomu Frelsarans og í bakhúsi einu í
Listagilinu er fólk að storka
þyngdarlögmálum og þenja
mörk leikhússins.
Innblástur Kristjáns Ingimarssonar er kominn úr bók bókanna
en verk hans „Frelsarinn“ sækir
sitthvað í Biblíuna en annað í lífsmáta nútímamannsins - sem síst
hefur minni þörf fyrir hjálpræðið
þessa dagana. Aðalpersóna verksins er ósköp venjulegur maður
sem fær þau skilaboð að hann sé
Frelsarinn. Fyrst er hann svolítið
efins en með hjálp dyggra stuðningsmanna öðlast hann trúna.
Hann æfir sína „yfirnáttúrulegu
krafta“ og kraftaverk, sem virðast
þó vera nokkuð tilviljanakennd.

Að lokum kemur hann út úr skápnum sem Jesú Kristur, en það hefur
skelfileg afleiðingar í för með sér.
Tákn verða á lofti og jörðin bifast.
Líf hans tekur breytingum sem
hann alls ekki átti von á. Dagur
dómsins er í nánd.
„Í verkinu er ekki aðeins verið
að fjalla um hugmyndina um Jesú:
„Hver sé okkar frelsari?“ heldur
um eftirvæntingar fólks,“ útskýrir Kristján og staðfestir að verkið
sé nokkuð pólitískt. „Frelsarinn í
dag er bisnessmaður eða stjórnmálamaður enda er sáluhjálpin
fólgin í peningum - það er leið
fólks til þess að komast í snertingu við hið guðdómlega. Frelsarinn er það sem fólk vill fá og
þannig búum við hann til sjálf.“

+RAFTAVERK FYRIR FËLKIÈ
Kristján kveðst sjálfur vera trúaður maður og útskýrir að hann sé

(&),%)+!&«,+  (!',%)+336)¨) +RISTJ¹N )NGIMARSSON "O -ADVIG OG #AMILLA
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¥SLENSK DÎNSK SAMVINNA
Kristján er nýfluttur heim til
Akureyrar eftir langa dvöl í Danmörku en hann hefur sýnt nokkrar
sýningar sinna hér á landi, þar á
meðal verkið Mike Attack sem
hlaut lof og prís bæði meðal áhorfenda og gagnrýnenda. Hann segist
bæði vilja efla samskipti milli
landanna og eins gefa fjölskyldunni sinni tækifæri til þess að
rækta tengslin við Ísland.
„Frelsarinn“ verður frumsýndur í K2 leikhúsinu í Kaupmannahöfn í mars og síðan tekið til sýninga hér næsta vetur. Verkið var
einnig valið til að fara á sýningarferðalag um Danmörku á vegum
danska leiklistaráðsins.
Meðleikarar hans eru Bo
Madvig og Camilla Marienhof,
hæfileikafólk sem bæði hafa sérhæft sig í leiklist líkamans. Það
má berlega sjá á sviði sýningarinnar, sem sérsmíðað er af vini
Kristjáns og dyggum samstarfsmanni til margra ára, Kristian
Knudsen, að „Frelsarinn“ er engin
venjuleg sýning. Hægt er að halla
sviðinu og reisa það alveg upp á
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rönd með þar til gerðum rafbúnaði og Kristján sýnir blaðamanni
hvernig sérstyrktar „kolafíberstangir“ og vogarafl vinna saman.
Það þarf sterkar hendur og hugrekki til að nýta sér möguleika
sviðsins og blaðamanni verður
hugsað til tryggingamála listafólksins enda virðist það ekki
hættulaus iðja að svífa svona,
hvað þá þegar þrír nota sviðið í
einu. „Þetta er algjör draumur,“
segir Kristján stoltur um þetta
verkfræðiundur og sveiflar sér
niður. Hann bætir því kankvíslega
við að samstarfskona hans Camilla
sé bæði sérmenntuð í bardagatækni og þrautþjálfuð í nokkurs
konar súlusporti.

%RFIÈ F¾ÈING
Kristján segist hafa gengið með
hugmyndina að þessu verki nokkuð lengi og nú hafi hann í fyrsta
sinn verið krafinn um handrit.
„Það var verulega strembið,“ segir
hann sannfærandi en leikstjórinn
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Jón Páll Eyjólfsson, sem er
íslenskum leikhúsunnendum að
góðu kunnur og stýrði meðal annars verkinu Maríubjöllunni hjá
Leikfélagi Akureyrar á síðasta
leikári, setti þumalskrúfurnar á
höfundinn, sem vanur er að þróa
verk sín „úti á gólfi“ og á eigin
skinni. Verkið er þó að mestu án
orða og gerist að hluta til í nokkurs konar hægagangi (slow motion).
Þetta er í fyrsta sinn sem
Kristján og Jón Páll vinna saman
en höfundurinn segir leikstjórann
hafa strax tekið vel í hugmyndina.
Þeir deila ástríðu fyrir möguleikum leikhússins en Kristján útskýrir að sér finnist íslenskir áhorfendur og gagnrýnendur full
uppteknir af því að hólfa verk
niður. Hann segist frekar kjósa að
hrista upp í hlutunum. „Mér finnst
skrýtið að fólk velji að ganga
sífellt sömu göturnar í stað þess
að prófa nýjar leiði. Fyrir mér er
það algjört grunnatriði.“
KHH

Sýningarlok í Listasafni ASÍ

Hin árlega stórsýning á
fasteignum á Spáni:

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST 2007
Í Perlunni 3–4. febrúar kl. 12–18

alls ekki að draga Jesú í efa með
þessu verki sínu heldur leitist
hann við að sýna hlutina frá öðru
sjónarhorni. „Þetta verk fjallar
líka um lýðræðið - það er pöpullinn sem ræður en hann er auðkeyptur,“ segir Kristján og bætir
við að Jesú hafi jú sjálfur þurft að
fremja kraftaverk og höfða til
fólksins til þess að vinna hylli
þess. Hinn nútímalegi Frelsari er
þannig pólitískur á „populískan“
hátt.
Höfundurinn hefur augljósan
húmor fyrir sjálfum sér þegar
hann bendir aukinheldur á eigin
„Messíasar-komplex“. Kristján er
fæddur 24. desember og rifjar
góðlátlega upp þá staðreynd að
hann fékk á sínum tíma ekki að
leika aðalhlutverkið í Jesus Christ
Superstar. „En Frelsarinn snýr
aftur,“ segir hann með sterkum
norðlenskum hreim.
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Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

Síðumúla 13 – Sími 517-5280

Síðumúla 13 – Simi 530-6500

www.gloriacasa.is

www.heimili.is

Sýningum Jóhanns Ludwigs Torfasonar og Hlyns Helgasonar í Listasafni ASÍ lýkur í dag.
Jóhann sýnir tölvugerð málverk af skálduðum leikföngum í
Ásmundarsal auk silkiþrykktra
þrauta þar sem hann vinnur til
dæmis með myndgátur. Sýningin
er samvinna Jóhanns og fyrirtækisins Pabba kné ehf. sem framleiðir verkin. Efnistök Jóhanns eru
rammpólitísk í eðli sínu, en viðfangsefnin sem hann fjallar um í
list sinni eru fyrst og fremst á
vettvangi mannlegrar tilveru, í
þjóðlegu jafnt sem alþjóðlegu
samhengi og vega þau salt milli
hins kómíska og hversdagslega.
Hlynur Helgason sýnir í Arinstofu og Gryfju en verk hans „63
dyr Landspítala við Hringbraut“
er fjölþætt skrásetning listamannsins á þessari þungamiðju
íslensks samfélags. Skrásetning
listamannsins tekur á sig margar
myndir, hann birtir okkur dyrnar
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skipulega í kvikmynd og ljósmyndum, en nýtir einnig teikningu og málverk á skematískan
hátt í tilraun sinni til að lýsa spít-

alanum og fjölbreytileika hans.
Listasafn ASÍ er opið alla daga
nema mánudaga og er aðgangur
að safninu ókeypis.
KHH
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43 þúsund gestir á leikárinu
Þjóðleikhúsið sendi frá sér
eftirfarandi athugasemd
seint á föstudag vegna umræðu í fjölmiðlum um stöðu
stofnunarinnar. Tilkynningin er birt í heild sinni hér á
eftir. Fyrirsögn er Þjóðleikhússins.
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

„Samanlagður fjöldi þeirra gesta
sem sótt hafa sýningar Þjóðleikhússins það sem af er þessu leikári
er skv. miðasölu þann 25. janúar 43
þúsund gestir.
Á þessu leikári hefur leikhúsgestum þegar verið boðið upp á 17
mismunandi leiksýningar á vegum
Þjóðleikhússins. Af þeim fjölda
hafa 12 sýningar verið framleiddar
af Þjóðleikhúsinu, en 5 verið gestasýningar.
Leikferðir hafa verið farnar í
framhaldsskóla vítt landið auk þess
sem Þjóðleikhúsið hefur þegið boð
um að sýna leiksýningar í þremur
heimsborgum.
Allt tal um að brösuglega gangi
er því úr lausu lofti gripið. Aðsókn
hefur hinsvegar ekki verið jafngóð
á allar sýningar leikársins. Aðsókn
að leiksýningum er aldrei hægt að
reikna út fyrirfram og þó væntingar séu vitaskuld alltaf þær að fullt
sé út úr dyrum á allar sýningar,

gengur slíkt ekki alltaf eftir. Þannig
er það í Þjóðleikhúsinu og þannig er
það í leikhúsum um allan heim.
Sumar leiksýningar hitta í mark,
aðrar síður. Sumum er réttilega
hampað eða hafnað og öðrum ranglega. Sagan sýnir að mörg af þeim
leikritum sem síðar áttu eftir að
teljast snilldarverka, þóttu afspyrnu
vond þegar þau kom fyrst fram.
Auk þeirra sýninga sem nú eru í
boði í Þjóðleikhúsinu, eru næstu
frumsýningar í undirbúningi. Á
Stóra sviðinu standa yfir æfingar á
söngleiknum Legi eftir Hugleik
Dagsson, bráfyndnu verki með hárbeitta skírskotun til samtímans. Í
Kassanum er það kanadískt verðlaunaleikriti, Hálsfesti Helenu á
Smíðaverkstæðinu nýtt íslenskt
leikrit, Amma djöfull og í Kúlunni
brúðusýningin Pétur og úlfurinn.
Auk þess er verið að pakka leikmyndinni úr Pétri Gaut í gám fyrir
væntanlegar sýningar Þjóðleikhússins í Barbican leikhúsinu í
London.
Í Þjóðleikhúsinu er boðið upp á
fjölbreytt úrval leiksýninga þar
sem hver sýning markar sér þó sína
sérstöðu. Þar er hágæða list fyrir
öll skilningarvit sett í öndvegi samhliða ögrandi og áhættusamri
nýsköpun. Þar er boðið upp á vandaðar barna- og fjölskyldusýningar,
brúðusýningar og smábarnasýningar. Þar er boðið upp á unglingasýn-
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M¹TTARSTËLPA FORNGRÅSKRAR LEIKRITUNAR
3ÕNINGUM ER AÈ LJÒKA

ingar og umræður á eftir, fræðslupakka, fyrirlestra og málþing. En
þar er einnig og samhliða boðið upp
á léttvægari afþreyingu sem miðar
að notalegri kvöldstund fyrir þá
sem vilja njóta þess að sjá frábæra
listamenn fara á kostum og hlægja
og skemmta sér um leið.
Það er allt að gerast í Þjóðleikhúsinu!“

Sagan Misery við Austurvöllinn
Von sjálfstæðra leikhópa sem
starfa án fastrar aðstöðu, sem
ýmist er leigð, gefin eða veitt fyrir
lágt endurgjald, er að tekjurnar af
miðasölu dugi fyrir gjöldum. Opinberir styrkir ef gefast eru þá fyrir
undirbúningi, sem annars er unninn í sjálfboðaliðavinnu. Um þessar mundir eru sýningar í boði milli
sextíu og áttatíu árlega. Þá eru
ekki taldar með sýningar á vegum
skóla og félagasamtaka eða áhugamannafélaga. Allt talið er þetta
gríðarlegt framboð og hart keppst
um athygli þeirra sem vilja fara í
leikhús og borga fyrir það.
Ekkert bendir til að sá hópur
minnki. Nýja hópa sem erfiðari
eru í taumi verður að ná í með
verkum sem virðast henta meira
fyrir þá, popp og rokksöngleiki.
Það sem á viðmiðun er kallað leikhús fyrir ungt fólk. Sem er þegar
að er gáð innantómur frasi, rétt
eins og hinn „við viljum ungt fólk
í leikhúsið“. Leikhúsmenn standa
aldrei við dyrnar og læra að
þekkja gesti sína, þeir eru með
nefið ofan í kassanum, sminkinu
eða launaumslaginu sínu.
Það er áhugaverð sem Studio 4
ræðst í: gamalt leikhús sem endaði sína daga rétt eftir 1970 með
aldarfjórðungssögu, besta stað í
bænum, blandaðan rekstur. Það
heimtar nýja umgengni, annan
svip: liðið sem kemur hert af búsi
og spítti kl. 1 eftir miðnætti er
annað en liðið sem vill vera komið
heim kl. 23. En þá verður til dæmis
að þrífa húsið reglulega, gólf, borð
og handrið.
Verkið, Misery eftir Stephan
King, sem valið er gæti tekið
sneið af kökunni sem ekki er hirt:

spennuverk sjást hvergi, Ólafía
var talin mikið aðdráttarafl þar til
Stórfengleg afsannaði það, en hér
er reynt að búa til leikhús með
áherslu á vandaða skemmtun með
sterkum og þekktum kröftum.
Með öðrum orðum fetuð sú slóð
sem Leikfélag Íslands og Loftkastalinn troðu síðast og Leikfélag
Akureyrar hélt inn á undir stjórn
Magnúsar Geirs með góðu tilleggi
frá sveit og borg. Það hefur lengi
verið skoðun undirritaðs að nauðsyn væri á leikhúsi hér á landi sem
væri rekið á algerum bisnissnótum til móts við Þjóðleikhúsið, LA,
LA og hópahroðið sem yfirleitt er
vanfjármagnað.
Hvernig tekst þá til? Handritið
ber þess glöggt merki að vera
samið fyrir allt annan miðil, miðla
væri nær að segja; hér vantar
gríðarlega mikið af því aukaefni
sem skrifleg frásögn gefur og
kvikmynd veitir með öðrum
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brögðum. Raunar er sýningin
skólabókardæmi hvar skilur milli
feigs og ófeigs í dramatískri frásögn. Hér vantar gríðarlega mikið:
bakland, vonir, framtíð, valdastaðan er bundin við líkamlegan vanmátt annars vegar sem kallar á
kyrrstöðu, og hinsvegar líkamlega
ógn sem í eðli sínu er líka kyrrstæð og vomandi - en gerir lítið.
Það kallar ekki margt á aksjón.
Ofan í kaupið eru átakasvæðin í
samræðunni frekar þröng.
Leikmynd og lýsing hjálpa lítið:
leikmyndin tætingsleg og skilaði
helst sundurgerð. Aftur á móti
sannar Lárus Grímsson hér endanlega að hann er maður til að
skrifa tónlist fyrir kvikmyndir.
Inn í alla sýninguna er lögð músík
sem hefði sómað sér vel í hvaða
spennumynd sem er.
Sviðsetningin
snýst
býsna
mikið kringum einn pól: Ólafíu
Hrönn. Henni tekst bærilega upp í
frekar þröngum stakki. Hún vinnur hlutverkið með útfærðum limaburði og hreyfingum, fasi og eintóna tali. Það er býsna sannfærandi
en ekki ógnandi. Valdimar Flygenring er bundinn við erfiðustu stöðu
leikara serm til er: liggur í rúmi
og leikur upp við dogg mestan tímann. Hann verður undarlega mikið
B í sviðsetningunni sem ætti í
raun að vera aðalatriðið. Það er
hann sem við eigum að finna til
með en ekki böðullinn.
Svo það næst ekki mikil spenna,
ekkert ris og áhorfendur voru hálf
ringlaðir í endann sem virtist vera
en var ekki. En svona er það:
Maður ríður ekki feitum hesti frá
öllum viðskiptum.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG
ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.
SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
m.a sem besta myndin

Gagnrýni. baggalútur.is

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

SÍMI 564 0000
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL kl. 1, 3.10, 5.20, 7.30 og 9.40
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 1, 3.10 og 5.20
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 8 og 10.55 B.I. 16 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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
LITTLE CHILDREN
NIGHT AT THE MUSEUM
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE
MÝRIN

kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 5.40 og 8
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ

kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
kl. 10.00 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 4 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Þorp í sviðsljósinu
þangað
aftur
Þorpið Durness í
með eiginkonu
skosku hálöndsinni Yoko Ono
unum
virðist
og
börnum
hafa slegið í gegn
þeirra tveimur.
á meðal aðdá„Þetta er ótrúenda
Johns
legt. Við erum
Lennon á netinu.
ótrúlega ánægð
Á heimasíðu
með viðbrögðin
þorpsins er sagt
og vonumst til að
frá
tengslum
Lennons
við */(. ,%../. "ÅTILLINN FYRRVERANDI EYDDI þeir sem skoði
síðuna
muni
þorpið og fyrir MÎRGUM SUMRUM Å ÖORPINU $URNESS
vikið hafa um
&2¡44!",!¨)¨!0 koma til norður
hálandanna
og
150
þúsund
sjá hvað það var sem snerti svona
manns kíkt á síðuna frá því á
við Lennon og veitti honum innmánudag. Aðeins 351 manneskja
blástur,“ sagði Durrand Macleod,
býr í þorpinu en svo gæti farið að
ferðamálastjóri í þorpinu.
ferðamannastraumur
þangað
ykist til muna, þökk sé síðunni.
Heimasíðan, www.northhighlandsscotland.com,
var
áður
Lennon eyddi sumarfríum
heimsótt af um 3.000 netverjum á
sinum í Durness frá níu til fjórtán
dag.
ára aldurs. Árið 1969 sneri hann

4ÅSKA OG TEIKNINGAR 3ÎRU
Listakonan Sara Gunnarsdóttir opnaði sýningu í
fataversluninni Kronkron
á dögunum. Stefán Svan
Aðalheiðarson verslunarstjóri sagði sýninguna vera
tilvalda á veggi Kronkron,
en búðin hefur hýst verk
ýmissa listamanna frá því
að hún var opnuð.
„Sara var búin að vera að vinna
tískuteikningar fyrir vinkonu
sína, Iðunni Andersen, sem er
fatahönnuður. Hún vann áfram í
þeim stíl, svo þessi verk eru svona
tengd tískuteikningum,“ sagði
Stefán. Sýningin stendur yfir til
16. febrúar.

+4 ¥ +2/.+2/. ¶AU )ÈUNN !NDERSEN +ATLA 2ËS 6ÎLUDËTTIR LISTAKONAN 3ARA
'UNNARSDËTTIR OG RNI ¶ORL¹KUR 'UÈNASON VORU K¹T MEÈ OPNUNINA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

,)34!+/.!. 3ARA 'UNNARSDËTTIR SÕNIR
TEIKNINGAR SÅNAR SEM EIGA ÕMISLEGT
SAMEIGINLEGT MEÈ TÅSKUTEIKNINGUM Å
+RONKRON TIL  FEBRÒAR

Gítarnámskeið - Einkatímar
Skráning stendur yﬁr Sími 581-1281
gitarskoli@gitarskoli.is • www.gitarskoli.is

4¥3+5'²2²!2 (UGRÒN RNADËTTIR
&!'52+%2!2 3TEF¹N 3VAN TÅSKUFAGURKERI

OG VERSLUNARSTJËRI +RONKRON OG ,INDA
,OESKOW SPJÎLLUÈU SAMAN

ANNAR EIGANDI +RONKRON HAFÈI EFLAUST
UM ÕMISLEGT AÈ TALA VIÈ FATAHÎNNUÈINA
SGRÅM -¹ &RIÈRIKSSON OG %YGLË -ARGRÁTI

&92)234! /' &!4!(®..5¨52 ¶AÈ

FËR VEL ¹ MEÈ FYRIRS¾TUNNI OG TÅSKUUNN
ANDANUM 3¾VARI «SKARSSYNI OG %YGLË
-ARGRÁTI EN HÒN SELUR FÎT UNDIR MERKINU
%YGLË Å +RONKRON

Flutt á sjúkrahús
Óskarsverðlaunaleikkonan Nicole Kidman
var flutt á sjúkrahús
eftir að hafa lent í
árekstri við tökur á
kvikmyndinni
The
Invasion.
Kidman, ásamt sjö
öðrum leikurum, var
síðar útskrifuð af
sjúkrahúsinu
og
reyndist enginn alvarlega slasaður. Leikkonan var að keyra Jagúarbifreið við tökur á
atriði með uppvakningum þegar óhappið
varð.
Kidman, sem er 39

ára, var í tvær
klukkustundir
á
sjúkrahúsinu
og
fór eftir það beint
aftur í vinnuna.
Mótleikari Kidman í myndinni er
enginn annar en
hinn nýi James
Bond, Daniel Craig.
Leikstjóri er Þjóðverjinn
Oliver
Hirschbiegel sem
m.a. hefur sent frá
sér hina vinsælu
Der
Untergang
.)#/,% +)$-!. «SKARS
VERÈLAUNALEIKKONAN VAR FLUTT sem fjallar um síð¹ SJÒKRAHÒS EFTIR AÈ HAFA
ustu daga Adolfs
LENT Å ¹REKSTRI
Hitlers.

SPARBÍÓ 450

kr
kr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum
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5 TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA

Frá leikstjóra The Last Samurai

EEEE

GOLDE GLOBE
EEEEE
EEEE
EEEE
BESTA
MYND ÁRSINS
FBL
TOPP5.IS
PANAMA.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

atburði.

FORELDRAR
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

2 TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

HJÁLPIN BERST AÐ OFAN
Frábær barna-og fjölskyldumynd
frá höfundi Stúart litla.

Ævintýraleg spenna og hasar

GOLDE GLOBE

kl. 3 - 6 - 9

FORELDRAR

kl. 4 - 6 - 8 - 10

BABEL

kl. 3 - 6 - 9

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 - 8

B.i.16

THE HOLIDAY

kl. 8:30

B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 3 - 6

B.i. 16

B.i.16

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3

Leyfð

1

5

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó
BLOOD DIAMOND

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

BESTA MYND ÁRSINS

2

TILNEFNING

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

TIL ÓSKARS

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

3

Stranger than Fiction

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND...

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:50

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

BLOOD DIAMOND

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:20 - 3:40

Leyfð

VEFURINN H... M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:50 - 6

FORELDRAR

kl. 8

Leyfð

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:30

Leyfð

CHARLOTTE´S.. M/-Ensk tal. kl. 3:50 - 6 - 8 - 10:10

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5:45 - 8

Leyfð

BABEL

kl. 8 - 10:40

B.i.16

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

THE PRESTIGE

TENACIOUS D IN...

kl. 10

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl. 5:40

B.i.12

kl. 5

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:30 - 3:40

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

kl. 2

Leyfð

FORELDRAR

kl. 6 - 8 - 10

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

kl. 1:30

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 5:50

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 4

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 8:30 - 10:50

BLOOD DIAMOND

kl. 5:30 - 8 - 10:50

BLOOD DIAMOND VIP

kl. 2 - 8 - 10:50

VEFURINN ... M/- Ísl tal

kl. 2 - 4:10 - 5:50

BABEL

kl. 8 - 10:50

BABEL VIP

B.i.16

B.i.12

kl. 8 - 10:30

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.
KÖLD SLÓÐ

kl. 2
kl. 10:15

Leyfð
B.i. 12

kl. 8 - 10:40

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:50

%NGAR STAKAR KONUR TAKK
Á ári hverju afhenda félagar kenndir við Gídeon
íslenskum skólabörnum
um 4.500 eintök af Nýja
testamentinu og á hótelum
landsins bregst sjaldan að
það merka rit liggi á náttborðshillum. Í félaginu eru
nú um 200 karlar en aðeins
um 70 konur enda fá þær
ekki aðgang nema þær séu
giftar félögum.
Sigurður Þ. Gústafsson, framkvæmdastjóri Gídeonfélagsins á
Íslandi, segir að félagið hafi afhent
rúmlega 330 þúsund bækur frá því
að fyrstu biblíurnar voru lagðar
inn á Hótel Borg árið 1949. Markmið félagsins er samkvæmt yfirlýsingu á heimasíðu þess að „ávinna
menn og konur fyrir Drottinn Jesú
Krist“ en hornsteinn þess er að
dreifa guðsorði sem félagsmenn
gera með líkum hætti og í þeim
rúmlega 180 löndum þar sem Gídeon hefur starfssemi.
Stærsti þáttur starfsins er að
heimsækja 10 ára gamla grunnskólanemendur og afhenda þeim
Nýja testamentið. „Við heimsækjum um 170 skóla á landinu,“ útskýrir Sigurður en 14 deildir eru starfræktar víða um land. „Með þeim
hefur okkur tekist að dreifa álaginu en sumar deildirnar þurfa þó að
ferðast meira en bæjarleið til að
sinna starfi sínu.“
Sigurður segir að Gídeonfélögum sé yfirleitt vel tekið í skólunum
en þar kynna þeir félagið sitt og
ritið en hann bendir á að félagsmenn reyni að gæta hlutleysis

&¡,!'  '®-,5- -%2' 3IGURÈUR ¶ 'ÒSTAFSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 'ÅDEONFÁLAGSINS

SEGIR AÈ AÈILD KVENNA AÈ FÁLAGINU HAFI EKKI VERIÈ MIKIÈ R¾DD

þegar kemur að kynningu á Nýja
testamentinu og telji sig ekki vera
að predika. „Skólarnir standa okkur
vel opnir. Auðvitað kemur fyrir,
sem er alveg skiljanlegt, að börnin
eru ekki tilbúin að taka við bókinni
en við höfum ekkert við því að
segja - það eru ekki allir sama sinnis. En það heyrir til undantekninga,“ segir hann. Félagsmenn hafa
vissar áhyggjur af þeirri umræðu
sem blossað hefur upp nýverið í
tengslum við trúarbragðafræðslu í
skólum að sögn Sigurðar. „Við
höfum heimsótt skólana í yfir
fimmtíu ár og höfum þar skapað
okkur sterkan sess. Okkur þætti
sárt ef lokað yrði á okkur.“
Starf Gídeonfélagsins hérlendis
er einsdæmi í heiminum að sögn
Sigurðar en hvergi þekkist innan
hreyfingarinnar að félögum hafi
tekist að dreifa ritum sínum með
jafn markvissum hætti. „Flestir
Íslendingar á aldrinum 10-63 ára
hafa fengið Nýja testamentið frá
okkur en Ísland er eina landið þar
sem tekist hefur að halda þessu við

&2¡44!",!¨)¨2«3!

í gegnum tíðina.“ Auk þess að gefa
bækur í skólum og fylgjast með því
að fyrrgreint rit sé á hótelherbergjum - en brögð eru að því að bækurnar hverfi, að sögn framkvæmdastjórans - afhenda félagar einnig
starfsfólki í heilbrigðisstéttum og
öldruðum trúarritið og kynna starf
sitt í kirkjum landsins.
Sigurður útskýrir að rúmlega
tvö hundruð karlar séu í félaginu
hérlendis en aðeins um sjötíu konur.
„Fjöldi þeirra takmarkast af því að
þær þurfa að vera giftar Gídeonfélögum,“ segir hann og bætir við
að hann geti ekki sagt að sú staðreynd hafi verið mikið rædd í félaginu en tekur undir að þetta skipulag
gæti talist svolítið gamaldags. „Við
erum limur í alþjóðlegri hreyfingu.
Starfsemi félagsins hófst árið 1899
og það er sama reglugerðin í gildi
um heim allan og henni erum við
náttúrlega háðir. Hingað til hefur
verið miðað við að það séu hjón í
félaginu en ekki stakar konur - ekki
einu sinni dæturnar.“

"2!$ 0)44 (JARTAKNÒSARINN

ÎFUNDAR ,EONARDO $I#APRIO
FYRIR HLUTVERKAVAL SITT AÈ
UNDANFÎRNU

sem hann hefur fengið góða dóma
fyrir hlutverk sitt í glæpamyndinni The Departed í leikstjórn
Martin Scorsese.
Pitt segist vera orðinn leiður á
að leika einhverja aumingja og
vill að karlmennskan verði
í fyrirrúmi á næstunni,
rétt eins og þegar hann
lék Tyler Durden í Fight
Club.
„Ég var í símanum
um daginn. Leo
hefur verið
að leika

SAMbio.is

SparBíó* — 450kr

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1:20 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF. OG Á AK.

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

KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Pitt öfundar DiCaprio
Hjartaknúsarinn Brad Pitt vill
leika karlmannlegri hlutverk í
framtíðinni og feta þannig sömu
slóðir og kollegi hans Leonardo
DiCaprio.
DiCaprio var nýverið tilnefndur sem besti leikarinn í
aðalhlutverki fyrir frammistöðu sína í spennumyndinni
Blood Diamond, auk þess

Skráðu þig á

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 2 Í ÁLFABAKKA

sterka karlmenn undanfarin ár og
ég spurði sjálfan mig: „Mig langar
að leika meira karlmenni.“ Síðan
lagði ég símann á og hugsaði:
„Lifðu bara eins karlmenni og þá
munu kvikmyndirnar fylgja í kjölfarið“,“ sagði Pitt, sem leikur í
Babel, sem er tilnefnd til
óskarsverðlauna sem besta
myndin.
,%/.!2$/ $)#!02)/ $I#APRIO

HEFUR FENGIÈ GËÈA DËMA FYRIR
HLUTVERK SÅN Å "LOOD $IAMOND
OG 4HE $EPARTED

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

SparBíó*

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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 ¶ETTA ERU MÎGULEIKARNIR
¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ LENDIR Å   EÈA  S¾TI SÅNS
MILLIRIÈILS OG ER ÖVÅ ÎRUGGT MEÈ AÈ SLEPPA VIÈ AÈ
SPILA VIÈ SIGURVEGARA HINS RIÈILSINS LÅKLEGA +RËATA
¥SLAND VERÈUR ALLTAF OFAR EN &RAKKLAND VERÈI ÖAU
JÎFN AÈ STIGUM EN 0ËLVERJAR ERU ALLTAF OFAR VERÈI
ÖEIR JAFNIR ¥SLENDINGUM 6ERÈI ¥SLAND 0ËLLAND
OG &RAKKLAND HINS VEGAR JÎFN ER ¥SLAND EFST EN
0ËLLAND NEÈST 3IGUR ¹ ¶JËÈVERJUM G¾TI
F¾RT ÅSLENSKA
LIÈINU SIGUR Å
RIÈLINUM
EN EINUNGIS EF
0ËLVERJAR
TAPA
STIGUM GEGN
3LËVENÅU

SPORT FRETTABLADIDIS

Var skipað að rífa áhorfendur með
¥SLENSKU MARKVERÈIRNAR
"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON
OG 2OLAND 6ALUR %RADZE
FËRU HAMFÎRUM Å 'ERRY
7EBER HÎLLINNI Å G¾R "IRKIR
VARÈI RÒMLEGA  SKOT
FRAMAN AF LEIK OG 2OLAND
LEYSTI HANN SÅÈAN AF HËLMI
UNDIR LOKIN OG HREINLEGA
LOKAÈI MARKINU
&RAMMISTAÈA ÖEIRRA FÁLAGA ER
EIN EFTIRMINNILEGASTA FRAMMISTAÈA
ÅSLENSKRA LANDSLIÈSMARKVARÈA Å H¹A
HERRANS TÅÈ
b¶ETTA VAR MJÎG FÅNT Å DAG ¶ETTA VAR FR¹B¾R
SIGUR ÖËTT SPILAMENNSKAN HAFI EKKI ALLTAF
VERIÈ UPP ¹ ÖAÈ BESTA EN VIÈ UNNUM VEL
FYRIR ÖESSUM SIGRI ¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ

SEGJA ANNAÈ m SAGÈI "IRKIR
¥VAR MJÎG HËGV¾R EN
HANN VILDI SEM MINNST
GERA ÒR EIGIN FRAMMI
STÎÈU 6AR HËGV¾RÈIN
UPPM¹LIÈ (ANN VAR
Å GRÅÈARLEGRI
STEMN
INGU

ALLAN LEIKINN OG ÎSKRAÈI OG DANSAÈI MEÈ
¹HORFENDUM
b¡G ER MJÎG S¹TTUR VIÈ MÅNA FRAMMISTÎÈU
OG ÖAÈ SEM MEIRA ER Ö¹ VAR ÁG N¹L¾GT ÖVÅ
AÈ VERJA FLEIRI BOLTA ¡G VAR EKKI AÈ GERA
NEINA VITLEYSU OG ER MJÎG S¹TTUR VIÈ SJ¹LFAN
MIG ¶AÈ VAR GËÈVINUR MINN 3IGURÈUR
"RAGASON HANDBOLTAMAÈUR HJ¹ ¥"6 INNSK
BLM SEM SAGÈI VIÈ MIG AÈ ÁG ¾TTI AÈ RÅFA
¹HORFENDUR MEIRA MEÈ OG ÁG HELD AÈ ÖAÈ
HAFI TEKIST ¹G¾TLEGA ¶AÈ VAR Å ÖAÈ MINNSTA
FR¹B¾R STEMNING Å HÎLLINNI OG GRÅÈARLEGA
GAMAN AÈ SPILA HÁR Å DAG m SAGÈI "IRKIR ¥VAR
'UÈMUNDSSON BROSMILDUR AÈ LOKUM EN
EF HANN HELDUR UPPTEKNUM H¾TTI Å N¾STU
LEIKJUM ¹ ¥SLAND GËÈA MÎGULEIKA ¹ AÈ
KOMAST LANGT

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

$AGUR MARKVARÈANNA
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-ÎRK ¥SLANDS SKOT  ,OGI 'EIRSSON  
3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON   'UÈJËN
6ALUR 3IGURÈSSON   «LAFUR 3TEF¹NSSON 
 !LEXANDER 0ETERSSON   -ARKÒS -¹NI
-ICHAELSSON   2ËBERT 'UNNARSSON   3IG
FÒS 3IGURÈSSON   6IGNIR 3VARSSON   SGEIR
®RN (ALLGRÅMSSON   
6ARIN SKOT "IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON  2OLAND
6ALUR %RADZE 
(RAÈAUPPHLAUP  'UÈJËN  !LEXANDER 2ËBERT
,OGI
&ISKUÈ VÅTI  3NORRI  6IGNIR ,OGI «LAFUR !LEX
ANDER 2ËBERT
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 3LËVENÅU 3IARHEI 2UTENKA  *URE .ATEK
 $AVID 3PILER  -ILADIN +OZLINA  :ORAN *OVICIC
 -ATJAZ -LAKAR  "OSTJAN +AVAS  -ATJAZ "RU
MEN  :ORAN ,UBEJ  $RAGAN 'AJIC 
6ARIN SKOT "ENO ,APAJNE  'ORAZD 3KOF

(RAÈAUPPHLAUP 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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Birkir Ívar Guðmundsson og Roland Valur Eradze sýndu stórbrotin tilþrif í leik
Íslands og Slóveníu í gær og vörðu Ísland í átta liða úrslit HM.
(!.$"/,4) Strákarnir okkar eru
komnir í átta liða úrslit á HM. Það
varð ljóst er liðið lagði Slóveníu
með einu marki, 32-31, í svakalegum spennuleik í Gerry Weber-höllinni. Íslensku markverðirnir –
Birkir Ívar Guðmundsson og
Roland Valur Eradze – áttu stórkostlegan leik og þeir eiga mestan
heiður í sigrinum.
Fyrri hálfleikur byrjaði frekar
brösuglega hjá strákunum en
Alfreð byrjaði með Birki í markinu og bæði Guðjón Valur og Logi
Geirsson voru í byrjunarliðinu en
þeir meiddust báðir gegn Pólverjum.
Slóvenar skoruðu fyrstu tvö
mörk leiksins en þá fór íslenska
liðið í gang. Vörnin small og Birkir
byrjaði að verja eins og berserkur. Fyrir vikið komu hraðaupphlaupin og ekki leið á löngu þar til
Ísland var komið með fjögurra
marka forystu, 9-5.
Eins og áður hjá íslenska liðinu
missti það niður drjúgt forskot
eftir að hafa komist í vænlega
stöðu en reif sig upp á ný og Ísland
leiddi með tveim mörkum í leikhléi, 17-15.
Síðari hálfleikur fór ekki vel af
stað hjá Íslandi og áður en varði
voru Slóvenar búnir að jafna, 2121. Þá tók íslenska liðið kipp eins
og venjulega. Birkir datt í stuð á
nýjan leik og þegar tíu mínútur
lifðu leiks var Ísland með mjög
vænlega stöðu, 29-24.
Þá urðu leikmenn stressaðir og
fóru að glata boltanum hvað eftir
annað. Slóvenar gengu á lagið og
minnkuðu forskotið jafnt og þétt.
Þeir minnkuðu muninn í eitt
mark, 32-31, þegar tvær mínútur
lifðu leiks og fór þá um fjölmarga
Íslendinga í höllinni. Síðustu tvær
mínútur leiksins eru einhverjar

.'¨)2 3IGFÒS 3IGURÈSSON OG 3NORRI

3TEINN 'UÈJËNSSON FAÈMAST Å LEIKSLOK
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3IGFÒS 3IGURÈSSON

Roland á oftar
að fá tvær
(!.$"/,4) „Við vorum klaufar í

dag að hleypa þeim inn í leikinn
en þetta hafðist sem betur fer,“
sagði línutröllið Sigfús Sigurðsson, sem var geysilega ánægður
með markverðina í liðinu.
„Ég held að Roland ætti oftar
að fá tveggja mínútna brottvísun
því þá ver hann allt sem á markið
kemur. Það er léttari pressa á
okkur eftir þennan leik og það
verður æðislegt að mæta Þjóðverjunum,“ sagði Sigfús. p HBG

3VERRE !NDREAS *AKOBSSON
 ,)¨! ²23,)4). 429''¨ 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON OG 3VERRE *AKOBSSON FAGNA HÁR

SIGRI ¹ 3LËVENUM EN MEÈ HONUM KOMST ¥SLAND Å  LIÈA ÒRSLIT

þær mest spennandi í manna
minnum og má segja að Roland
Valur Eradze hafi bjargað íslenska
liðinu með frábærri markvörslu
þegar útileikmenn virtust vera að
fara á taugum.
Sigurinn var svo sannarlega
sætur og leikmenn geta verið
stoltir af eigin frammistöðu. Áður
hefur verið minnst á markverðina
en frammistaða Loga Geirssonar
var aðdáunarverð; hann skoraði
frábær og mikilvæg mörk og það
sárþjáður. Snorri stýrði leik liðs-

&2¡44!",!¨)¨0*%452

ins af myndarbrag og gaman var
að sjá innkomu Markúsar.
Það verður áhugavert að fylgjast með strákunum gegn Þýskalandi í dag og vonandi að þeir nái
að blómstra í þeirri frábæru
umgjörð sem verður í kringum
leikinn.

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
SKRIFAR FR¹ $ORTMUND
HENRY FRETTABLADIDIS

Mamma kvartar
undan spennu
(!.$"/,4) „Þetta hafðist en alltaf

þurfum við að búa til spennu. Ég
skil ekki af hverju. Mamma er
búin að kvarta yfir þessu meðal
annars,“ sagði brosmildur Sverre
Andreas Jakobsson eftir leik.
„Við vissum að þetta yrði jafnt
en við höfðum þetta á viljanum.
Ég var sannfærður um að við
myndum vinna. Markmiðinu var
náð þannig að við erum kátir.“
HBG
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Frábær íslenskur sigur
Íslenska liðið byrjaði leikinn í
gær gífurlega vel og leikmenn
voru virilega heitir. Liðið spilaði
6-0 vörn sem virkaði mjög vel
með Birki sterkan fyrir aftan.
Liðið var ógnandi, spilaði góða
vörn og beytti hraðaupphlaupunum grimmt. Sóknarlega gekk boltinn hratt og liðið skapaði sér fín
færi. Logi var sjóðheitur og spilaði fyrri hálfleikinn virkilega vel.
Þegar hann fékk síðan hvíldina
kom Markús sterkur inn.
Það komu alls sjö mörk úr
stöðu rétthentu skyttunnar í fyrri
hálfleiknum sem er mjög gott en
það sama er því miður ekki hægt
að segja um hægri vænginn. Þar
spilaði Óli allan hálfleikinn og lét
boltann fljóta vel en skot-ógnin
var engin og þar munar um minna.

Snorri stjórnaði sóknarleiknum
vel auk þess að eiga sjálfur fín
skot og gerði fimm mörk úr jafnmörgum skotum. Nokkur vandræðagangur var með stöðu línumanns þar sem þrír skiptust á að
leysa stöðuna. Vignir leysti Sverre
af um tíma í vörninni vegna
tveggja brottrekstra þess síðarnefnda en voru nokkuð mislagðar
hendur og misnotaði meðal annars tvö góð færi.
Seinni hálfleikurinn hófst svipað og sá fyrri og hafði íslenska
liðið frumkvæðið þó Slóvenar hafi
ekki verið langt undan. Eftir að
hafa spilað 6-0 vörn sýndi Alfreð
ákveðin klókind með því að breyta
í 5+1 vörn á Rutenka sem hafði
fram að því verið allt í öllu í leik
Slóvena. Með því náðum við betri

tökum á leiknum og virtist sigurinn vera okkar þegar tíu mínútur
voru eftir. Þá hófst æsispennandi
kafli þar sem markverðir beggja
liða voru í aðalhlutverki.
Slóvenar söxuðu smátt og
smátt á forskotið og ef ekki hefði
verið fyrir frábæra markvörslu
Rolands undir lokin hefði leikurinn eða stig hugsanlega tapast.
Niðurstaðan þó sætur og sanngjarn sigur.
Liðið í heild sinni á allt það
besta skilið fyrir frammistöðu
sína. Leikmenn sýndu að liðið á
svo sannarlega heima meðal átta
bestu. Allt annað var að sjá til Óla
í seinni hálfleik og var hann ógnandi þó öll skot hefðu ekki ratað í
netið. Snorri hélt uppteknum
hætti í seinni hálfleik og spilaði af

yfirvegun. Að öllum ólöstuðum
var Logi þó besti sóknarmaður
liðsins, gríðarlega ógnandi og
fylginn sér.
Bestu leikmenn Íslands voru
þó markverðirnir tveir. Birkir var
frábær allan leikinn og þegar
hann fór aðeins að þreytast í lokin
kom Roland sterkur inn. Liðið er
nú öruggt í átta liða úrslitin og fer
þangað ásamt Þjóðverjum, Frökkum og Pólverjum. Spurningin er
einungis í hvaða sæti við lendum
en það kemur í ljós eftir leikinn
gegn Þjóðverjum.
Liðið er nú komið þangað sem
við vissum að það gæti náð, nú er
bara spurningin hvort það komist
enn lengra og nái sínum besta
árangri á HM til þessa. Liðið hefur
alla burði til þess.
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Svona þekki ég mig
(!.$"/,4) „Þetta heppnaðist vel
og maður getur leyft sér að brosa
núna. Það var allt inni í dag og
svona þekki ég mig best,“ sagði
stórskyttan Logi Geirsson, sem
átti frábæran leik og það sárþjáður.
„Ég er að drepast í öxlinni og
í raun alveg einhentur. Ég get
lítið notað vinstri öxlina, bara

Gíslasyni landsliðsþjálfara eftir
sigurinn á Slóvenum og ekki nema
von þar sem Ísland er komið í átta
liða úrslit á HM.
„Þetta var svakalega sætt og
hrikalega mikilvægt. Það snerist
allt um þennan leik og hann urðum
við að vinna. Ég er rosalega stoltur af strákunum,“ sagði Alfreð,
sem var pínu svekktur að hafa
ekki getað hvílt lykilmenn meira
en raun bar vitni en hann hrósaði
þó Markúsi sérstaklega fyrir sína
innkomu.
„Ég var gífurlega ánægður með
innkomu Rolands undir lokin þar
sem hann hreinlega lokaði markinu á þeim tíma sem Birkir var
byrjaður að gefa eftir þótt hann
hafi einnig varið frábærlega,“
sagði Alfreð, sem tók vel á því á

hliðarlínunni rétt eins og venjulega. Því var eðlilega spurt hvort
hann væri ekki búinn á taugum?
„Nei, blessaður vertu. Það er þetta
sem heldur manni gangandi. Ég
get samt ekki neitað því að mér
fannst síðustu tíu mínúturnar helvíti langar,“ sagði Alfreð og glotti.
Ísland mun í dag berjast um
toppsætið í riðlinum gegn Þjóðverjum og sviðið sem bíður leikmannanna er ekki ónýtt. Troðfull
tólf þúsund manna höll í leik gegn
heimamönnum.
„Það er allt með Þjóðverjum í
þessum leik og það er gott að þurfa
ekki að fara í leikinn undir mikilli
pressu. Ég mun spila þeim óþreyttari meira í þeim leik og það verður
gaman að taka á Þjóðverjunum,“
sagði Alfreð Gíslason.
p HBG

Þjálfaranámskeið ÍSÍ

(!.$"/,4) Það var létt yfir Alfreð

Helgina 2-4. feb. heldur Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands þjálfaranámskeið 1a í
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal. Námskeiðið hefst kl. 17.00 á föstud., gildir
jafnt fyrir allar íþróttagreinar og er opið öllum 16 ára og eldri. Skráning fyrir
1. feb. á linda@isisport.is Samskonar námskeið verður haldið í íþróttahöllinni á
Akureyri 9. og 10. feb. nk. Allar nánari uppl. á vidarsig@isisport.is og 460-1467.
Frekari upplýsingar má finna á

www.isi.is

Þjálfari 1b, í Rvk 16.-18. feb. og á Akureyri 23.-24. feb.
Þjálfari 1c í Rvk 2.-4. mars og á Akureyri 9.-10. mars

Fjarnám í þjálfaramenntun ÍSÍ!
Þjálfaramenntun ÍSÍ

Síðustu mínúturnar
voru mjög langar

en urðu frá að hverfa. „Þeir vita
hverjir þeir eru.“ p HBG

Reykjavík og Akureyri
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Landsliðsþjálfarinn var í skýjunum eftir leikinn:

)..  ,¥.5 ,OGI 'EIRSSON GEFUR INN ¹
LÅNUNA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Þjálfaranámskeið 1a

&2!- -%¨ 9++52 !LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI ER ALLTAF ¹ FULLRI FERÈ ¹ HLIÈARLÅN

UNNI (ANN VAR S¹TTUR Å LEIKSLOK Å G¾R

rétt til þess að styðja við boltann.
Öxlin er mjög bólgin. Ég vildi
samt ekki að þeir vissu að ég
væri meiddur því þá ráðast þeir
á meiðslin. Ég tók því armbeygjur og annað í upphituninni,
aðeins að „feika“ þetta,“ sagði
Logi og glotti út í annað. Hann
vildi tileinka leikinn feðgum sem
komu til Þýskalands á dögunum

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands býður upp á fjarnám í þjálfaramenntun og hefst
kennslan 12. febrúar nk. Námið er almennur hluti 1. stigs menntunarinnar og tekur
8 vikur. Það er öllum opið 16 ára og eldri, gildir jafnt fyrir allar íþróttagreinar og er
metið til tveggja eininga í framhaldsskólum. Allar frekari upplýsingar gefur sviðsstjóri
Fræðslusviðs í síma 460-1467 eða á vidarsig@isisport.is
Frekari upplýsingar má finna á

www.isi.is

Námskeiðsgjald er kr. 22.000, innifalin námskeiðsgögn
Skráning á linda@isisport.is fyrir fim. 8. feb. nk.
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(EFUR HREINLEGA FARIÈ ¹ KOSTUM ¹ HEIMSMEISTARA
MËTINU Å HANDKNATTLEIK SEM FER FRAM Å ¶ÕSKALANDI

6AR SLAGSM¹LAHUNDUR Å 2ÅGA
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Landsliðsmaðurinn Alexander Petersson hefur unnið hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar með frammistöðu sinni á heimsmeistaramótinu í handknattleik sem fer fram í Þýskalandi þessa dagana. Í spjalli við Henry Birgi Gunnarsson talar Alexander meðal annars um
lífið í Lettlandi og hversu sæll hann sé að hafa komist til Íslands því líf hans var á rangri braut áður en hann kom hingað til lands.

A

skylda hans hafði takmörkuð fjárráð gat hún aldrei heimsótt Alex
þann tíma sem hann bjó á Íslandi.

lexander Petersson
er 26 ára gamall
drengur sem er
fæddur og uppalinn
í höfuðborg Lettlands, Ríga. Þar bjó
hann allt til 18 ára aldurs er menn
frá Gróttu/KR fengu Alex, eins og
hann er kallaður, til að koma til
Íslands. Það átti eftir að reynast
mjög góð ákvörðun fyrir þennan
ljúfa og einlæga dreng því líf hans
hefur batnað með hverju ári síðan
og í dag segist hann vera hamingjusamur maður sem eigi fátt
skylt með þeim manni sem hann
var áður en hann kom til Íslands.
„Ég var í svolitlu rugli. Var
meðal annars í klíku í Ríga og alltaf að slást við mann og annan.
Framtíðin var ekki björt á þessum
tíma. Ágúst Jóhannsson, þáverandi þjálfari Gróttu/KR, og Björgvin Barðdal stjórnarmaður komu
til Lettlands og voru að leita að
leikmönnum. Ég var þá að æfa
með landsliðinu og þeir tóku eftir
mér. Í kjölfarið buðu þeir mér að
koma til Íslands og ég ákvað að
láta slag standa enda hafði ég litlu
að tapa,“ sagði Alexander en aðlögunin tók sinn tíma og honum leið
lengi vel mjög illa.

+VADDI FJÎLSKYLDUNA MEÈ T¹R Å AUG
UNUM
„Ég fór samt til Lettlands og hitti
fólkið mitt. Það var verulega erfitt
að fara aftur til Íslands eftir mína
fyrstu heimsókn til Lettlands. Ég
yfirgaf fólkið mitt með tár í augunum. Mér leið það illa og ég var
að fara aftur í umhverfi sem mér
leið ekki nógu vel í. Ég ákvað samt
að bugast ekki,“ sagði Alex og
leyndi sér ekki á látbragði hans að
minningarnar voru ekki góðar.
Eftir að Alexander varð atvinnumaður í handbolta í Þýskalandi
hefur fjölskylda hans komist
reglulega í heimsókn, sem honum
finnst gott.
Alex var orðinn 23 ára gamall
þegar hann gerði samning við
þýska
úrvalsdeildarfélagið
Düsseldorf. Þá var hann orðinn
stjarna í íslensku handboltalífi þar
sem hann fór á kostum með liði
Gróttu/KR. Hann hafði tekið ótrúlegum framförum á stuttum tíma
á Íslandi og þjálfarar hans á
Íslandi segja það eljusemi hans og
aga að þakka.

&YRSTA ¹RIÈ VAR ALVEG HR¾ÈILEGT
„Fyrsta árið á Íslandi var rosalega
erfitt. Ég var óreyndur ungur
drengur sem vissi lítið um lífið og
var staddur í öðrum heimi þar sem
voru margar hindranir á borð við
tungumálavanda. Þetta fyrsta ár
var alveg hræðilegt fyrir mig.
Næsta ár kom vinur minn til mín
og þá leið mér strax betur.“
Alexander á tvö systkini, eitt
eldra og eitt yngra. Hann segir að
það hafi verið erfitt að yfirgefa
fjölskyldu sína og þar sem fjöl-

&JÎLSKYLDAN ER MÁR ALLT
„Þá var ég líka kominn með
íslenska kærustu og það var miklu
auðveldara að flytja til Þýskalands
en nokkurn tímann til Íslands,”
sagði Alex brosmildur en unnusta
hans, Eivor Pála Blöndal, spilaði
handbolta með Val á sama tíma og
Alex var að spila með Gróttu/KR.
Þau eiga einn son sem heitir Lúkas
Jóhannes Blöndal Petersson og er
tæplega þriggja ára gamall.
„Samanborið við fyrsta árið
mitt á Íslandi er allt annað auð-

velt. Það er yndislegt að eiga góða
konu og barn og ég veit að ég verð
aldrei einn. Fjölskyldan skiptir
mig öllu. Svo á ég allt í einu fullt af
peningum og get keypt hvað sem
mér sýnist. Ég er reyndar lélegur
með peninga og aldrei kunnað að
fara með þá. Eivor hefur hjálpað
mér mikið á því sviði,“ sagði Alex
og hló dátt.

,ÅFIÈ BREYST MIKIÈ
„Líf mitt hefur svo sannarlega
breyst mikið og ég sé ekki eftir
því að hafa komið til Íslands á
sínum tíma og yfirgefið það líf
sem ég var að lifa í Ríga. Ég veit
ekki hvað hefði orðið um mig ef ég

hefði búið áfram í Lettlandi. Ég
var á rangri braut í lífinu og hafði
ekki hugmynd um hvað yrði um líf
mitt. Ég var skapheitur ungur
maður og erfiður í samskiptum.
Ég hef breyst mikið sem persóna á
þessum tíma en í dag er ég hamingjusamur,“ sagði Alex af einstakri einlægni.
Áður en hann kom til Íslands
tók Alex handboltann ekki alvarlega. „Ég mætti samt á æfingar
því þjálfarinn var alltaf að hringja
í mig og krefjast þess að ég mætti.
Hann sagði að ég hefði mikla hæfileika og mætti ekki gefast upp.
Hann sagði alltaf við mig að ég
gæti náð langt en ég tók það ekki

®&,5'52 !LEXANDER 0ETERSSON ER ËSTÎÈVANDI ÖEGAR HANN KEMST ¹ FULLA FERÈ
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alvarlega á þeim tíma,“ sagði Alex
sposkur en þessi ágæti þjálfari
vissi greinilega sínu viti enda er
Alex einn besti hægri hornamaður
heims í dag og er þess utan í
stöðugri framför.

«LI 3TEF¹NS ER ¹TRÒNAÈARGOÈIÈ MITT
Alex fór frá Düsseldorf eftir tvö
góð ár þar sem hann hélt áfram að
taka
stórstígum
framförum.
Grosswallstadt var liðið sem
hreppti Alex og hann skrifaði síðasta sumar undir samning við
félagið sem gildir til ársins 2008.
Alex sagði að stærri félög hefðu
haft samband við sig en vildi ekkert um það tala þar sem ekkert
væri í hendi fyrr en búið væri að
skrifa undir pappírana. Ekki er
ólíklegt að það sé félag landsliðsþjálfarans Alfreðs Gíslasonar,
Gummersbach, enda hefur Alfreð
hrifist af Alex eins og allir sem
með honum fylgjast. Þeirri kenningu er þó kastað fram án nokkurra sannana.
„Að sjálfsögðu hef ég metnað
til að spila með stærri liðum en
Grosswallstadt. Draumurinn er að
leika í Meistaradeildinni og fá
meiri reynslu svo ég geti orðið
betri leikmaður,“ sagði Alex, sem
sagði það mjög sérstakt að byrja
að leika með íslenska landsliðinu.
Hans fyrsta stórmót var HM í
Túnis árið 2005 en þá hafði hann
verið íslenskur ríkisborgari í þrjú
ár.
„Ég var pínu stressaður að
leika við hlið Óla því hann hafði
verið mitt átrúnaðargoð sem ég
leit upp til og hafði gert lengi. Ég
játti öllu sem hann sagði og reifst
aldrei við hann. Það var skemmtileg reynsla sem ég gleymi seint,“
sagði þessi ljúfi strákur frá
Ríga.
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$ROGBA UM 3HEVCHENKO

Þarf að gefa
boltann meira
&«4"/,4) Didier Drogba segir að

Andriy Shevchenko, félagi sinn
hjá Chelsea, þurfi að spila meira
fyrir liðið.
„Hann var keyptur hingað
fyrir háa fjárhæð og virðist ætla
að reyna að réttlæta þau kaup
með mörkum, en þar af leiðandi
gefur hann boltann mjög lítið,“
sagði Drogba en Shevchenko var
keyptur á 30 milljónir punda.
„Það er gaman að geta gefið en
þegar ég geri það þá vil ég fá
eitthvað til baka. Það er pláss
fyrir tvo í sókninni og við erum
ekki keppinautar heldur samherjar,“ sagði Drogba.
EGM

Wayne Rooney skoraði bæði mörk Manchester United þegar liðið vann 2-1 sigur
á Portsmouth í ensku bikarkeppninni í gær. Watford sló West Ham út 1-0.
&«4"/,4) Wayne Rooney skaut
Manchester United áfram í ensku
bikarkeppninni í gær eftir að hafa
komið inn á sem varamaður. Liðið
tók á móti Portsmouth og var staðan markalaus þar til Rooney braut
ísinn á 77. mínútu og skoraði síðan
stórglæsilegt mark stuttu síðar.
Portsmouth náði að minnka muninn í 2-1 en það kom of seint og er
United komið áfram í fimmtu
umferð bikarsins.
West Ham féll úr leik í gær
þegar liðið tapaði 0-1 fyrir Watford en bæði lið eru í botnbaráttu
úrvalsdeildarinnar. Bobby Zamora átti sláarskot þegar aðeins
mínúta var eftir af leiknum en
eftir það gekk erfiðlega hjá West
Ham að skapa sér marktækifæri.
Anthony McNamee skoraði eina
mark leiksins skömmu fyrir hálfleik þegar hann nýtti sér mistök
markvarðarsins Roy Carroll.
„Okkur gekk erfiðlega að skapa
okkur færi en svekktastur er ég
með þetta ódýra mark sem við
fengum á okkur,“ sagði Alan
Curbishley,
knattspyrnustjóri
West Ham, að leik loknum.

2//.%9 +OM -ANCHESTER 5NITED TIL

BJARGAR Å G¾R MEÈ TVEIMUR MÎRKUM EFTIR
AÈ HAFA KOMIÈ INN ¹ SEM VARAMAÈUR
./2$)# 0(/4/3'%449

Adrian Boothroyd, stjóri Watford, sagðist vera stoltur af sínu
liði. „Við höfum nú unnið tvo leiki
í röð og vonandi verða þeir fleiri.
Ég tel ólíklegt að við tökum tvenn-

una en vonandi erum við komnir í
gang.“
Leroy Lita skoraði tvö mörk
fyrir Reading sem vann Birmingham 3-2 og er því komið áfram.
Birmingham er í toppbaráttu 1.
deildar en liðið vann 5-1 sigur á
Newcastle í síðustu umferð. Dave
Kitson kom Reading yfir með sínu
fyrsta marki í langan tíma eftir
aðeins þrjár mínútur en sigur liðsins var nánast aldrei í hættu.
Birmingham minnkaði muninn í 32 á lokamínútunni. Brynjar Björn
Gunnarsson lék ekki með Reading
vegna meiðsla en Ívar Ingimarsson spilaði allan leikinn að vanda.
Úrvalsdeildarlið
Middlesbrough gerði aðeins jafntefli gegn
2. deildarliði Bristol City 2-2 eftir
að hafa náð tveggja marka forystu.
„Við vorum góðir í fyrri hálfleik og áttum að skora fleiri mörk.
Leikur liðsins í seinni hálfleik
hrundi og City nýtti sér það,“ sagði
Gareth Southgate, knattspyrnustjóri Middlesbrough, að leik loknum en liðin þurfa nú að mætast að
nýju.
EGM

5NDANÒRSLITALEIKIR "IKARKEPPNI ++¥ OG ,ÕSINGAR FARA FRAM Å DAG OG ¹ MORGUN

Tvíhöfði í Grindavík í kvöld
+®2&5"/,4) Það verður hart tek-

ist á í Röstinni í Grindavík í dag
þegar heimamenn freista þess
að komast með bæði karla- og
kvennalið sín í Laugardalshöllina annað árið í röð.
Karlaliðið, sem varð bikarmeistari í fyrra, tekur á móti ÍRingum í seinni leiknum sem hefst
klukkan 19.15 en á undan mun

kvennaliðið fá Íslandsmeistara
Hauka í heimsókn en stelpurnar
byrja að spila klukkan 17.00.
Kvennalið Grindavíkur og
Hauka hafa mæst þrisvar sinnum
í vetur og hefur Haukaliðið unnið
alla leikina. Karlalið Grindavíkur
hefur verið í vandræðum á sama
tíma og ÍR-ingar hafa spilað vel og
margt hefur breyst síðan að

Grindavík vann öruggan 32 stiga
sigur í deildarleik liðanna í
október.
Hinn undanúrslitaleikur karla
fer einnig fram í kvöld þegar
Hamar/Selfoss tekur á móti
Keflavík klukkan 19.15 í Hveragerði. Kvennalið félaganna mætast síðan í Keflavík á morgun.
ËËJ

3)'2) &!'.!¨ 3ERENA 7ILLIAMS VANN
ÎRUGGLEGA ÒRSLITALEIK OPNA ¹STRALSKA
MEISTARAMËTSINS Å TENNIS
./2$)#0(/4/3'%449

/PNA ¹STRALSKA MËTIÈ

Serena Williams fékk gullið
4%..)3 Það var Serena Williams

sem sigraði í kvennaflokki á Opna
ástralska meistaramótinu í
tennis. Hún lagði Mariu Sharapovu örugglega í úrslitaviðureigninni í fyrrinótt. Fyrir mótið
var Williams í 81. sæti heimslistans en búast má við því að hún
taki nú stórt stökk upp listann
eftir að hafa unnið Sharapovu, 6-1
og 6-2.
Þetta er í áttunda sinn sem
Williams vinnur sigur í stórmóti
og í þriðja sinn sem hún sigrar á
Opna ástralska. „Fólk hefur talað
um að ég væri búin að vera sem
tennisspilari en ég vona að ég
hafi þaggað niður í því fólki í
dag,“ sagði Williams.
EGM
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PSAA9E-0PP043N5
TOSHIBA SATELLITE A100-998
Intel® Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA TrueBrite
NVIDIA® GeForce™ Go 7600
- up to 512MB Hypermemory
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
200GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 5 - 1
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ System og
SRS® WOW
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Vökvaþolið lyklaborð
HD to go - mobile High Definition viewing
Rafhlöðuending 2:45 (Mobile Mark™)
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og
varahlutum
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Xbox 360 core vél
og 1 leikur
Xbox 360 full system vél og
2 leikir
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TOSHIBA SATELLITE U200-198
Intel® Core 2 Duo T5500
12.1” Wide XGA skjár
- upplausn 1280 x 800
Intel 945GM Calistoga skjákort
512MB DDR Minni
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Kortalesari 4 - 1
BlueTooth
SRS® TruSurround XT™ technology
Vökvaþolið lyklaborð
Shock resistant magnesium alloy chassis
3D Shock resistant Harður diskur
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

8dgZ'9jd

";ng^g`gV[i^cc
*`aj``jhijcYV c\
"G V[]aÂjZcY^

;^c\gV[VgVaZhVg^

H#B#6#G#I
jg
";ng^ggn\\^Â
"=VgÂjgY^h`
6j`^c\V\cVkZgcY
'%% Ãg{ÂaVjhicZi
"I^aÄ¨\^cYV
"BZÂIdh]^WVJ

<7

6Á:>CH

&!-@<

5.871
5.871
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

18. 999

Flakkari fylgir!
PX1267E-1G32
TOSHIBA 320GB USB2.0
Afritaðu gögnin þín!

12.999
*Vaxtalaust

12 mán.

155.988
Staðgreitt



 JANÒAR  35..5$!'52

 6!, +),-%2

6)¨ 4+)¨ 3«,6%)' '¥3,!$«44)2 6),, +/-! 0!2)3 (),4/. ¥ "2!4 #!-0

&¾DDUR Å ,OS !NGELES  DESEMBER  (ANS LEIK
FERILL HËFST ¹ SVIÈI OG ENN Å DAG KEMUR HANN
AF OG TIL FRAM Å LEIKSÕNINGUM +VIKMYNDA
FERILL HANS HËFST  MEÈ MYNDINNI 4OP
3ECRET ÖAR SEM HANN FËR ¹ KOSTUM OG SÎNG
MEÈAL ANNARS SJ¹LFUR Å MYNDINNI ¶AÈ VAR
ÖË EKKI FYRR EN  SEM HANN SLË
ALMENNILEGA Å GEGN EN ÖAÈ VAR FYRIR
FRAMMISTÎÈU SÅNA SEM *IM -ORRISON
Å MYNDINNI 4HE $OORS 3ÅÈAN Ö¹
HEFUR HANN MEÈAL ANNARS BRUGÈIÈ
SÁR Å HLUTVERK %LVIS 0RESLEY OG
"ATMAN (ANN LÁK Å 4HE 3AINT 
SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ 

%++) -)33! !&

Vandræðaunglingar á öræfum
.ÅU UNGLINGAR SEM ALLIR ERU BÒNIR AÈ GEFAST UPP ¹ ¶EIR BLËTA
DREKKA SL¹ST OG RÅFAST VIÈ FORELDRA SÅNA OG ALLA AÈRA SEM EINHVERJU
VITI VILJA KOMA FYRIR Ö¹ &ORELDRARNIR ERU
¹ BARMI TAUGA¹FALLS OG ¹KVEÈA AÈ GERA
EITTHVAÈ Å M¹LINU (VERT ER SVARIÈ .Ò
"RAT #AMP AUÈVITAÈ 5NGLINGUNUM ER
KOMIÈ FYRIR HJ¹ NOKKRUM LEIÈBEINEND
UM Å ËBYGGÈUM .ORÈUR !MERÅKU ¶AU
F¹ ÒTBÒNAÈ TIL GÎNGU OG ÖURFA AÈ FYLGJA
STRÎNGUM REGLUM OG KOMAST EKKI UPP
MEÈ NEITT MÒÈUR
¶ETTA ER NOKKURN VEGINN LÕSINGIN ¹
NÕJUM Ö¹TTUM SEM HËFU GÎNGU SÅNA
¹ 3IRKUS FYRIR NOKKRUM VIKUM ¡G VERÈ
AÈ VIÈURKENNA AÈ ÁG HEF GERT MÁR
FAR UM AÈ HORFA ¹ ÖESSA Ö¾TTI ENDA
UM SKEMMTILEGA FÁLAGSLEGA TILRAUN
AÈ R¾ÈA 4EL BARA NOKKUÈ LÅKLEGT AÈ
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 (- STOFAN
 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK ¥SLANDS GEGN ¶ÕSKALANDI Å MILLIRIÈLI

 (- STOFAN
 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK 3P¹NVERJA OG +RËATA Å MILLIRIÈLI
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UPPBYGGJANDI ,ÅKLEGA EKKI EN SAMT FREISTAST
MAÈUR TIL AÈ HORFA 3VONA ER LÅFIÈ
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6INS¾LASTI SPENNUÖ¹TTUR 3TÎÈVAR  SÅÈUSTU
¹RIN OG MARGFALDUR 'OLDEN 'LOBE OG
%MMY VERÈLAUNAHAFI SNÕR AFTUR Å SJÎTTU
Ö¹TTARÎÈINNI SEM SÎGÈ ER SÒ MEST SPENN
ANDI TIL ÖESSA TJ¹N M¹NUÈUM EFTIR AÈ
SÅÈUSTU Ö¹TTARÎÈ LAUK HEFUR *ACK "AUER
HEFUR VERIÈ HEIMTUR ÒR HELJU "ANDARÅKJA
FORSETI N¹ÈI SAMKOMULAGI VIÈ KÅNVERSK
STJËRNVÎLD UM AÈ SKILA HONUM AFTUR TIL
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HRYÈJUVERKA¹R¹S %N ÖEIR SEM *ACK "AUER ÖEKKJA VITA AÈ HANN ER EKKI ÖANNIG
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ËGNA LÅFI ALLRA ÅBÒA ,OS !NGELES OG JAFNVEL MANNKYNSINS ALLS
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Å SÎMU GILDRU +OMP¹S VAR VALINN
SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS ¹ SÅÈUSTU
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Varð ekki heimsfræg poppstjarna

...fær Siv Friðleifsdóttir, sem
skokkar af lífs og sálar kröftum með rapptónlist Eminem
dúndrandi í eyrunum og er
þannig til fyrirmyndar fyrir
fólk á öllum aldri.
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4ILKYNNT VAR HVERJIR FENGJU ÒTHLUTAÈ
RITLAUNUM ÒR RITHÎFUNDASJËÈI FYRIR
HELGI OG EINS OG GENGUR SK¹LA SUMIR
Å KAMPAVÅNI EN AÈRIR ERU MEÈ BÎGG
UM HILDAR !LLS FENGU  ÒTHLUTAÈ
RITLAUNUM ALLT FR¹ ÖREMUR M¹NUÈ
UM TIL ÖRIGGJA ¹RA ¶RÅR HÎFUNDAR F¹
RITLAUN Å JAFNMÎRG ¹R SLAUG *ËNS
DËTTIR "RAGI «LAFSSON OG 3IGURÈUR
0¹LSSON «F¹AR KANËNUR
F¹ RITLAUN Å EITT ¹R ÖAR
¹ MEÈAL %INAR -¹R
'UÈMUNDSSON 'YRÈIR
%LÅASSON (ALLGRÅMUR
(ELGASON )NGIBJÎRG
(ARALDSDËTTIR +RISTÅN
«MARSDËTTIR OG 3JËN
 LISTA YFIR Ö¹ SEM F¹ RITLAUN Å H¹LFT ¹R
KENNIR ÕMISSA GRASA ¶AR ERU HÎFUND
AR ¹ BORÈ VIÈ !NDRA 3N¾ -AGNASON
'ERÈI +RISTNÕJU 'UÈRÒNU (ELGA
DËTTUR OG 3TEF¹N -¹NA &¹ UNGSK¹LD
F¹ ÒTHLUTAÈ ÒR RITHÎFUNDASJËÈI +RIST
ÅN %IRÅKSDËTTIR F¾R RITLAUN
Å SEX M¹NUÈI Å ¹R OG ÖAU
¶ËRDÅS "JÎRNSDËTTIR OG
3ÎLVI "JÎRN 3IGURÈSSON
F¹ B¾ÈI LAUN Å ÖRJ¹
M¹NUÈI
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 &RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN
 -AGNÒS 2AGNARSSON
 %GGERT -AGNÒSSON

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
!LLT BARA ROSALEGA GOTT
!UGNLITUR
"L¹R SKILST MÁR
3TARF
,EIKARI FRAMLEIÈANDI OG LEIKSTJËRI
&JÎLSKYLDUHAGIR
'ËÈIR
(VAÈAN ERTU
²R  2EYKJAVÅK
%RTU HJ¹TRÒARFULLUR
.EI EN ÁG TRÒI ¹ DRAUGA
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
%VERYBODY ,OVES 2AYMOND OG SK¹KSKÕRINGARÖ¹TT
URINN
5PP¹HALDSMATUR
¥SLENSKT LAMB OG ÅTALSKAR ËLÅFUR
&ALLEGASTI STAÈUR

¥SLAND SÁÈ ÒR LOFTI
I0OD EÈA GEISLASPILARI
I0OD
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
!È VERA MEÈ SKEMMTILEGU FËLKI Ö¹ SÁRSTAKLEGA SYNI
MÅNUM
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È VERA MEÈ LEIÈINLEGU FËLKI
(ELSTI VEIKLEIKI
¡G ER ËÖREYJUFULLUR OG F¾ STÎÈUGT NÕJAR HUGMYNDIR
(ELSTI KOSTUR
¡G ER ËÖREYJUFULLUR OG F¾ STÎÈUGT NÕJAR HUGMYNDIR
(ELSTA AFREK
3ONUR MINN
-ESTU VONBRIGÈIN
!È HAFA EKKI ORÈIÈ HEIMSFR¾G POPPSTJARNA
(VER ER DRAUMURINN
!È N¹ LENGRA

(VER ER FYNDNASTUR
FYNDNUST
¶AÈ ER SONUR MINN
(VAÈ FER MEST Å
TAUGARNAR ¹ ÖÁR
¶RÎNGSÕNI
GR¾ÈGI OG HROKI
(VAÈ ER MIKIL
V¾GAST
6ELFERÈ
BARNA Å
ÎLLUM
HEIMINUM
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3TARF SEM KREFST
N¹KV¾MNI OG VANDVIRKNI
„Einhver þarf að gera þetta.
Reyndar eru þetta ekki algeng þrif
en kannski má líka segja að þau
séu allt of algeng,“ segir Einar
Már Gunnlaugsson hjá hreingerningaþjónustunni Þveglinum. Einar
tekur að sér það vandasama verk
að þrífa íbúðir eftir andlát og eftir
því sem Fréttablaðið kemst næst
er fyrirtækið það eina sem býður
upp á slíka þjónustu.
Þessi þjónusta er mörgum hulin
og fæstir vildu eflaust þurfa að
nýta sér hana. Einar segir að yfirleitt setji fjölskyldudeild lögreglunnar sig í samband við hann.
Enda sé starfið nánast óhugsandi
fyrir ættingja, sérstaklega ef andlátið er sviplegt eða um sjálfsmorð
er að ræða. „Stundum er einfaldlega ekki hægt að leggja þetta á
ættingjana og þá erum við kallaðir
til,“ útskýrir hann.
Einar segist finna fyrir miklu
þakklæti þegar hann kemur á staðinn en viðurkennir að þeir þurfi að
fara varlega að fólki. „Starfið
krefst mikillar nákvæmni og vandvirkni,“ útskýrir hann. „Aðstandendur vilja ekki sjá nein ummerki
og því verður að vanda til verksins,“ segir hann. „Við reynum að
láta lítið fyrir okkur fara og yfirleitt fara aðstandendur burt á
meðan, enda getur þetta bæði
verið sársaukafullt og erfitt ferli,“
segir Einar.
Hann hefur verið lengi að. Byrjaði fyrst á þessu samfara námi en
faðir hans, Gunnlaugur Gunnarsson, stofnaði fyrirtækið árið 1969.
Einar hefur nú tekið við fyrirtækinu og hefur sinnt þessu vandasama verki frá árinu 1980.
Þrátt fyrir mikla reynslu segir
hann að stundum komi aðstæðurnar honum í opna skjöldu. „Þetta er
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sérstaklega erfitt þegar ungt fólk
fer,“ segir Einar. „Ég tel mig vera
kominn með breitt bak en viðurkenni líka að ég hef fengið draumfarir út af starfinu,“ bætir hann
við.
Einar segir oft erfitt að þurfa
að rukka fyrir þjónustuna og það
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hafi komið fyrir að þeir hafi hreinlega sleppt því. Farið þá með reikninginn til lögreglunnar. „Við reynum að vera eins sanngjarnir og við
hugsanlega getum,“ útskýrir hann
og telur að þetta ætti að eiga sér
sinn stað inni í almannatryggingum.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Keppast um hylli starfsfólksins
Starfsmenn fréttastofu Stöðvar 2
hafa síðustu daga notið góðs af
baráttu vakstjóranna Hauks Holm
og Loga Bergmanns Eiðssonar um
hylli þeirra. Haukur vildi þó ekki
kannast við að raunverulegrar
baráttu væri þörf. „Ég nýt óskoraðrar hylli fréttastofunnar, Logi
er bara að reyna að troða sér inn,“
sagði hann léttur í bragði, enda
kært á milli fréttamannanna
tveggja og baráttan háð í góðu
gamni.
Leikurinn hófst fyrir um tíu
dögum síðan, þegar Logi mætti til
vinnu með það sem Haukur sagði
hafa verið útrunnin lakkrísrör upp
á vasann. „Ég vildi gleðja hann
með því að leika aðeins við hann
með þessum hætti og fór að gefa
nammi líka,“ sagði Haukur.
Síðastliðið
mánudagskvöld
hafði Logi svo hvítvín meðferðis
við mikinn fögnuð samstarfsmanna, en Haukur segir af og frá
að hann hafi þar með náð undir-

tökunum í leiknum. „Nei, ég bauð
til dæmis upp á utanlandsferð á
miðvikudaginn. Ferð til London og
gistingu fyrir einn,“ sagði Haukur
hreykinn. „Að vísu var það ekki á
minn kostnað, og það þarf að vinna
svolítið í leiðinni,“ bætti hann við.
Þegar Fréttablaðið talaði við
Hauk var hann að búa sig undir að
færa baráttuna yfir á annað svið.
„Logi var að stæra sig af einhverju
heimabökuðu brauði, en ég benti
honum á það að maðurinn lifði
ekki af brauðinu einu saman, hann
þyrfti líka kærleika og væntumþykju. Þannig að tilboð mitt til
starfsmanna í dag verður það. Ég
er að fara að senda út tilkynningu
um að vaktstjóri bjóði upp á faðmlag,“ sagði Haukur. „Ég ætla að
snúa af þeim vegi efnishyggju og
græðgi sem hann er að innleiða
hérna á þessum vinnustað og fara
að hlúa að innri og varanlegri
verðmætum.“
Logi Bergmann vildi ekki
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meina að Haukur færi með sigur
af hólmi í keppninni. „Ég held að
þetta sé allt að koma hjá mér.
Haukur er líka svolítið að nota
hluti sem koma upp í hendurnar á
honum,“ sagði Logi. Hann hafði þó
ekki gert upp við sig hvort starfs-

menn ættu von á faðmlögum frá
honum líka. „Ég veit það ekki, en
þessu er ekki lokið enn að minnsta
kosti. Ég er í smá fríi núna en svo
kem ég sterkur inn aftur, ég veit
að Haukur er órólegur,“ sagði Logi
sposkur.
SUN
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Áfram Ísland

H

vað sem mönnum finnst nú
um stefnu Frjálslynda flokksins verður það ekki af honum tekið
að það lýsir pólitískri kænsku að
ala á andúð á útlendingum á meðan
landsliðið í handbolta keppir við
sveitta kalla frá Slóveníu, Póllandi
og Túnis. Finni þjóðernisbelgingur
nokkurn tímann hljómgrunn er
það á augnablikum sem þessum.

¶!5 eru teljandi á fingrum annarrar handar skiptin sem ég hef
handleikið handbolta. Ég hef enga
ástríðu fyrir þessum leik. Mér
finnst samt gaman að horfa á
landsleiki, aðallega út af stemningunni sem myndast. Í sjálfu sér
er meira spennandi að fylgjast
með fólki horfa á landsleik en
leiknum sjálfum: uppnæmir þulir
ljá flogakenndu sprikli markmanna ljóðræna reisn í lýsingum
sínum, mæður með börn á brjósti
nota orðbragð sem fær verstu sjómenn til að roðna og jafnvel jafnlyndustu
skattalögfræðingar
missa stjórn á sér og misþyrma
húsgögnum í tilfinningarúsinu.
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¡' samgleðst vissulega þegar ég
frétti að okkar mönnum gangi vel
en það snertir mig hins vegar ekki
á nokkurn hátt þegar þeir tapa.
Forherðing
mín
gagnvart
óvelengni landsliðins er þó ekki
sprottinn af rætni. Hún helgast af
því að árum saman var ég lélegasti
leikmaður
körfuknattleiksliðs
Harðar á Patreksfirði. Á þeim
árum var eins gott að byggja
sjálfsmynd sína á öðru en árangri í
kappleikjum.
¡' er alinn upp við að tapa frá
blautu barnsbeini, mér er það svo
gott sem eðlislægt. Ekki svo að
skilja að mér þyki það slæmt,
þvert á móti. Ég get varla ímyndað
mér óöfundsverðara hlutskipti og
vonlausara en að vera tapsár
Íslendingur. Mig minnir meira að
segja að ég hafi lesið einhvers
staðar að í hindúasið trúi menn að
verstu skúrkarnir endurholgist
sem slíkir.
-%4.!¨!2,%93) mitt er engan

veginn bundið við íþróttir, það nær
til lífsskoðana heilt á litið, stjórnmálaþátttöku, seiglu í launakarpi
og samningaumleitunum í bankanum. Líf án athugasemda og gengur
snurðulaust fyrir sig. Guð forði
mér frá því að taka slaginn og
halda að ég eigi eftir að standa
með pálmann í höndunum, það
væri til að æra óstöðugan að elta
ólar við slíkt.

345.$5- er sagt að maður eigi
að vona það besta en búast við því
versta. Ég læt mér seinni hluta
þessa spakmælis duga.
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