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Viltu slást í hó
pinn?

TM er að fjölga
starfsmönnum
og fjölhæfu
í hugbúnaðargerð
m hugbúna
félagsins. Nú
ðarsérfræðingi
fróðleiksfús
leitum við að
sem jafnfram
og þjónustu
hressum
t er útsjónars
lipur.
amur,
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Stútfullt blað af
atvinnuauglýsingum

Við hugbúnaða
rgerð
hugbúnaðarlausna TM starfar öflugur og
samhentur hópur
framtíðarinn
af Java, DB/2,
sérfræðinga
iSeries, Eclipse/RADar, auk þessa að viðhalda
sem vinnur af
eldri kerfum.
, Tomcat, SQL,
Starfssvið:
Umhverfið okkar ástríðu að sköpun
RPG, Lotus Notes
samanstend
og Cognos.
ur meðal annars
Um er að ræða
fjölbreytt og
skemmtileg
og samskiptum
t starf við þróun
við kjarnakerfi.
framsækinn
a hugbúnaða
Hæfniskrö
fur:
rlausna TM sem
byggja á veflausnum
// Þekking og
reynsla af Java
eða öðrum
// Þekking og
hlutbundnum
reynsla af vefforritun
forritunarm
álum
Umsóknarfrestur
um
,,Hugbúnaðargerð” starfið er til og með
15. febrúar
á tölvupóstfa
2007. Umsækjend
Farið er með
ngið starf@tmhf
allar umsóknir
ur eru beðnir
.is.
að senda umsóknir
sem trúnaðarmá
Brynjólfur Gunnarsson
l.
merktar
, brynjolfur@
tmhf.is, veitir
frekari upplýsingar
Tryggingamiðst
um
öðin
starfið.
er framsækið
veita

góða þjónustu
fyrirtæki sem
á mannlegum
býður starfsfólki
undir kröfum
nótum þar sem
sínu góða vinnuaðstöðu.
og væntingum
þörfum hvers
viðskiptavina
Hjá TM starfar
og eins er mætt
og hluthafa
120 manna
af sanngirni.
og koma fram
samhentur hópur
Það er keppikefli
af heiðarleika
sem hefur það
og einlægni.
starfsmanna
IÐSTÖÐIN
markmið að
/ Aðalstræti
Tryggingamiðst
6 / 101 Reykjavík
öðvarinnar að
standa
/ Sími 515 2000
/ www.trygginga
midstodin.is
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Er ekki máli›
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í Straumsvík

Viltu starfa
fyrir 18. febrúar
á fjölbreyttum
?
vinnusta›
starfsmanna
og tilheyra
í sumar? Vi›
skem til
h
Vi›
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Formaður Kraftlyftingasambandsins tekinn með stera

3ÎNG FYRIR FJÎLMIÈLAFËLK
'ARÈAR 4HËR #ORTES KOM
FRAM ¹ FJÎLMENNUM EN
LOKUÈUM TËNLEIKUM Å
,ONDON
&«,+ 

Lögregla fann rúmlega 30 þúsund steratöflur við húsleit á föstudag. Jón Gunnarsson, fráfarandi formaður
Kraftlyftingasambands Íslands, var handtekinn í kjölfarið en hluti efnanna fannst á heimili hans. Aðalfundur félagsins fór fram í fyrrakvöld og þar bauð hann sig ekki aftur fram til trúnaðarstarfa í þess þágu.

,EIKLISTIN ¹
ËSTÎÈUGUM STAÈ
,EIKARINN 'ÅSLI 0ÁTUR
(INRIKSSON HEFUR SAGT
UPP SAMNINGI SÅNUM
HJ¹ ,! OG TEKST
¹ VIÈ DAUÈSFALL
FÎÈUR SÅNS

,®'2%',5-, Lögreglan fann rúm-

lega 30 þúsund steratöflur og
ambúlur við húsleit á heimili í
Reykjavík og víðar á föstudagsmorgun. Meðal annars var leitað í
líkamsræktarstöð í borginni.
Jón Gunnarsson, 48 ára, var handtekinn í kjölfarið. Hann var þá formaður
kraftlyftingasambands
Íslands (KRAFT).
Aðalfundur KRAFT var á föstudagskvöldið. Jón bauð sig ekki
aftur fram til trúnaðarstarfa. Að
sögn Jóhönnu Kristjánsdóttur, sem
tók við formennsku í félaginu,

6)¨4!, 

&INNUR FYRIR HINNI KÎLDU
HÎND DAUÈANS
¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON LEIKARI
OG SPAUGARI FAGNAÈI FERTUGSAFM¾LI
HEIMA HJ¹ SÁR Å G¾R

komu tíðindin á óvart. Hún hafi
kallað nýja stjórn félagsins saman í
gær, laugardag, til að ræða málið.
„Við getum ekki borið ábyrgð á
einstaka félagsmönnum. Hann
hefur ekki endurnýjað félagsgjöld
sín þannig að tæknilega er hann
ekki í félaginu lengur. Ég er ekkert
að gefa yfirlýsingu með eða á móti
sterum. Það er enginn sem er
hlynntur lyfjum í neinu íþróttafélagi en ég vil ekki vera að rýra
mannorð nokkurs manns,“ segir
Jóhanna.
Að sögn Ásgeirs Karlssonar,

yfirmanns fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu,
er þetta með því mesta magni af
sterum sem haldlagt hefur verið í
einu máli frá upphafi. Fyrr í mánuðinum fundu tollverðir í Reykjavík yfir 13 þúsund ólöglegar steratöflur faldar innan um annan
varning á vörubretti í Reykjavíkurhöfn. Því hafa um 50 þúsund steratöflur og tengd efni fundist það
sem af er ári.
Ásgeir segir ekki hægt að segja
til um styrkleika efnanna sem
stendur. „Þetta mál er bara nýkom-

"RESKUR H¹RGREIÈSLUMAÈUR

Nautasæði nýtt
sem hárnæring

4¥-!-«4 

TTUNDA
S¾TIÈ ¹ (-

(2'2%)¨3,! Hárgreiðslumaður í

Knightsbridge-hverfinu í London
býður viðskiptavinum sínum upp
á nýstárlega næringarmeðferð
þar sem sæði úr nautum leikur
stórt hlutverk.
Hárgreiðslumaðurinn, Hari
Salem, blandar vökva unnum úr
próteinríkum plönturótum við
sæðið og nuddar blöndunni í hár
viðskiptavinarins eftir þvott. Þá
er blöndunni leyft að síast inn í
hárið og að lokum þurrkað.
„Ég hef lengi leitað að svona
lífrænni og próteinríkri vöru því
það er einmitt það sem hárið
skortir þegar það er þurrt,“ segir
Salem. „Sæðið er kælt fyrir
notkun og lyktar ekki illa. Það
gerir hárið yndislega mjúkt og
þykkt.“
SH

¥SLAND TAPAÈI Å
G¾R FYRIR 3P¹NI
OG LENTI ÖVÅ
Å ¹TTUNDA
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MEÈ STRÎNDUM ¡L NORÈAN OG
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ið upp og það tekur sinn tíma að fá
niðurstöður úr efnagreiningu. En
við ætlum að þetta sé allt meira og
minna steralyf.“
Jóni var sleppt eftir yfirheyrslu.
Ekki þótti þjóna rannsóknarhagsmunum að halda honum lengur.
Ekki er enn vitað hvort fleiri tengist málinu. Grunur er um að efnin
hafi verið ætluð til sölu. Misnotkun
og sala á sterum fellur undir lyfjalög og viðurlög við slíkum brotum
eru ekki jafn hörð og við fíkniefnabrotum. Ekki náðist í Jón Gunnarsson í gærkvöld.
ÖSJGAR  SJ¹ SÅÈU 

Blaðið

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

6)¨3+)04) Miðað við verðbólgu og
stýrivexti ættu Íslendingar að
kasta krónunni, segir Steve Forbes í viðtali við Fréttablaðið í
dag.
Forbes gagnrýnir efnahagsstjórn Íslendinga harðlega. Hann
leggur til að evra eða dalur verði
tekin upp í stað krónunnar. Því
fylgi meiri stöðugleiki. Öðrum
kosti ættu Íslendingar að skipta
um æðstu menn Seðlabankans,
„því þeir vita ekki hvað þeir
gera“.
Forbes segist hlakka til að
koma til Íslands, sem geti státað
af afburðavexti síðustu árin, þrátt
fyrir verðbólguna.
Í viðtalinu ræðir Forbes einnig
um komandi forsetakosningar í
Bandaríkjunum, en hann telur að
Hillary Clinton verði forsetaefni

34%6% &/2"%3 (INN ÖEKKTI RITSTJËRI &OR
BES TÅMARITSINS OG FYRRVERANDI FORSETA
FRAMBJËÈANDI HELDUR FYRIRLESTUR ¹ (ËTEL
.ORDICA N¾STA ÖRIÈJUDAGSKVÎLD
&2¡44!",!¨)¨!&0

demókrata. Það hefði skelfilegar
afleiðingar í för með sér fyrir
hagkerfi Bandaríkjanna, segir
hann.
Forbes hyggst ekki sækjast

eftir að verða forsetaefni repúblikana, en það hefur hann gert
tvívegis, fyrst árið 1996 og aftur
árið 2000. Þess í stað haldi hann
sig nú til hlés og reyni að hafa
áhrif á umræðuna.
Hann lýsir hrifningu sinni á
gríðarlegum vexti bandaríska
hagkerfisins og spáir því að
Bandaríkin haldi yfirburðastöðu
sinni á alþjóðavelli næstu tuttugu
til fjörutíu árin. „Ég held að í fyrirsjáanlegri framtíð verði Bandaríkin ofurveldi heimsins, en það
er auðvitað ómögulegt að segja til
um hvað verður eftir tuttugu,
fjörutíu ár.“
Forbes er ekki hrifinn af stríðinu í Írak og áhrifum þess á hagkerfið. „Stríðið er samt afar lítill
hluti hagkerfisins.“
KËÖ  SJ¹ SÅÈU 

 6%446!.') .OKKRIR SEM Å BÅLUNUM
VORU LEITUÈU SJ¹LFIR TIL L¾KNIS
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2EYNDI AÈ FORÈA AFTAN¹KEYRSLU

Tvennt á spítala
eftir árekstur
3,93 Karlmaður og kona á þrítugs-

aldri voru flutt á sjúkrahús í
Reykjavík eftir harðan árekstur
tveggja jeppa á Biskupstungnabraut í Grímsnesi á sjötta tímanum
í gær. Þau munu ekki vera
alvarlega slösuð.
Fimm voru í öðrum jeppanum
og þrír í hinum og voru hin slösuðu
hvort í sínum bílnum. Hluti hópsins
leitaði sér læknisaðstoðar sjálfur.
Annar jeppinn reyndi að forða
aftanákeyrslu með því að fara yfir
á öfugan vegarhelming og lenti þá
á bíl sem kom úr hinni áttinni. Sjö
umferðaróhöpp urðu í umdæmi
lögreglunnar á Selfossi í gær.
SH
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Ómar, er þetta leikur einn?
b.EI Å ÖESSU LEIKRITI ERU ALLIR INNI ¹
SVIÈINU ALLAN TÅMANN OG ÖETTA ER
ANDLEGA EINS OG AÈ SPILA TVÎFALDAN
HANDBOLTALEIKm
«MAR 2AGNARSSON ¾FIR NÒ FYRIR HLUTVERK
Å NÕJUM DRAMATÅSKUM SÎNGLEIK (ANN
HEFUR EKKI STIGIÈ ¹ LEIKSVIÈ  ¹R EN ÖYKIR
STANDA SIG MEÈ MIKILLI PRÕÈI

-IKILL MUNUR ¹ AFSTÎÈU KYNJA

Konur kjósa
frekar til vinstri
34*«2.-, Mikill munur er á
afstöðu karla og kvenna í þeim
skoðanakönnunum sem gerðar
hafa verið á fylgi flokkanna fyrir
kosningar til Alþingis í vor, að
sögn Einars Mar Þórðarsonar
stjórnmálafræðings.
Samkvæmt nýjustu könnun
Capacent ætla 63 prósent karla að
kjósa Sjálfstæðisflokk, Framsóknarflokk eða Frjálslynda, en
ekki nema 40 prósent kvenna. Að
sama skapi ætlar helmingur
kvenna að kjósa Samfylkinguna
eða Vinstri græna en aðeins 36
prósent karla. Einar Mar segir
muninn aðallega ráðast af því
hvort konur séu í forsvari fyrir
flokkana.
SH

2²33.%3+)2 3.*«+!2,!2 &ËLKI ER R¹È
LAGT AÈ L¹TA ÖAÈ VERA AÈ BYGGJA SNJËKARLA
ÒR LITSNJËNUM ¶ESSIR STANDA Å -OSKVU
&2¡44!",!¨)¨!0

-ENGUN Å 3ÅBERÅU

Marglit og daunill snjókoma
2²33,!.$ !0 Björgunarsveitir

hafa verið sendar til Omsk-héraðs
í Síberíu eftir að illa þefjandi,
marglitur snjór féll á um 100
ferkílómetra svæði fyrr í vikunni.
Omsk-hérað er um 2.250 km
austur af Moskvu. Þar féll gulur,
grænn og appelsínugulur snjór á
miðvikudag. Að sögn talsmanna
rússneska almannavarnaráðuneytisins var hann jafnframt
daunillur og olíukenndur. Reynt
verður að komast að orsakavaldinum, en veðurfræðingar röktu
hina menguðu úrkomu til
grannríkisins Kasakstans. Þótt
beðið væri niðurstaðna úr
rannsóknum á sýnum virtist
íbúum ekki stafa bráð hætta af
hinum litskrúðuga snjó.
AA

,®'2%',5&2¡44
4EKINN ÎLVAÈUR ¹ 
,ÎGREGLAN ¹ %GILSSTÎÈUM STÎÈVAÈI Å
FYRRAKVÎLD ÎKUMANN FYRIR AÈ AKA ¹ 
KÅLËMETRA HRAÈA ÖAR SEM H¹MARKS
HRAÈI ER  KÅLËMETRAR ¹ KLUKKUSTUND
¥ LJËS KOM AÈ MAÈURINN VAR ÎLVAÈUR Å
ÖOKKABËT (ANN VAR SVIPTUR ÎKURÁTT
INDUM ¹ STAÈNUM

2%9¨!2&*®2¨52
&¹ EKKI SV¾ÈI TIL UMR¹ÈA
6ÁLHJËLAMENN F¹ EKKI UPPFYLLTA ËSK
SÅNA UM AÈ F¹ TIL UMR¹ÈA SV¾ÈI VIÈ
'R¾NAFELL Å 2EYÈARFIRÈI TIL AÈ STUNDA
ÖAR MËTORKROSS 5MHVERFISR¹È &JARÈA
BYGGÈAR SAGÈI ÖAÈ ÖVÅ MIÈUR EKKI
H¾GT ÖAÈ SEM ÖAR V¾RI ÒTIVISTARSV¾ÈI
OG VATNSVERNDARSV¾ÈI V¾RI MJÎG
N¹L¾GT 3KOÈA ¹ ÎNNUR SV¾ÈI Å SAM
R¹ÈI VIÈ VÁLHJËLAKLÒBBINN
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 DAUÈIR KALKÒNAR Å %NGLANDI SÕKTIR AF (. AFBRIGÈI FUGLAFLENSUVEIRUNNAR

9FIRDÕRAL¾KNIR

Fuglaflensa staðfest í Englandi

Engar sérstakar
ráðstafanir hér

,/.$/. !0 Staðfest hefur verið að
2.500 kalkúnar sem drápust á alifuglabúi í Suffolk á Englandi á
fimmtudag voru sýktir af H5N1afbrigði fuglaflensuveirunnar, en
sú veira getur borist í menn og
dregið þá til dauða.
Þetta er í fyrsta sinn sem H5N1afbrigðið greinist í alifuglum á
Bretlandseyjum, en í mars í fyrra
fannst veiran í dauðri álft í Skotlandi og var þá tugþúsundum fugla
slátrað. Um 160 þúsund fuglar til
viðbótar eru í búinu og verður
þeim öllum fargað til að koma í
veg fyrir að veiran berist víðar.
Talsmenn fyrirtækisins sem á búið
fullyrtu í gær að ómögulegt væri

að kjöt af sýktum fuglum hefði
komist í verslanir.
Kalkúnabúið hefur verið girt af
og bændum í nágrenni búsins
hefur verið fyrirskipað að halda
alifuglum innandyra. Vegatálmum
hefur verið komið upp og verið er
að undirbúa leit að veirunni á
nálægum búum.
Starfsmönnum búsins voru
boðin lyf á borð við Tamiflu og þeir
sem störfuðu þar að slátrun klæddust hlífðarbúningum. Veirufræðingur hjá breskum heilbrigðisyfirvöldum áréttaði þó í gær að ólíklegt
væri að menn smituðust af veirunni og að ekkert benti til þess að
hún gæti smitast með mat.
SH

&5',!&,%.3! Halldór Runólfsson

35&&/,+ +ALKÒNABÒIÈ ÖAR SEM FUGLA
FLENSAN GREINDIST HEFUR VERIÈ GIRT AF OG
B¾NDUM Å N¹GRENNI VERIÈ SKIPAÈ AÈ
HALDA ALIFUGLUM INNANDYRA

Líkur á mannskaða
má minnka stórlega

yfirdýralæknir segir að líklega
verði ekki gripið til neinna
sérstakra ráðstafana hér á landi
vegna fuglaflensunnar sem upp er
komin í Bretlandi. „Viðbragðsnefnd Landbúnaðarstofnunar mun
hittast á mánudag og fara yfir
stöðuna. Við sjáum hvaða fréttir
verða komnar af þessu þá.“
Að sögn Halldórs eru engir
farfuglar á þessu svæði í Bretlandi sem koma til Íslands, auk
þess sem þeir byrji ekki að koma
til landsins fyrr en þegar líður á
febrúar. „Þetta er inni á alifuglabúi sem gerir það líklegra að
hægt verði að ráða við þetta.“ SH

(®2-5,%'!2 !&,%)¨).'!2 -ANNTJËN

Virtasta stofnun heims í öryggi á sjó telur að breytt siglingaleið flutningaskipa
minnki líkur á mannskaða og mengunarslysum við Ísland um rúm 70 prósent.
Samgönguyfirvöld fengu skýrsluna árið 1999. Ráðherra vill breyta reglum.

OG GRÅÈARLEGT EIGNATJËN BLASTI VIÈ BJÎRG
UNARMÎNNUM Å &LËRÅDA EFTIR AÈ ËVEÈUR
GEKK YFIR

„Það kann vel að
vera,“ segir Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra inntur eftir
því hvort ekki hefði átt að bregðast við upplýsingum í skýrslu frá
norsku sérfræðistofnuninni Det
Norske Veritas (DNV) í siglingaöryggi. Þar kemur fram að með
aðgerðum í leiðarstjórnun flutningaskipa minnki líkur á mengunarslysum um 75 prósent og líkur á
mannskaða um 61 til 72 prósent.
Stofnunin vildi láta taka fyrir allar
siglingar á þeirri leið sem flutningaskip sigla alfarið á leið til
hafnar suðvestanlands.
„Á sínum tíma voru skiptar
skoðanir um þessa skýrslu og því
hófst vinna við að rannsaka siglingaleiðirnar mjög nákvæmlega.
Ég tel að það sé engin spurning
um það að við getum ekki beðið
lengur eftir skýrum tillögum um
siglingaleiðir í þágu öryggis sjómanna og umhverfis. En það voru
deildar meiningar um þetta og
hópurinn sem vann þetta kom sér
ekki saman um neinar tillögur,“
segir Sturla og vísar til nefndar
sem forveri hans í stól samgönguráðherra, Halldór Blöndal, skipaði
til að fjalla um siglingar olíuskipa
og skipa með hættulegan farm.
Nefndin skilaði skýrslu 2001 og
mælti ekki með að siglingaleiðin
yrði færð frá landinu, eins og DNV
mælti eindregið með. „Innan
nefndarinnar eru uppi efasemdir
um öryggi þess að sigla fyrir utan
svæðið sem um ræðir og leggur til
að fram fari rannsóknir á öldufari
og straumum og áhrifum þess á

Að minnsta
kosti 20 látnir
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siglingaöryggi...,“ segir í tillögum
nefndarinnar sem mæltist til að
þeim athugunum yrði lokið árið
2004.

Ég blæs á það að það
sé varhugavert að fara
þessa leið í slæmu veðri og fara
frekar hefðbundna grunnleið.
(!,,$«2 .%,,%4
&2!-+6-$!34*«2) (*
,!.$(%,')3'3,5..)

Halldór Nellet, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar, segir löngu ljóst að
svokölluð ytri leið sé nægilega
örugg. „Ég blæs á það að það sé
varhugavert að fara þessa leið í

slæmu veðri og fara frekar hefðbundna grunnleið. Ég veit það af
eigin reynslu að ef stór skip geta
siglt hér yfir til Evrópu og til
Bandaríkjanna í öllum veðrum, þá
geta þau léttilega farið djúpleiðina
fyrir Reykjanesið.“
Sturla Böðvarsson telur að
nauðsynlegt sé að ljúka rannsóknum á ytri leiðinni sem fyrst og
segir sjónarmið Landhelgisgæslunnar um leiðarstjórnun vega
mjög þungt. Hann vill beita sér
fyrir breytingum á löggjöf og reglum hið fyrsta til að auka öryggi.
„Ég gef mínu fólki skilaboð um
það að vinna þetta eins hratt og
kostur er, sérstaklega í ljósi þessarar aðvörunar Landhelgisgæslunnar.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

&ORELDRAR ¹ !KRANESI FENGU ËV¾NTA RUKKUN FR¹ B¾JARSJËÈI UM M¹NAÈAMËTIN

Þrjátíu þúsund króna rukkun
gerir foreldrum bilt við
36%)4!234*«2.)2 „Það er galið að

skella þessu svona fyrirvaralaust á
fólk,“ segir Friðrik Jónsson á Akranesi um þá ákvörðun bæjarráðs að
greiðslur úr bæjarsjóði vegna
umönnunar barna á forskólaaldri
skuli framvegis greiddar eftir á en
ekki fyrirfram eins og verið hefur.
Ákvörðun bæjarráðs var tekin
25. janúar. Þann 1. febrúar var
send út tilkynning sem barst foreldrunum 2. febrúar. Friðrik segir
að mörgum hafi orðið bilt við því
að í stað þess að greiða rúmlega 30
þúsund krónur fyrir vistun barns
hjá dagforeldri væri um þessi
mánaðamót rukkað um yfir 60 þúsund krónur. Umönnunarbæturnar,
31.500 krónur, verði ekki endurgreiddar fyrr en um næstu mánaðamót og síðan koll af kolli um
hver mánaðamót.
„Þetta kemur illa við marga sem

einmitt um þessi mánaðamót eru
að berjast við jóla Visa-reikninga
ofan í 40 prósenta hækkun á fasteignagjöldum,“ segir Friðrik sem
telur þó jákvæða þá nýjung að foreldrar sem eru hvorki með börn
sín á leikskóla né hjá dagforeldri
fái nú einnig umönnunarbætur
vegna sinna barna.
„Við ætluðum ekki að gera þetta
fyrr en 1. ágúst en við vorum komin
með biðlista á leikskóla og fólk var
komið í vandræði því það vantar
líka pláss hjá dagmæðrum. Nú fá
allir þessa greiðslu og fólk getur
leitað annað, til dæmis til ömmu og
afa,“ segir Karen Jónsdóttir, formaður
bæjarráðs
Akraness.
„Okkur þykir þetta ógurlega leitt
en við urðum að leysa málið. Það er
verið að skoða hvort það er hægt
að gera eitthvað en það er óvíst
hvort það sé mögulegt.“
GAR

-ANNSKAÈAVEÈUR Å &LËRÅDA

&,«2¥$! !0 Að minnsta kosti 20
manns létust í miklu óveðri sem
gekk yfir Flórída í fyrrinótt.
Ríkisstjórinn í Flórída, sem fór
um hamfarasvæðið í gær, lýsti
ástandinu þannig að það væri eins
og sprengja hefði sprungið á
svæðinu.
Hundruð íbúðarhúsa, fyrirtækja og kirkna eru í rúst og
mikið uppbyggingarstarf er
framundan í þeim fjórum sýslum
sem urðu fyrir barðinu á óveðrinu. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hversu mikið tjón varð.
Ríkisstjórinn ræddi við George
W. Bush forseta í gær um aðstoð
frá ríkisstjórninni.
SH

%IN LÅKAMS¹R¹S K¾RÈ Å FYRRINËTT

Missti tennur í
slagsmálum
,®'2%',5-, Tvær tennur voru

slegnar úr manni í slagsmálum í
miðborginni aðfaranótt laugardags og kærði fórnarlambið
líkamsárásina til lögreglu. Mjög
erilsamt var hjá lögreglunni um
nóttina og voru allar fangageymslu fullar að henni liðinni.
Fimm voru teknir fyrir akstur
undir áhrifum áfengis eða
fíkniefna og var einn þeirra
látinn sofa úr sér í læstum klefa.
Að sögn lögreglu er algengt að
erilsamt sé í miðbænum fyrstu
helgarnótt eftir mánaðamót,
þegar fólk hefur jafnan nýfengið
fé milli handa og gerist skemmtanaglaðara en ella.
SH

$ËMARAFÁLAG ¥SLANDS

Ósáttir við frétt
um Hæstarétt
&*®,-)¨,!2 „Fréttaflutningur af

+!2%. *«.3$«44)2 &ORMAÈUR B¾JAR

R¹ÈS ¹ !KRANESI SEGIR AÈ ÖURFT HAFA AÈ
LEYSA ÒR ERFIÈRI STÎÈU

dómsmáli með þessum hætti á sér
enga hliðstæðu og fer langt út
fyrir eðlileg mörk og jaðrar við
sorpblaðamennsku,“ segir í
yfirlýsingu frá stjórn Dómarafélags Íslands vegna fréttar
Morgunblaðsins frá því á
föstudag um dóm Hæstaréttar í
kynferðisbrotamáli. „Með engu
móti verður skilið hvers vegna
dómendur eru persónulega
dregnir fram með myndbirtingum,“ segir stjórn Dómarafélagsins.
„Varla lítur Dómarafélag
Íslands svo á að þessi tiltekni
dómur sé eitthvert feimnismál
fyrir dómarana,“ svarar Morgunblaðið dómurunum í sunnudagsútgáfu sinni.
GAR
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Frestar sölu
félagsíbúða
36%)4!234*«2.)2 Sölu á félagsíbúðum í eigu Áborgar hefur verið
frestað um ótilgreindan tíma
samkvæmt samþykkt bæjarráðs.
Þó skuli sérstaklega skoðað þegar
íbúð á sölulista losnar, hvert
ástand hennar er og ákvörðun
tekin út frá því hvort íbúðin skuli
seld eða endurbætt og leigð
áfram á vegum sveitarfélagsins.
Sjálfstæðismaðurinn Snorri
Finnlaugsson segir bæjarfulltrúa
Framsóknarflokks hafa látið
undan þrýstingi annarra í
meirihlutanum og frestað sölunni
þrátt fyrir þá sannfæringu sína
að fækka ætti íbúðum í eigu
sveitarfélagsins. Framsóknarkonan Margrét K. Erlingsdóttir sagði
að Snorri væri að gera öðrum
bæjarfulltrúum upp skoðanir. GAR

,ÅKAMS¹R¹S Å (OLLYWOOD

Chewbacca
handtekinn
fyrir skallaárás
,/3 !.'%,%3 !0 Maður, klæddur

sem Chewbacca úr Star Wars
var handtekinn í Hollywood á
fimmtudag eftir að hafa skallað
leiðsögumann. Lögreglunni barst
tilkynning um það að maðurinn,
hinn 44 ára
Frederick Evan
Young, ætti í
útistöðum við
leiðsögumann,
Brian Sapir,
sem hafði beðið
Young að hætta
að „áreita og
#(%7"!##!
snerta“
ferðamenn í
trássi við lög og reglur. Sprakk
Young þá úr bræði, skallaði
Sapir og sagði: „Það segir enginn
þessum wookie fyrir verkum,“
en Chewbacca var af svokallaðri
wookie-dýrategund.
SH

 FEBRÒAR  35..5$!'52

®LLUM KNATTSPYRNULEIKJUM ¹ ¥TALÅU AFLÕST UM HELGINA VEGNA HÎRMULEGRA ËEIRÈA

4VÎ ÒRSKURÈUÈ Å SÅBROTAG¾SLU

,ÎGREGLUÖJËNN LÁST Å FËTBOLTAËEIRÈUM

Játuðu íkveikju,
innbrot og svik

án manns hafa verið handteknir
vegna ólátanna, átta fullorðnir og
sjö ungmenni.
Öllum leikjum sem fram áttu
að fara um helgina í efstu tveimur
deildum í landinu var aflýst, sem
og landsleik Ítala og Rúmena sem
átti að fara fram á miðvikudag.
Forseti Catania, Antonio Pulvirenti, sagði af sér í gærkvöldi
vegna málsins.
Æðsta nefnd íþróttamála á
Ítalíu mun koma saman og funda
um málið á morgun og einnig
stendur til að taka það upp á
ítalska þinginu. Mínútuþögn verður á undan öllum íþróttaviðburðum á Ítalíu um helgina.
SH

,®'2%',5-, Héraðsdómur
Norðurlands eystra úrskurðaði í
fyrradag tvö ungmenni, sem
struku í varðhaldi í vikunni, í
síbrotagæslu til 2. mars. Ungmennin játuðu í fyrradag að hafa
brotist inn á fjórum stöðum á
Akureyri og nágrenni, kveikt í
sumarbústað og framið fleiri
afbrot, meðal annars fjársvik.
Þrír höfðu setið í varðhaldi frá
því á þriðjudag grunaðir um
afbrotin og játuðu allir í fyrradag.
Einu ungmennanna var sleppt eftir
játninguna en hin tvö hafa langan
feril óafgreiddra afbrota í kerfinu
og fór lögreglan því fram á
síbrotagæslu yfir þeim.
SH

!0 Ítalska knattspyrnusambandið hefur hótað því að
fresta öllum knattspyrnuleikjum í
landinu um óákveðinn tíma eftir
að lögreglumaður týndi lífi og yfir
70 manns slösuðust í óeirðum á
leik á föstudagskvöld.
Óeirðirnar brutust út fyrir
utan leikvanginn á leik Sikileyjarliðanna Catania og Palermo. Leikurinn var stöðvaður í síðari hálfleik þegar táragas sem lögreglan
beitti til að hafa hemil á óeirðaseggjum barst inn á völlinn. Á
sjónvarpsupptökum sáust áhorfendur berjast við að ná andanum
og hella vatni yfir andlit sér. Lögreglumaðurinn, hinn 38 ára Fil-

-¥,!.«

,/'!.$) «%)2¨)2 9FIR  MANNS SLÎSUÈ

UST Å ËEIRÈUNUM ÖAR AF  LÎGREGLUMAÈUR

ippo Raciti, lést eftir að sprengju
var kastað inn í bíl hans.
Ofbeldið hélt áfram að leiknum
loknum og alls slasaðist 71. Þar af
var 61 lögreglumaður, en enginn
þeirra slasaðist alvarlega. Fimmt-

Fréttatengt efni hefur að mestu glatast

(,²¨ !¨ 3,®35¨5- ®LL SJÒKRAHÒS Å

"AGDAD FYLLTUST EFTIR ÖESSA MANNSK¾È
USTU ¹R¹S Å BORGINNI ÖAÈ SEM AF ER ¹RI

Flestir fréttatímar og fréttatengt efni Stöðvar 2 hefur farið forgörðum.
Viðræðu- og spjallþættir um líðandi stund eru geymdir í átján mánuði, samkvæmt lögum. Setja þarf lög um varðveislu þessa efnis að mati safnstjóra.
Flestum viðtals- og
fréttaskýringaþáttum síðustu tuttugu ára á Stöð 2 hefur verið eytt.
Einungis fyrsti fréttatími stöðvarinnar, kosningasjónvarp allra ára
og regluleg sýnishorn, til dæmis
af leikmynd og þulum, eru til í
safni.
Í Fréttablaðinu í gær var greint
frá því að töluvert af sjónvarpsefni Ríkisútvarpsins hefði glatast
vegna endurnýtingar myndbanda.
Svo er einnig um safn Stöðvar 2.
Ástþrúður Sveinsdóttir, filmusafnstjóri hjá Stöð 2, segir að á
fyrstu árum stöðvarinnar hafi
verið mikill þrýstingur um að endurnýta myndböndin því þau voru
dýr. Stöðin geymi og hafi geymt
efni samkvæmt lagalegri skyldu.
„Þættir eins og Ísland í dag
hafa bara verið geymdir í átján
mánuði og þá á formi sem einungis er hugsað til skoðunar. Fréttatímar eru ekki heldur geymdir
lengur. Hins vegar, segir Ástþrúður, að sjálft hráefni fréttatímanna
sé geymt, það sem er tekið fyrir
fréttir og gæti hugsanlega nýst í
framtíðinni. Upptökur af sögulegum atburðum eins og náttúruhamförum eru til dæmis varðveittar.
En þrátt fyrir geymslu á efni er
oft erfitt að nálgast það, því takmarkað fé er til að skrá nákvæmlega það sem geymt er hjá stöðinni. „Það þyrfti skýrari reglur
um þetta. Það er ótrúlega margt
sem fólk hefur áhuga á að sjá. Það
er bara ekki okkar hlutverk að sjá
um þetta,“ segir Ástþrúður.
Ómar Ragnarsson vakti fyrst
máls á sögulegu gildi ljósvakamiðla á áttunda áratugnum þegar

'RÅÈARLEGT MANNFALL Å "AGDAD

Hundrað létust
í sprengjuárás

&*®,-)¨,!2

"!'$!$ !0 Í það minnsta 105

létust og 225 særðust í gær í einni
mannskæðustu árás sem gerð
hefur verið í Bagdad frá því að
Íraksstríðið hófst. Sjálfsvígssprengjumaður í vöruflutningabíl
sprengdi sjálfan sig á Sadriyaútimarkaðinum í hverfi sjía í
miðborginni og olli gríðarlegri
eyðileggingu.
Öll sjúkrahús borgarinnar
fylltust strax í kjölfar árásarinnar, sem var gerð nokkrum
stundum eftir að áhrifamesti
sjíaklerkur landsins hafði hvatt
til stillingar og friðar í landinu.
SH
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"¾JARR¹È 3TYKKISHËLMS

útvarpsstöðva.
„Það er ósanngjarnt að einkarekin sjónvarpsstöð þurfi að
standa sjálf í því
að
varðveita
[framleiðslu sína]
«-!2 2!'.!233/.
þegar bókaútgef&*®,-)¨,!-!¨52
endur þurfa ekki
að gera það, heldur Þjóðskjala- og
hann frétti að viðtali við Halldór
Landsbókasafn. Að mínu mati er
Laxness, „flottasta augnabliki
þetta að minnsta kosti jafngilt. Þú
nóbelsskáldsins“, hefði verið eytt.
ert með fólk sem þú sérð og heyrir
„Ég er búinn að suða árum saman
tala og á hinum vettvanginum fólk
um hið stórkostlega menningarsem setur hugsanir sínar á blað.“
slys, sem hefur verið og mun
Ómar segir að lokum að engin
verða í íslenskum ljósvakamiðlleið sé að segja fyrir um hvað
um, þangað til ráðamenn átta sig á
verði merkilegt eftir fimmtíu ár
því að til er fleira en bækur.“
og hvað ekki. Því eigi að geyma
Ómar er á sama máli og Ástþrúður
allt efni sem hægt er að geyma.
um að þessi varðveisla eigi ekki að
vera verkefni sjónvarps- og
KLEMENS FRETTABLADIDIS

Ég er búinn að suða
árum saman um hið
stórkostlega menningarslys,
sem hefur verið og mun verða í
íslenskum ljósvakamiðlum.

Olíufélög borgi
skaðabætur
36%)4!234*«2.)2 Fulltrúar minnihlutans í bæjarráði Stykkishólmsbæjar vilja að bærinn geri kröfu
til olíufélaganna um bætur vegna
samráðs þeirra. „Stykkishólmur
er eitt af þeim bæjarfélögum sem
nefnd eru í skýrslu um samráðsmál olíufélaganna og á því rétt á
bótum samkvæmt dómi í máli
Reykjavíkurborgar gegn
olíufélögunum,“ sagði minnihlutinn sem vill að bæturnar renni til
Ljósmyndasafns og Amtsbókasafns. Meirihluti bæjarráðs
ákvað hins vegar að bíða með
ákvörðun um bótakröfur þar til
kominn er fordæmisgefandi
dómur frá Hæstarétti.
GAR
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¶¾R ÖJËÈIR SEM MEST MENGA HALDA SIG TIL HLÁS ¹ LOFTSLAGSR¹ÈSTEFNU 3¶ Å 0ARÅS

&LUGSTÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR

"USH ¾TLAR EKKI AÈ BREGÈAST VIÈ

Innritunarsalur
tekinn í gagnið

0!2¥3 !0 George W. Bush Banda-

Finnst þér að orkufyrirtækin
eigi að greiða auðlindagjald
fyrir nýtingu á náttúruauðlindum?
*¹
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Hefurðu áhyggjur af hlýnun
loftslags á jörðinni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

-ENNTASKËLASTÒLKUR ¹ ,AUGUM

Segja að sér
hafi verið rænt

;67G>@6C'%%,

,®'2%',5-, Hópur unglingsstúlkna sem stunda nám við
Menntaskólann á Laugum segir
skólabræður sína hafa rænt sér
af heimavist skólans aðfaranótt
föstudags. Sagt var frá þessu í
fréttum Stöðvar 2 í gær. Að sögn
lögreglu lítur út fyrir að stúlkurnar hafi verið beittar valdi og
búast megi við kæru vegna
kynferðisbrots.
Málið virðist hafa byrjað með
hrekkjum milli tveggja fylkinga í
skólanum, annars vegar stráka
og hins vegar stúlkna, en þeir
hafi stigmagnast og að lokum
farið algerlega úr böndunum. Ein
stúlknanna var sett í farangursgeymslu bíls, vatni var hellt á
þær og grunur leikur á að káfað
hafi verið á þeim.
Lögreglan á Húsavík rannsakar málið og hefur yfirheyrt tíu
manns.
SH

ríkjaforseti hyggst ekki bregðast
við svartri skýrslu sérfræðinganefndar Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar með því að
gangast undir alþjóðlegar skuldbindingar. Ríkisstjórnir um heim
allan eru sammála um það að eitt
brýnasta verkefni sem heimurinn
stendur frammi fyrir sé að bregðast snarlega við og draga úr hlýnun loftslags.
Skýrsluna unnu á þriðja þúsund vísindamanna frá 113 ríkjum
og í henni eru boðaðar hörmungar verði ekkert að gert auk þess
sem fram kemur að 90 prósenta
líkur séu á því að loftslagsbreyt-

36¥¶*«¨
-ÎGULEG BILUN Å KJARNAOFNUM
3LÎKKT VAR ¹ TVEIMUR KJARNAOFNUM Å
&ORSMARK KJARNORKUVERINU Å 3VÅÖJËÈ
Å G¾R VEGNA MÎGULEGRA VANDAM¹LA
MEÈ GÒMMÅÖÁTTINGAR Å OFNUNUM
6ERIÈ FRAMLEIÈIR UM EINN SJÎTTA AF ALLRI
RAFORKU 3VÅA 4ALSMAÈUR ÖESS SAGÈI
ATVIKIÈ EKKI ALVARLEGT

3¥"%2¥!
"JARGAÈ AF ÅSNUM
(¹TT Å FIMM HUNDRUÈ MANNS VAR
BJARGAÈ VIÈ STRENDUR /KHOTSK Å 3ÅBERÅU
Å G¾R EN FËLKIÈ VAR ¹ ÅS SEM BROTNAÈI
OG RAK ¹ HAF ÒT -IKIL SKELFING GREIP
UM SIG EINKUM MEÈAL BARNA SEM
VORU Å HËPNUM %NGUM VARÈ ÖË MEINT
AF VERUNNI ¹ ÅSNUM

'!2¨!"2
"¾JARSTJËRI SPJALLAR ¹ NETINU
'UNNAR %INARSSON B¾JARSTJËRI Å
'ARÈAB¾ ¾TLAR FR¹ OG MEÈ N¾STA
FIMMTUDEGI AÈ SPJALLA VIÈ ALLA SEM
VILJA ¹ NETINU 3AMR¾ÈURNAR VERÈA
SÅÈAN VISTAÈAR Å GAGNAGRUNNI B¾JARINS

D|cia[_
CWjij³ad_
l_>|iabWddH[oa`Wla

4,!2 %++%24 !¨ '%2! *ACQUES #HIRAC
GAGNRÕNDI 'EORGE 7 "USH ¹ R¹ÈSTEFN
UNNI Å G¾R ¹N ÖESS AÈ NEFNA HANN ¹
NAFN "USH ¾TLAR EKKI AÈ BREGÈAST VIÈ
NÕRRI SKÕRSLU UM LOFTSLAGSBREYTINGAR

ingar séu af manna völdum. Loftslagsráðstefna SÞ hélt áfram í

París í gær og hvatti Jacques
Chirac Frakklandsforseti þjóðir
heims til að setja umhverfismálin
í forgang. Flestar Evrópuþjóðir,
sem og aðrar, fögnuðu tillögu
Chiracs um stofnun sem gæti
mótað reglur um loftslagsmál og
jafnvel knúið ríki til að framfylgja þeim.
Þau ríki sem mest menga,
meðal annars Bandaríkin, Kína,
Indland og Rússland, héldu sig til
hlés í umræðunni. Chirac lýsti
óánægju sinni með það að sannfæra þyrfti sumar stórar þjóðir
um mikilvægi málaflokksins, en
nefndi þó aldrei Bandaríkin né
aðrar þjóðir á nafn.
SH

3!-'®.'5-, Nýr innritunarsal-

ur í flugstöð Leifs Eiríkssonar
var tekinn í gagnið í gær.
Að sögn Víkurfrétta voru
bráðbirgðaskilrúm fjarlægð
undir lok síðustu viku og þar með
opnað inn í nýja salinn. Hagvant
fólk ætti því ekki að komast hjá
því að taka eftir þeim miklu
breytingum sem átt hafa sér stað
í innritunarsalnum.
Á næstu vikum stendur einnig
til að endurnýja innritunarborð
stöðvarinnar. Þegar endurnýjun
salarins er að fullu lokið síðar í
vor mun afkastageta innritunar
aukast til muna og allar aðstæður
gjörbreytast til batnaðar.
ÖSJ

Leigjendur fastir í
lágtekjuvítahring
Fjórðungur leigjenda var undir lágtekjumörkum árið 2004. Árið áður var hlutfallið tuttugu prósent. Formaður Stúdentaráðs segir nánast ómögulegt fyrir
þennan hóp að safna sér fyrir útborgun fyrir íbúð. Fólkið er fast í vítahring.
&¡,!'3-, Tuttugu og þrjú prósent

þeirra sem búa í leiguhúsnæði
voru undir lágtekjumörkum árið
2004. Árið 2003 var þetta sama
hlutfall tuttugu prósent. Gríðarleg
verðhækkun á leigumarkaði síðan
þá gefur tilefni til að ætla að þetta
hlutfall sé nokkuð hærra í dag.
Í
Hagtíðindum
Hagstofu
Íslands kemur fram að tæplega
tíu prósent landsmanna á einkaheimilum voru fyrir neðan lágtekjumörk árin 2003 og 2004. Hlutfall þeirra sem voru undir
lágtekjumörkum árið 2004 var
hæst í aldurshópnum 16 til 24 ára,
rúm fimmtán prósent. Lægst var
hlutfallið hjá 50-64 ára, tæp sex
prósent.
Miðað er við lágtekjumörk eins
og þau eru skilgreind í lífskjararannsókn Evrópusambandsins, en
þau eru rúmar hundrað þúsund
krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði fyrir einstakling sem bjó einn
árið 2004 og um 215.000 krónur á
mánuði fyrir tvo fullorðna með
tvö börn.
„Þessar tölur koma mér ekki á
óvart,“ segir Sigurður Örn Hilmarsson, formaður Stúdentaráðs
Háskóla Íslands. „Ástandið á
leigumarkaðinum hefur farið
versnandi undanfarin ár og verð
hækkað gríðarlega.“
Hann segir alls ekki einleikið
fyrir leigjendur undir lágtekjumörkum að safna sér fyrir eigin
íbúð. Því sé um ákveðinn vítahring
að ræða.

¥"²¨)2 ¥ 2%9+*!6¥+ *ËN 2ÒNAR 3VEINSSON FÁLAGSFR¾ÈINGUR SEGIR FJÎLGUN FÁLAGSÅBÒÈA

¹ LEIGUMARKAÈINUM GETA SKÕRT ÖETTA H¹A HLUTFALL LEIGJENDA UNDIR L¹GTEKJUMÎRKUM AÈ
EINHVERJU LEYTI

Jón Rúnar Sveinsson félagsfræðingur segir hátt hlutfall leigjenda undir lágtekjumörkum að
einhverju leyti geta skýrst af
fjölgun íbúða á félagslega leigumarkaðnum. Þær íbúðir fái tekjulægsta fólkið, og breyti þar með
hlutföllunum milli félagslega og
almenna leigumarkaðarins.
Í skýrslu Hagstofunnar kemur
einnig fram að tekjur þess fimmtungs landsmanna sem eru með
hæstar ráðstöfunartekjur eru
rúmlega þrisvar sinnum meiri en
tekjulægsta fimmtungsins.
Gini-stuðullinn,
sem
sýnir
dreifingu ráðstöfunartekna meðal

allra landsmanna sem búa á einkaheimilum, var 0,24 árið 2003 og
0,25 árið eftir. Stuðullinn væri
einn ef sami maður væri með allar
tekjur en núll væru allir með jafnar tekjur.
Sé lágtekjuhlutfall Íslands
borið saman við aðrar Evrópuþjóðir kemur í ljós að aðeins ein
þeirra er með lægra hlutfall, Svíþjóð. Ísland er því með einna
lægsta hlutfall íbúa undir lágtekjumörkum í Evrópu. Írland,
Pólland, Litháen og Tyrkland
verma efstu sæti listans með rúm
tuttugu prósent íbúa undir lágtekjumörkum.
SALVAR FRETTABLADIDIS

&ORMAÈUR LYFJAR¹ÈS ¥3¥ HARÈORÈUR UM LYFJAFUND HJ¹ KRAFTLYFTINGAFORMANNI
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Þetta er einfaldlega skelfilegt
,®'2%',5-, „Þetta er einfaldlega

skelfilegt ef það er formaður
íþróttafélags sem er tekinn með
ólögleg lyf,“ segir Skúli Skúlason,
formaður lyfjaráðs Íþróttasambands Íslands, um mál Jóns Gunnarssonar, formanns Kraftlyftingasambands Íslands, þar til á
föstudagskvöld.
Jón var handtekinn á föstudag
með yfir 30 þúsund töflur og hylki
af
ólöglegum
lyfjum. „Þetta
er
sölumagn
fyrir helling af
íþróttamönnum,“
segir
Skúli.
KRAFT
er
ekki
innan
Íþróttasambands Íslands
3+²,) 3+²,!3/.
(ÍSÍ)
en
ný
stjórn félagsins mun hafa hug á
því að ganga í sambandið.
„Kraftafélög hafa lýst yfir
áhuga á að koma til baka og við
fögnum því vegna þess að það

«,®',%'5 ,9&). -AGNIÈ SEM FORMAÈUR +2!&4 VAR TEKINN MEÈ ER GRÅÈARLEGT -9.$34®¨ 

kallar á vangaveltur um íþróttamenn þegar þeir gefa ekki kost á
sér í lyfjaeftirlit. En þetta mál
hjálpar ekki. Ætli kraftlyftingamenn sér að komast inn í ÍSÍ verða
þeir að klippa á öll tengsl við
þennan mann,“ segir Skúli.
Ólögleg lyf hjálpa ekki aðeins
íþróttamönnum að hafa rangt við
heldur eru þau einnig skaðleg

heilsu þeirra að sögn Skúla og
geta haft afar óæskileg félagsleg
áhrif. „Ef innflutningur þessara
efna er að aukast þá er það mjög
varhugaverð þróun. Það hafa til
dæmis borist fréttir frá Norðurlöndunum þar sem sterar tengjast
slæmum ofbeldismálum. Þetta
eru stórhættuleg efni,“ segir
Skúli.
GAR

Frábært verð

20%

afsláttur

1.435 kr/kg. áður 1.794 kr/kg.
Lambalæri ferskt vac

25%

20%

afsláttur

afsláttur

461 kr/kg. áður 614 kr/kg.

Gourmet grillborgarar m/brauði

99

399 kr/stk. áður 499 kr/stk.

kr/stk
T2 peru og sítrónu - 2 ltr.

Freschetta Brickoven pizzur

25%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

n komin
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u
F
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Gil
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a
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e
ív
344 kr/stk. áður 459 kr/stk.

Nettó vanilluís og súkkulaðiís - 3 ltr.

Gillette Fusion

allt í matinn á einum stað
$#! ! 
$%$&$$
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 Hvaða rokksveitir sem voru
upp á sitt besta á áttunda áratugnum munu troða upp saman
í Laugardalshöll í lok maí?
 Hvaða landskunni sjónvarpsmaður og skemmtikraftur mun fara með alvarlegt
hlutverk í nýjum söngleik á
næstunni?
 Hver er nýr forstjóri Glitnis
á Íslandi?
36®2). %25  ",3 



$EILUR UM HAFSV¾ÈIÈ MILLI ¥SLANDS OG &¾REYJA ÒR SÎGUNNI MEÈ NÕJUM SAMNINGI

3ENDIHERRA ¥SLANDS Å 6ÅETNAM

Ágreiningur frá 1975 jafnaður

Afhenti forseta
trúnaðarbréf

54!.2¥+)3-, Samningar hafa tekist um afmörkun hafsvæðisins
milli Íslands og Færeyja, og skrifuðu Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Jóannes Eidesgaard, lögmaður Færeyja, undir
samninginn í fyrradag. Áður hafði
utanríkisráðherra
Danmerkur
undirritað samninginn.
Deilt hefur verið um mörk
efnahagslögsögu Íslands og Færeyja síðan landhelgin var færð út í
200 mílur árið 1975, þar sem
íslensk stjórnvöld miðuðu miðlínu
milli landanna við klettinn Hvalbak, sem dönsk stjórnvöld gerðu
fyrirvara við. Við það varð til
3.700 ferkílómetra svæði sem deilt

6ESTURLANDSVEGUR

-ILDI AÈ EKKI FËR VERR
®KUMAÈUR SEM SOFNAÈI UNDIR STÕRI
NEÈST Å +ÎMBUNUM Å FYRRAKVÎLD VAR
ST¹LHEPPINN 4ILVILJUN RÁÈ ÖVÅ AÈ BÅLINN
FËR TIL H¾GRI Å MÎL Å STAÈ ÖESS AÈ
SVEIGJA TIL VINSTRI OG ÒT AF VEGINUM
"ÅLLINN SKEMMDIST EKKERT OG ÎKUMAÈ
URINN SLAPP ËMEIDDUR

6ALT ¹ HVOLF ÒT Å (ÎRG¹
&ËLKSBÅLL RANN ÒT AF VEGINUM OG VALT ¹
HVOLF ÒT Å (ÎRG¹ Å FYRRAKVÎLD ®KUMAÈ
URINN KOMST SJ¹LFUR ÒT ÒR BÅLNUM OG
VAR FLUTTUR ¹ SJÒKRAHÒS TIL SKOÈUNAR
-EIÈSL HANS REYNDUST EKKI ALVARLEG
"LEYTA OG KRAPI VORU ¹ VEGINUM ÖAR
SEM SLYSIÈ VARÈ

UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG *ËANNES %IDESGA
ARD LÎGMAÈUR &¾REYJA

var um, en þeim deilum er nú endanlega lokið. Valgerður og Eides-

54!.2¥+)3-, Gunnar Snorri

Gunnarsson sendiherra afhenti í
gær forseta Víetnam, Nguyen
Minh Triet, trúnaðarbréf sitt sem
sendiherra Íslands í Víetnam með
aðsetur í Peking. Trúnaðarbréfið
er staðfesting á því að hann hafi
formlega tekið við embættinu.
Að athöfn lokinni var rætt um
ný tækifæri í viðskiptum í kjölfar
aðildar Víetnam að Alþjóðaviðskiptastofnuninni og aukin
samskipti almennt, að því er segir
í fréttatilkynningu. Einnig var
framboð Íslands til Öryggisráðs
Sameinu þjóðanna kynnt, en
Víetnam býður sig fram um
svipað leyti.
SÖS

Faðir ungs afbrotamanns og fíkniefnaneytanda segist ráðþrota og að hann sjái
ekkert nema slæma hluti fram undan. Sonur hans situr nú í síbrotagæslu fyrir
fjölmörg innbrot og strok úr fangaklefa á Akureyri. Segir kerfið hafa brugðist.
(%),"2)'¨)3-, „Ég veit ekki hvað
6!4.3%.$) TTINGJAR DEILA UM MILLJARÈA

$EILAN UM 6ATNSENDA

Sýslumaðurinn
vísar kröfu frá
*!2¨!$%),52 Sýslumaðurinn í

,®'2%',5&2¡44)2

3!-+/-5,!' 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR

gaard ræddu einnig Hoyvíkursamninginn, fríverslunarsamning
milli Íslands og Færeyja, og
ákváðu að flýta skipan sameiginlegrar nefndar um framkvæmd
samningsins. Nefndin mun funda í
fyrsta skipti í Færeyjum síðar í
mánuðinum, að því er fram kemur
í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.
Á fundi Valgerðar og Eidesgaard var einnig rætt um hugsanlega aðild Færeyja að EFTA, en
Ísland hefur stutt þær fyrirætlanir. Enn fremur var upplýst að
opnuð yrði ný ræðisskrifstofa
Íslands í Þórshöfn hinn 1. apríl
næstkomandi.
BJ

Síðasta afbrotahrina
sonarins er kall á hjálp

Tvöföldun vegarins í bígerð
3!-'®.'52 Í drögum að vegaáætlun sem eru til umræðu í
þingflokkum er gert ráð fyrir
tvöföldun Vesturlandsvegar frá
Kjalarnesi til Borgarness. Þetta
hefur Skessuhorn eftir heimildarmönnum sínum. Á vef Skessuhorns segir að upphaflega hafi
verið gert ráð fyrir 2 plús 1 vegi á
leiðinni en á fimmtudag hafi
þingmönnum borist ný útgáfa þar
sem gert er ráð fyrir tvöföldun.
Ráð er gert fyrir að kostnaður
við verkið nemi sex milljörðum
króna. Fjármögnunarleið liggur
ekki fyrir en í áætluninni segir að
framkvæmdirnar verði fjármagnaðar „með sérstökum
hætti“.
SH
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Kópavogi vísar frá embættinu
kröfu Karls Hjaltested um að
hlutar erfðaskrár vegna Vatnsendajarðarinnar verði felldir úr
gildi. Karl telur að núverandi
ábúandi á Vatnsenda, bróðursonur hans, Þorsteinn Hjaltested,
uppfylli ekki og geti ekki uppfyllt
ákvæði erfðaskrár sem þáverandi
eigandi landsins gerði á fjórða
áratug síðustu aldar. Því beri að
skipta jörðinni jafnt milli barna
Sigurðar Hjaltested, sem var
faðir Karls og afi Þorsteins.
Sýslumaður mun telja að sig
bresti heimildir til að úrskurða
um kröfu Karls þar sem fyrir liggi
hæstaréttardómur varðandi erfðaskrána.
GAR

ég á að gera. Ekki get ég hætt að
taka inn eiturlyfin fyrir hann. Ég
get ekki lagað þau einkenni sem
hann hefur verið greindur með og
það er í raun ekkert nema slæmt
fram undan að öllu óbreyttu. Ef
kerfið fer ekki að sýna þá ábyrgð
sem það sýndi fram að 18 ára aldri
þá held ég að það sé mjög stutt í að
hann taki sitt eigið líf. Þessi síðasta afbrotahrina hans er ekkert
annað en kall á hjálp,“ segir Baldvin Nielsen, faðir Sigurbjörns
Adams Baldvinssonar, 21 árs fíkniefnaneytanda, sem situr í síbrotagæslu á Akureyri vegna fjölda
afbrota og fyrir að strjúka úr
gæsluvarðhaldi. Hann á einnig
yfir höfði sér dóm ásamt hópi annarra ungmenna vegna auðgunarog fíkniefnabrota víðs vegar um
landið.
Sigurbjörn var greindur með
ofvirkni, athyglisbrest og dómgreindarskort þegar hann var sex
ára. „Læknirinn sem við vorum
með sagði það vera möguleika að
gefa honum rítalín en það kom
bara ekki til greina af minni hálfu.
Það stóð ekkert annað til boða á
Íslandi á þessum tíma.“
Nokkrum árum síðar flutti Baldvin með Sigurbjörn og systkini
hans til Danmerkur þar sem þau
bjuggu í fjögur ár. Þar var Sigurbjörn sendur í sérskóla og þannig
kynntist fjölskyldan dönskum
félagsúrræðum. „Það var skóli
með um 25 nemendur sem allir
áttu í erfiðleikum félagslega. Um
fimmtán sérfræðingar unnu með
nemendunum. Drengurinn var
keyrður fram og til baka og komið
í sveit síðdegis. Síðan kom hann
heim með rútu á kvöldin og danska
ríkið borgaði allt saman. Þeir vildu
setja hann í prógramm fram að 20
ára aldri og sögðu að annars gæti
hann líklega orðið glæpamaður eða
eitthvað viðlíka. Það hefur komið í
ljós að það sem þeir sögðu í Danmörku hefur orðið að veruleika.“
Þegar Sigurbjörn flutti heim með
börnin var Sigurbjörn samstundis
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LAGAÈ ÖAU EINKENNI SEM HANN HAFI VERIÈ GREINDUR MEÈ ¹ UNGA ALDRI (ANN ER SVART
SÕNN ¹ FRAMHALDIÈ OG TELUR ÅSLENSK FÁLAGSÒRR¾ÈI BREGÈAST SJÒKU FËLKI

Ég get ekki einu sinni
hringt á Vog og spurt
hvort hann sé í meðferðinni sem
hann segist vera í. Það kemur mér
bara ekkert við.
"!,$6). .)%,3%.
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settur á rítalín. Síðan þá hafa vandræði hans aukist jafnt og þétt.
Baldvin segir að það vanti
úrræði fyrir fólk sem er orðið
átján ára. „Þegar þeim aldri er náð
þá er allt í einu ekkert í kerfinu
sem tekur við. Meira að segja
þegar viðkomandi er talinn í lífshættu líkt og ég tel son minn vera
í dag, út af eiturlyfjaneyslunni, þá
get ég ekkert gert. Ég get ekki
einu sinni hringt á Vog og spurt
hvort hann sé í meðferðinni sem
hann segist vera í. Það kemur mér
bara ekkert við. En kemur mér
það ekki við þegar ég fæ senda
dánartilkynninguna?“
Að sögn Baldvins hafa fíkniefnaneyslan og afbrotin gífurleg
áhrif á helstu aðstandendur Sigur-

björns. „Móðir hans þurfti að
skipta um íbúð nú um mánaðamótin út af öllu þessu veseni á Sigurbirni í haust. Lögreglan var alltaf
að gera húsleitir heima hjá henni
og leigjandinn uppi vildi bara
losna við þau. Það er náttúrlega
ekkert hægt að búa við þetta.“
Baldvin telur að neyslusaga
Sigurbjarnar hafi hafist þegar
hann var settur á rítalín við komuna heim frá Danmörku. „Eftir á
að hyggja held ég að rítalíngjöfin
hafi meira verið til að skapa ró frá
samfélaginu og gera hann hlutlausan í staðinn fyrir að hjálpa
honum. En auðgunarbrotin byrjuðu þegar hann var sjö til átta ára.
Hann stelur, það hefur aldrei verið
neitt vandamál fyrir hann að stela.
Það er dómgreindarskorturinn
sem hann var greindur með. Hann
framkvæmir, en hugsar síðan eftir
á að hann sé í djúpum skít. Ég er
búinn að hafa áhyggjur af honum
síðan hann var lítill strákur. Og
mér leið ágætlega þegar ég vissi
af honum í síbrotagæslunni. Þá
vissi ég að minnsta kosti hvar
hann var.“
THORDUR FRETTABLADIDIS
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3IGURBJÎRN !DAM "ALDVINSSON ER F¾DDUR  (ANN
VAR PARTUR AF HËPI SEX UNGMENNA SEM FËRU R¹NSHENDI
UM LANDIÈ SÅÈASTLIÈIÈ HAUST EN HLUTI HËPSINS VAKTI MIKLA
ATHYGLI EFTIR AÈ HAFA VERIÈ HANDTEKINN Å KJÎLFAR INNBROTS Å
FÁLAGSHEIMILIÈ RNES Å 'NÒPVERJAHREPPI
K¾RA Å  LIÈUM VAR GEFIN ÒT ¹ HENDUR HËPNUM
OG AÈALMEÈFERÈ ÖESS M¹LS FËR FRAM UM MIÈBIK ÖESSA
M¹NAÈAR "ROTIN SEM ÖAU ERU ¹K¾RÈ FYRIR ERU AÈ MESTU
AUÈGUNARBROT &LESTIR ¹K¾RULIÈIRNIR BEINAST AÈ 3IGURBIRNI
!DAM OG ÎÈRUM MANNI 3¹ ER F¾DDUR 
!UK ÖESS EIGA ÖEIR B¹ÈIR ËKL¹RUÈ FJÎLMÎRG M¹L HJ¹
LÎGREGLUNNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG Å "ORGARNESI EN
ÖAR ER VERIÈ AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹ ¹K¾RU VEGNA ÕMISSA
BROTA MANNANNA Å UMD¾MINU
3IGURBJÎRN VAR SÅÈAST HANDTEKINN Å GRENND VIÈ
6ARMAHLÅÈ EFTIR AÈ HAFA ¹SAMT TVEIMUR ÎÈRUM STROKIÈ
ÒR G¾SLUVARÈHALDI ¹ !KUREYRI Å SÅÈUSTU VIKU ¶REMENN

INGARNIR HÎFÈU VERIÈ
HANDTEKIN DAGINN
¹ÈUR VEGNA GRUNS
UM BÅLÖJËFNAÈI
INNBROT OG FJ¹RSVIK
MEÈ GREIÈSLUKORTUM
B¾ÈI ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU OG ¹
!KUREYRI ¶EIM TËKST &!.'%,3)¨  !+52%92) 3IGURBJÎRN
AÈ FLÕJA ÒR FANGELSINU STRAUK ÖAÈAN Å SÅÈUSTU VIKU
¹ !KUREYRI OG FËRU Å
KJÎLFARIÈ Å GÎNGUFERÈ UM B¾INN (ÒN ENDAÈI MEÈ ÖVÅ AÈ
ÖAU BRUTUST INN Å MANNLAUST HÒS ST¹LU ÖAR TÎLVUBÒNAÈI
OG SÅÈAN BÅL HÒSR¹ÈANDA  HONUM ËKU ÖAU ¹LEIÈIS TIL
2EYKJAVÅKUR ÖANGAÈ TIL AÈ ÖAU VORU HANDTEKIN ¹ NÕ
3IGURBJÎRN VAR ¹ FÎSTUDAG ÒRSKURÈAÈUR Å SÅBROTAG¾SLU
TIL  MARS
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VIÐ STYÐJUM LANDSLIÐIN

ÞAKKA YKKUR FYRIR
Landslið Íslands í handbolta stóð sig frábærlega í harðri baráttu
og þjóðin veitti strákunum mikilvægan og jákvæðan stuðning í blíðu og stríðu.

Heimsmeistaramótið í handbolta í Þýskalandi hefur verið frábær skemmtun.
Strákarnir okkar gáfu andstæðingum sínum ekkert eftir og sýndu hvað í þeim býr;
þeir eru samstillt og kraftmikið lið og verðugir fulltrúar Íslendinga í alþjóðlegri keppni.
Við þökkum íslensku þjóðinni fyrir virka og jákvæða þátttöku í mótinu, sama hvernig
gekk, og við þökkum öllum þeim þúsundum manna, karla og kvenna, sem skráðu sig
í samtökin „Í blíðu og stríðu“.

FRAMUNDAN ERU NÝ TÆKIFÆRI. SNÚUM BÖKUM SAMAN,
ALLTAF, OG SETJUM MARKIÐ HÁTT!
ÁFRAM ÍSLAND
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¶AÈ ÖARF AÈ KENNA BÎRNUNUM
UMFERÈARREGLURNAR Å NETHEIMUM

Níðingar á netinu
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ölvunotkun barna og unglinga hefur fengið á sig heldur óttalegan blæ undanfarnar vikur. Barnaníðingar
virðast líta á netið sem sínar helstu veiðilendur í leit
að fórnarlömbum og á stuttum tíma hafa komið upp
fleiri en eitt tilvik þar sem kallað hefur verið eftir
hjálp lögreglunnar til að eiga við unglingspilta sem hafa tryllst
þegar foreldrar þeirra hafa viljað stöðva taumlausa leiki þeirra
í netheimum.
Í framhaldi af þessu hafa skotið upp kollinum sjálfskipaðar leitarsveitir sem leggja gildrur fyrir níðingana á netinu og
umræðan um nettölvuleikina er eins og þeir séu hættulegir út
af fyrir sig.
Hvort tveggja eru skiljanleg viðbrögð en endurspegla þó ekki
annað en þá fullkomlega óraunhæfu trú að hægt sé að fjarlægja
háskann af netinu. Það er vonlaust verkefni. Níðingarnir hverfa
ekki og leikirnir eru ekki hættulegir út af fyrir sig.
Miklu nær er að kenna börnunum á netið eins og Guðberg Jónsson, verkefnisstjóri hjá félaginu SAFT (Samfélagi, fjölskyldu og
tækni) bendir á í viðtali við Morgunblaðið í gær, en SAFT hefur
verið í fararbroddi þeirra sem vilja efla vitund um hvernig á að
njóta netsins og á öruggan, jákvæðan og fræðandi hátt.
Foreldrar þurfa sem sagt að kenna börnum sínum hvað þarf að
varast á netinu rétt eins og þeim eru kenndar umferðarreglurnar áður en þeim er leyft að ganga einum í skólann. Og umfram
allt þurfa foreldrar að fylgjast með ferðum barna sinna í netheimum og setja ákveðnar reglur um hversu lengi þau dvelja
þar í einu.
Það síðarnefnda skiptir ekki síst máli þegar kemur að nettölvuleikjunum, sem hafa mátt sæta heldur einhliða og ósanngjarnri gagnrýni. Fjöldi leikja krefst þess að spilarinn sýni
útsjónarsemi og læri að sjá að minnsta kosti einn eða tvo leiki
fram í tímann til að verða eitthvað ágengt. Leikirnir geta sem
sagt verið fyrirtaks æfing fyrir athyglisgáfu og rökhugsun.
Við skulum heldur ekki gleyma því að nýjar gerðir af afþreyingu hafa alltaf verið dæmdar harkalega af samtíma sínum.
Þannig þóttu bækur einu sinni háskaleg fyrirbrigði.
„...auk þess hefur guð sjálfur skrifað bibblíuna, bókina þar
sem alt stendur sem þörf er á að skrifa, þeir sem hugsa um aðrar
bækur sitja einir við týru á elliárum snauðir menn, og sækja að
þeim djöflar og andskotar,“ segir Kamarilla húsfreyja, „hatursmaður bókmenta“ og fóstra Ólafs ljósvíkings í Heimsljósi nóbelsskáldsins.
Annað sem er hollt að hafa á bak við eyrað og er einn angi af
velmeguninni hér á landi er að sjónvörp og tölvur þykja orðið
sjálfsagðar mublur í barnaherbergjum. Þetta er misskilin góðmennska sem býður heim hættunni á því að fjölskyldumeðlimir
sitji hver í sínu herbergi, hver fyrir framan sinn skjá. Það gefur
augaleið að slíkt ástand hlýtur að draga verulega úr samskiptum
foreldra við börn sín, sem er neikvæð þróun.
Kannanir hafa ítrekað sýnt fram á að fjöldi samverustunda
barna með foreldrum sínum hefur veruleg áhrif á heilsu þeirra
og hamingju; því fleiri samverustundir, í þeim mun betri málum
eru börnin. Og þar með talið er að sjálfsögðu líka að spila saman
leiki í tölvunni.
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

-INNISBRESTUR
"JÎRN "JARNASON SEGIR ¹ HEIMASÅÈU
SINNI FR¹ SAMSKIPTUM 'ÎRANS 0ERSSON
VIÈ FJÎLMIÈLAMENN FYRIR NOKKRUM
¹RUM b'ÎRAN 0ERSSON Ö¹VERANDI FOR
S¾TISR¹ÈHERRA 3VÅA BARÈIST EINDREGIÈ
FYRIR UPPTÎKU EVRUNNAR Å ÖJËÈARAT
KV¾ÈAGREIÈSLUNNI Å 3VÅÖJËÈ OG TALDI
ALLT EFNAHAGSLÅF LANDSINS GETA ORÈIÈ
FYRIR SVÎÈUS¹RI EF ÖJËÈIN
SAMÖYKKTI EKKI UPPTÎKU
EVRUNNAR .OKKRU EFTIR AÈ
3VÅAR HÎFÈU HAFNAÈ EVRU
AÈILD VAR 0ERSSON
SPURÈUR ¹ BLAÈA
MANNAFUNDI
HVERS VEGNA
EFNAHAGURINN
HEFÈI EKKI FARIÈ
¹ HLIÈINA EINS
OG HANN HEFÈI

SP¹È Å EVRU KOSNINGUNUM .Ò SAGÈI
ÁG SVARAÈI 'ÎRAN 0ERSSON OG HLË VIÈ
UM LEIÈ OG SAGÈI ¡G MAN BARA EKKI
EFTIR ÖVÅ HVAÈA VITLEYSA ER ÖETTAm

3TEFNUMAPPAN
%RLA (LYNSDËTTIR LÕSIR SETU SINNI ¹
FUNDI &RAMTÅÈARLANDSINS ¹ FIMMTU
DAG SVONA b3EINNIPART DAGS SAT ÁG
LOKAÈAN FUND MEÈLIMA &RAMTÅÈAR
LANDSINS 6AR ÖAR R¾DD SÒ HUGMYND
AÈ BJËÈA FRAM TIL N¾STU ALÖINGIS
KOSNINGA OG VORU SKOÈANIR AFAR
SKIPTAR -EÈAL ANNARS VORU UPPI
VANGAVELTUR UM AÈ ERFITT
V¾RI AÈ R¾ÈA MÎGULEGT
FRAMBOÈ ÖAR SEM ENGIN
STEFNA L¾GI ¹ BORÈUM
6IÈ ÖVÅ FENGUST ÖAU
SVÎR AÈ STEFNA HEFÈI
ÖEGAR VERIÈ MËTUÈ

,EYNDËSTEFNA
5M ÖETTA SEGIR 3TEF¹N 0¹LSSON ¹
HEIMASÅÈU SINNI b5M DAGINN
KVARTAÈI )NGIBJÎRG 3ËLRÒN YFIR
AÈ 3AMFYLKINGUNNI V¾RI REFS
AÈ FYRIR AÈ VERA OF PËLITÅSK
&ORSVARSFËLK &RAMTÅÈARLANDS
INS ¾TLAR GREINILEGA EKKI AÈ
GERA ÖAU MISTÎK $¹SAMLEG
HUGMYND AÈ FRAMBOÈ TIL
!LÖINGIS HAFI STEFNU SEM SÁ
LEYNDËm
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Eignarréttindi og orkufyrirtækin
E

itt af þeim vandamálum sem
fylgja virkjanaframkvæmdum
vegna stóriðju er að tryggja að
nægjanlegt verð fáist fyrir það
land sem ákveðið hefur verið að
fórna. Margir hafa meðal annars
gagnrýnt virkjanaframkvæmdirnar við Kárahnjúka á þeim forsendum og bætir ekki úr skák að erfitt
er að svara þeirri gagnrýni þar
sem viðskiptahagsmunir eiganda
Landsvirkjunar og samningar við
orkukaupa heimila ekki að
orkuverðið sé birt opinberlega. Ég
hef verið þeirrar skoðunar að við
þetta ástand sé erfitt að búa. Finna
þurfi leið til þess að eyða grunsemdum um að sá fjárhagslegi
ávinningur sem stefnt er að sé
nógu mikill til að réttlæta að
gengið sé að náttúru Íslands. Á það
hefur verið bent, meðal annars í
þessum pistlum, að hluti af þeirri
lausn sé að losa um eignarhald
ríkisins á Landsvirkjun. Það mætti
gera til dæmis með því að láta
ríkið halda áfram að eiga flutningskerfið fyrir raforkuna en selja
fyrirtækið í einu lagi eða skipta
því upp í nokkrar einingar og selja
þannig. Aðalatriðið er að þar með
væru rofin tengslin á milli
margvíslegra hagsmuna ríkisins
eins og til dæmis byggðaþróunar,
stöðu ríkissjóðs og hagvaxtar
annars vegar og ákvarðana um
virkjanir hins vegar. Ef orkufyrirtækin eru í eigu einkaaðila þá
verður einungis horft til þess
hvort það orkuverð sem samið er
um er nógu hátt til að standa undir
eðlilegri arðsemiskröfu.
Mér er ljóst að það er nokkuð í
það að Landsvirkjun verði seld.
Bæði er það að salan yrði mjög
flókin og undirbúningstími hennar
langur og hitt er að andstaða við
slíka gjörð gengur þvert á
flokkalínur og hún er það mikil, að
óráðlegt væri að þvinga slíkt í
gegn, deilurnar yrðu of miklar.
Mín skoðun er sú að þegar fram
líða stundir muni ríkið draga sig af
raforkumarkaðinum og þar með
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verði endir bundinn á þátttöku
þess í stóriðju. En meðan ríkið á
Landsvirkjun þá þurfum við að
finna leiðir til að draga úr þeim
ágöllum sem fylgja því að ríkið er
að framleiða rafmagn.
Hugmynd Víglundar Þorsteinssonar um auðlindasjóð er góð og
nothæf þegar kemur að því
landsvæði sem er í eigu ríkisins.
Þá er eðlilegt að ríkið leggi
fjárhagslegt mat á verðmæti þess
lands sem fórna á og að það mat
verði gert opinbert. Undirtektir
iðnaðarráðherra við þá hugmynd
eru eftirtektarverðar. Aftur á móti
tel ég ekki rétt að beita þessari
sjóðshugmynd þegar um er að
ræða lönd í einkaeign. Þá á ríkið
ekki að skipta sér af umfram það
að setja almennar reglur um
umhverfisvernd. Það er síðan
landeiganda að semja við orkufyrirtækið um það verð sem eigandinn telur að þurfi að koma fyrir
jörð sína.
Í slíkum samningum hlýtur
landeigandinn að horfa til annarra
nýtingarmöguleika, svo sem
ferðamennsku, landbúnaðar,
sumarhúsabyggðar o.s.frv. Og
auðvitað kann landeigandi að
komast að þeirri niðurstöðu að
hann eða hún vilji ekki selja jörð
sína, meðal annars af tilfinningarlegum ástæðum eða vegna þess að
viðkomandi er á móti stóriðjuframkvæmdum. Hingað til hafa
orkufyrirtækin haft þann möguleika að knýja fram eignarnám til
þess að tryggja að samningar
náist.

Ég hef lagt til að við skoðum
það vel hvort ekki eigi að
takmarka möguleika iðnaðarráðherra og orkufyrirtækjanna þar
með til að beita þeim eignarnámsheimildum sem eru í
raforkulögunum. Það má færa
fyrir því rök að þegar verið var
að raforkuvæða landið hafi ríkir
almannahagsmunir ráðið því að
nauðsynlegt var að geta tekið
jarðir eignarnámi til að ekki væri
komið í veg fyrir að þjóðin gæti
notið þess að hafa næga og
örugga raforku.
Þau sjónarmið eiga enn við
þegar um er að ræða virkjanir
sem ætlað er að mæta almennri
orkuþörf landsmanna. En það er
mun langsóttara að halda því
fram að þegar um er að ræða
viðskipti á milli orkufyrirtækis
og eins eða tveggja orkukaupa að
þá sé hægt í krafti almannahagsmuna að ganga gegn jafn
mikilvægum réttindum og
eignarréttinum. Nær er að gera
þá kröfu að þegar um er að ræða
virkjanir vegna eins notanda
verði orkufyrirtækin að ná
samkomulagi við landeigendur.
Sé þessi leið farin þá blasir við
eftirfarandi mynd: Ríkisvaldið
ákveður á hvaða svæðum
leyfilegt er að virkja. Það setur
einnig lög um hvaða umhverfisskilyrði þarf að uppfylla til að
framkvæmdir megi hefjast.
Jafnframt leggur það fjárhagslegt mat á það landsvæði sem
glatast eða spillist vegna
framkvæmdanna. Það mat
verður opinbert og því hægt að
ræða hvort það mat er skynsamlegt eða ekki. Þar sem um er að
ræða land í einkaeign þurfa
orkufyrirtækin að ná samkomulagi við landeigendur og geta
ekki beitt fyrir sig möguleikum á
eignarnámi. Þetta mun þýða að
öllum líkindum hærra orkuverð
en til stóriðju en um leið kemur
„réttara“ verð fyrir þá náttúru
sem við höfum ákveðið að fórna.
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-EÈ LINSUR Å HEILT ¹R Fjarlægja þurfti

augnlinsur úr kínverskum manni með
uppskurði eftir að hann hafði þær í augunum í heilt
ár.
+¾RIR VEFSÅÈU Í kjölfar umfjöllunar Kompáss
um barnaníðinga settu ungir piltar upp
heimasíðun barnaperrar.is þar sem þeir hugðust
leiða barnaníðinga í gildru. Þeir voru kærðir.



¶RÅR HAFA GEFIÈ SIG FRAM Þrír menn af þeim
fjórum sem gengu í gildru fréttaskýringaþáttarins Kompáss þegar þeir héldu sig vera að
fara á fund þrettán ára stúlkubarns, hafa gefið sig
fram við lögreglu.





"ËNORÈ Å BEINNI Fyrirsætan Tyra Banks fékk

bónorð í beinni sjónvarpsútsendingu frá
ættarhöfðingja í Nígeríu. Tyra var í spjallþætti
Larrys King og meðan á því stóð barst þættinum
tölvupóstur frá Nígeríu með bónorðinu.



+ENNDI BÎRNUM AÈ DREKKA OG REYKJA

Lögreglan í Varsjá hefur yfirheyrt mann sem
er grunaður um að kenna fjórum sonum sínum,
tveggja til átta ára, að reykja og drekka. Eiginkona
mannsins varð tortryggin þegar hún mætti tveggja
ára syni sínum í eldhúsinu með sígarettu í munnvikinu.

- mest lesið

OG AÈ HANA V¾RI AÈ FINNA Å MÎPPU
SEM EIN FORSVARSKONAN HEFÈI UNDIR
HÎNDUM &YRIR FUNDINN HEFÈI ÖË VERIÈ
¹KVEÈIÈ AÈ HALDA ÖESSARI STEFNU FR¹
MEÈLIMUM &RAMTÅÈARLANDSINS TIL AÈ
KOMA Å VEG FYRIR AÈ FJÎLMIÈLAR T¾TTU
HANA Å SIGm



 LEIÈ Å ALVÎRU FANGELSI Leikarinn Lane



STRALAR DREKKA SKËLP Íbúar í Queensland í



)NN FYRIR ÖRÎSKULDINN Hundrað og níu karl-



!LLT AÈ  PRËSENTA VERÈMUNUR Nikótínlyf

Garrison, sem þekktur er fyrir leik sinn í
þáttunum Prison Break, gæti verið á leið í alvöru
fangelsi. Hann keyrði undir áhrifum eiturlyfja og
lenti í slysi þar sem ungur piltur lést.
Ástralíu munu bráðlega fá endurunnið
skolpvatn í kranavatninu. Hugmyndin nýtur afar
lítilla vinsælda hjá íbúunum en fylkisstjórinn segir
engra annarra kosta völ.
menn settu sig í samband við tálbeitu
Kompáss. Níutíu og þrír vildu nánari kynni. Fimm
fullorðnir karlmenn gengu alla leið – yfir þröskuldinn og inn á heimili þar sem þeir héldu að þrettán
ára stúlka tæki á móti þeim.
kosta mismikið í apótekum landsins. Samkvæmt
könnun Neytendasamtakanna er verðmunurinn að
meðaltali um 46 prósent og fer allt upp í 90 prósent.



"RYNDÅS OG 3IGUR 2ËS MËM¾LA Ekki eru allir

ánægðir með tengibraut um Álafosskvos í
Mosfellsbæ. Bryndís Schram settist fyrir framan
vinnuvél til að stöðva framkvæmdir og hljómsveitin
Sigur Rós hyggst halda tónleika til að vekja athygli
á málinu.
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Stjórnmálalíf í upplausn?
M

unum við sjá tvo lista aldraðra og öryrkja bjóða fram í
komandi kosningum? Mun Framtíðarlandið bjóða fram með Ómari
Ragnarssyni? Áform af þessu
taginu eru ekki góðs viti og ná
væntanlega ekki miklum árangri,
nema skapa nokkurn usla og upplausn. Frjálslyndi flokkurinn er
ráðgáta: meirihlutinn virðist hafa
ákveðið að feta í fótspor hins
danska þjóðarflokks, á meðan
minnihlutinn hefur hlaupist á
brott. Hvert vitum við ekki.
Hið svokallaða kaffibandalag
er í upplausn. Helsti hvatamaðurinn að því bandalagi, Steingrímur
J. Sigfússon, á enn eftir að gefa
skýr svör um það hvort hann vill
vinna með hinum nýja þjóðarflokki Guðjóns Arnars Kristjánssonar. Svarið verður sannarlega
athyglisvert. Vinstri græn eiga
fyrirmyndir og systurflokka á
Norðurlöndunum. Myndi nokkur
þeirra flokka vilja vinna með
flokki á borð við Frjálslynda flokkinn?
Kreppa Framsóknarflokksins
hefur verið ljós lengi. Uppgjöf
Halldórs Ásgrímssonar var auðvitað mikið áfall. Flokkurinn rær
nú lífróður; aldrei hefur staða
hans verið verri. Þetta skiptir
gríðarlegu máli, enda sjaldan sem
ríkisstjórnir eru myndaðar án
Framsóknarflokksins.
Samfylkingin á í vanda og vinsælt að tala hana niður. Nú síðast
Jón Baldvin Hannibalsson. Á
meðan hlær Geir H. Haarde alla
leið í bankann. Hvað hann ætlar að
gera við innistæðuna er þó óljóst,
nema að hann hefur lýst því yfir
að ekki komi til greina að stofna
reikning með Frjálslyndum.

3M¹ RAUNS¾I
Í ljósi þessa er rétt að leiða örlítið
raunsæi til öndvegis í íslenskri
stjórnmálaumræðu:
Í fyrsta lagi verður Steingrímur J. Sigfússon aldrei forsætisráðherra. Engum kollega hans á Norðurlöndum dytti í hug að verða
forsætisráðherra og slíkt dytti
heldur engum öðrum í hug. Verði
niðurstaða kosninganna á þann
veginn (sem er ólíklegt) að vinstri

!& .%4).5
¥ FRJ¹LSU FALLI
3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON SKRIFAR
UM 3AMFYLKINGUNA
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN OG 3AMFYLKINGIN ERU Å
PËLITÅSKRI NAUÈVÎRN ¶AÈ ER EKKERT SEM
BENDIR TIL AÈ H¾GT VERÈI AÈ SNÒA ÖEIRRI
VÎRN Å SËKN ENDA VIRÈIST SUNDRUNGIN
INNAN FLOKKSINS VERA SVO MIKIL AÈ ERFITT
VERÈI AÈ BERJA Å BRESTINA FYRIR KOMANDI
KOSNINGAR .¾GIR ÖAR AÈ NEFNA HARÈA
GAGNRÕNI GUÈFÎÈUR 3AMFYLKINGARINNAR
*ËNS "ALDVINS (ANNIBALSSONAR OG FLEIRI
MANNA ÒR INNSTA KJARNA 3AMFYLKINGARINN
AR SS 3TEF¹NS *ËNS (AFSTEIN
¶AÈ VERÈUR FRËÈLEGT AÈ SJ¹ TIL HVAÈA NEYÈ
ARÒRR¾ÈA )NGIBJÎRG 3ËLRÒN GRÅPUR NÒ
!F WWWSIGURDURKARIIS

(VERS VIRÈI ER S¹LIN
(ELGA 6ALA (ELGADËTTIR SKRIFAR UM
DËMA Å KYNFERÈISBROTAM¹LUM
-AÈUR EINN FRAMDI S¹LARMORÈ ¹
FJÎLDA LÅTILLA STÒLKNA ¹ TÅU ¹RA TÅMABILI
9NGSTA STÒLKAN VAR  ¹RA GÎMUL ÖEGAR
ÖESSI MAÈUR BRAUT GRËFLEGA ¹ HENNI
¶ESSI MAÈUR ER PEDOFILI HANN GIRNIST
BÎRN KYNFERÈISLEGA OG ER ÖVÅ KL¹RLEGA
F¹RSJÒKUR MAÈUR ¶ENNAN MANN ¾TTI
AÈ LOKA INNI OG VEITA HJ¹LP ¶AÈ ER
GREINILEGT AÈ ÖESSI MAÈUR HEFUR EKK
ERT AÈ GERA MEÈAL ALMENNINGS %NGU
AÈ SÅÈUR TELST HANN SAKH¾FUR OG ÖVÅ
HEFUR (ÁRAÈSDËMUR 2EYKJAVÅKUR OG NÒ
(¾STIRÁTTUR D¾MT MANNINN TIL FANG
ELSISVISTAR (ANN VAR D¾MDUR Å TVEGGJA
¹RA FANGELSI Å (ÁRAÈSDËMI EN Å G¾R
¹KV¹ÈU DËMARAR Å (¾STARÁTTI AÈ TVÎ
¹R AF LÅFI ÖESSA MANNS V¾RU OF DÕRM¾T
TIL AÈ HANN S¾TI BAKVIÈ L¹S OG SL¹ OG
MILDAÈI DËMINN NIÈUR Å EITT OG H¹LFT
¹R %ITT OG H¹LFT ¹R F¾R ÖESSI F¹RSJÒKI
MAÈUR SEM NÅÈIST ¹ LITLUM STÒLKUBÎRN
UM OG EYÈILEGGUR FYRIR ÖEIM ¾SKU
ÖEIRRA OG LÅF UM ËKOMIN ¹R
!F WWWHELGAVALAHEXIANET

græn verði stærri
en Samfylkingin
verða
vinstri
græn ekki einu
sinni í ríkisstjórn
(nema þá með
Sjálfstæðisflokknum!) Þetta
sjá allir í hendi
")2')2
sér
við
smá
(%2-!..33/.
umhugsun.
Í öðru lagi er
ljóst að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er
búin að vera. Um hvað ætti framhaldslíf slíkrar stjórnar að snúast? Endalok Framsóknarflokksins?
Í þriðja lagi gerist það sjaldan
að stjórnarandstaða taki við af
stjórnarflokkum. Ný ríkisstjórn

er gjarnan sambland af þeim sem
fyrir voru og nýjum flokki. Skyldi
það vera tilviljun?
Í fjórða lagi snúast stjórnmál
um meira en eitt mál. Stóriðja
sameinar fólk í andstöðu, en sameinar það ekki endilega í neinu
öðru. Ríkisstjórnir verða ekki
myndaðar um slíkt, allra síst af
Ómari Ragnarssyni.
Í fimmta lagi leiða mörg andstöðu- og mótmælaframboð ekki
til ríkisstjórnarmyndunar, heldur
gætu þau þvert á móti styrkt ráðandi öfl í sessi.
Í sjötta lagi verður niðurstaða
kosninganna ríkisstjórn undir forsæti Sjálfstæðisflokksins eða
Samfylkingar, eða samstarf þessara flokka. Þetta eru valkostirnir.
Í sjöunda lagi er það mikið

vafamál hvort Frjálslyndi flokkurinn sé hæfur til setu í ríkisstjórnum. Mun einhver treysta
honum?
Í áttunda lagi er ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks
og
vinstri
grænna ólíkleg, svo ekki sé meira
sagt, nema með uppgjöf á helstu
stefnumálum vinstri grænna.
Annað eins hefur vissulega gerst í
íslenskri stjórnmálasögu! Þeir
sem tala um ríkisstjórn af þessu
taginu hafa ekki bent á málefnalegan grundvöll hennar. Hver ætti
hann að vera?
Í níunda lagi, þá virðist líklegasta ríkisstjórnin vera annað hvort
Samfylking, vinstri græn og Framsóknarflokkur, eða Sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
Í tíunda lagi, þá á Ísland við

efnahagsvanda að etja, þó að það
vilji gleymast í eyðslubríma sívaxandi viðskiptahalla. Næsta ríkisstjórn verður að taka á þessum
vanda.

&¹IR VALKOSTIR
Þegar allt þetta er haft í huga virðast fáir valkostir í stöðunni. Sjálfstæðisflokkurinn hefur yfirburðastöðu. Ef kjósendur skerpa fyrir
sér valkostina, gæti þetta þó
breyst. Það gerist þó einungis með
því að Samfylkingin styrki stöðu
sína. Hitt gæti þó einnig gerst – og
er jafnvel heldur líklegt – að erfitt
eða jafnvel ómögulegt verði að
mynda ríkisstjórn. Minnihlutastjórn eða utanþingsstjórn gæti þá
orðið lendingin.
Höfundur er stjórnmálafræðingur.
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„Ég var dálítið hræddur við þessa
stóru veislu. Þetta var heilmikil úttekt
á mínum persónuleika.“
(JALTI UM FIMMTUGSAFM¾LIÈ OG VEISLUNA

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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O.J. Simpson fundinn sekur í einkamáli

 'EORGE 7ASHINGTON

¥ DAG ERU TÅU ¹R SÅÈAN AÈ
DËMSTËLL Å ,OS !NGELES
KVAÈ UPP ÒRSKURÈ Å EINKA
M¹LI GEGN ÅÖRËTTAMANN
INUM OG LEIKARANUM /*
3IMPSON RIÈ  HAFÈI
3IMPSON VERIÈ SÕKNAÈUR
AF ¹K¾RUM UM AÈ HAFA
ORÈIÈ FYRRVERANDI EIGIN
KONU SINNI .ICOLE "ROWN
3IMPSON OG VINI HENNAR
2ON 'OLDMAN AÈ BANA
¶AU HÎFÈU FUNDIST MYRT
FYRIR UTAN ÅBÒÈ 3IMPSONS
 JÒNÅ  ¥ KJÎLFAR
SÕKNUNNAR HÎFÈUÈU
¾TTINGJAR FËRNARLAMBANNA
M¹L ¹ HENDUR HONUM
+VIÈDËMUR KOMST AÈ EIN
RËMA NIÈURSTÎÈU OG FANN



3IMPSON SEKAN UM AÈ
HAFA VALDIÈ DAUÈA .ICOLE
3IMPSON OG 2ONS 'OLD
MAN (ANN VAR D¾MDUR
TIL AÈ GREIÈA FJÎLSKYLDU
'OLDMANS UM   MILLJ
ËNIR DOLLARA Å SKAÈAB¾TUR
¶AR SEM UM EINKAM¹L VAR
AÈ R¾ÈA VAR HANN EKKI
D¾MDUR TIL FANGELSISVISTAR
3IMPSON RÁTTARHÎLDIN VORU
KÎLLUÈ RÁTTARHÎLD ALDARINN
AR 9FIR HELMINGUR BANDA
RÅSKU ÖJËÈARINNAR FYLGDIST
MEÈ DËMSUPPKVAÈNING
UNNI Å SJËNVARPI SEM VARÈ
ÖANNIG AÈ EINUM ST¾RSTA
SJËNVARPSVIÈBURÈI BANDA
RÅSKRAR SJËNVARPSSÎGU







ER KOSINN FYRSTI FORSETI
"ANDARÅKJANNA
3TAÈFEST ERU LÎG UM
AÈGREININGU HOLDSVEIKRA
FR¹ ÎÈRUM MÎNNUM OG
FLUTNING ÖEIRRA ¹ OPINBERA
SPÅTALA
&¹RVIÈRI GENGUR YFIR
6ESTFIRÈI (EIÈRÒN )) FR¹
"OLUNGARVÅK FERST MEÈ
SEX MÎNNUM 6ARÈSKIP
IÈ «ÈINN BJARGAR ¹TJ¹N
MANNA ¹HÎFN BRESKS
TOGARA EN ANNAR BRESKUR
TOGARI SEKKUR OG NÅTJ¹N
MANNS FARAST
6ERSLUNARBANKI ¥SLANDS
ER STOFNAÈUR (ANN ER NÒ
HLUTI AF ¥SLANDSBANKA
9FIR TUTTUGU ÖÒSUND
MANNS L¹TAST Å HÎRÈUM
JARÈSKJ¹LFTA Å (ONDÒRAS OG
'VATEMALA

AFMÆLI
(EIÈMAR 6ILHJ¹LMUR
&ELIXSON HANDBOLTA
MAÈUR ER  ¹RA

(ÎRÈUR GÒSTSSON
LISTM¹LARI ER  ¹RA

«LI 'NEISTI 3ËLEYJAR
SON H¹SKËLANEMI ER
 ¹RA

%LFAR ,OGI (ANNES
SON LEIKARI ER  ¹RA

Útför systur okkar, frænku, mágkonu og
svilkonu,

Ölfu Þorbjargar
Hjálmarsdóttur
lyfjafræðings,

fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, mánudaginn 5.
febrúar, kl. 13:00.
Fyrir hönd aðstandenda:
Erla H. Hjálmarsdóttir Hjálmar V. Hjálmarsson
Sigríður Gísladóttir
Áslaug Ásmundsdóttir
Ingveldur Ásmundsdóttir
Kristín Jónsdóttir
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&INNUR ËNEITANLEGA FYRIR
HINNI KÎLDU HÎND DAUÈANS

Elskulegi faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Símon Jóhannsson (Lilaa)
Fv. verkstjóri hjá Hafskipum,

lést að dvalarheimilinu Droplaugarstöðum
31. janúar sl. Útför verður auglýst síðar.
Borghildur Símonardóttir
Þorgeir Daníelsson
Gunnlaugur Marteinn Símonarson
Jóhann Páll Símonarson
Viktoría Hólm Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

LEGSTEINAR
TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum

„Ég hef vitað af þessu í dágóðan tíma
þannig að þetta kemur ekkert aftan að
mér, segir Þorsteinn Guðmundsson
leikari, spaugari og rithöfundur, sem
fagnar fertugsafmæli í dag.
Þorsteinn var við uppvask þegar
Fréttablaðið truflaði hann enda von á
gestum um helgina. „Þetta verður bara
klassískt: opið hús fyrir fjölskylduna
og svo var partí fyrir vinina á laugardagskvöld. Ég hélt partíið kvöldið fyrir
afmælisdaginn þar sem ég held yfirleitt slíkar svallveislur að fólk kemst
ekkert í vinnu daginn eftir.“

Þorsteinn kippir sér ekkert upp við
það þótt fertugsaldurinn sé að líða
undir lok en gerir sér óneitanlega grein
fyrir að hann er ekki ódauðlegur.
„Maður finnur óneitanlega fyrir hinni
köldu hönd dauðans en ég sinni bara
mínu daglega amstri, reyni að kveðja
lífið á fallegan hátt með því að gera
þennan heim örlítið bærilegri.“
Afmælisdagarnir eru yfirleitt í
hávegum hafðir heima hjá Þorsteini
enda segist hann ekki komast upp með
annað. „Þegar maður á börn þýðir ekki
að vera með neitt múður, þetta er miklu

"REYTINGAR HJ¹ 3TR¾TË

Forstjóri stígur af vagninum
Ásgeir Eiríksson lætur af störfum sem framkvæmdastjóri Strætós bs. Samkvæmt tilkynningu
frá Strætó tók Ásgeir ákvörðun um að hætta í samráði við stjórn byggðasamlagsins. Stjórnin segir
að þegar Ásgeir hafi tekið við sem framkvæmdastjóri Strætós við stofnun fyrirtækisins fyrir fimm
og hálfu ári hafi verið hans fyrsta verk að sameina
þau fyrirtæki sem sinntu almenningssamgöngum
á höfuðborgarsvæðinu: „Að því loknu tók við heildarendurskoðun leiðakerfisins fyrir allt höfuðborgarsvæðið, sem lauk í mars 2006. Nýtt og skilvirkt
leiðakerfi hefur orðið til þess að farþegum Strætós
hefur nú fjölgað í fyrsta skipti frá stofnun fyrirtækisins,“ segir stjórnin og þakkar Ásgeiri vel
unnin störf.
GAR

Sendum myndalista

MOSAIK Hamarshöfða 4 110 Reykjavík
sími 587 1960 www.mosaik.is

skemmtilegra fyrir þau en mig. Svo
umgengst ég líka mikið af barnalegu
fólki og enda alltaf á því að bjóða öllum
heim.“
Af liðnum afmælisdögum segir Þorsteinn hinn þrítugasta standa upp úr.
„Þá hélt ég líka voða grand grímuball
þar sem mátti sjá mikið af frumlegum
búningum, til dæmis mætti mamma í
gervi Frelsisstyttunnar. En þetta verður með hefðbundnara sniði í ár, enda ég
orðinn svo þroskaður og yfirvegaður
með árunum.“

3'%)2 %)2¥+33/. &RAMKV¾MDASTJËRI
3TR¾TËS Å FIMM OG H¹LFT ¹R
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BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Tölvunám
á vorönn
2007

Tölvuskólinn
þinn

Tölvu og bókhaldsnám, l

MCSA

Stutt og hnitmiðuð 200 stunda námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á
þessari braut hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína enn
frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel
sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri
tölvuvinnu og við bókhaldið.
Að námi loknu eiga þátttakendur að vera færir um að sinna flestum
skrifstofustörfum sem ritarar og öflugir tölvunotendur og sem fulltrúar og
bókarar í bókhaldsdeildum stærri fyrirtækja.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni,
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu (ECDL).
Tölvugreinar:
Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, PowerPoint,
Internet og Outlook, Stafrænar myndavélar og vinnsla stafrænna mynda.
Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, virðisaukaskattur, reglur og skýrslur
bókhaldsgrunnur og tölvubókhald.

Verð: 153.000,Allar kennslubækur og ECDL próf innifalin.
Ýmsir greiðsluskilmálar og staðgreiðslulán.
Morgunhópur:
Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl. 8:30 - 12:00
Kennsla hefst 6. feb og lýkur 17. maí.

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

Kennt er þrisvar í viku og er
hægt að velja um morgun- eða
kvöldnámskeið.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,Allt kennsluefni og próf innifalin.
Morgunhópur:
Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl. 8.30 - 12.00
Kennsla hefst 6. feb og lýkur 13. mars
Kvöldhópur:
Uppselt

Network Infrastructure
• Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003

Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 17.30 - 21.30 og að auki síðasta
laugardag (4X) í hverjum mán. kl. 9 -13
Kennsla hefst 5. feb og lýkur 18. júní. Lengd 60 std.
Verð kr. 266.000,- Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

Grunnbraut fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og
uppsetningu minni og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottun því
til staðfestingar. Þeir sem ljúka þessu námi og því prófi sem það miðast
við (70-270) fá alþjóðlega vottun sem „Microsoft Certified Professional“
MCP gráðan er einnig grunnur að flestum öðrum sérfræðinámsbrautum
Microsoft.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 17.30 - 21.30
og að auki laugardaginn 24. feb. kl. 9 -13
Kennsla hefst 5. feb og lýkur 5. mars
Lengd 60 std. Verð kr. 89.900,- Allt kennsluefni og tilskilið próf innifalið

Photoshop grunnur

Kvöldhópur:
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 18 - 21.30
og laugardaga kl. 9 -12.30
Kennsla hefst 6. feb og lýkur 17. maí

Windows tölvugrunnur
Word ritvinnsla
Excel töflureiknir
Internet og tölvupóstur
PowerPoint

• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003

MCP XP

Kennt er þrisvar í viku og er boðið uppá morgun og kvöldhópa.
Sjá stundaskrá á heimasíðu skólans eða hafið samband.
Lengd námskeiðs: 200 kennslustundir – Námið er metið til eininga.

•
•
•
•
•

Aðalmarkmið MCSA námskeiðsins er að gera þátttakendur hæfa til að
starfa sem sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim
jafnframt eftirsótta alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Nám á þessari braut hentar því vel þeim sem þurfa að styrkja stöðu sína og
samkeppnishæfni á vinnumarkaði með aukinni þekkingu, færni og
alþjóðlegum prófgráðum.
Námsbrautin samanstendur af námskeiðunum:

Adobe Photoshop er yfirburðaforrit til alhliða myndvinnslu,
myndlagfæringa, litleiðréttinga og myndasamsetningar fyrir skjá og
prentmiðla, skapandi myndvinnslu og grafískrar hönnunar.
Á þessu námskeiði er farið í helstu grunnþætti, áhöld tæki og valmyndir
forritsins svo þátttakendur öðlist skilning á myndvinnslu í tölvum og geti
orðið sjálfbjarga við helstu aðgerðir í forritinu sem almennir notendur
þurfa að kunna skil á. Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna
tölvuþekkingu.
Lengd 21 std. Verð kr. 24.000,Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 18 - 21.30
Reykjavík: Kennsla hefst 6. feb. og lýkur 15. feb.
Akureyri: Kennsla hefst 20. feb. og lýkur 1. mars

Photoshop ljósmyndun
Námskeið fyrir þá sem komnir eru nokkuð af stað í meðferð stafrænna
ljósmynda. Farið verður í grunnatriði skráarbreytinga í ljósmyndun og
vinnslu úr hráum myndum (RAW) beint úr vél í gegnum Photoshop.
Megináherslur eru á lagfæringar lita og ljóshita, grunnatriði myndvinnslu
á mismunandi hátt.
Unnið er með skapandi hugsun, myndbyggingu og þátttakendum
leiðbeint í að virkja eigin sköpun til að skapa áhugaverðar ljósmyndir.
Lengd 30 std. Verð kr. 29.000,Akureyri: Kennsla hefst 13. feb og lýkur 6. mars,
kennt er þri og fim kl 19-22.
Reykjavík: Kennsla hefst 26. feb og lýkur 14. mars,
kennt er mán og mið kl. 18 - 21.30.

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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Með því að deyja kenndi p
Þótt nærri sex ár séu liðin
síðan faðir Gísla Péturs
Hinrikssonar leikara lést
er ekki nema um mánuður síðan hann heimsótti
gröf hans í fyrsta skipti.
Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti leikarann sem
stendur á miklum tímamótum en í síðustu viku
sagði hann upp samningi
sínum hjá Leikfélagi
Akureyrar og telur hann
leiklistina vera á óstöðugum stað.

G

ísli var rétt orðinn 18
ára þegar hann flaug
í gegnum inntökuprófið í Leiklistarskóla Íslands en afar
sjaldgæft er að nokkur komist inn svo ungur. Fyrsta verkefni hans eftir útskrift var að leika
sjálfan Gretti í Grettissögu hjá Hafnarfjarðarleikhúsinu og svo tóku við
verkefni í Loftkastalanum og Þjóðleikhúsinu. Lék hann meðal annars í
Frelsi, Virkjuninni og var tilnefndur
til Grímunnar fyrir hlutverk sitt í
Grjóthörðum. Einnig hefur hann
staldrað við í kvikmyndum, svo sem
Dís og lék í nýjasta áramótaskaupinu.
Síðasta árið hefur hann verið fastráðinn hjá Leikfélagi Akureyrar og
hefur hlotið mikið lof fyrir leik sinn
þar og þótti „framúrskarandi“ í
Herra Kolbert svo vitnað sé í gagnrýnendur. Því kemur það spánskt
fyrir sjónir að Gísli Pétur sé búinn
að segja upp samningi sínum hjá
Leikfélagi Akureyrar og svari spurningunni um hvað hann sé að fara að
gera með „ég veit það ekki“. Engu að
síður er hann alveg viss um að hann
sé að gera rétt og enginn kvíði fylgir
þessari ákvörðun. „Ég er að fylgja
eðlisávísuninni. Þegar maður er farinn að fá martraðir yfir því að þurfa
að fara í vinnuna þá er kominn tími
til að endurskoða hug sinn.“
Margt liggur að baki ákvörðuninni og Gísli Pétur fer í gegnum það
skipulega. Greinilegt er að þessar
pælingar hafa lengi gerjast með
honum. Hann tekur þó skýrt fram að
hann sé ekki hættur að leika, aftur á
móti ætli hann nú hiklaust að velja
sín verkefni og hafna og segist ekki
vita hvort leiklist verði hans aðalatvinna eða hliðarfag.

-¾DDIR LEIKARAR
Og spilin eru lögð á borðið. „Það er
aðallega tvennt sem gerir það að
verkum að ég tek þessa ákvörðun.
Örlög flestra leikara eru þau að þú
sérð börnin þín lítið og fyrir vinnu
sem þú gefur þig 150 prósent í, eru
launin þannig að þú átt erfitt með að
framfleyta þér og þínum eins og þú
helst vilt. Sem fastráðinn leikari við
leikhús tekur þú þau hlutverk að þér
sem þér eru útbýtt og lítið sem þú
hefur um það eða verkefnaval leikhússins að segja. Þannig ferðu úr
leikriti í leikrit og ég fann að ég
kláraði tankinn og var orðinn andlaus.“
Gísli segist ekki hafa getað verið
á betri stað en hjá Leikfélagi Akureyrar og segir andann þar vera stórkostlegan, bæði séu stjórnendur
leikhússins í góðum tengslum við
starfsfólk sitt og einnig hafi verkefnaval heppnast mjög vel. Leikhúsinu hefur líka tekist það sem virðist
vera erfitt í þessi fagi, að skila hagnaði í lok leikárs. „Ákvörðunin hefur
ekkert með Akureyri að gera. Það
er upplifun mín á örlögum leikarans
á Íslandi sem fær mig til að staldra
við og virkilega hugsa hvernig ég
vil eyða lífi mínu. Ég hef umgengist
leikara sem eru að gera það gott og
það er ótrúlegt að sjá þá, 35 ára
gamla með glæstan feril að baki og
upplifa hve bitrir þeir eru út í leik-
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listina og lífið. Ég vil ekki enda á
þeim stað. Ég man alltaf eftir því
þegar ég sá einn af stóru leikurunum fyrir sýningu baksviðs í Þjóðleikhúsinu. Einhvern veginn hafði
ég séð fyrir mér mikinn og geislandi karakter sem reytti af sér
brandarana baksviðs og væri hrókur alls fagnaðar. Reyndin var önnur.
Þarna var grár og gugginn leikari
sem steig inn í sitt hlutverk og gerði
það listilega á sviðinu en um leið og
af því var komið breyttist hann
aftur í þöglan og þjakaðan listamann. Mér fannst þetta sorglegt en
líka skiljanlegt.“ Og þetta er aðeins
eitt spil af mörgum. Gísli Pétur
segir mikið af góðu fólki að vinna að
leiklistinni en engu að síður skammist hann sín stundum fyrir að segjast vera leikari. „Samheldni þessarar stéttar er lítil og mig persónulega
langar ekki að mæta á fundi hjá
stéttarfélaginu okkar og ég skil ekki
af hverju það er. Ég er viss um að
alla langar til að opna umræðuna og
segja sínar skoðanir en það er oft
erfitt þegar þú þarft að passa þig að
styggja ekki þennan eða hinn. Það
er helvítið sem myndast stundum í
þessu starfi. Jákvæða hliðin er
þegar þú ert þú sjálfur, ert hrein-

skilinn og lýgur ekki að neinum. Það
sem drepur flest verkefni er þegar
leikarar, sviðsmenn, búningahönnuðir og allir þeir sem tengjast leikhúsinu hafa þá tilfinningu að verkið
sé slæmt og hlutirnir séu ekki gerðir rétt, en halda samt áfram í þögn
og segja ekki sína skoðun. Þannig
getur það því farið svo að á endanum er leikarinn staddur uppi á sviði
í sýningu sem hann hefur enga trú
á, finnst leiðinleg og jafnvel enn
leiðinlegra að leika.“ Gísli Pétur
segist halda að um þessar mundir sé
ákveðin vakning meðal leikara og
fleiri farnir að hugsa með sér að
þeir vilji breyta þessu mynstri.

6ANDAM¹L Å ¶JËÈLEIKHÒSINU
Svartnættið er ekki algjört því Gísli
segir leikárið sem nú er að líða hjá
Leikfélagi Akureyrar hafi einkennst
af andstæðu þessa. Þar hafi fólk
getað talað saman og sagt sínar skoðanir. „Í þessum leiklistarheimi held
ég að ég hafi tengst Jóni Páli Eyjólfssyni hvað best en ég hef unnið með
honum í þremur sýningum, nú síðast
í Herra Kolberti sem hann leikstýrði.
Jón Páll er gott dæmi um það þegar
fólk er samkvæmt sjálfu sér og það
er aldrei neitt vandamál að tjá honum

Ég varð að
gefast upp
og það er
eitt það mikilvægasta
sem ég hef
lært í lífinu:
Að gefast
upp.

sínar skoðanir. Og afar gott að rífast
við hann,“ segir Gísli og útskýrir
hversu nauðsynlegt það sé að geta
útkljáð öll vandamál á æfingum án
þess að úr verði sárindi.
„Enda skilar það sér í betri sýningu og það er það sem við viljum. Að
koma til Leikfélags Akureyrar var
mikil breyting því áður hafði ég verið
í Þjóðleikhúsinu þar sem slíkar samræður milli þeirra sem komu að sýningunni vantaði algjörlega. Það er
mjög gott fólk að vinna þar en það eru
greinilega einhver vandamál þar til
staðar sem þarf að leysa. Leikhúsið
lifir ekki án áhorfandans og ef hann
er ekki að koma þá er eitthvað að.
Rannóknir sýna að ef áhorfandinn
upplifir vonda sýningu kemur hann
ekki í 2-3 ár í leikhús og tvær vondar
sýningar í röð gera það að verkum að
hann kemur ekki næstu 10-15 árin,
sem er auðvitað skelfilegt. Það er
heldur ekki rétt að ríkisreknu leikhúsin haldi áfram að skila ársreikningum í halla. Fólkið sem sækir leikhúsið borgar þessa skatta og við
megum ekki líta á þessa peninga sem
eitthvað gefið. Ég persónulega lít á
mig sem þjón, þjón fólksins og ég get
ekki litið stórt á sjálfan mig í því hlutverki.“
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pabbi mér að lifa
FENGISSÕKIN DRË HANN TIL DAUÈA
Gísli Pétur hefur undanfarnar
vikur ekki aðeins tekið starf sitt
og framtíð og velt milli handa sér
heldur hefur fortíðin tekið sinn
toll og fyrir um mánuði síðan tók
hann af skarið og heimsótti leiði
föður síns sem lést þegar Gísli
Pétur var aðeins um 22 ára gamall.
Faðir Gísla, Hinni kafari, eða Hinrik Pétursson, var vel þekktur í
Hafnarfirði en hann var atvinnukafari þar í bæ og vélstjóri. „Pabbi
var mikill nagli en ég var um átta
ára gamall þegar foreldrar mínir
skildu svo að fjarlægðin gerði það
líka að verkum að hann var alltaf
hetjan mín. Hann greindist með
sykursýki þegar hann var 36 ára
og lést að verða 51 árs. Á þeim
tíma, rétt áður en hann dó, var
hann að ganga í gegnum sinn
annan skilnað, ég var í leiklistarskólanum og við ákváðum að ég
flytti inn til hans. Hrikalegir hlutir
voru að gerast í lífi hans á þessum
tíma og hann hallaði sér að flöskunni og átti í miklum erfiðleikum
með áfengisneyslu sína. Það var
ömurlegt að horfa upp á stóru fyrirmyndina smám saman veslast
upp og þegar ég horfði í augun á
honum var ekkert þar að sjá, bara
uppgjöf. Hann fór í frí til Mexíkó,
einn, og skemmti sér þar dag og
nótt. Þegar hann kom til baka var
hann mjög illa farinn og illa haldinn af sykursýkinni. Að lifa með
sykursýki krefst góðrar stundaskrár – þú verður að lifa reglusömu lífi, sprauta þig reglulega og
borða. Áfengissýkin klúðrar öllu
slíku skipulagi og þessi vilji til að
taka af skarið og breyta lífi sínu
var greinilega ekki til staðar.“ Eitt
hádegið kom Gísli heim úr skólanum og þá er faðir hans sofandi í
rúmi sínu. Gísli fer aftur í skólann
og kemur heim fimm tímum síðar
og sér föður sinn enn liggjandi á
sama stað. Hafði hann þá verið
með stífkrampa í nokkra klukkutíma og var mjög heitur. „Ég hringi
á sjúkrabíl, reyni að sprauta hann
og geri allt hvað ég get. Hann
kemst á sjúkrahúsið en deyr svo
þremur mánuðum síðar eftir að
hafa haft mjög háan blóðsykur í
langan tíma.“ Gísli segist á þessum tímapunkti hafa fyrst áttað sig
á því hve skelfilegur sjúkdómur
alkóhólismi er. „Hann komst til
meðvitundar en í fyrstu þekkti
hann okkur ekki og mundi lítið.
Þrátt fyrir það að þekkja ekki
börnin sín vissi hann hvað áfengi
var og á spítalanum rétti hann mér,
sem var með öllu ókunnugur fyrir
honum, 5.000 krónur og bað mig
um að stökkva í Ríkið eftir vodkapela. Þarna sá ég svart á hvítu hve
lamandi þessi sjúkdómur er og það
má eiginlega segja að með því að
deyja hafi hann kennt mér að lifa.“
Á eftir komu tvö ár afar erfið ár í
lífi Gísla og segist hann hafa leitað
á náðir áfengis eins og faðir hans
og vaknað upp við martröð þegar
hann sá hvert líf hans stefndi.
„Rétt áður en hann dó gerðist röð
atvika og dauðsfall hans var svo
það sem dró mig endanlega á botninn. Þegar ég hafði drukkið í tvö ár
sá ég að það var annaðhvort að
halda áfram og enda eins og faðir
minn, eða gera eitthvað í þessu
sem og ég gerði og skráði mig í
meðferð og hætti að drekka endanlega. Ég gat ekki haldið áfram
og búist við því að líf mitt reddaðist einhvern veginn. Ég varð að
gefast upp og það er eitt það mikilvægasta sem ég hef lært í lífinu:
Að gefast upp.“
4ËK MÎRG ¹R AÈ FYRIRGEFA
Að vinna úr sorginni hefur þó
verið lengra ferli og erfiðast af
öllu segir Gísli hafa verið að læra
að fyrirgefa. „Þótt það hafi verið
ótrúlega erfitt að fyrirgefa honum
drykkjuna og það að hafa farið frá
fjölskyldunni þegar ég var átta ára
fannst mér erfiðast af öllu að fyrirgefa sjálfum mér. Ég varð að
fyrirgefa sjálfum mér fyrir að
hafa hatað hann og sjálfshatrið var
slíkt að mér fannst ég ekki einu
sinni eiga skilið sjálfsvorkunn. Ég
átti bara skilið gagnrýni og
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sínum huga og hann hafi ákveðna
mynd af sjálfum sér í framtíðinni
sem hann ætli að halda fyrir sjálfan sig. „Minn draumur er eitt eða
tvö ofboðslega skemmtileg verkefni á ári, þar sem ég og allir þeir
sem vinna með mér blómstra og
svo að geta séð fyrir mér og mínum
með mannsæmandi tekjum. Það
eina sem fólk þarf að gera til að
láta draumana rætast er að sjá það
fyrir sér og einsetja sér að koma
því í verk. Lífið er helmagnað út af
fyrir sig og ef mann langar til að
gera eitthvað á maður að stökkva í
djúpu laugina.“ N

aðfinnslur og það er ekki farsælt
að vera leikari sem þjáist af sjálfshatri því um leið og þú gerir einhver smávægileg mistök á sviði
ertu að eigin mati orðinn að hinu
versta fífli sem til er. Þegar ég
kom úr meðferðinni var ég ekki
kominn nema nokkur skref áleiðis
í að vinna úr fortíðinni og það
hefur tekið mig langan tíma en ég
held ég sé að nálgast endastöð
núna. Ég hugsa að ég hefði ekki
getað rætt þetta við nokkurn mann
fyrir nokkrum mánuðum síðan.“
Gísli segir að þrátt fyrir óræða
framtíð sé hún þó ótrúlega skýr í
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Takið upp evru fyrir alla muni
Þegar Steve Forbes, ritstjóra eins víðlesnasta
viðskiptatímarits heims, er skýrt frá stýrivöxtum
og verðbólgu á Íslandi, skellir þessi annars hægláti maður upp úr og leggur til að skipt verði um
gjaldmiðil og seðlabankastjórar reknir. Klemens
Ólafur Þrastarson spjallaði stuttlega við hann.

S

kiptið þá í evru, fyrir
alla muni, eða dollara
eða hvaðeina,“ segir
auðkýfingurinn
og
fyrrv. forsetaframbjóðandinn Steve Forbes,
þegar blaðamaður kynnir hann
lauslega fyrir umræðunni um
hagstjórn landsins; að verðbólga
á landinu sé um sjö prósent og
stýrivextir ríflega tvöfalt hærri.
Forbes skellir upp úr og bætir
við að annar kostur í stöðunni sé
sá að segja seðlabankastjórum
upp störfum, „því þeir vita ekki
hvað þeir gera“. Ótti um að missa
tökin á hagstjórninni er léttvægur, segir Forbes, „þegar haft er í
huga að þið getið ekki stjórnað
þessu eins og stendur. Þið ættuð
því fremur að velja stöðugleikann.“

5M EVRUR OG DOLLARA
Forbes telur að með stóran og
stöðugan gjaldmiðil yrði tilveran
mun aðveldari, þótt að reynslan
sýni, til að mynda frá Írlandi, að
verðlag hækki eftir upptöku
hennar. „Með evru er fengin stöðug mynt sem er gjaldmiðill fjölda
landa og gjaldgeng í enn öðrum

löndum. Evruvæðing er einnig
rökréttara skref en dollaravæðing, þar sem þið verslið meira við
Evrópu en Bandaríkin.
Ég held að Seðlabanki Evrópu
hafi sýnt fram á að hann ráði við
evruna,“ segir Forbes um framtíð
hennar sem gjaldmiðils, „og að
Evrópusambandið hafi pólitískan
vilja til að gera það sem þarf til að
tryggja framgöngu evrunnar. Hún
hefur og mun þrauka.“
Vandinn með dollarana er hins
vegar sá að seðlabanki Bandaríkjanna er of duglegur við að
prenta þá. Hann er skárri en
Seðlabanki Íslands, en er samt
ekki að standa sig. Þetta má sjá
til dæmis á verði gulls, sem kostar um 640 til 650 dollara. Málið
snýst ekki einungis um að hækka
stýrivexti, heldur að draga úr eða
nýta það umfram magn peninga
sem seðlabankinn býr til. Þetta
hefur bandaríski seðlabankinn
ekki leyst vel af hendi.“

"ANDARÅSKA HAGKERFIÈ
Aðspurður hvernig honum hugnist pólitísk hagstjórn George
Bush, svarar Forbes að bragði að
bandarísku hagkerfi gangi afar
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(ANN HELDUR FYRIRLESTUR HÁR ¹ LANDI N¾STA ÖRIÈJUDAGSKVÎLD

vel þessa dagana. „Vöxturinn
hefur verið þetta þrjú og hálft til
fjögur prósent í næstum fjögur
ár. Atvinnusköpun hefur verið
meiri en í Evrópu og Japan samanlagt. Fyrirtækin fjárfesta æ
meir og hlutabréfamarkaðurinn
gengur þokkalega vel. Síðast en
ekki síst hefur vöxtur hagkerfisins verið mikill síðastliðin fjögur
ár eða svo. Stækkunin hefur verið
meiri en sem nemur öllu kínverska hagkerfinu! Þannig að
hún er ansi tilkomumikil. Ég held
því að í fyrirsjáanlegri framtíð
verði
Bandaríkin
ofurveldi
heimsins, en það er auðvitað
ómögulegt að segja fyrir hvað
verði eftir tuttugu, fjörutíu ár.
Það fer allt eftir þeim aðstæðum
sem verða. Enginn hefði til
dæmis getað spáð fyrir um þróun
tuttugustu aldarinnar!“ segir
Forbes hlæjandi.
Ritstjórinn er ekki eins hrifinn af stríðinu í Írak og áhrifum
þess á hagkerfið. Það hafi því
miður dregið nokkuð úr vextinum og verið skaðlegt hagkerfinu
í heild sinni. „Stríðið er samt afar
lítill hluti hagkerfisins. Við
eyðum milli hundrað og hundrað
og fimmtíu milljörðum dollara í
stríðið árlega, meðan stærð hagkerfisins er um þrettán billjón
dollarar. Svo þetta er varla eitt
prósent af hagkerfinu.“
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Nei, ég ætla ekki að bjóða mig
fram til forseta að nýju. Ég sé
hlutverk mitt nú til dags sem
hlutverk nokkurs konar æsingamanns. Sá sem ýtir við frambjóðendunum,
[…] og reynir að hrista aðeins upp í þeim.
+OMANDI KOSNINGABAR¹TTA
Forbes bauð sig fram sem forsetaefni repúblikana í tvígang, árin
1996 og 2000. Í hvorugt skiptið
náði hann tilnefningu og ætlar
ekki að reyna aftur. „Nei, ég ætla
ekki að bjóða mig fram til forseta
að nýju. Ég sé hlutverk mitt nú til
dags sem hlutverk nokkurs konar
æsingamanns. Sá sem ýtir við
frambjóðendunum, til að mynda í
sambandi við breytingar á skattalöggjöfinni og reynir að hrista
aðeins upp í þeim. Ég ætla því að
fylgjast með kosningabaráttunni,
en ekki taka beinan þátt í henni.“
Forbes hefur enn ekki gert upp
hug sinn um eftirlætis frambjóðanda í komandi kosningum, en
segist fylgjast vel með repúblikönunum John McCain og Rudolph
Giuliani. Hann telur að Hilary
Clinton verði útnefndur forseta-

frambjóðandi demókrata og fari
svo muni það hafa skaðleg áhrif á
bandarískt hagkerfi. „Nema repúblikanar stjórni þinginu, eins og
þeir gerðu þegar eiginmaður
hennar var forseti. Þeir hindruðu
[Bill Clinton] í að gera ýmsa skaðlega hluti.
Til að mynda lækkuðu þeir
skatta á fjármagnstekjur, settu
þak á ríkisútgjöld og komu í veg
fyrir tilraunir hans til að þjóðnýta
velferðarkerfið. Hilary er ekki
mikið fyrir frjáls [alþjóða]viðskipti, flokkur hennar er verndarsinnaður og verði hún forseti
mun verndarstefna líklega verða
sett í forgang. Það þjónar ekki
hagsmunum neins.
Utanríkisstefna hennar yrði að
öllum líkindum óstöðug og hún
ætti bágt með að fylgja henni eftir
mynduglega.“

Hin árlega stórsýning á
fasteignum á Spáni:

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST 2007
Í Perlunni 3–4. febrúar kl. 12–18
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DAGSKRÁ Í
FUNDARSAL BÁÐA DAGANA

Suðrænt yﬁrbragð verður í Perlunni
um helgina þar sem sérfræðingar munu
kynna fasteignir á Torrevieja svæðinu

Kl. 13:00

Íbúðir fyrir fyrir 55 ára og eldri
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fyrir sig á Spáni?
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LÁNAMÖGULEIKAR
Hrafnhildur Eiríksdóttir, útibústjóri Cam
Sparisjóðsins kynnir lánamöguleika og
þjónustu bankans.

ÚRVAL NOTAÐRA
OG NÝRRA FASTEIGNA
Mikið úrval eigna verður kynnt víðsvegar
í kringum Torrevieja svæðið.

NÝBYGGINGAR TIL SÖLU

LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF

Fulltrúar Escudero Promotores og Grupo
Esfera kynna ýmsar nýbyggingar til sölu.

Janice Bendelow, starfsmaður Gloria Casa
á Spáni er til viðtals fyrir þá sem vilja
lögfræðilegar upplýsingar er varðar kaup
á eignum á Spáni.

PLÚSFERÐIR
Plúsferðir kynna ﬂugferðir sínar til
Alicante og annarra áfangastaða.

SUMARHÚS TIL LEIGU
Leigumiðlun Gloria Casa kynnir sumarhús
til leigu á Torrevieja svæðinu.
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Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

Síðumúla 13 – Sími 517-5280
www.gloriacasa.is

Síðumúla 13 – Simi 530-6500
www.heimili.is
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Skáldskapur er ekki upp á punt
Guðrún Eva Mínervudóttir er fjórði og síðasti viðmælandi Fréttablaðsins í umfjöllun þess um íslensku skáldsöguna. Ritferill hennar
hefur verið auðugur og fjölbreyttur þótt ekki sé hann langur. Fyrsta bókin hennar kom út árið 1998 og síðan hefur Guðrún Eva gefið
út fimm skáldsögur, nú síðast bókina Yosoy árið 2005, auk þess að fást við þýðingar, önnur skrif og nema heimspeki í Háskóla Íslands.

Eitt hversdagslegt atvik
umturnaði lífi hennar
Guðrún Eva Mínervudóttir

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

„Það er ekkert að íslensku skáldsögunni – hún er ekki einu sinni
með útbrot,“ segir Guðrún Eva
kankvís og ljóst er að hún er bjartsýn fyrir hönd kollega sinna og
lesenda. Hún nefnir að margir
hérlendir höfundar blómstri nú í
skrifum sínum og fagmennska sé
að aukast meðal þeirra, til dæmis
séu æ fleiri að gera sér grein fyrir
gildi þess að hafa góða ritstjórn en
slíkt liðsinni hefur ekki verið haft
í hámælum hér á landi. „Það er
mikil vakning um að ritstjórnin er
í raun helmingur af ferlinu – það
er engin einstaklingsíþrótt að
skrifa. Skáldsögur eru heill heimur og það skapast liðsheildir í
kringum þær. Höfundurinn er
ekki guð og maður ætti ekki að
vera of eingyðistrúar þegar maður
skrifar,“ útskýrir Guðrún Eva og
bætir við að hún hafi sjálf verið
svo heppin að vera með stórkostlegan ritstjóra sér við hlið. „Við
Valur Brynjar Antonsson höfum
verið eins og hvolpar úr sama goti
og fengið að vaxa saman. Ég held
að það sé stór hluti þess að vera
góður höfundur að hafa gáfurnar
til að taka mark á rétta fólkinu og
vinna með því.“

+ONUR VIÈ LYKLABORÈ
Það standa fáar íslenskar konur í
sömu sporum og Guðrún Eva en
hún segist ekki kunna neina einhlíta skýringu á ójöfnu kynjahlutfalli meðal rithöfunda. „Kannski
erum við ekki nógu góðar fyrirmyndir,“ grínar hún þegar talið
berst að hægri „nýliðun“ meðal
kvenkyns
skáldsagnahöfunda.
„Annars veit ég það ekki, ég hef
margoft rætt þetta við útgefendur
og þeir sverja að hlutfall þeirra
sem koma með handrit til forlaganna sé níutíu prósent karlar
og tíu prósent konur. Líklega byrjar þetta þar – það eru einfaldlega
færri ungar konur að skrifa og ég
held að það séu mjög djúpstæðar
ástæður fyrir því.“
Guðrún Eva bendir á að konur
leyfi sér síður að loka sig af frá
umhverfinu og taka þá áhættu
sem fylgir því að skrifa, ferlið sé
erfitt og uppskeran ótrygg. „Fólk
er í allt öðrum gír en þegar það
sinnir hversdagsleikanum og ég
held að konur leyfi sér síður að
víkja sér undan honum. Flestir
karlmenn leyfa sér það ekki heldur en þeir eru samt fleiri,“ segir
hún.

Líkt og starfssystirin Steinunn
Sigurðardóttir, sem Fréttablaðið
ræddi við nýlega, nefnir Guðrún
Eva að það sé ósanngjarnt gagnvart lesendum hversu ójafnt
kynjahlutfallið er en áréttar jafnframt að fólk ætti ekki að horfa
eingöngu á þann aðgreiningarþátt.
„Það er allt í lagi að skoða málin út
frá kynjunum – með aldrinum
verður maður minna og minna
feiminn við slíkt. Þegar maður
gerir sér grein fyrir því að það er
ekkert persónulegt heldur fyrst
og fremst samfélagslegt málefni,
það eru engin illmenni og engin
fórnarlömb. En þegar ég er í vinnunni velti ég því lítið fyrir mér.
Það er ekkert erfiðara fyrir mig
að skrifa um karlmenn heldur en
konur, það er ekki óbrúanlegt gap
þarna á milli. Mér finnst þetta
ekki vera neitt neyðarástand og ég
veit að þetta á eftir að breytast.
Það er enginn skortur á flinkum
stelpum. Ég er til dæmis mikill
aðdáandi einnar flinkrar stelpu
sem heitir Kristín Eiríksdóttir.
Það verður ekki leiðinlegt að fylgjast með henni í framtíðinni,“ segir
hún sposk og bendir á þá staðreynd að í Bretlandi séu það ungar
konur sem séu að taka yfir ritvöllinn. Í ljósi mýtunnar um að erlendar tískusveiflur í bókmenntum
skili sér hingað til lands á tíu árum
er því ágætt tilefni til bjartsýni.

'AGNLEG EINFÎLDUN
Þegar Guðrún Eva er rukkuð um
yfirlýsingu um stemninguna í
íslenskum bókmenntum og þá sér
í lagi í tengslum við skáldsöguna
segir hún að margir ólíkir hlutir
séu að hrærast með höfundum um
þessar mundir.
„Með gífurlegri einföldun má
skipta skáldsögum í tvennt – annars vegar í pólitískar skáldsögur
og hins vegar í heimspekilegar
skáldsögur,“ segir hún og vísar
með hinum fyrrnefndu til sagna
þar sem viðfangsefni og ætlun
höfunda er að hafa áhrif á
umhverfi sitt með sögum um samfélagsleg efni og þau mál sem
brenna mjög á þjóðinni hverju
sinni. „Mér finnast hvort tveggja
jafn spennandi en ég myndi sjálf
frekar staðsetja mig í heimspekilegu skáldsögunni.“ Guðrún Eva
tekur dæmi af tveimur höfundum
sem gáfu út skáldsögur fyrir síðustu jól sem einkenndust af beittri
samfélagsrýni – Auði Jónsdóttur
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sem gaf út skáldsöguna Tryggðarpant og Hauk Má Helgason sem þá
gaf út sína fyrstu skáldsögu, Svavar Pétur og 20. öldin.
Hún segir Auði hafa verið í fararbroddi þegar komi að skrifum
skáldsagna sem rýna skarpt í
íslensk samfélag. Bók hennar
Tryggðarpantur fjallar um samskipti við innflytjendur og Guðrún
Eva áréttar að það sé ekki í fyrsta
sinn sem Auður skrifar um það
pólitíska viðfangsefni því Auður
gaf út bókina Annað líf árið 2000
en sú bók fjallar um unga konu af
asískum uppruna sem hefur sambúð með miðaldra íslenskum
manni.
„Kristín Ómarsdóttir færði
okkur líka stórmerkilega stríðsádeilu fyrir tveimur árum með
skáldsögunni „Hér“. Það er bók
sem hefði að ósekju mátt bera
meira á og ef út í það er farið er
Kristín Ómarsdóttir höfundur sem
gjarnan mætti bera meira á. Ég er
sannfærð um að hún á stóran
óplægðan akur í hópi lesenda sem

&2¡44!",!¨)¨'6!

Það er kannski
hluti af starfinu
að reyna að lafa
svolítið í þessum
háleitari hugarefnum og láta
ekki glepjast af
metorðagirnd eða
græðgi.

enn eiga eftir að uppgötva hana.“
Annar vettvangur fyrir pólitíska nálgun hafa íslenskir höfundar einnig fundið í glæpasögunni
þar sem meinsemdir og vandamál
fá skáldlega umfjöllun og mögulega úrlausn. „Það er auðvitað líka
rík hefð fyrir þessu í glæpasagnabransanum,“ segir Guðrún Eva og
vill ekki kannast við að fólk fylki
sér eingöngu um reyfarana vegna
þess að glæpasagan sé orðin svo
vinsæl hér á landi. „Ég held að
höfundar leiðist ekkert frekar út í
að skrifa glæpasögur vegna þess
að þær eru vinsælar heldur er
núna tækifæri fyrir þá höfunda
sem þetta form hentar – við hin
bíðum ekkert á meðan en sinnum
þeim stóra hópi sem vill annað.“

-IKILV¾GI BËKMENNTA
Þegar talið berst að mikilvægi
bókmenntanna fyrir íslenskt samfélag er sjálfsagðasta dæmið
mögulega metsölubók síðasta árs,
Draumalandið eftir Andra Snæ
Magnason sem nýlega hlaut
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Viltu slást í hópinn?
TM er að fjölga starfsmönnum í hugbúnaðargerð félagsins. Nú leitum við að hressum
og fjölhæfum hugbúnaðarsérfræðingi sem jafnframt er útsjónarsamur,
fróðleiksfús og þjónustulipur.
Við hugbúnaðargerð TM starfar öflugur og samhentur hópur sérfræðinga sem vinnur af ástríðu að sköpun
hugbúnaðarlausna framtíðarinnar, auk þessa að viðhalda eldri kerfum. Umhverfið okkar samanstendur meðal annars
af Java, DB/2, iSeries, Eclipse/RAD, Tomcat, SQL, RPG, Lotus Notes og Cognos.
Starfssvið:
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf við þróun framsækinna hugbúnaðarlausna TM sem byggja á veflausnum
og samskiptum við kjarnakerfi.
Hæfniskröfur:
// Þekking og reynsla af Java eða öðrum hlutbundnum forritunarmálum
// Þekking og reynsla af vefforritun

ÍSLENSKA / SIA.IS / TMI 36040 01/07

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 15. febrúar 2007. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir merktar
,,Hugbúnaðargerð” á tölvupóstfangið starf@tmhf.is.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Brynjólfur Gunnarsson, brynjolfur@tmhf.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.
Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Hjá TM starfar 120 manna samhentur hópur sem hefur það markmið að
veita góða þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni. Það er keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa
undir kröfum og væntingum viðskiptavina og hluthafa og koma fram af heiðarleika og einlægni.
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Aðalstræti 6 / 101 Reykjavík / Sími 515 2000 / www.tryggingamidstodin.is

Lærdómsríkt

sumarstarf

Er ekki máli› a› sækja um sumarstarf hjá Alcan í Straumsvík fyrir 18. febrúar?
Viltu starfa á fjölbreyttum vinnusta› og tilheyra skemmtilegum hópi
starfsmanna í sumar? Vi› hvetjum vi› ﬂig til a› sækja um hjá okkur.
Vi› ætlum a› rá›a 120 ábyrga einstaklinga til ‡missa starfa á tímabilinu
15. maí til 1. september, e›a eftir samkomulagi.
Vi› leitum a› duglegu og traustu fólki og leggjum áherslu á samvinnu
og hæfni í mannlegum samskiptum. Allt n‡tt starfsfólk fær markvissa
ﬂjálfun í upphafi starfstíma, hvort sem ﬂa› ræ›st til starfa í kerskálum,
steypuskála, mötuneyti, ræstingum e›a annars sta›ar.
Umsækjendurnir ﬂurfa a› vera or›nir 18 ára e›a ver›a ﬂa› á árinu.
Margir sumarstarfsmenn munu vinna á ﬂrískiptum 8 klst. vöktum ﬂar sem
unnar eru 6 vaktir á 5 dögum me› 5 daga vaktafríi á milli. Einnig ver›ur
rá›i› sumarstarfsfólk sem mun vinna eftir ö›ru fyrirkomulagi.

Alcan á Íslandi hf. er ﬂekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík.
Vi› bjó›um upp á margbreytileg störf ﬂar sem hugvit, ﬂekking og
kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Vi› leggjum áherslu á
markvisst fræ›slustarf, frammistö›u-hvetjandi starfsumhverfi og gott
uppl‡singaflæ›i ásamt tækifærum til starfsﬂróunar.
Vi› setjum umhverfis-, öryggis- og heilbrig›ismál í öndvegi og vinnum
stö›ugt a› umbótum á verkferlum og vinnua›fer›um.
Vi› leggjum áherslu á a› starfa í gó›ri sátt vi› umhverfi› og samfélagi›
sem vi› erum hluti af.

Hægt er a› sækja um
á heimasí›u okkar,
www.alcan.is
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SKULÕÈSFULLTRÒI

KÓPAVOGSBÆR

(VALFJARÈARSVEIT ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA ¾SKULÕÈSFULLTRÒA
TIL STARFA Å  STARF -ENNTUN EÈA REYNSLA AF
UNGLINGASTARÙ ¾SKILEG 5M ER AÈ R¾ÈA NÕTT STARF OG
VERÈUR ÖAÈ MËTAÈ Å SAMSTARÙ VIÈ ÖANN SEM R¹ÈINN
VERÈUR

3PRENGIMAÈUR ËSKAST
6EGNA MIKILLA VERKEFNA Å SPRENGINGUM VANTAR OKKUR TIL STARFA
SPRENGIMANN MEÈ RÁTTINDI TIL MEÈHÎNDLUNAR OG VÎRSLU
SPRENGIEFNA 5MSËKN M¹ FYLLA ÒT ¹ HEIMASÅÈU (¹FELLS
WWWHAFELLIS EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR AÈ 3KEIFUNNI 

Frá Salaskóla
• Námsráðgjafi óskast til afleysinga.
Um er að ræða 100% starf til vors.
Einnig óskast
• Táknsmálskennari í hlutastarf.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 2AGNA +RISTMUNDSDËTTIR
Å SÅMA   EÈA  
.ETFANG RAGNA SIMNETIS

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um störfin.

5MSËKNIR SKAL SENDA Å OFANGREINT NETFANG
FYRIR  FEBRÒAR 

5PPLÕSINGAR VEITIR 'UNNAR Å SÅMA  

(VALFJARÈARSVEIT

www.kopavogur.is - www.job.is

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM

Sölufulltrúi

(ËLABREKKUSKËLI SÅMI  
o 3ÁRKENNARI EÈA KENNARI MEÈ REYNSLU AF SÁRKENNSLU

"ORGASKËLI SÅMI  
o 3KËLALIÈAR

Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar. Um er að
U èDOLIDQGLV|OXVWDUIKMiYD[DQGLI\ULUW NL6WDU¿ð felur í
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð, ráðgjöf
RJP OLQJDUiKHLPLOXPYLèVNLSWDYLQDRÀ.

,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
o 3ÁRKENNARI EÈA ALMENNUR KENNARI Å N¹MSVER
o 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å   STÎÈU

"REIÈHOLTSSKËLI SÅMI  
o +ENNARI ¹ MIÈSTIGI
o 3KËLALIÈI
&OLDASKËLI SÅMI  
o 3KËLALIÈAR (ELSTU VERKEFNI ERU MA G¾SLA Å BÒNINGSKLEFUM
PILTA OG STÒLKNA ¹SAMT R¾STINGU OÚ 5PPLÕSINGAR VEITIR UM
SJËNARMAÈUR SKËLA *ËN 'UNNAR Å SÅMA  

Hæfniskröfur:
/LSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJV|OXK ¿leikar.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
6WXQGYtVLRJKHOJXQDèVWDU¿.
ëHNNLQJi2I¿ce-hugbúnaðinum (Word, Excel..)
• Áhugi á innanhússhönnun.

&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVID
IS 5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EY
KJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: jon@solar.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2007.

®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

Framleiðsla
Óskum eftir að ráða aðila í framleiðsludeild okkar. Um er
að ræða starf við framleiðslu gluggatjalda hjá vaxandi fyrirtæki.
Hæfniskröfur:
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
6WXQGYtVLRJKHOJXQDèVWDU¿.
• Samviskusemi og heiðarleiki
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á:
kolbeinn@lystadun.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2007.

Rangárþing ytra

Fjármálastjóri
Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra
í Rangárþingi ytra.

Lyfjafræðingur
ábyrgðarhafi/gæðastjóri

Linde Gas Therapeutics á Íslandi leitar að ábyrgðarhafa lyfjaframleiðslu
(Qualified Person). Staðan er hluti af skipuriti gæðaeftirlitssviðs Norður-Evrópu
(Quality and Regulatory Affairs) og lýtur faglega stjórn forstjóra þess
(Director of QRA). Ábyrgðarhafi er jafnframt gæðastjóri fyrirtækisins. Staðan
felur í sér samstarf á alþjóðlegum vettvangi.

Starfssvið fjármálastjóra:
Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjármálum sveitarfélagsins, annast fjárhagsáætlanagerð og hefur umsjón
með framkvæmd áætlana.
Fjármálastjóri undirbýr fundi nefnda á vegum sveitarfélagsins, ritar fundargerðir og annast bréfaskriftir í
tengslum við ákvarðanir nefnda.

Starfslýsing:
•
•
•
•
•
•
•

Fjármálastjóri tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum í
samráði við sveitarstjóra

Ábyrgðarhafi framleiðslu lyfjalofttegunda á Íslandi og tengiliður við stjórnvöld.
Gæðaeftirlit, viðhald og þróun gæðastjórnunarkerfis fyrirtækisins á Íslandi.
Starfræksla rannsóknarstofu, efnagreiningar og viðhald greiningartækja.
Útgáfa söluleyfa lyfjaframleiðslu og meðhöndlun kvartana og frávika.
Fagleg ráðgjöf á sviði gæðamála og þjálfun starfsfólks.
Umsjón og framkvæmd gildingarvinnu (validation) og gæðaúttekta.
Búast má við 10-20 ferðadögum erlendis á ári hverju.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í áhugaverðu
umhverfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í rekstrar- og viðskiptafræði er æskileg
Reynsla og þekking á sviði reksturs eða fjármálastjórnunar
Frumkvæði og áhugi á að takast á við uppbyggingu
sveitarfélagsins

Skilyrði um menntun, reynslu og hæfileika:
Lyfjafræðingur.
Þekking á GMP/GxP og ISO-9000.
Reynsla á sviði lyfjaframleiðslu er kostur.
Enskukunnátta er skilyrði og þekking á að minnsta kosti einu Norðurlandamáli.
Vandvirkni, samviskusemi og gott skapferli eru mikilvægir kostir, ásamt því að
hafa góða samskiptahæfileika, búa yfir sveigjanleika og eiga auðvelt með að halda
yfirsýn.

Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá sig í
ræðu og riti

Við bjóðum:
Fjölbreytt og krefjandi starf á alþjóðlegum vettvangi.
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þetta starf, vinsamlega hafðu
samband við Sigurbjörgu Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra
Linde Gas Therapeutics á Íslandi, í síma 577-3030.
Umsóknir berist á ensku eigi síðar en föstudaginn 9. febrúar 2007 til:
Sigurbjargar Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra Linde Gas Therapeutics,
Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.
Netfang: sigurbjorg.sverrisdottir@is.aga.com og lars.frederiksen@dk.aga.com

AT HYGLI

Linde Gas Therapeutics er hluti af Linde Group
sem er með yfir 53.000 starfsmenn í fleiri en
70 löndum. Linde Gas Therapeutics er annað
stærsta fyrirtækið í heiminum á sviði
framleiðslu lyfjalofttegunda. Norðurlöndin og
Eystrasaltsríkin eru eitt markaðssvæði, NorðurEvrópusvæðið (REN). Linde Gas Therapeutics
býður upp á heildarlausnir hvað varðar búnað
og notkun lyfjalofttegunda, bæði á
sjúkrastofnunum og í heimahúsum, dreifingu,
tækniþjónustu og þjálfun.

•
•
•
•
•

Rangárþing ytra er kraftmikið og
framsækið sveitarfélag í hjarta
Suðurlands með rúmlega 1500
íbúa.
Á Hellu, sem er stærsta þéttbýli
sveitarfélagsins, býr um helmingur íbúanna.
Framundan eru mörg krefjandi og
spennandi verkefni í ört vaxandi
samfélagi.
Í sveitarfélaginu eru búsetuskilyrði góð, þar er rekin öflug
grunngerð og almannaþjónusta.
Samfélagið er traust og verslun
og þjónusta ört vaxandi.

Nánari upplýsingar um starfið
veitir Örn Þórðarson, sveitarstjóri
Rangárþings ytra á netfang
rang@rang.is eða í
síma 898 1429.
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar
2007 og skulu umsóknir sendar
á skrifstofu Rangárþings ytra,
Suðurlandsvegi 1, 850 Hella.
Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.

Rangárþing ytra
www.rangarthingytra.is
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2EKSTRARSTJËRI
"ENETTON OG ,EVIlS BÒÈIRNAR LEITA AÈ REKSTRARSTJËRA
«SKAÈ ER EFTIR DRÅFANDI OG SJ¹LFST¾ÈUM EINSTAKLINGI TIL AÈ SINNA ÖESSU STARÙ *¹KV¾ÈNI
H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM FAGLEGUR METNAÈUR OG FRUMKV¾ÈI ERU SKILYRÈI 5M
ER AÈ R¾ÈA NÕTT STARF HJ¹ FYRIRT¾KINU SEM HEYRIR UNDIR FRAMKV¾MDASTJËRA

Starfsmaður í þvottastöð
,EVIS ER ST¾RSTI OG ÒTBREI
DDASTI GALLAFATAFRAMLEIÈANDI
Å HEIMI &YRIRT¾KIÈ ¹ SÁR MEIR
EN  ¹RA SÎGU Å FRAMLEIÈSLU
OG SM¹SÎLU ¹ FATNAÈI ,EVIS
ER SELT Å UM  LÎNDUM UM
ALLAN HEIM  ¥SLANDI ERU
REKNAR TV¾R /RGINAL ,EVIS
3TORES EIN Å 3M¹RALIND OG
ÎNNUR +RINGLUNNI

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
starfsmann í þvottastöð félagsins að
Vesturvör 6, Kópavogi.
Unnið er aðra hvora viku á
næturvöktum, frá kl. 17:00-05:00.
Upplýsingar fást hjá Bjarna Birgissyni
rekstrarstjóra í Vesturvör 6 á
skrifstofutíma, eða í síma 8600-321.

"ENETTON ER ÅTALSKT VÎRUMERKI SEM
STARFR¾KIR YÙR  VERSLANIR Å 
LÎNDUM ¶EIRRA AÈALSTARFSEMI ER FRAM
LEIÈSLA OG SALA ¹ TÅSKUFATNAÈI "ENETTON
VERSLUNIN ¹ ¥SLANDI SELUR BARNA OG
KVENFATNAÈ ÖAR SEM LÎGÈ ER ¹HERSLA ¹
GËÈA ÖJËNUSTU OG G¾ÈA VÎRU

3TARFSSVIÈ
3TARFSMANNASTJËRN OG ÖJ¹LFUN
,AGERSTJËRN
!ÈSTOÈ VIÈ INNKAUP
5PPGJÎR
5MSJËN OG DAGLEGUR REKSTUR VERSLANA
(¾FNISKRÎFUR
¶EKKING OG REYNSLA ÒR VERSLUNARGEIRANUM ER ¾SKILEG
-IKILL METNAÈUR OG FRUMKV¾ÈI
,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3ÎLUT¾KNI
¥ BOÈI ER EINSTAKT T¾KIF¾RI FYRIR ÎÚUGAN EINSTAKLING TIL ÖESS AÈ STARFA HJ¹ METNAÈARFULLU OG FRAMS¾KNU
FYRIRT¾KI .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (RAFNKELL 2EYNISSON HRAFNKELL DENIMIS
3KRIÚEG UMSËKN MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFSFERIL SENDIST TIL FRAMKV¾MDASTJËRA MERKT
"ENETTON m2EKSTRARSTJËRIn (AGASM¹RI  3M¹RALIND  +ËPAVOGI

5MSËKNAFRESTUR ER TIL FEBRÒAR

Hajhi_g^
Hajhi_g^h`Vhii^ahiVg[V]_{EgdbZchIZbegj#

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. er eitt af dótturfélögum Icelandair Group og
býður viðskiptavinum sínum
íslenskum sem erlendum upp
á alla flugtengda flugvallarþjónustu við flugfélög og
farþega á Keflavíkurflugvelli.

EgdbZchIZbegV[gVb"
aZ^^gjbW^gi^a[ajic^c\h
{[Zgh`jbbVik¨ajbd\
Z^cVc\gjcVgeaVhii^aWn\\"
^c\Vg[gVb`k¨bYVg:EH!
YV\aZ\jiVa^cZ[ci[gVjeaVhi#
;ng^gi¨`^]Z[jgckZg^[ajii
hiVg[hZb^hcVc]hV`ncc^
VÏh]Zaaj-=V[cVg[^g^#
EgdbZchIZbegV]Zng^gjcY^g
EgdbZchhVbhi¨jcVhZb
ZgZ^chi¨ghiV[ng^gi¨`_V"
hVbhiZneV]Z^bh{hk^^
eaVhi[gVbaZ^haj#EgdbZch
hiVg[g¨`^g+%kZg`hb^_jg'%
acYjbd\]_{[aV\^cjhiVg[V
n[^g*#)%%bVcch#H_{lll#
egdbZch#Xdbd\lll#
egdbZch#^h

Sumarstörf hjá IGS 2007
Við bjóðum fjölbreytileg og skemmtileg störf í spennandi
umhverfi flugheimsins.
Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða fólk til
afleysingastarfa á tímabilinu mars-september. Um er að ræða störf
í öllum deildum fyrirtækisins, þ.e. flugeldhúsi, fraktmiðstöð,
hlaðdeild, farþegaafgreiðslu, veitingadeild, frílager, hleðslueftirliti,
farangursþjónustu og ræstingu. Í sumum tilfellum er um að ræða
hlutastörf og öðrum deildaskiptar ráðningar í 100% störf. Einnig
verða eingöngu kvöldvaktir í boði í ákveðnum deildum.

Nánari upplýsingar um aldurstakmark og hæfniskröfur:

Veitingadeild
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta og mikil
þjónustulund.
Hleðsluþjónusta (Catering)
Lágmarksaldur 20 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.
Frílager
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.
Fraktmiðstöð
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, tölvukunnátta, almenn
ökuréttindi, enskukunnátta.
Hleðslueftirlit
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð tungumálakunnátta, góð tölvukunnátta, nauðsynlegt að umsækjendur
séu töluglöggir.
Ræsting flugvéla
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar
Keflavíkurflugvelli ehf., 2. hæð í Frakmiðstöð IGS,
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli. Einnig er hægt að
sækja um störf á vefsíðu IGS, www.igs.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / IGS 35989 01/07

Farþegaafgreiðsla
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði,
góð tungumálakunnátta og tölvukunnátta.

Flugeldhús
Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- og/eða enskukunnátta.

 BZccijcZVgZnchaV{hk^^
Wn\\^c\Vi¨`c^Zg`dhijg

 Ì¨iaVcV\Zg
 BVg`Vh"d\\gZ^c^c\Vgk^ccV
 H`ghaj\Zg

 GZnchaVV[hajbZcch`jZg
¨h`^aZ\
 <hVbh`^eiV[¨gc^

 Kgj gjc

 <ZiVd\k^a_^i^aVc{{gVc\g^
 _cjhijajcY

Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^g&&#[ZWgVgc`#
CbZghiVg[hZg+'--#
Jeeah^c\VgkZ^iV@VigcH#ÓaVYii^gd\:ahVWZiHkZgg^hYii^g#
CZi[c\/`Vig^c5]V\kVc\jg#^hd\Za^hVWZi5]V\kVc\jg#^h#

2$  -64#&3$52!32&'4#&'(
&##!###%%+2 $3#&-#&&#)##%.2
6#$%2$%.#2!$% #62-2'#2' $.$%
1&!2 $ $6#$%#&$%!4#)1'2$"%&#
%22#3$,)'1!-&#)#$%#&
 $'22'%'2$"%' &#!###-24
!63 &$%&)## !#!'! %#!0   !  %$&

Boðið verður upp á sætaferðir frá fyrirfram ákveðnum stöðum
í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Vogum og Grindavík.

Farangursþjónusta
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði,
góð tungumálakunnátta og tölvukunnátta.

BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg

H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum
samskiptum, reglusemi, stundvísi og árvekni. Unnið er á
breytilegum vöktum. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess
að sækja undirbúningsnámskeið og í sumum tilfellum standast
próf áður en til ráðningar kemur.

Hlaðdeild
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, almenn ökuréttindi,
enskukunnátta.

HiVg[hhk^
 Hi_gcjchajd\bVg`VhhZic^c\
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Sölumaður

Í verslun

3VAR TKNI REKUR GLSILEGA VERSLUN A 3ÓUMÞLA  Ó 2EYKJAVÓK
4ÚLVUR OG FYLGIBÞNAUR SÓMTKI SJØNVÚRP OG ALMENNUR
TKNIBÞNAUR ER MEAL ESS SEM VERSLUNIN BâUR UPP É
¨EKKING OG REYNSLA AF SÚLU É SAMBRILEGUM VÚRUM VI R SEM
3VAR TKNI SELUR OG JØNUSTAR ER SKILEG
2ÓK JØNUSTULUND OG DUGNAUR ER LYKILATRII
-IKLIR MÚGULEIKAR ERU É A VAXA INNAN FYRIRTKISINS OG ME VÓ

Smiðir
 

Kraftafl ehf auglýsir

    #

Erum með vana smiði sem
vinnu
óska
  eftir
 mikilli
"  
Upplýsingar
í síma
840 1616
# !!


3TARFI FELST MEAL ANNARS Ó
¨JØNUSTA VI VISKIPTAVINI Ó VERSLUN 3VAR TKNI
3ÚLURÉGJÚF VI VISKIPTAVINI Ó VERSLUN 3VAR TKNI

KÓPAVOGSBÆR

«NNUR TILFALLANDI STÚRF VI SÚLU OG JØNUSTU

Verðkönnun
sálfræðiþjónustu

5MSØKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÞAR 
5MSØKNUM SKAL SKILA TIL
3VAR TKNI EHF
3ÓUMÞLA   2EYKJAVÓK
EA É UMSOKN SVARIS
tækni

3ÓUMÞLI    WWW36!2IS

#"$
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• Fræðsluskrifstofa Kópavogs auglýsir
eftir verðhugmyndum í sálfræðiþjónustu
fyrir grunnskóla Kópavogs. Kópavogur
rekur 10 grunnskóla með um 4000
nemendur. Sálfræðitímum er úthlutað
á grunnskólana eftir nemendafjölda
og getur því verið breytilegur ár frá ári.
Um er að ræða greiningar og ráðgjöf
samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu nr. 386 frá 26. júní 1996. Gerðir eru
samningar til 3ja ára í senn.
Frestur til að skila inn verðhugmyndum
er til 1. mars nk.
Nánari upplýsingar fást í tölvupóstfanginu
arnih@kopavogur.is
eða í afgreiðslu
fræðsluskrifstofu s. 570-1600.

www.kopavogur.is - www.job.is
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6ERKFR¾ÈISTOFAN (AMRABORG SF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
BYGGINGAVERKFR¾ÈING EÈA T¾KNIFR¾ÈING ¹
BURÈARÖOLSSVIÈI TIL ÖESS AÈ TAKAST ¹ VIÈ SPENNANDI
VERKEFNI
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¶EKKING Å AUDOCAD ER ¾SKILEG EN SKILYRÈI
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&YRIRT¾KIÈ HEFUR MA SÁRH¾FT SIG Å HÎNNUN BYGGINGA
EFTIRLITI MEÈ FRAMKV¾MDUM OG BYGGINGASTJËRNUN

$)7"% (. 2)$*. +''#:) %+$. +$. %2$. &. -(( . )*8(. )% )*. * #. )*()$%%), 6).  #)+3)#+

¥ BOÈI ERU GËÈ LAUN GËÈ VINNUAÈSTAÈA OG FJÎLBREYTT
VERKEFNI
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K^aijh_{jbgZ`hijgbijcZni^h4
Higi[ng^gi¨`^{][jWdg\Vghk¨^cjh`Vg
Z[i^gi^aWdjbgZ`hijgbijcZni^h#
BijcZni^Zg{\¨iaZ\VW^i¨`_jbd\W¨^`Zbjgi^a\gZ^cVVcdiV {ZaY]h"
VhijhZbZgi^ahiVVgZVW_VkZ^haj _cjhij#
A\Zg{]ZghaV{[_aWgZniiVcd\]daaVcbVi#
Ïi^aWd^cj jg[VV`dbV[gVbi^aa\jgVbVihZajbd\{¨iaVkZgeg#Z^chiV`a^c\
VghZbVaajg`dhicVjgZg^cc^[Va^cc#
;ng^ghejgc^gkZgVbZ]cYaVVghZbigcVVgb{ad\ Z^baajbhkVgV#
I^aWdjbh`Vah`^aVi^a=V\kVc\h[ng^g&.#[ZWgVgc`#C{cVg^jeeah^c\VgkZ^iV
6g^:nWZg\d\:ahVWZiHkZgg^hYii^g#CZi[c\/Vg^5]V\kVc\jg#^h
d\Za^hVWZi5]V\kVc\jg#^h

H`\Vg]aÂ&'&%*GZn`_Vk`Hb^*'%),%%lll#]V\kVc\jg#^h

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3¾VAR 'EIRSSON Å SÅMA
  5MSËKNIR SENDIST MEÈ TÎLVUPËSTI
SAEVAR HAMRABORGIS
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Spennandi starf
á málningarsviði

+%2&)334*«2)5-3*«.!2-!¨52 4®,65+%2&!
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU
KERÙSSTJËRAUMSJËNARMANNS TÎLVUKERFA LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR 
5MSËKARGÎGN OG ALLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

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

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

,AUSAR STÎÈUR

Óskum eftir að ráða áhugasaman og metnaðarfullan
einstakling í krefjandi starf.
Um starfið
Starfið felur í sér mikil samskipti við málara, arkitekta- og verkfræðistofur og
eftirlitsmenn stofnana.

Hæfniskröfur
Við leitum að iðnlærðum málara með nokkurra ára starfsreynslu eða
einstaklingi með mikla fagþekkingu og góða vöruþekkingu.
Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Heiðarleiki, frumkvæði í starfi og skipulagshæfileika.
þarf að hafa bílpróf.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
(AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR

www.husa.is

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 15. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
(¹HOLTI 
,EIKSKËLAKENNARI MEÈ ¹HERSLU ¹ ELSTU BÎRNIN
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARI
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS
4JARNARBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARI
3TEKKJAR¹S   STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS
SBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARAR
$EILDARSTJËRASTAÈA
3ÁRKENNSLA
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
5M ER AÈ R¾ÈA HEILAR STÎÈUR HLUTASTÎÈUR OG SKILASTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
-IKLAHOLTI 
,EIKSKËLAKENNARAR
¶ROSKAÖJ¹LÙ EÈA STARFSMAÈUR MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN

Sérfræðingur
í erlendum viðskiptum

6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
-IÈVANGI 
,EIKSKËLAKENNARAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS
$REKAVÎLLUM 
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR
SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
,¾KJARSKËLI   HALLA LAEKJARSKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒI
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
V(LÅÈARBERG
&ORFALLAKENNSLA
3KËLALIÈI

Vegna aukinna umsvifa í erlendum
viðskiptum óskar SPRON eftir að
ráða metnaðarfullan starfsmann
í starf sérfræðings í innri þjónustu
SPRON. Um er að ræða nýtt starf.
Starfssvið:
• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði erlendra viðskipta.
• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga
og annarra skuldaskjala í tengslum við
lánveitingar í erlendum myntum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun.
• Þekking og/eða reynsla af erlendum
viðskiptum og gerð lánasamninga.
• Góð þekking á upplýsingakerfum, s.s.
Libra Loans og/eða Flexcube er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og metnaður.

6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
V(RAUNTUNGU
3TUÈNINGSFULLTRÒI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
V®LDUTÒN
¥ÖRËTTAKENNARI
!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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Björk Haraldsdóttir, forstöðumaður innri þjónustu,
í síma 550 1200 eða annah@spron.is.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 16. febrúar nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI

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

– fyrir allt sem þú ert
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Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Fjöldi starfa í boði.

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

»

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerﬁsstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu    
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum,
leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum
umsagna.
Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög
markvissa og tryggir að við
ﬁnnum hæfasta einstaklinginn
til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starﬁð
eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

Nánari
upplýsingar
í síma
561 5900

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt
upp störfum innan þriggja
mánaða er ráðning í hans stað án
endurgjalds.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Kannaðu málið á www.hhr.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

3ÎLUMAÈUR ËSKAST
3ÎLUFULLTRÒI
3TARÙÈ FELUR Å SÁR ALMENNA SÎLU ¹ RAÚAGNAEFNI
TIL VIÈSKIPTAVINA 3TARÙNU FYLGIR EINNIG TILBOÈS
GERÈIR EFTIRFYLGNI ÖJËNUSTU OG SAMSKIPTI VIÈ
INNLENDA SEM ERLENDA FAGAÈILA
'ËÈ TUNGUM¹LAKUNN¹TTA ER ¾SKILEG
¶EKKING ¹ RAÚAGNABÒNAÈI ER SKILYRÈI
5M ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA MIKLA ÖJËNUSTULUND OG
GËÈA SAMSKIPTAH¾ÙLEIKA ¶EIR ÖURFA JAFNFRAMT AÈ VERA
HEIÈARLEGIR SJ¹LFST¾ÈIR OG FRAMS¾KNIR

HUGASAMIR SENDIÈ UMSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹
¹ NETFANGIÈ SG SGIS
3'UÈJËNSSON EHF ER LEIÈANDI INNÚUTNINGSFYRIRT¾KI ¹
LÕSINGA RAF OG FJARSKIPTAKERFUM SEM LEGGUR METNAÈ
SINN Å AÈ BJËÈA FRAM HEILDARLAUSNIR FYRIR FYRIRT¾KI
STOFNANIR OG EINSTAKLINGA

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





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

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI













SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
$VERGASTEINN 3ELJAVEGI  SÅMI  
&URUBORG VLAND SÅMI  
'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
+VISTABORG +VISTALANDI  SÅMI  
,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒS  SÅMI  
3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  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
 ®LDUKOT ®LDUGÎTU SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA
TÅMABUNDA AFLEYSINGASTÎÈU VEGNA VEIKINDA

.# 
Sölumaður með áhuga og þekkingu á
matargerð óskast
í sérverslunina Búsáhöld í Kringlunni.

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

Starfssvið:
Afgreiðsla viðskiptavina - Áfylling á lager
Hæfniskröfur:
Ánægja af sölumennsku og samskiptum - Ljúft viðmót
Áhugi og þekking á matargerð - Enskukunnátta

3KILASTAÈAHLUTASTÎRF
 &ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
6INNUTÅMI ER FR¹  
 (OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
6INNUTÅMI ER FR¹ KL  

 ( !  
" #$% &'   
'  
'  

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
,EIKSKËLASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS
STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWLEIKSKOLARIS

% /2
-'003, 2.&%)' "
'1/)+/ &&*

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

SPRON Factoring hf.
leitar að viðskiptafulltrúa
Viðskiptafulltrúi veitir alla almenna þjónustu til viðskiptavina og skuldara þeirra, auk þess sem hann tekur að sér
ýmis sérhæfð skrifstofustörf. Þar á meðal er bókun erlendra
reikninga, alþjóðleg innheimta, afstemmingar reikninga ofl.
Þekking og reynsla af almennri starfsemi fjármálafyrirtækja
er æskileg. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í starfi,
hafa mikla þjónustulund og gott vald á íslenskri og enskri
tungu. Gerð er lágmarkskrafa um stúdentspróf eða sambærilegt nám og góðan skilning á dönsku. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

SPRON Factoring hf. er m.a. í eigu SPRON, Sparisjóðsins í Keflavík,
Midt Factoring A/S í Danmörku og Icebank hf. SPRON Factoring
hf. fjármagnar lánsviðskipti og gerir viðskiptavinum sínum kleift
að vaxa með öruggum og hagkvæmum hætti. Það er gert með
skipulögðum forvörnum, greiðslutryggingum og umsjón með
viðskiptamannabókhaldi fyrirtækja.
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn eða fyrirspurn á netfangið
agnar@spf.is fyrir 15. febrúar 2007.

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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ËSKUM EFTIR STARFSFËLKI MEISTURUM SVEINUM OG NEMUM
5PPLÕSINGAR VEITA (ARPA OG 2ÒRÅ
Å SÅMA   MILLI KL   
'EIMUR EHF

Vantar þig vinnu - www.horgsland.is

Veitingastaður

Starfsfólk vantar til ferðaþjónustunar Hörgslandi til ýmissa
starfa, svo sem þrif, á veitingastað, snyrtinga á svæði og
byggingarvinnu. Upplýsingar í 487-6655 eða sendu tölvupóst
á postur@horgsland.is

Til sölu erNDI¿hús með meiru, hluti alþjóðlegrar
NHèMXVHPtHUXQiOHJDì~VXQGNDI¿- og veitingahús í heiminum. Möguleiki á einkarétti (“licence”)
fyrir Ísland. Miklir möguleikar á fjölgun staða með
góða arðsemi. Upplýsingar í síma 820-8800.

www.icelandexpress.is/jobs

3JÒKRALIÈAR MEÈ FRAMHALDSN¹M
3JÒKRALIÈAR MEÈ FRAMHALDSN¹M Å HJÒKRUN ALDRAÈRA ËSKAST TIL
STARFA ¹ LYÚ¾KNINGASVIÈ ) 5M ÖRJ¹R NÕJAR STÎÈUR ER AÈ R¾ÈA
OG ÖVÅ ¹KVEÈIÈ BRAUTRYÈJENDA OG ÖRËUNARSTARF
$EILDIRNAR ERU !  SMITSJÒKDËMADEILD "  GIGTAR OG
ALMENN LYÚ¾KNINGADEILD OG "  TAUGAL¾KNINGADEILD
2EYNSLA AF STARÙ ¹ BR¹ÈALYÚ¾KNINGADEILD ER ¾SKILEG OG EINK
UM ¹ ÖVÅ SÁRSVIÈI SEM SËTT ER UM 3TARFSHLUTFALL ER  
¥ STARÙNU FELST ¹BYRGÈ ¹ AÈ VEITA HJÒKRUN Å SAMR¾MI VIÈ
SÕN OG STEFNU HJÒKRUNAR ¹ ,3( 6IÈ LEITUM EFTIR METNAÈAR
FULLUM SJÒKRALIÈUM MEÈ GËÈA SAMSKIPTAH¾FNI TIL ÖESS AÈ
STARFA MEÈ SAMHENTUM HËPI FAGFËLKS AÈ ÖVÅ AÈ AUKA G¾ÈI
HJÒKRUNAR ALDRAÈRA ¹ BR¹ÈALYÚ¾KNINGADEILDUM 3TARFSVIÈIÈ
FELST EINKUM Å UMSJËN MEÈ HJÒKRUN ALDRAÈRA EINSTAKLINGA
EÈA ANNARRA SEM ERU Å ÖÎRF FYRIR VIRKNI OG ENDURH¾ÙNGU
6IÈKOMANDI STÕRIR VERKEFNUM ANNARRA SJÒKRALIÈA Å SAMR¹ÈI
VIÈ DEILDARSTJËRA (EFUR SAMSKIPTI VIÈ AÈRA STARFSHËPA UTAN
DEILDAR VEGNA SINNA VERKEFNA "OÈIÈ ER UPP¹ EINSTAKLINGS
H¾FÈA AÈLÎGUN OG SKIPULAGÈA FR¾ÈSLU
5MSËKNIR BERIST FYRIR  FEBR NK TIL (ERDÅSAR (ERBERTSDËTT
UR SVIÈSSTJËRA %  &OSSVOGI OG VEITIR HÒN JAFNFRAMT UPPLÕS
INGAR Å SÅMA   NETFANG HERDISH 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

Netviðskiptastjóri!
Iceland Express leitar að netviðskiptastjóra
– eBusiness Manager
Um 90% af sölu Iceland Express fer fram í gegnum vefi fyrirtækisins og því leggjum við mikinn
metnað í markaðssetningu á Netinu, enda er fyrirtækið leiðandi í rafrænum viðskiptum á sínu sviði.
Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá fyrirtæki sem er í örum vexti. Við leitum því að einstaklingi sem
hefur mikinn áhuga á tölvu- og tæknimálum með áherslu á rafræn viðskipti. Ekki er verra að viðkomandi hafi gaman af því að ferðast, enda kallar starfið á einhver ferðalög og töluverð samskipti við
erlenda aðila.

Starfslýsing
Skipulagning, þróun og innleiðing markaðsaðgerða á Netinu
Hugmyndavinna fyrir nýja þjónustu, vöruframboð og önnur tækifæri sem nýst geta á Netinu
Samskipti við innlenda sem erlenda samstarfsaðila er tengjast rafrænum viðskiptum félagsins
Samvinna við ritstjóra í tengslum við efnisinnihald og framsetningu á efni og upplýsingum sem
fram eiga að koma á vefjum Iceland Express
Samskipti við erlendar vefsíður varðandi samstarf og eftirfylgni samstarfsverkefna
Umsjón með tölfræði sem snýr að vefjum fyrirtækisins

¶JËNUSTU OG REKSTRARSVIÈ

Hæfniskröfur
Mjög gott vald á ensku í rituðu og töluðu
máli er skilyrði

3TARFSMAÈUR Å BORÈSTOFU

Yfirgripsmikil þekking á tækni og viðskiptum
sem tengjast Netinu

$AGVISTIN ¹ 6ITATORGI ER LÅTIL OG HEIMILISLEG EINING FYRIR
MINNISSJÒKA EINSTAKLINGA $AGVISTIN ER OPIN ALLA VIRKA
DAGA FR¹ KL  TIL KL 

Þekking á html og helstu vefstjórnunarkerfum
er kostur en ekki skilyrði

6IÈ LEITUM AÈ HRESSUM OG J¹KV¾ÈUM STARFSMANNI SEM
HEFUR GAMAN AF AÈ VINNA MEÈ ÎLDRUÈUM Å FR¹B¾RU
STARFSUMHVERÙ 5M ER AÈ R¾ÈA  TIL  STARFSHLUT
FALL EÈA EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI
(ELSTU VERKEFNI
o BERA FRAM MAT
o GANGA FR¹ Å BORÈSTOFU
o PÎNTUN ¹ MAT

Nánari upplýsingar eru á www.icelandexpress.is/jobs
Umsóknarfrestur rennur út 11. febrúar.
Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað fyrir fjórum árum,
gjörbreytti það landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 manns hjá félaginu. Við erum

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR -ARTA 0¹LSDËTTIR DEILDARSTJËRI Å
SÅMA   NETFANG MARTAPALSDOTTIR REYKJAVIKIS

stolt af sigrum og vexti Iceland Express og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKUR
BORGAR OG %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS 5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL
DAGVISTAR ¹ 6ITATORGI ,INDARGÎTU  FYRIR  FEBRÒAR NK

Express. Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa

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

blasa við og framundan eru afar spennandi tímar í starfseminni. Fljúgðu hærra á þínum ferli með Iceland
framsækna viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600

www.icelandexpress.is
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ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRTALIN STÎRF

      

2!&6)2+*!2
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA
¶URFA AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

6ARM¹RSKËLI -OSFELLSB¾

,!'.!-%..
«SKUM EFTIR VÎNUM JARÈVINNUMÎNNUM
6INNUVÁLAPRËF ¾SKILEGT
¶URFA AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

6EGNA N¹MSLEYÙS VANTAR DÎNSKUKENNARA SEM FYRST

$ÎNSKUKENNARI
5M ER AÈ R¾ÈA KENNSLU ¹ UNGLINGASTIGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGA 2ICHTER
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA   OG  
NETFANG RICHTER ISMENNTIS

5PPLÕSINGAR UM STÎRÙN
ERU GEÙN Å SÅMA 

6ELFERÈARSVIÈ

6ELFERÈARSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR
&RAMLEIÈSLUELDHÒSIÈ 6ITATORGI
-ATREIÈSLUMAÈUR
«SKUM AÈ R¹ÈA MATREIÈSLUMANN Å FRAMLEIÈSLU
ELDHÒS 6ELFERÈARSVIÈS AÈ 6ITATORGI Å 2EYKJAVÅK
FR¹ OG MEÈ  MARS 
3TARFSSVIÈ
5NDIRBÒNINGUR MATREIÈSLA Å STËRELDHÒSI SKÎMMTUN TIL MËTTÎKUELDHÒSA
OG EINSTAKLINGA 3TARÙÈ FELST EINNIG Å SAMSKIPTUM VIÈ VIÈSKIPTAVINI BIRGJA
OG Ú AÈILA
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
3VEINSPRËF Å MATREIÈSLU REYNSLA AF STJËRNUN STARFSMANNA OG ÖEKKING ¹
INNRA EFTIRLITI Å MATV¾LAFYRIRT¾KJUM
,EITAÈ ER AÈ DRÅFANDI EINSTAKLINGI SEM HEFUR METNAÈ TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ
KREFJANDI VERKEFNI Å STËRELDHÒSI
3TARÙÈ ER AÈ MESTU UNNIÈ Å DAGVINNU EN UNNIN ER ÎNNUR HVER HELGI
6INSAMLEGAST SKILIÈ UMSËKNUM ¹ ,INDARGÎTU  2EYKJAVÅK FYRIR FEBRÒAR
 MERKT m-ATREIÈSLUMAÈURn
5PPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR "RAGI 'UÈMUNDSSON FORSTÎÈUMAÈUR ELDHÒSS
Å SÅMA     EÈA MATREIÈSLUMENN ¹ STAÈNUM
¥ FRAMLEIÈSLUELDHÒSINU AÈ 6ITATORGI STARFA  MANNS VIÈ AÈ FRAMLEIÈSLU ¹
UM   H¹DEGISVERÈUM ¹ ¹RI ¶AR ER UNNIÈ ALLA DAGA ¹RSINS ¶AR ER
VIÈURKENNT INNRA EFTIRLIT OG STARFSMENN ERU AF  ÖJËÈERNUM

o 5PPELDISR¹ÈGJÎF TIL FORELDRA
o 2¹ÈGJÎF TIL STARFSMANNA VEGNA VINNSLU M¹LA Ö¹TTTAKA Å TEYMISVINNU
OG FR¾ÈSLA
o 5MSJËN MEÈ TILVÅSUNUM TIL SÁRFR¾ÈINGA UTAN STOFNUNAR VEGNA R¹ÈGJAFAR
OGEÈA MATS SBR LIÈ  OG EFTIRLIT MEÈ KOSTNAÈARGREIÈSLUM

"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR BER ¹BYRGÈ ¹ MEÈFERÈ EINSTAKRA M¹LA SEM UNNIN
ERU ¹ GRUNDVELLI BARNAVERNDARLAGA 3TARFSMENN SKRIFSTOFUNNAR ANNAST MA
MËTTÎKU TILKYNNINGA UM ËVIÈUNANDI AÈBÒNAÈ BARNA KÎNNUN ¹ AÈBÒNAÈI
ÖEIRRA GERÈ OG EFTIRFYLGD MEÈFERÈAR¹¾TLANA MEÈFERÈ STUÈNING OG EFTIRLIT
Å BARNAVERNDARM¹LUM ¶¹ SJ¹ STARFSMENN UM M¹LEFNI FËSTURBARNA AUK
SKEMMRI VISTANA BARNA ¹ MEÈFERÈAR OG EINKAHEIMILUM SVO OG GERÈ
UMSAGNA Å UMGENGNISM¹LUM ¾TTLEIÈINGARM¹LUM OG ÒTTEKTIR ¹ FËSTUR
HEIMILUM
-ENNTUN OG H¾FNI 5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA LÎGGILTUR S¹LFR¾ÈINGUR
SKV LÎGUM NR  OG HAFA UMFANGSMIKLA ÖEKKINGU OG REYNSLU ¹ SVIÈI
BARNAVERNDAR OGEÈA AÈ M¹LEFNUM BARNA OG BARNAFJÎLSKYLDNA
3TARÙÈ GERIR MIKLAR KRÎFUR UM SVEIGJANLEIKA OG GËÈA H¾ÙLEIKA TIL MANN
LEGRA SAMSKIPTA 3ÎMULEIÈIS UM SJ¹LFST¾ÈI OG FRUMKV¾ÈI SVO OG H¾FNI TIL
AÈ SETJA FRAM NIÈURSTÎÈUR ¹ SKÕRAN H¹TT MUNNLEGA SEM OG SKRIÚEGA
,AUN 3KV KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR OG 3¹LFR¾ÈINGAFÁLAGS
¥SLANDS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR NK

"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR
,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF S¹LFR¾ÈINGS HJ¹
"ARNAVERND 2EYKJAVÅKUR
(ELSTU VERKEFNI
o -AT OG ATHUGANIR ¹ BÎRNUM OG FORELDRUM  FORSJ¹RAÈILUM ÖEIRRA

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA (ALLDËRA 'UNNARSDËTTIR STARFANDI FRAMKV¾MDA
STJËRI OG SKELL ®RN +¹RASON S¹LFR¾ÈINGUR Å SÅMA  
5MSËKNIR SENDIST TIL
"!2.!6%2.$!2 2%9+*!6¥+52
3+)0(/,4)  B
 2%9+*!6¥+

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎFUM 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

6ELFERÈARSVIÈ FER MEÈ ¹BYRGÈ ¹ VELFERÈARÖJËNUSTU 2EYKJAVÅKURBORGAR ÖMT
BARNAVERND OG FÁLAGSÖJËNUSTU ¶AÈ BER ¹BYRGÈ ¹ AÈ FRAMFYLGT SÁ STEFNUMËTUN OG
¹¾TLUNARGERÈ Å VELFERÈARM¹LUM EFTIRLITI OG MATI ¹ ¹RANGRI SAMH¾ÙNGU OG SAM
Ö¾TTINGU Å M¹LAÚOKKNUM ¶RËUN ¹ MATI ¹ G¾ÈUM VELFERÈARÖJËNUSTU TENGSLUM
RANNSËKNA OG ÖJËNUSTU NÕSKÎPUN OG ÖRËUN NÕRRA ÒRR¾ÈA Å VELFERÈARÖJËNUSTU
!È AUKI ANNAST 6ELFERÈARSVIÈ REKSTUR ÕMISSA ÒRR¾ÈA
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3ÁRFR¾ÈINGUR
REIKNINGSHALD  REIKNINGSSKIL
&J¹RSÕSLA RÅKISINS STARFAR SAMKV¾MT LÎGUM NR  UM
FJ¹RREIÈUR RÅKISINS MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM &*3 ER RÅKISSTOFN
UN OG ERU STARFSMENN RÒMLEGA  TALSINS (ELSTU VERKEFNI
STOFNUNARINNAR ERU AÈ VEITA FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTI UPPLÕSINGAR
UM SAMEIGINLEGT UPPGJÎR RÅKISINS ÒTG¹FA RÅKISREIKNINGS VEITA
RÅKISSTOFNUNUM LEIÈBEININGAR OG R¹ÈGJÎF UM REIKNINGSHALD
OG UPPGJÎR AUK GREIÈSLU OG BËKHALDSÖJËNUSTU OG HAFA UM
SJËN MEÈ AFGREIÈSLU LAUNA TIL ÚESTRA RÅKISSTARFSMANNA

&J¹RSÕSLA RÅKISINS LEITAR AÈ KRÎFTUGUM EINSTAKLINGI Å FULLT
STARF ¹ UPPGJÎRSSVIÈI 5M FRAMTÅÈARSTARF ER AÈ R¾ÈA Å
KREFJANDI STARFSUMHVERÙ 6IÈKOMANDI MUN VINNA AÈ
UPPGJÎRI STOFNANA Å /%"3 FJ¹RHAGS OG MANNAUÈSKERÙ
RÅKISINS SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ ÖEKKINGU OG
REYNSLU ¹ SVIÈI UPPGJÎRSM¹LA
(ELSTU VERKEFNI
o 5PPGJÎR EINSTAKRA STOFNANA
o !FSTEMMINGAR
o !ÈSTOÈA OG LEIÈBEINA STOFNUNUM VARÈANDI UPPGJÎR OG
F¾RSLU BËKHALDS
o ¶¹TTTAKA Å GERÈ RÅKISREIKNINGS
(¾FNISKRÎFUR
o 6IÈSKIPTAFR¾ÈIMENNTUNH¹SKËLAPRËF
o HUGI ¹ AÈ L¾RA TILEINKA SÁR NÕJA HLUTI OG TAKAST ¹ VIÈ
ÎGRANDI VERKEFNI
o ¶EKKING OG REYNSLA ¹ SVIÈI BËKHALDS AFSTEMMINGA OG
UPPGJÎRS
o 3KIPULÎGÈ VINNUBRÎGÈ N¹KV¾MNI OG SAMVISKUSEMI
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG &ÁLAGS
H¹SKËLAMENNTAÈRA STARFSMANNA STJËRNARR¹ÈSINS
5PPLÕSINGAR VEITA (ELGA 6IÈARSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
UPPGJÎRSSVIÈS OG "ÎÈVAR (ÁÈINSSON STARFSMANNASTJËRI
Å SÅMA   %INNIG BENDUM VIÈ ¹ HEIMASÅÈU &J¹R
SÕSLU RÅKISINS FJSIS
3KRIÚEGUM UMSËKNUM ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNT
UN OG FYRRI STÎRF ËSKAST SENDAR MEÈ TÎLVUPËSTI TIL BODVAR
HEDINSSON FJSIS EÈA TIL &J¹RSÕSLU RÅKISINS 3ÎLVHËLSGÎTU
  2EYKJAVÅK FYRIR  FEBRÒAR  SKILEGT ER AÈ
VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM
R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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6OLUNTEERS FOR !FRICA
#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

KÓPAVOGSBÆR

$EILDARSTJËRAR

LAUS STÖRF

ËSKAST Å LEIKSKËLANN (EIÈARBORG

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:
Digranesskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50%
• Skólaliði 50%
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

3EL¹SBRAUT 

(EIÈARBORG ER JA DEILDA LEIKSKËLI Å GRËNU HVERFI Å 3EL¹SNUM
¶AR ER STUTT Å ËSNORTNA N¹TTÒRU %LLIÈA¹RDALINN OG 2AUÈAVATN
6IÈ LEGGJUM ¹HERSLU ¹ LEIKINN HREYFINGU OG M¹LR¾KT
6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å (EIÈARBORG EÈA HAFIÈ SAMBAND
VIÈ LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA  

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

,EIKSKËLASVIÈ

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Námsráðgjafi 100% til vors
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
tímabundið
Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

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

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

,AUS ER STAÈA FJ¹RM¹LASTJËRA
¹ -ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKURBORGAR
3TARFSSVIÈ FJ¹RM¹LASTJËRNAR -ENNTASVIÈS ER MA AÈ HAFA UMSJËN MEÈ FJ¹RM¹LUM ANNAST FJ¹RHAGS
OG REKSTRAR¹¾TLANIR FJ¹RM¹LALEGA R¹ÈGJÎF TIL SKËLASTJËRA OG FJ¹RHAGSEFTIRLIT Ö¹TTTAKA Å STEFNUMÎRKUN
ÒTTEKTIR SAMNINGAGERÈ UNDIRBÒNINGUR ÒTBOÈA OG UPPGJÎR
3TARFSSVIÈ FJ¹RM¹LASTJËRA ER MA
o 5MSJËN MEÈ FJ¹RM¹LUM REIKNINGSHALDI OG FJ¹RREIÈUM
-ENNTASVIÈS
o &J¹RHAGS OG REKSTRAR¹¾TLANAGERÈ FYRIR -ENNTASVIÈ
o BYRGÈ OG VERKSTJËRN ¹ DAGLEGUM STÎRFUM
FJ¹RM¹LAÖJËNUSTU
o &J¹RM¹LALEG R¹ÈGJÎF TIL SKËLASTJËRNENDA
o &J¹RHAGSEFTIRLIT ÖMT EFTIRLIT MEÈ FRAMKV¾MD
FJ¹RHAGS¹¾TLUNAR
o &J¹RHAGSLEGAR ÒTTEKTIR OG GREININGAR
o 3TEFNUMËTUN OG NÕSKÎPUN ¹ SVIÈI FJ¹RM¹LA
REIKNINGSHALDS OG FJ¹RREIÈA
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o 6IÈSKIPTAFR¾ÈI ¹ H¹SKËLASTIGI EÈA SAMB¾RILEGT N¹M
o &RAMHALDSMENNTUN ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF FJ¹RM¹LASTJËRNUN NAUÈSYNLEG
o ¶EKKING ¹ STJËRNKERFI 2EYKJAVÅKURBORGAR ¾SKILEG
o &RUMKV¾ÈI SKIPULAGS OG STJËRNUNARH¾FILEIKAR
o ,IPURÈ Å SAMSKIPTUM OG F¾RNI TIL AÈ STARFA Å HËPI

-ENNTASVIÈ ÖJËNUSTAR UM  GRUNNSKËLA AUK SKRIFSTOFU
SVIÈSINS .¹MSFLOKKA SKËLAHLJËMSVEITIR OG GERIR ÖJËNUSTU
SAMNINGA VIÈ TËNLISTASKËLA ¥ ÖVÅ FELST MA ÖRËUN SKËLASTARFS
UNDIRBÒNINGUR STEFNUMÎRKUNAR MAT OG EFTIRLIT MEÈ SKËLA
STARFI OG UPPLÕSINGAMIÈLUN FYRIR MENNTAR¹È OG STARFSHËPA ¹
VEGUM R¹ÈSINS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA 6ALGERÈUR *ANUSDËTTIR STARFS
MANNASTJËRI VALGERDURJANUSDOTTIR REYKJAVIKIS OG !NNA
+RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR STARFANDI SVIÈSSTJËRI -ENNTASVIÈS
AKS REYKJAVIKIS Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR NK 5MSËKN
FYLGI YFIRLIT YFIR N¹M OG STÎRF OG SENDIST TIL -ENNTASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR &RÅKIRKJUVEGI   2EYKJAVÅK MERKT
m&J¹RM¹LASTJËRI -ENNTASVIÈSn
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈ
KOMANDI STÁTTARFÁLAG

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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Afgreiðslustarf
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
starfsmann á einn af sölustöðum félagsins.
Um er að ræða fulla vinnu, en unnið er á
vöktum. Einnig gæti verið um að ræða
hlutavinnu. Hæfniskröfur:

(JÒKRUNARHEIMILI
,AUS STÎRF
3JÒKRALIÈAR FÁLAGSLIÈAR OG UMÎNNUNARSTARFSMENN

- Gott vald á íslensku og a.m.k. einu
erlendu tungumáli
- Tölvukunnátta - ritvinnsla og helstu kerfi
- Búðarkassakunnátta
- Falleg framkoma og þjónustulund

,AUSAR ERU STÎÈUR ¹ HINUM ÕMSU DEILDUM HJÒKRUNAR
HEIMILISINS 3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI GETUR VERIÈ
SAMKOMULAGATRIÈI

3UMARVINNA
.ÒNA ER TÅMINN TIL AÈ S¾KJA UM SUMARVINNU 5M ER AÈ
R¾ÈA VINNU Å UMÎNNUN !È VINNA MEÈ ÎLDRUÈUM ER EINSTÎK
LÅFSREYNSLA SEM VIÈKOMANDI BÕR AÈ ALLA TÅÈ

Æskilegt að umsækjendur hafi reynslu af
afgreiðslu eða annarri þjónustu.

5PPLÕSINGAR VEITA
(JÒKRUNARFORSTJËRI "IRNA +R 3VAVARSDËTTIR EÈA
*ËNA ( -AGNÒSDËTTIR HJÒKRUNARFR¾ÈSLUSTJËRI
Å SÅMA  

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2007.
Umsóknir sendast í tölvupósti til
Birnu L. Björnsdóttur, sölu- og
markaðsstjóra (birna@re.is) eða í
Vesturvör 6, 200 Kópavogi.
Öllum umsóknum svarað um leið og
umsóknarfrestur rennur út.

5MSËKNIR ER EINNIG H¾GT AÈ SENDA ¹ FRAEDSLA EIRIS

&ÁLAGSSTARF Å VINNUSTOFU
«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å VINNUSTOFU TIL AÈ SINNA FÁLAGSSTARÙ
6INNUTÅMI FR¹ KL   VIRKA DAGA
5PPLÕSINGAR VEITA
(JÒKRUNARFORSTJËRI "IRNA +R 3VAVARSDËTTIR EÈA
*ÒLÅANNA RNADËTTIR UMSJËNARMAÈUR VINNUSTOFU
Å SÅMA  
5MSËKNIR ER EINNIG H¾GT AÈ SENDA ¹ FRAEDSLA EIRIS

²4"/¨

(JÒKRUNARHEIMILI
(LÅÈARHÒSUM   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWEIRIS

Raðauglýsingar í Fréttablaðinu
skila árangri

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU
(LÅÈASKËLI GERÈ LËÈAR  ¹FANGI 
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

-EÈALLESTUR ¹ TÎLUBLAÈ   ¹RA

– vel lesið

50

40

37%

38%

30

20

10

Fréttabla›i›

60

Mbl.

2AÈAUGLÕSINGAR ERU TILKYNNINGAR TD UM ÒTBOÈ
UPPBOÈ STYRKI FUNDI OÚ %INU SINNI Å VIKU SKIPA Ö¾R
STËRAN SESS Å SUNNUDAGSBLAÈI &RÁTTABLAÈSINS

66%
70

Blaðið

,ESTUR &RÁTTABLAÈSINS ER AFAR MIKILL Å ÎLLUM ALDURS
HËPUM OG N¾R BLAÈIÈ TIL  TIL  ÖJËÈARINNAR ¹
HVERJUM EINASTA DEGI -¾LINGAR ËH¹ÈRA AÈILA SÕNA
GLÎGGT AÈ ÒTBREIÈSLA OG LESTUR BLAÈSINS ER MUN MEIRI
EN ANNARRA PRENTMIÈLA

80

0

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

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


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

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Bæjargil 22
210 Garðabæ
Opið hús Mánudag kl. 18.00-18.30

Verð: TILBOÐ

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 162.3
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

864 3679

Húsið er í góðu ástandi og staðsetning þess er afar góð í grónu, veðursælu og barnvænu umhverfi
þaðan sem stutt er í skóla, leikvelli og alla aðra þjónustu. Svefnherbergin öll rúmgóð og björt á efri hæð.
Baðherbergið á efri hæð flísalagt með bæði baðkeri og sturtuklefa. Á neðri hæð eru stofur og eldhús
ásamt gestasnyrtingu og þvottahúsi. Skjólgóður garður með stórri timburverönd sem er yfirbyggð að
hluta. Upphitað plan fyrir framan bílskúrinn.**** FYRIR BARNAFJÖLSKYLDUNA;; GÓÐ EIGN Á GÓÐUM

siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Hraunbær 86
110 Árbæ
Opið hús MÁNUDAG KL. 19 - 19.30

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644

Verð: 23.9 M

Sigríður
Sölufulltrúi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 16.450.000

864 3679

Íbúðin mikið endurnýjuð, nýjir sérsmíðaðir fataskápar, íbúðin nýmáluð og er 14 fm leiguherbergi í
kjallara.Eldhúsið með nýl. Innr. úr hvítlakkaðri eik, með köntum og borðplötu úr kirstuberjavið. Góður
borðkrókur. Baðh. hefur verið endurn., flísalagt í hólf og gólf. Nýr sturtuklefi með djúpum botni.
Upphengt salerni. Nýr handkl.ofn, tengi fyrir þvottav. og þurrk. Svefnherbergin eru öll með nýlegu heilu
eikarparketi. Glæsilegar leirflísar eru á stofu, holi og eldh. Hurðar nýjar. Verðlaunagarður.

ingim@remax.is

Hafnarfirði
Opið hús í dag kl !4:00-14:30

Verð: 23.900.000
Stærð: 106.7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 18.370.000
Bílskúr: Bílskýli

Einkar Björt og falleg 4 herb.endaíbúð með stæði í bílskýli Stutt í alla þjónustu. Sér inngangur af svölum
í lyftuhúsi.Barnaherbergin eru 2 með sérsmíðuðum góðum skápum. Hjónaherbergið rúmgott með miklu
skápaplássi. Eldhúsið er með fallegri eikarinnréttingu, burstuðu stáli á milli skápa og góðum tækjum.
Opið inn í stofu/borðstofu. Fallegt plankaparket á gólfum.Forstofa flísalögð. Baðherbergið með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús í íbúðinni. Sér geymsla í íbúð og í kjallara. Góðar suðvestur svalir.

MJÓDD

Njörvasund 23
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

MJÓDD

Burknavellir 17a

siggah@remax.is

104 Reykjavík
Opið hús Í dag frá 16:00-17:00

Verð: 25.900.000
Stærð: 106.2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 14.300.000
Bílskúr: Nei

Björt og falleg 4ra herb. efri sérhæð í sundunum. Sér inngangur. Hjóna- og barnaherbergið rúmgóð
með góðum skápum. Stofan er einkar björt með falllegum gluggum. Opið inn í borðstofu. Auðvelt væri
að breyta í herb. Eikarparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Eldhúsið með einstaklega
fallegri upprunalegri innréttingu.Suðvestur svalir. Töluverðar endurbætur gerðar á húsinu undanfarin ár.
T.d. Þak-gluggar og gler. Falleg sérhæð á þessum eftirsótta stað í sundunum

oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Furulundur 1
210 Garðabæ
Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 62.800.000

Óli Gísli
Sölufulltrúi

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

822 8283

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

oligisli@remax.is

Straumsalir 7
203 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,5 fm.
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 20.550.000

Stór og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni í litlu fjölbýli á fallegum stað í Salahverfinu. Í íbúðinni
eru 3 stór svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting, þvottahús og stórt opið rými sem í er eldhús,
stofa og borðstofa. Glæsilegar gegnheilar eikarinnréttingar í eldhúsi og granít á borðplötum. Eikarparket
á gólfi. Svalir með fallegu útsýni. Baðherbergi með flísum á gólfi. Þvottahús innaf. Grunnskóli í næsta
húsi og Smáralindin í 5 mín. aksturfjarlægð. Flott íbúð á flottum stað!

105 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:30-16:00

Verð: 26.900.000
Stærð: 103,5 fm.
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli nálægt miðbænum.
Á hæðinni er eldhús, stofa/borðstofa, flísalagt baðherbergi m/sturtu og þvottahús. Víðar svalir. Flísar á
gólfi. Hringstigi liggur upp á efri hæð þar sem eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og snyrting m/flísum og
góðum skáp. Parket á stiga og á gólfum efri hæðar. Fín íbúð fyrir þá sem vilja búa nálægt hringiðu
miðbæjarins en geta þó lokað fyri skarkala borgarlífsins þegar inn er komið.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

www.remax.is

698 7695

MJÓDD

Grundartangi 16
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi
jkt@remax.is

MJÓDD

Rauðarárstígur 41

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

270 Mosfellsbær
Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Verð: 22.700.000
Stærð: 76,3 fm.
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 13.700.000

Fallegt, lítið og vel skipulagt þriggja herbergja raðhús í góðu, grónu og barnvænu hverfi. Garður með palli
og nýjum grasþökum. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum og dúk á gólfi. Þvottahús (nú
leikherbergi) og endurnýjað baðherbergi með flísalagðri sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Hvít
innrétting í eldhúsinu með góðum skápum. Plastparketi á gólfi í eldhúsi og stofu. Geymsluloft er yfir allri
íbúðinni. “Risasmátt” raðhús sem kemur skemmtilega á óvart.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

SPÁNN

TIL SÖLU FASTEIGNIR
KYNNING SUNNUDAG KL. 14-16
RE/MAX Mjódd og MASA International kynna : Til sölu mikið úrval af fasteignum á frábærum svæðum í kringum Alicante á Spáni,
nálægð við strönd, golfvelli og alla þjónustu. Masa International er stór fasteignasala og hefur verið leiðandi í fasteignaviðskiptum á
Spáni í yfir 25 ár. RE/MAX og MASA veita fyrsta flokks þjónustu. MASA vinnur eftir ISO 9001 gæðavottunarkerfi sem veitir mikið
öryggi í viðskiptum. Það hefur aldrei verið auðveldara að eignast draumahúsið á Spáni. Aðgengilegir bæklingar með upplýsingum um
íbúðir og hús af ýmsum gerðum og stærðum, mjög góð verð. Kynning í húsakynnum RE/MAX Mjódd að Þönglabakka 1 í Mjóddinni
Sunnudaginn 4. feb. kl. 14:00 – 16:00 Komdu, kynntu þér úrvalið og fáðu frekari upplýsingar. Einnig er hægt að hafa samband við
Jón Bjarna í síma 896-1067 og /eða senda póst á netfang : jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Blöndubakki 9
109 Reykjavík
Opið hús 14:00-14:30

Verð: 19.800.000
Stærð: 118
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 14.400.000

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s. 697-4881: Fjögurra herbergja íbúð með auka herbergi. Eignin skiptist í
góða forstofu með innbyggðum skáp og parketi á gólfi. Tvö góð barnaherbergi með parketi á gólfi.
Hjónaherbergi með innbyggðum skáp og parketi á gólfi. Baðherbergi er með dúkk á gólfi og baðkari.
Gott eldhús með góðu skápaplássi, borðkrók og parketi á gólfi. Stofan er rúmgóð og björt með parketi á
gólfi og útgengt út á svalir með flottu útsýni yfir borgina. Sérgeymsla og ca.14 fm auka herbergi eru í

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

FASTEIGNIR

Fannafold 114
112 Reykjavík
Bókið skoðun í síma 6974881

Verð: 39.400.000
Stærð: 151fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 20.510.000
Bílskúr: Já

RE/MAX Fasteignir - Rúnar S.697-4881: Kynna glæsilegt 151fm raðhús á
tveimur hæðum þar af 24,8fm góðum bílskúr í eftir sóttu hverfi. Nánari lýsing:
komið er inn í flísalagða forstofu með léttum skáp og snyrtilega flísalagðri
gestasnyrting. Snyrtilegt og gott parket er á holi, eldhús með góðri vandaðri
viðarinnréttingu og parketi á gólfi. Rúmgóð, opin og björt stofa ásamt
borðstofa með parketi á gólfi, frá stofu er gengið út í fallegan garð sem er
með m.a. góðri verönd. Í holi er góður stigi upp á efri hæð, þar eru þrjú góð
svefnherbergi öll með parketi á gólfum og mikili loft hæð. Á efri hæð er
flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuhaus ásamt snyrtilegri innréttingu.
Gott og vel skipulagt hús með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Góður
bílskúr (8m langur). Góð staðsetning stutt í t.d. skóla, og leikskóla, Spöngin í

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

Hvammabraut 4
220 Hafnarfjörður
Opið hús 15:00-15:30

Verð: 18.500.000
Stærð: 91,4fm
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881: kynna Fallega og vel skipulagða 2 herbergja íbúð 91.4fm á
fyrstu hæð í rólegu og góðu hverfi í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í forstofu sem er samliggjandi við eldhús,
stóra stofu og rúmgott herbergi Eldhúsið hefur snyrtilega og vel til hafða ljósa innréttingu og borðkrók
og parketi á gólfi. Stofan er stór, björt og rúmgóð með ljósu parketi á gólfi. Hjónaherbergið er stórt og
rúmgot með nýlegum skápum. Baðherbergi er hið snyrtilegasta með góðum flísum á gólfi og veggjum.

Árnastígur
240 Grindavík
Opið hús í dag milli kl. 16.30 – 17.00

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

699 6165

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

boas@remax.is

FASTEIGNIR

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður
5 HERBERGJA

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

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.

FASTEIGNIR

Móabarð 4b
220 Hafnarfjörður
LÆKKAÐ VERÐ

Verð: 36.900.000

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

699 6165

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

www.remax.is

boas@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Norðurgarður 17
230 Keflavík
FRÁBÆR EIGN

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

FASTEIGNIR

Verð: 25.900.000

Stefán Páll
Jónsson
lögg. fasteignasali

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Já

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

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

90% fjármögnun !

Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 24.8 - 25
Stærð: 133
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.30
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

STÓRGLÆSILEGAR STÓRAR 4 HERBERGJA ÍBÚÐIR !
• 133 fm 4 herbergja íbúð á 1,2,3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Hægt að yfirtaka áhvílandi lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja með !

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

TIL AÐ SJÁ MEIRA
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í
HEIMSÓKN TIL MÍN
Í DAG MILLI KL. 14.00 – 15.30
Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

www.remax.is

LIND

Fagrihjalli 46
200 Kópavogur
Opið hús 16:00 - 16:30

Verð: 43.900.000
Stærð: 222,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 31.350.000
Bílskúr: Jeppafær

RE/MAX Kynnir: Fallegt parhús með innbyggðum "jeppa" bílskúr á vinsælum stað í suðurhlíðunum í
Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu á fyrstu hæð.
Stóra stofu, baðherbergi, eldhús og borðstofu á miðhæð og 2 svefnherbergi á 3. hæð. Innangegnt í
góðan vel jeppafæran bílskúr þar sem er einnig gott geymslupláss. Úr stofu er gegnt á virkilegan
veðursælan pall í hásuður. Eigendur hafa áhuga á makaskiptum á eign með bílskúr fyrir allt að 35

LIND

Tröllateigur 20
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

270 Mosfellsbær
Opið hús 17:00 - 17:30

Verð: 25.900.000
Stærð: 118,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Bílageymsl

RE/MAX KYNNIR : Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri
með steinflísum og góðum skáp, alrými með fallegu eikarparketi þar sem er stofa sem er útgegnt úr á
suður svalir, þá fallegt eldhús með eikarinnréttingu og góðum tækjum, rúmgott hjónaherbergi með
ágætis skápaplássi og gert ráð fyrir sjónvarpi á hillu í skápnum, herbergi með skáp og þar er einnig tengi
fyrir sjónvarp, fallegt baðherbergi með sérpöntuðu nuddbaðkari með sturtu og þvottahús. Þessi er falleg.

baldvin@remax.is

800 Selfoss
Góð til útleigu

Verð: 14.500.000
Stærð: 77,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 11.050.000

LIND

RE/MAX LIND kynnir. Góð 2ja herbergja íbúð með aukaíbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í stofu með útgengi
á suðvestur svalir, eldhús með flísum á gólfi og nýrri stál eldavél og háfi, svefnherbergi og baðherbergi
með baðkari og flísum á gólfi og veggjum. Plastparket á gólfi á stofu, gangi og svefnherbergi. Íbúðinni
fylgir ágætis auka"íbúð" í kjallara sem er í dag í útleigu. Þ.e.a.s. þetta er 26,3 fm. herbergi sem búið er
að stúka niður í svefnherbergi, stofu, eldhús krók og baðherbergi með sturtu.

Skálabrekkugata
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

Við Þingvallavatn
Glæsilegt heilsárshús

Verð: 54.000.000
Stærð: 173 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

RE/MAX Kynnir: Glæsilegt Einbýlishús í frístundabyggð í Skálabrekkulandi við Þingvallavatn - Perlu allra
vatna. Erum með í sölu þetta fallega hús á þessum vinsæla stað ásamt 8200 fm. eignalóð. Húsið er
afhent nánast tilbúið til innréttinga skv skilalýsingu. Sérlega skemmtileg hönnun hússins sem gerir það
að verkum að fallegt útsýnið yfir vatnið og nærliggjandi fjöll fær virkilega að njóta sín. Óhætt er að segja
að verðinu sé verulega stillt í hóf samanborið við það sem hefur selst við vatnið undanfarið

LIND

201 Kópavogi
Opið hús í dag kl: 16:00 til 16:30

Verð: 29.800.000
Stærð: 126.2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 20.3

Björt og falleg 4ra. herb. íbúð á níundu hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í bjarta stofu með svölum og
frábæru útsýni. Eldhús með góðri innréttingu, borðkrók og innaf er búr/þvottahús. Herbergin eru
rúmgóð, öll með skápum. Baðherbergið er með sturtu og innréttingu um vask. Á gólfum er rauðeik og
flísar. Sérstaklega snyrtileg sameign og húsvörður er í hlutastarfi í húsinu. Óviðjafnanlegt útsýni.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

225 Álftanesi
Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 28,5
Bílskúr: Já

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á mjög barnvænum stað á Álftarnesi, þar sem
stutt er í skóla, leikskóla, íþróttir og tómstundir. Þetta er glæsileg eign sem skiptist í: forstofu,
gestasalerni, herbergi, eldhús með fallegri innréttingu, þvottahús og stofu með útgengi á pall með
heitum potti. Á efri hæð: tvö herbergi, hjónaherbergi innaf því fataherbergi, stórt baðherbergi og
sjónvarpshol með útgengi á svalir. Garðurinn er í góðri rækt og er þ.á.m torfkofi og kartöflugarður.

hrafnhildur@remax.is

Kópavogur
Opið hús Í dag kl: 14:00-14:30

Stærð: 122.6fm
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 1.466.000
Bílskúr: já/íbúð

Remax Lind kynnir 3ja herbergja risíbúð á góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Með íbúðinni er tæplega
40fm bílskúr sem er innréttaður sem íbúð og er í útleigu í dag, leiga ca. 50 þús. á mán. Íbúðin skiptist í
forstofu með parketi. Eldhús er dúklagt með vel við haldinni eldri innréttingu, innaf eldhúsi er lítil geymsla
sem nýtist sem búr. Björt og rúmgóð stofa með parketi, þar er útgengt út á svalir sem snúa til suðurs.
Svefnherbergi eru dúklögð með skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hilmar
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

www.remax.is

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899

LIND

Hjallasel 49

Verð: 23.500.000

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

arnar@remax.is

LIND

Melgerði 1

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330

LIND

Austurtún 13
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

baldvin@remax.is

baldvin@remax.is

Blásalir 22

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

LIND

Fossheiði 56

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 695 9500

Verð: 29.900.000
Stærð: 80
Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 13.800.000

Íbúðin er rúmgóð tveggja herbergja með björtum sólskála. Flísalögð forstofu með fatahengi. Innaf
forstofu er rúmgóð geymsla. Stórt og rúmgott baðherbergi með sturtuklefa sem er flísalagt í hólf og gólf,
tengi fyrir þvottavél. Stórt parketlagt hjónaherbergi með góðum fataskápum og góðu geymslurými fyrir
ofan skápana. Eldhús með fallegri beyki innréttingu, helluborði og veggofn. Björt og rúmgóð stofa með
parketi, þar er útgengt í sólstofu þar sem hægt er að opna út í fallegan og vel gróinn garð. Sér bílastæði.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hilmar
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Hagamelur 40
Reykjavík
Opið hús milli 15:00 og 15:30

Verð: 35.800.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stærð: 126
Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 15,9 mill

899 0800

Gengið inní hol, gegnheilt parket á gólfi, veggir og loft eru viðarklædd í sixtís stíl sem gefur íbúðinni
skemmtilegan blæ. Einstakar og vandaðar sixtís innréttingar eru í íbúðinni. Tvennar stórar samliggjandi
stofur, stórir gluggar, frábært útsýni. Gólf á stofum er með hvítu epoxi resin . Útgengt á svalir með
frábæru útsýni. Eldhús er með snyrtilegri upprunalegri innréttingu. Baðherbergi með nýjum flísum á gólfi,
baðkar með sturtuaðstöðu. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, öll með gegnheilu parketi.

go@remax.is

Garðavegur 9
Hafnarfjörður
Opið hús í DAG frá kl 15 til 16

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337

Verð: 16.9 m
Stærð: 74
Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 1940 /1991
Brunabótamat: 10.3 m

Sjarmerandi 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli með sérinngangi. Íbúðin er vel skipulögð, björt og
skemmtileg. Húsið var allt endurnýjað innan sem utan árið 1991, er með viðhaldslítilli klæðningu. Á
anddyri og eldhúsi eru flísar á gólfi, hvít viðarinnrétting í eldhúsi, borðkrókur. Opið rými eldhúss og stofu.
Rúmgott svefnherbergi með skápum, barnaherbergi með skáp, eikarparket á gólfi herbergja og stofu.
Baðher bergi flísalagt, baðkar og nýleg innrétting, klósett og skolp nýtt, sérþvottahús og geymsla.

stefanp@remax.is

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

Verð: 55.000.000
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

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

Birkiholt
Álftanes
Opið hús Í DAG kl. 16:30-17:00

TILBOÐ
Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 14,3 mill

Falleg 3ja herbergja 95 fm endaíbúð á annari hæð á annari hæð. Komið er inn í flísalagða forstofu með
fataskáp. Hjónaherbergið er með plastparketi á gólfi og skápum. Barnaherbergið er með plastparketi á
gólfi og skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari og innréttingu. Eldhúsið opið inn í
stofu með fallegri innréttingu. Stofan og borðstofan eru með útgengi á stórar svalir og plastparketi á
gólfi. Á jarðhæð er sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla. Áhv. Hagstætt 4,35 % lán er áhvílandi

go@remax.is

Snæland 3
Reykjavík
Opið hús Í DAG kl. 17:30-18:00

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

Stærð: 32 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 5,4 mill

821 7337

Skemmtileg 32,4 fm stúdíóíbúð við Snæland í Reykjavík. Íbúðin samanstendur af rými sem má kalla
stofu/ svefnherbergi, baðherbergi með sturtuaðstöðu og eldhúskrók. Íbúðin er á grónum stað stutt frá
Háskólanum í Reykjavík og gæti hentað vel fyrir námsmenn eða einstakling. Íbúðin er ósamþykkt en á
henni hvíla um 9 mill. í hagstæðu láni sem mögulegt er að yfirtaka

stefanp@remax.is

Tröllaborgir
Reykjavík
Opið hús Í DAG kl. 18:00-19:00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

101 RVK
101 - LÆKKAÐ VERÐ

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.
Allar upp. í síma 899 0800

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

821 7337

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

Stærð: 205 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

899 0800

205,3 fm eign í tvíbýli á góðum útsýnisstað ásamt 45,3 fm bílskúr. Íbúðin á efri hæðinni er 131,5 fm.
Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi og forstofuskáp og þaðan inn í flísalagt hol. Eldhúsið og
borðstofan eru með flísum á gólfi, eldhúsið er með snyrtilegri innréttingu. Stofan er björt og með
GLÆSILEGU ÚTSÝNI. Baðherbergið er flísalagt. Hjónaherbergið er með parketi á gólfi og skápum.
Barnaherbergin þrjú eru öll með parketi á gólfi. Á neðri hæðinni er 73,8 fm auka íbúð með sérinngangi.

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Verð: 17.9 m

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 47.800.000

go@remax.is

Lindargata 60

go@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Verð: 10.400.000

899 0800

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Laugalækur 62

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

FASTEIGNIR

Gnoðarvogur 14
Reykjavík
GÓÐ ÍBÚÐ Í FYRSTU KAUP

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 litla skemmtilega 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.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

www.remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnarás 12
Garðabær
Opið hús í dag kl. 14-14:30

Verð: 36.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.940.000
Bílskúr: bílskýli

699 5008

Sérlega falleg eign á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Rúmgóð flísalögð forstofa með góðum skápum.
Stórt flísalagt þvottahús er inni í íbúðinni. Dökkt merbó parket er á nánast allri íbúðinni. Stofan er mjög
rúmgóð með frábæru útsýni. Útgengt er úr stofu á stórar suðursvalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf með góðri innréttingu. Eldhúsið er með vönduðum tækjum, háfi og borðkrók. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott og mikið skápapláss. Stæði í bílageymslu fylgir. Frábær eign.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Rauðagerði 52
Reykjavík
Opið hús í dag 4/2 kl. 14-14:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Verð: 15.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 60,9
Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 8.620.000
Bílskúr: nei

699 5008

Komið er inn í forstofu og er gott svefnherbergi til vinstri með fínu skápaplássi. Gengið er inn ganginn og
til hægri er fínasta barnaherbergi. Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplassi, pláss er fyrir
uppþvottavél. Þetta er íbúð sem mjög vel skipulögð. Stofan er parketlögð. Baðherbergi er með sturtu
og hægt er að vera með þvottavél og þurrkara á baði. Garðurinn með með sameignlegri verönd og er
mjög barnvænn.

Daggarvellir 6a
221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag 4/2 kl. 15-15:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

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

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Vallartröð 4
Kópavogur
Opið hús í dag 4/2 kl. 16-16:30

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Verð: 32.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 156,7
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 17.430.000
Bílskúr: já

699 5008

Mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum. Neðri hæð er með dökkum flísum á gólfi og
skiptist í eldhús, gang, stofu og borðstofu sem er með útgengi út í stóran garð með nýjum sólpall.
Kirsuberjainnrétting er í eldhúsi með tengi fyrir uppþvottavél og ný gaseldavél. Parketlagður stigi með
sérsmíðuðu handriði upp á efri hæð sem skiptist í hol og 3 herbergi með nýju parketi á gólfi og flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Falleg eign á frábærum stað í Kópavogi.

gylfi@remax.is

Flókagata 27
Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17-17:30

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Húsið er allt nýstandsett að utan og nýlegar skólplagnir. Komið er inn í stóra stofu, beint af augum er
eldhús með eldri eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi. Stofan er rúmgóð með hita í gólfi. Rúmgott
svefnherbergi með skáp og parketi. Barnaherbergi er með dúk á gólfi. Þetta er eign sem vert er að
skoða.

hannes@remax.is

Básbryggja 5

Verð: 26.900.000
Stærð: 123,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

Öll íbúðin nema baðherbergi er parketlögð með ljósu eikarparketi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með fallegri innréttingu. Eldhúsið er sérlega glæsilegt með hvítum skápum og stálflísum á milli
innréttinga. Einnig er gaseldavél og stálháfur. Skáparnir í íbúðinni eru mjög vandaðir og ná þeir til lofts.
Rúmgott þvottahús er inní íbúð. Innangengt er í góðan bílskúr með glugga.

BÚI

Árbær
Opið hús í dag kl.14.00-14.30

Laufengi 14
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

www.remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

LIND

Verð: 13,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs Hvít eldri innrétting
í eldhúsi.Svefnherbergi,dúkur á gólfi og góðir skápar. Baðherbergi,með nýlegum vask og skáp undir
(2005) sturta,dúkur á gólfi,tengi fyrir þvottavél. Í sameign sem er hin snyrtilegasta,er sérgeymsla og
hjólageymsla.Nýlega máluð bæði veggir og gólf.

693 4085
gylfi@remax.is

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

699 5008

693 4085

Hraunbær 140

693 4085

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Reykjavík
Bókið skoðun s: 693 4085
Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 75,7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: nei

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

LIND

Verð: 19.500.000

693 4085

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
gylfi@remax.is

LIND

Verð: 23.500.000

hannes@remax.is

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

Verð: 20.900.000
Stærð: 95,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 14.900.000

Falleg íbúð með góðu útsýni. Herbergin eru rúmgóð, nýlegur stór skápur með hallogen lýsingu er í
hjónaherberginu, samskonar skápur er í forstofunni. Nýlega var opnað á milli eldhúss og stofu, þá var
íbúðin öll máluð. Svalir eru út frá borðstofunni í suður. Baðherbergið er stórt með baðkari, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurkara. Stutt er í barna- og framhaldsskóla og alla þjónustu. VELKOMIN Í
OPIÐ HÚS!

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sæunn
Sölufulltrúi

864 3338
saeunn@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

$

MJÓDD

Tjarnarsel 1
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 47,9

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 257,6
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 33.500.000
Bílskúr: já

863 0402

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

asdis@remax.is

-ÌÕs>ÃiÊÓn
£äÊ,iÞ>Û
"«sÊ ÖÃÊÊ`>}ÊÊ£Ç\ääÊÊ£Ç\Îä

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is
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Lautasmári 5

Verð: 23.500.000
Stærð: 94,1
Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 14.200.000

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

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
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MJÓDD

201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 17:30-18:00
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BORG

Veghús 31
112 Reykjavík
Opið hús SUNNUDAG KL 15:00 - 15:30

Stærð: 101.2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.690.000
Bílskúr: Stæði í bg

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með frábærri fjallasýn. Eignin er öll hin snyrtilegasta með ljósu
parketi á gólfum. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni en mögulegt er að stækka stofuna með því að fækka
um eitt svefnherbergi. Þvottahús er í geymslu í íbúðinni inn af eldhúsi og sér geymsla er á hæðinni fyrir
íbúðina. sér stæði í bílageymslu. Þetta er góð eign í góðu fjölbýli.

BORG

Litlihjalli 1
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261

200 Kópavogur
Opið hús Í DAG KL. 16:00 – 16:30

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

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

gunnsteinn@remax.is

Reykjavík
BÓKIÐ SKOÐUN

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

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

BORG

Ásvallagata 40

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Garðabær
Bókið skoðun

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.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862

892 3862

toti@remax.is

toti@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 13:00-13:30

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1m2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.630.000
Bílskúr: Nei

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

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

MJÓDD

Sólheimar 8
104 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

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

RE/MAX MJÓDD kynnir: Stóra og glæsilega sérhæð á þessum eftirsótta
stað. Hæðin er alls 182,2 m2, auk 37,1 fermetra bílskúrs. Á aðalhæð er
komið inn í lítið anddyri og síðan inn í rúmgott hol. Úr holi er opið inn í stóra
stofu, auk eldhúss með fallegum innréttingum. Inn af eldhúsi er stórt og
rúmgott búr og þvottahús með miklu skápaplássi. Í holi er einnig lítil nýgerð
gestasnyrting með upphengdu klóseti og flísum á gólfi. Úr holi er síðan
gengið inn í svefnálmu, þar sem eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og
baðherbergi. Á hæðinni er ný sólstofu með hita í gólfii og stórar flísalagðar
svalir. Parket og flísar eru á allri íbúðinni. Bílskúr er mjög rúmgóður og
upphitaðuri. Eigninni fylgir söluvernd frá VÍS sem gildir til næstu fimm ára.
Nánari upplýsingar veitir Pétur. S: 897-8776, eða petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

www.remax.is

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 13:00-13:30

Verð: 14.400.000
Stærð: 60,0m2
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 8.510.000
Bílskúr: Nei

Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í gamla bænum í Hafnarfirði. Eignin skiptist í lítið baðherbergi, vel
skipulagt eldhús með nýlegum innréttingum, ágætt svefnherbergi og rúmgóða stofu. Gler er tvöfalt og
skipt hefur verið um allan gluggaumbúnað . Danfoss kerfi er í íbúðinni en skipt hefur verið um ofna og
lagnir. Í kjallara er ágæt geymsla og þar fyrir framan þvottahús. Frekari upplýsingar veitir Pétur
Hilmarsson s: 897-8776 - 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

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Bakkastaðir 167
112 Reykjavík
Opið hús í dag 14:00-14:30

Verð: 33.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 148,50
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 21,3
Bílskúr: 23,6 fm

822 3702

Glæsileg íbúð á efri hæð við Bakkastaði í Grafarvogi. Eignin skiptist í góða flísalagða forstofu með
góðum skápum. Samliggjandi stofu og borðstofu með parket á gólfi og með útgengi á suður-svalir.
Flísalagt eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, sturta.
Hjónaherbergi er rúmgott, með góðum skápum og útgengi á stórar suð-austur svalir. Tvö parketlögð
barnaherbergi með skápum. Þvottahús með góðri innréttingu og flísum á gólfi.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lautasmári 5
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 34.900.000

Baldvin
Sölufulltrúi

Stærð: 133,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 19,4

892 3330

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út
á svalir, 2 svefnherbergi með góðum skápum, baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkari og
sturtuklefa, þvottahús með flísum á gólfi. Á efri hæðinni er rúmgóð sjónvarpsstofa með útgengi út á
stórar sameiginlegar svalir.

snorri@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

Verð: 26.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 107,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 16,5

822 3702

4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi og skáp. Eldhús með flísum á gólfi og góðri innréttingu. 2 barnaherbergi með skápum.
Hjónaherbergi með skápum og útgengi út á svalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtu. Stofan er rúmgóð með útgengi út á suð-vestur svalir. Þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla í
sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og sund.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sóleyjarimi 105
112 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Verð: 37.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 203
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 27,5

822 3702

EINUNGIS EIN ÍBÚÐ EFTIR!!!Glæsileg tveggja hæða raðhús. Þau skilast fullbúin að utan og tilbúin til
innréttinga að innan. Lóð verður frágengin, sólpallur að framan, tyrft verður að aftan og bílaplan hellulagt
og með hita. Eignirnar skiptast sem hér segir: Neðri hæð: Forstofa, innangengt er frá forstofu í bílskúr.
Stofa, borðstofa, eldhús og gestasalerni. Efri hæð: Þvottahús, baðherbergi og 4 góð svefnherbergi, 2
barnaherbergi eru með litlu fataherbergi innaf. Svalir á efri hæð.

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

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 70
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 10,4

822 3702

2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Laugarnesveg í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu með góðum
skápum, rúmgott herbergi með skápum, flísalagt baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél og
þurrkara, samliggjandi eldhús og stofu með útgengi á svalir. Geymsla er í íbúð. Gegnheilt parket er á
gólfum fyrir utan baðherbergi þar sem eru flísar. Íbúðin er mjög falleg í alla staði. Stutt er í alla almenna
þjónustu.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Búagrund 8a
116 Kjalarnes
Opið hús í dag kl. 15:30 – 16:00

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Verð: 24.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 92,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15,1

822 3702

Flísalagt anddyri með skáp. Þrjú góð svefnherbergi. Stofa og eldhús eru í opnu rými þar sem
eldhúshlutinn er flísalagður en stofan parketlögð. Eldhús með Innex innréttingum, ágætum tækjum og
borðkrók. Stór stofa með útgengi út á 48 fm timbur verönd með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með Innex innréttingu og baðkari . 9 fm nýtt útihús með rafmagni er bak við húsið. Seljandi
mun setja girðingu og trjágróður með innkeyrslu að húsinu. Bílskúrsréttur er til staðar.

113 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:30 - 17:00

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 132,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23,9
Bílskúr: Bílgeymsla

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

Bugðulækur 17
105 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 33.900.000

gv@remax.is

hreidar@remax.is

LIND

Þorláksgeisli 23

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 16.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

LIND

Laugarnesvegur 62

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

Galtalind 2

baldvin@remax.is

Verð: 31.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 122,9
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

822 3702

Inngangur er sameiginlegur með risíbúð. Sameign er teppalögð og snyrtileg. Komið er inn í hol með
gegnheilu parketi. Stofa er rúmgóð, tvöföld með nýlegu parketi á gólfi. Útgengt er á svalir. Eldhús er
nýlega tekið í gegn. Skipt var um borðplötu, ný tæki og parket er á gólfi. Flísar á milli eldhúsbekkja og
efriskápa. T.f uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Baðkar með sturtuaðstöðu,
handklæðaofn og innrétting. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi, skápum og útgengt er á svalir.

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

www.remax.is

MJÓDD

Holtsgata 3
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 til 15:30

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 15.010.000

REMAX MJÓDD kynnir glæsilega 2 herbergja 68,9 fm íbúð í nýju fjölbýlishúsi við Holtsgötu í miðbæ
Reykjavíkur. Rúmgott svefnherbergi með góðum eikarfataskápum. Í eldhúsi eru tæki frá AEG úr
burstuðu stáli. Stofa er björt og er útgengt út á um 10 fm suðursvalir. Baðherbergið er með
baðkari/sturtu og góðri innréttingu. Þvottaherbergi er innaf íbúðinni. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílskýli .
Sérgeymsla er í kjallara 7 fm. Íbúðinni verður skilað án gólfefna nema á baði og þvottahúsi sem eru

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5613

jonas@remax.is

MJÓDD

Nóatún 24
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl.16:00 til 16:30

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

heimir@remax.is

Verð: 19.500.000
Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 11.500.000

REMAX Mjódd kynnir þriggja herbergja endaíbúð á 2. hæð í eldra húsi við Nóatún /Stangarholt. Flísalagt
hol, eldhús með eldri innréttingu og tækjum, flísalagt og með borðkrók. Samliggjandi parketlagðar
(eikarparket) stofur og þar útaf eru suður svalir. Tvö svefnherbergi með skápum með parketi.
Baðherbergi er með kari og flísum á gólfi - gluggi á baði. Í kjallara í sameign er sameiginlegt þvottahús,
þurrkherbergi og hjólageymsla og sér geymsla fyrir þessa íbúð.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5613

jonas@remax.is

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

heimir@remax.is

MJÓDD

Drekavellir 22
221 Hafnarfirði
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

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 Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

heimir@remax.is

SENTER

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

SENTER

Verð: 48,9

Vesturgata 51b

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

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

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

www.remax.is

Verð: 40,9
Stærð: 114
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1907
Brunabótamat: 24,8

Forstofu á miðhæðinni með fatahengi. Upprunalegar fjalir á gólfi, hafa verið
pússaðar upp og lakkaðar. Á miðhæðinni er eldhús með ljósri innréttingu.
Hlaðinn veggur skilur að eldhús og stofu. Stofan og borðstofan eru rúmgóð,
útgengt á stóran pall. Stigi með kókosteppi liggur upp á efri hæðina. Uppi eru
tvö herbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Hvíttaður panill er á
veggjum og í lofti. Í kjallaranum er stúdíoíbúð. Forstofu með innbyggðum
skápum. Opið rými sem nýtt er sem stofa, borðstofa, herbergi og eldhús.
Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi og þar er tengi fyrir þvottavél. Húsið var
að mestu endurnýjað fyrir ca. 10 árum. rafmagnstafla. Húsið er skráð 98 fm
en er stærra því miklar breytingar voru gerðar. Rúmgóð lóð með góðum palli.
Fleiri myndir á www.remax.is/senter

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Frakkastigur 12 A
101 Reykjavík
Opið hús mánudaginn milli 17:00-17:30

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Verð: 18.900.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 53
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 9.285.000

898 3023

REMAX SENTER KYNNIR: 2 herbergja íbúð á annarri hæð með stæði í lokaðri bílageymslu. Komið er
inn í flísalagt hol með góðum skáp. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og er opið inn stofu. Útgengt er
úr stofu á stórar suð-austur svalir. Svefniherbergi er með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf, með innréttingu og innbyggðri sturtu . Íbúðin er björt og falleg. Sameiginlegt þvottahús og
flottur sauna klefi er í sameign ásamt sér geymslu.

svava@remax.is

Hafnargata 68
230 Keflavík
Opið hús mánudaginn 18:00-18:30

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

Verð: 32.700.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 183.3
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1940
Brunabótamat: 23.690.000
Bílskúr: Teikningar

898 3023

REMAX SENTER Kynnir: Glæsilega eign í hjarta keflavíkur. Eignin var öll tekin í gegn á síðasta ári,
rafmagn, lagnir, dren og skolp. Ný klæðning að utan og búið er að taka garðinn í gegn, pallur og falleg
viðargrindverk. Að innan er búið að skipta um allt gólfefni og innréttingar. Búið er að gera litla íbúð á
jarðhæð sem er í útleigu, Nýjar innréttingar á baði og eldhúsi og allar innréttingar eru nýjar . Þvottahús
er á jarðhæð sem hægt er að breyta í annað svefnherbergi sem hækkar þar með leigutekjur.

nanna@remax.is

Holtsgata 3
101 Reykjavík
Opið hús Í dag milli 18:00-18:30

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Verð: 22.900.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 68,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Bílaskýli

898 3023

REMAX SENTER Kynnir: Fallega íbúð í nýju fjölbýlishúsi á góðum stað í Vesturbænum. Göngufæri í
miðbæinn. Fallegar innréttingar úr eik eru i íbúðinni. Góðir fataskápur í svefnherberginu. Baðherbergið er
með baðkari og góðri innréttingu. Þvottaherbergi er innaf íbúiðinni. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílskýli merkt
01-B03. Íbúðinni verður skilað án gólfefna nema á baði og þvottahúsi sem eru flísalagt. Eignin er laus og
tilbúinn til afhendingu.

svava@remax.is

svava@remax.is

Faxabraut 33A
230 Keflavík
Opið hús Mánudaginn 19:00-19:30

Nanna
Sölufulltrúi

Verð: 16.800.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 94,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 12.600.000

898 3023

REMAX/SENTER KYNNIR: Nýuppgerð 3 herbergja íbúð í raðhúsi við Faxabraut. Komið er inn í stóra og
opna forstofu. Eldhús er flísalagt með nýrri innréttingu og nýjum ARISTON tækjum. Opið er úr eldhúsi inn
í stofu sem er björt og rúmgóð. Hjónaherbergi er með nýjum fataskáp. Rúmgott barnaherbergi.
Baðherbergi er flísalagt með nýjum tækjum og innréttingum. Nýtt plastparket á gólfum.

svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

899 9493

nanna@remax.is

nanna@remax.is

SENTER

SENTER

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Álfkonuhvarf 47
203 Kópavogur
Opið hús Mánudaginn 19:00-19:30

Verð: 32.900.000

Svava
Sölufulltrúi

Stærð: 132
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 25.570.000
Bílskúr: Bílskýli

898 3023

REMAX SENTER KYNNIR: Glæsileg 4 herbergja endaíbúð á 2 hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, þrjú
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús.Sér geymsla er í kjallara. Nánari lýsing : Komið er inn í
forstofu með fataskáp. Svefnherbergin eru þrjú,öll með góðum skápum. Eldhús er opið með fallegri
innréttingu, efri og neðri skápum. Þvottahús er inn af eldhúsi. Stofan er björt með góðum gluggum og úr
henni er útgengt á stórar suður svalir með fallegu útsýni. Íbúðin er án gólfefna.

Gunnarsbraut 47
101 Reykjavík
Opið hús í dag frá 14:30-15:00

svava@remax.is

210 Garðabær
Opið hús í dag kl 14:00-15:00
Nanna
Sölufulltrúi

899 9493

Góð 4ra herb. íbúð með sérinngangi á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í tvær stofur
með parketi á gólfi. Tvö svefnherbergi bæði með parketi á gólfi. Fataherbergi með góðum skápum,
parkett á gólfi. Eldhús með hvítri innréttingu, flísar á gólfi. Baðherbergi með flísum á veggjum og gólfi,
sturtuklefi. Gengið inn í sameiginlegt þvottahús frá íbúð. Íbúðin er á jarðhæð. Garður snyrtilegur.

Verð: 32,9
Stærð: 118
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Nei

Glæsilega og rúmgóða 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Komið er
inn í flísalagða stóra forstofu með góðu skápaplássi. Þrjú herbergi eru í íbúðinni, tvö með skápum og öll
með parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með gólfhita og góðu skápaplássi. Baðkar og sturtuklefi eru
á baðherberginu. Eldhúsið er opið og með góðu skápaplássi. Stofan er opin og björt og úr henni er
útgengt á suður verönd sem er hellulögð. Eikarparket er á allri íbúðinni.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700

nanna@remax.is

steini@remax.is

SENTER

SENTER

Verð: 18,7
Stærð: 84,4
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 11,5

Asparás 5

Lyngholt 9 og 13
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Álftanesi
Opið hús 15:30-16:00

Verð: 52 og 54,3
Stærð: 286 og 306
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Já

Glæsileg einlyft 5 herb. einbýlishús með innbyggðum bílskúr. HÚSIN AFHENDAST TILBÚIN TIL
INNRÉTTINGA. Húsin skiptast í anddyri með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli
eldhús og stofu. Stofan er opin og björt. Þrjú góð barnaherb, stórt hjónaherb með salerni og fataherb.
Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherb og þvottahúsi. Útgengt er úr hjónaherb, baðherb, eldhúsi og
stofu út á verönd. Húsin afhendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

www.remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hlíð 69
Eilífsdal, Kjós
Frábært útsýni

Verð: 6,5m

Guðbergur
Sölufulltrúi

Stærð: 39,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 5,1m

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sóltún 5
105. Reykjavík.
LAUS STRAX

Sumarhús í Eilífsdal Kjós, innst í botnlanga ca.25mín akstur frá Reykjavík. Eignin skiptist í: Stofu og
eldhús, tvö svefnherbergi og snyrtingu. Allt innbú fylgir utan persónulegra muna. Gasupphitun, heitt vatn
m/gasi, gas ísskápur. Kalt vatn. Húsinu hefur verið mjög vel við haldið. Gróið land. Kofi út á túni fyrir
börnin að leika sér í. Landið er 8215fm leiguland með leigusamning til 2022 LAUS STRAX

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080

Verð: 26,2

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 79,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 14,7

820 8080

Glæsileg 2ja herb.íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi m/stæði í bílageymslu. Anddyri m/stórum fataskáp, rúmgóð
stofa m/útgengi á svalir. Svefnherbergi m/fataskáp. Eldhús m/viðarinnrétt. tækjum frá Siemens ísskápur fylgir með. Baðherb.flísalagt í hólf og gólf,gólfhiti, handklæðaofn, viðarinnrétting og
baðkar/sturta.Þvottahús flísalagt og m/vaski. Þvottavél og þurrkari fylgir. Í íbúðinni eru þykkar lakkaðar
viðargardínur. Öll gólfefni eru parket og flísar. Geymsla Mynd-dyrasími.

binni@remax.is

binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

BÚI

BÚI

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Blikahólar 4
111 Reykjavík
Opið hús 15:00 - 15:30

Verð: 24.900.000

Lóa
Sölufulltrúi

Stærð: 126,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 16.080.000
Bílskúr: 28 fm.

698 8733

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja útsýnisíbúð ásamt bílskúr á 6. hæð í lyftublokk. Eldhús með ljósri
innréttingu frá HTH, öll eldhúshæki nýleg, háfur yfir eldavél, veggofn, flisar á milli skápa og flísar á gólfi.
Baðherbergi er allt endurnýjað á smekklegan hátt. Flísar í hólf og gólf. Baðkar og tengi f. þvottavél og
þurrkara. Stofa / borðstofa með útgengi út á stórar svalir með stórkostlegu útsýni. Nýlegt eikarparket á
gólfi. Þrju svefnherbergi. Geymsla í sameign. Bílskúr með rafm. hita og þvottaðstöðu.

loa@remax.is

Jónsvör 1
Vogar

Hilmar
Sölufulltrúi

Verð: 6,72
Stærð: 56
Byggingarár: 2007
Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

RE/MAX Búi kynnir eignina að Jónsvör 1 , Vogum á vatnsleysuströnd. Við Jónsvör 1 er að fara í
byggingu bátaskýli/frístunda/geymsluhúnæði sem skipt er í 11 hluta. Húsið er staðsett við
smábátahöfnina en þar er góð aðstaða til þess að taka upp báta. Afhendingartími er 15. júní 2007

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677

820 6677

hilmar@remax.is

hilmar@remax.is

BÚI

BÚI

Garðastræti 6
101 Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 15:00-16:00

Verð: 24,9 m
Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945
Brunabótamat: 10.950.000

Mjög flott 3ja herbergja íbúð í Garðastræti sem hefur verið mikið endurnýjuð
að innan á afar smekklegan hátt. Eftirsótt staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin er rúmgóð, opin og björt með vönduðum eikarinnréttingum og
stáltækjum. Nánari lýsing: forstofa með náttúrusteini á gólfum og vönduðum
eikarskápum, skemmtilega hönnuð vinnuaðstaða. Stofa, borðstofa og eldhús
eru eitt rými og einstaklega bjart með fallegum bogadregnum glugga sem
setur skemmtilegan svip á íbúðina. Stórir og flottir gluggar einkenna íbúðina.
Nýtískulegt flísalagt baðherbergi með stórri sturtu. Aðstaða fyrir þvottavél og
rúmgóð geymsla innan íbúðar. Tvö rúmgóð svefnherbergi með fallegum
eikarskápum. Gegnheilt eikarparket. Tilvalin eign fyrir þá sem vilja búa í
,,smart" íbúð í miðbænum!

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

www.remax.is

Laufskógar 8 - 8a
810- Hveragerði

Verð: 34.9
Stærð: 186 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Vel staðsettar 4 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli. Um er að ræða tvær 130 fm jarðhæðir með sérinngangi
og sérafnotarétti í garði og sérmerktu bílastæði. Tvær 148 fm íbúðir á 2. hæð með sérinngangi ásamt 38
fm bílskúr, alls 186 fm. Stærri íbúðunum fylgja 62 fm svalir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum
innréttingum, gólfefnum og tækjum. Um er að ræða vönduð hús í grónu og fallegu hverfi. Verð á 130 fm
íbúðunum er 28,9 millj. og stærri m/ bilskúr 34,9 millj. Afhending maí/ júní 2007.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

699 4994
pall@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Hrafnhólar 19
800 Selfoss
Opið hús SUNNUDAG KL 15:00

Stærð: 162,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Bílskúr: Já

GLÆSILEGT PARHÚS. Um er að ræða mjög fallegt parhús sem er í göngufæri frá nýjum grunnskóla og
nýjum leikskóla. Húsið er klætt með liggjandi báru og fallegum harðvið að utan. Fallegt útsýni og mikið
rými á baklóð sem snýr að opnu svæði. Húsið er að öllu leiti hið snyrtilegasta og frágangur vandaður.
Búið er að fullmála, flísaleggja andyri, eldhús, vaskhús og baðherbergi með Mustang flísum. Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf. Hér þarf bara að velja innréttingar og flytja inn. Sjón er sögu ríkari.

Dverghólar 8
Selfoss
Opið hús Sunnudagur kl 17:00

Kálfhólar 25

Verð: 26.900.000
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

Gott timburklætt parhús á frábærum stað rétt við Sunnulækjaskóla. Komið er inn í rúmgóða forstofu og
af henni er þvottahús. Úr þvottahúsi er innangent út í bílskúr. Eldhús er rúmgott með fallegri
kirsuberjainnréttingu, eldunartæki úr burstuðu stáli. Stofan er góð og útgengt út á stóran pall með
skjólveggjum og heitum potti. 3 rúmgóð svefnherbergi með fataskápum og upptekið loft í hjónaherbergi.
Baðherbergi glæsilegt með dökkum flísum, hornbaðkar og mósaík flísalagður sturtuklefi. Gott verð!!

Stærð: 186,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 29.450.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt og rúmgott einbýli á rólegum stað í Suðurbyggð. Nýr grunnskóli og leikskóli eru í göngufæri.
Komið inn í flísalagt anddyri með dökkum náttúruflísum. Stofa er rúmgóð með uppteknu lofti. Eldhús er
opið úr stofu og þar eru fallegar innréttingar í kirsuberjalit frá Fríform, innbyggð uppþvottavél, keramik
helluborð, háfur og bakarofn úr burstuðu stáli. 3 rúmgóð svefnherbergi, góðir fataskápar. Glæsilegt
baðherbergi, flísar í hólf og gólf, baðkar, sturtuklefi m/nuddi. Gólfhiti. Stór bílskúr mögul. aukaherb.

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Hörðuvellir
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

800 Selfoss
BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 821-0808

Verð: 69.900.000
Stærð: 398
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 41.360.000
Bílskúr: Já

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA : HÖRÐUVELLIR 2 SELFOSSI, EITT GLÆSILEGASTA HÚS
SELFOSSBÆJAR. Um er að ræða mjög reisulegt og virðulegt einbýlishús á mjög góðum stað á Selfossi.
Heildarstærð hússins er 397.7 fm. með geymslum og bílskúr. Eignin er á þremur hæðum og er neðsta
hæðin skráð sem séreign. Húsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt og byggt af mikilli vandvirkni.
Útsýni er ægifagurt af efstu hæðinni og staðsetning eignarinnar er sérlega góð. Eign fyrir vandláta.

Verð: Tilboð

Ísbúð og söluturn á eftirsóttum og fjölförnum stað í Kjarnanum Selfossi. Um er að ræða rekstur
Ísbúðarinnar í Kjarnanum sem staðsett er í andyri verslunarmiðstöðvarinnar á Selfossi sem hýsir Nóatún
ásamt fjölmörgum öðrum verslunum. Ísbúðin er búin góðum tækjum, nýlegri ísvél frá Kjörís, pylsugrill,
kælar, frystikistur, grillofn fyrir hamborgara, pizzur ofl., kæliborð, búðarkassi, fartölva ofl. Spennandi
tækifæri fyrir þá sem vilja vera með eigin rekstur og miklir möguleikar. Rekstrarkostnaður mjög lítill.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

SENTER

Brekkutangi 16
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

valdimar@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

800 Selfoss
SPENNANDI TÆKIFÆRI !

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

valdimar@remax.is

Ísbúðin Kjarnanum

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

valdimar@remax.is

Verð: 26.900.000
Stærð: 145
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: 31

800 Selfoss
Opið hús SUNNUDAG KL 16:00

Verð: 32.900.000

Mosfellsbær
Opið hús í dag kl 14.00-14:30

Verð: 41.900.000
Stærð: 254
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 32.490.000
Bílskúr: Já

Skemmtilegt 254 fm 3ja hæða raðhús. Eldhús með uppr. innréttingum og dúk á gólfi. Stofa er stór og
rúmgóð með eikarparketi á gólfi. Efri hæð skiptist í 4 svefn.herb. Flísal.baðherbergi með baðkari og
sturtu og þvottahús. Í kjallara er íbúð með sérinngangi. Eldhús með hvítri innréttingu og dúk á gólfi.
Baðherbergi með sturtuklefa, 2 herbergi bæði dúkalögð með skápum. Stofa með plastparketi á gólfi.
Geymsla með tengi fyrir þvottavél.Gallar: Leki í eldh.og einhverjar steypuskemmdir

valdimar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

STJARNAN

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Barónsstígur 19
101 Reykjavík
Opið hús Í dag kl. 14 til 14.30

Verð: 17.900.000

Anton
Sölufulltrúi

Stærð: 64.7
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929
Brunabótamat: 8.750.000

699 4431

Góð 64.7 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Barónsstíg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús,
borðstofa (auðvelt að breyta í svefnherb.), baðherbergi og svefnherbergi. Geymsla. Þvottahús í kjallara.
Nánari lýsing: Komið inn á parketlagt hol. Við enda hols er flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús
með hvítir snyrtilegri innréttingu og dúk á gólfi. Borðstofa (auðvelt að breyta í svefnherb.) með dúk á gólfi.
Svefnherbergið er parketlagt (eik) og með góðum fataskáp. Frábær staðsetning.

anton@remax.is

Álfkonuhvarf 59
Kópavogur
Opið hús Í dag kl: 15:00

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Verð: 24.500.000
Stærð: 96
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 17.610.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX Stjarnan kynnir: Flotta þriggja herbergja íbúð í liftu húsi á eftirsóknarverðum stað í
Kópavoginum.Flott útsýni er frá eigninni yfir bláfjöll og Elliðavatn. Forstofan er flísalögð,eldhús og stofa er
parketlögð með pergo parketi ásamt svefnherbergjum. þvottarherbergi og baðherbergi eru flísalögð.
Eigninni fylgir stór geymsla sem er í sameigninni ásamt einu bílastaæði í upphitaðri bílageymslu sem er
með sameiginlega þvottaraðstöðu fyrir bíla og eitt bílastæði á bílaplani.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

www.remax.is

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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"ARNAVERNDARSTOFA

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKUBORGAR
«SKAÈ ER EFTIR UMSËKNUM ¹HUGASAMRA AÈILA TIL AÈ
TAKA Ö¹TT Å ÖRËUNAR OG HUGMYNDA SAMKEPPNI UM
UPPBYGGINGU HEILSULINDAR Å TENGSLUM VIÈ 6ESTUR
B¾JARLAUG OG NÕJA YÙR BYGGÈA ¾ÙNGA OG KENNS
LULAUG ¹SAMT ÖVÅ AÈ KOMA AÈ FJ¹RMÎGNUN FRAM
KV¾MDUM OG REKSTRI VIÈKOMANDI MANNVIRKJA
&ORVALSGÎGN F¹ST Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJU DEGINUM  FEBRÒAR

3KIL ¹ UMSËKNUM  FEBRÒAR  KL  Å
2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR


.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD

&ËSTURFORELDRAR ËSKAST
"ARNAVERNDARSTOFA ËSKAR EFTIR FËSTURFJÎLSKYLDU
FYRIR UNGT FJÎLFATLAÈ BARN 6IÈ LEITUM AÈ
FËSTURFORELDRUM SEM BÒA YÙR MIKLUM K¾RLEIK
OG HLÕJU 6¾NTANLEGIR FËSTURFORELDRAR ÖURFA AÈ
VERA TILBÒNIR TIL N¹INS SAMSTARFS VIÈ STARFSMENN
&JÎLSKYLDUDEILDAR !KUREYRAR OG AÈRA FAGAÈILA
SEM KOMA AÈ M¹LUM BARNSINS 6EGNA FÎTLUNAR
BARNSINS ER NAUÈSYNLEGT AÈ FËSTURFORELDRAR BÒI
VIÈ GOTT AÈGENGI ÖAR SEM BARNINU FYLGJA
HJ¹LPART¾KI

3TÁTTARFÁLAG VERKFR¾ÈINGA LEITAR AÈ ORLOFSHÒSUMÅBÒÈUM
TIL LEIGU SUMARIÈ  !LLIR ¹HUGAVERÈIR STAÈIR KOMA TIL
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HVERT ¹R OG FER STYRKVEITING FRAM Å SJÎUNDA SINN
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.ÕSKÎPUNARSJËÈUR N¹MSMANNA
AUGLÕSIR EFTIR STYRKUMSËKNUM
FYRIR SUMARIÈ 

0RENTUÈ ÒTBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT Å ¶JËNUSTUVERI -OSFELLSB¾JAR
¶VERHOLTI  FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM  FEBRÒAR NK
%INNIG VERÈUR H¾GT AÈ F¹ ÒTBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI
4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ ¹ B¾JARSKRIFSTOFUR -OSFELLSB¾JAR  H¾È
FYRIR KL  ÖRIÈJUDAGINN  FEBRÒAR NK ÖAR SEM ÖAU VERÈA
OPNUÈ Å VIÈURVIST ÖEIRRA BJËÈENDA SEM ÖESS ËSKA
4¾KNIDEILD -OSFELLSB¾JAR

.ÕSKÎPUNARSJËÈUR N¹MSMANNA VAR STOFNAÈUR TIL ÖESS
AÈ ÒTVEGA ¹HUGASÎMUM NEMENDUM SUMARVINNU VIÈ
KREFJANDI RANNSËKNAVERKEFNI
5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT MARS NK
3¾KJA SKAL UM STYRK ¹ HEIMASÅÈU SJËÈSINS WWWNSMIS ÖAR
SEM ALLAR FREKARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA

.ÕSKÎPUNARSJËÈIR N¹MSMANNA
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Orkusjóður - styrkveitingar 2007
Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 514/2003 eru tilgreindar eftirtaldar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:
• 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
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

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.
Orkuráð.
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SOGAVEGUR 112 – Sölusýning í dag 4. febr. kl. 14:00-16:00
108
108 Reykjavík
Reykjavík
andaðar 3ja herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi. Sérinngangur er í hverja
íbúð. Íbúðir á neðri hæð eru með útgengi á suðurverönd og stórar suðursvalir eru á íbúðum efri hæðar. Íbúðirnar skiptast í; fremri forstofu,
hol, eldhús, stofu/borðstofu, 2 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og geymslu, allt innan íbúðar. Vandaðar innréttingar og hurðir úr eik. Á gólfum
er eikarparket og grásteinsflísar. Tvö sérbílastæði fylgja hverri íbúð.
Verð frá 30,8 millj. – Hér er bara eitt eftir. Að flytja inn.

Frum

V

LUNDUR
FA S T E I G N A S A L A

NÝJAR SÉRHÆÐIR – TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

SÍMI 533 1616
SUÐURLANDSBRAUT 10,

Sölumenn Lundar verða á staðnum með nánari upplýsingar.

Karl Gunnarsson, lögg. fasteignasali

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Sogavegur 144 - 108 Reykjavík

+Ò6$9Ë.±ì$56(0*27725é63256.,37,50È/,

OPIÐ HÚS Í DAG - á milli kl. 14:00 og 14:30

Opið virka daga kl. 9–18

FJÓLUVELLIR 10 - 14
HAFNARFIRÐI

Frum

Um er að ræða 500 fm lóð í grónu og
fallegu hverfi miðsvæðis í Reykjavík.
Á lóðinnn stendur 32 fm hús á einni
hæð ásamt 45,8 fm bílskúr. Hér er
kjörið tækifæri fyrir verktaka eða einstaklinga til að nýta lóðina undir nýbyggingu. Verið er að byggja á
nokkrum lóðum á þessu svæði sem
ætti að auðvelda byggingaleyfi á lóðinni. Óskað er eftir tilboðum.

Frum

FAX 533 1617

2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK

Glæsilega hönnuð og rúmgóð raðhús á einni hæð með
bílskúr. Húsin eru 244 fm og þarf af er bílskúr 44 fm.
Afhendast fullbúin að utan og fokheld að innan, lóð
grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Gott fermetraverð.
Verð frá 30,4 millj.
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

SPÓAHÖFÐI 6 - MOS.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
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.

Frum

Frum

Skaftahlíð - 105 Reykjavík
Neðri sérhæð í þríbýlishúsi

Spóahöfði – 175 m2 raðhús Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða 6 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er 145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með fallegri kirsuberjainnréttingu, baðherbergi m. með baðkari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og þvottahúsi. Innangengt í rúmgóðan 29,6 m2 bílskúr með millilofti. Eikarparket og flísar á gólfum. Góðar timburverandi
eru beggja megin við húsið. Þetta er falleg og vönduð eign á góðum stað í Mosfellsbæ, rétt við golfvöll Mosfellsbæjar. Ný og glæsileg sundlaug opnar í vetur, í næsta nágrenni. Verð kr. 42,9 m.

Kristín og Snæbjörn, s. 587-2402
taka á móti gestum í dag á milli kl. 14:00 og 14:30.
jög vel skipulögð og
björt 142 fm neðri sérM
hæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum auk
16,0 fm þvottaherbergis og geymslu. Hæðin skiptist m.a. í
stórt hol, stórar samliggjandi stofur með fallegum rennihurðum, 3 herbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og
flísalagt baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum
nema á baðherbergi. Útgengi á suðursvalir úr stofu og úr
hjónaherbergi. Um er að ræða eftirsótta eign á eftirsóttum stað. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,0 millj.

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur
fasteignasali
Þjónustusími sölumanna
eftir lokun

Hrísholt 4. Garðabæ

(Bláu húsin við Faxafen)

Þórðarsveigur 17 – 2ja herbergja
Opið hús í dag á milli kl 14-15

Glæsilegt Einbýlishús
Verð: 59,5 Stærð: 280,4 Herb: 5

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Hótel Atlantis,
Grensásvegi 14, 108 Reykjavík
Frum

Frum

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett
fyrir ofan götu með miklu útsýni yfir flóann. Húsið hefur að geyma, 4
rúmgóð svefnherbergi, stóra fallega stofu, borðstofu/sjónvarpshol
og 2 baðherbergi, eldhús og stórt
þvottahús.

Mjög falleg 50,5 fm íbúð á annari hæð fjölbýli m. lyftu.
Hnotu plankaparket á gólfum. Vönduð eldhúsinnrétting úr eik með gæða tækjum. Rúmgott svefnherb. m.
fataskápum og baðherbergi m. tengi f. þvottavél.
Draumaeign fyrir þá sem vilja láta fara vel um sig.
V. 17,9 millj. 7517
Georg og Sif taka á móti gestum. Bjalla no. 202.

Verið velkomin

www.eignir.is
Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - Sími 580 4600
eignir@eignir.is

Opið hús

Suðurlandsbraut 50

694 1401

Frum

Opið hús

sunnud.
4. feb.
Kl. 13.00-14.00

Verð 210.000.000 kr.
Hótelið er 3ja hæða og 885,6 fm með 31 íbúðir/herbergi. Á fyrstu hæð er móttaka, kaffihús, og morgunmatur fyrir hótelið. Á annarri hæð eru 9 stúdíóíbúðir
sem eru með eldhúsi og baði. Á þriðju hæð eru eru 12 stúdíóherbergi með eldhúsi og baði og 10 herbergi án sér baðs. Leigutekjur í fastri útleigu eru 1,830,000
pr. mánuð. Val er um útleigustarfsemi eða hótelstarfsemi, en hótelrekstur eykur
tekjurnar enn frekar. Öll markaðsetning er til staðar og fastir samningar við ferðaskrifsofur. Sjá www.atlantisiceland.com Allur búnaður til hótelrekstrar fylgir. Sími,
sjónvarp, tölvutengi og þrálaust netsamband er á hverju herbergi. Myndavélakerfi er á göngum. Byggingarréttur fylgir og bætast við 380 fm ofan á efstu hæð.

Opið virka daga kl. 9:00-17:00
552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Laugavegi 170, 2. hæð •
Sími

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

sunnud.
4. feb.
Kl. 14.00-15.00

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Naustabryggja 20 - Reykjavík

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

Opið hús milli kl. 13 og 14 í dag

Glæsileg íbúð.

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

Blásalir 16 - Sérhæð með útsýni

Verð: 29.9 Stærð: 128,1. Herb: 5

Frum

Frum

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15-17
Frum

Eignaumboðið kynnir frábæra 5.
herbergja íbúð (3. svefnh. 2. stofur)
Beint út frá stofunni er sólpallur/verönd sem snýr að sameiginlegu leiksvæði umkringdu húsum.
Allar innréttingar eru í stíl, af vandaðri gerð úr mahogny viði. Á gólfunum er bæði fallegt og vandað
parket úr rauðeik. Íbúðin er mjög
stór, vel skipulögð og opin.Stæði í
bílageymslu fylgir.

VESTURÁS 12, 110 RVK.
Glæsilegt 168,0 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Rúmgóð stofa, eldhús, hol, fjögur svefnherbergi, bað, þvottahús og
bílskúr. Allt nýtt á baði og í eldhúsi. Góður afgirtur garður bæði
sunnan og norðan við húsið. Vel staðsett hús í lokuðum botnlanga.
Verð 48,0 millj. STUTT Í SKÓLA, ÚTIVISTARSVÆÐI OG AÐRA
ÞJÓNUSTU.
TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG MILLI 15 - 17.

Skemmtileg 112,4 fm 4ra herb. efri hæð í fjórbýli í Salahverfi í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Falleg eign sem skiptist í forstofu, 3
góð herbergi m/skápum, rúmgott flísalagt baðherb. með sturtuklefa
og baðkeri, þvottahús með glugga innan íbúðar, bjarta stofu og
eldhús með útsýni til suðurs, svölum og bogadregnu lofti. Mjög falleg og rúmgóð íbúð með góðu skápaplássi. Verð 28,5 millj.
Hulda Björg og Magnús taka vel á móti gestum
í dag milli kl. 13 og 14. Teikningar á staðnum.

Verið velkomin

www.eignir.is
Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - Sími 580 4600
eignir@eignir.is

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Gullsmári 2, 1 hæð - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL: 16-17

EKRUSMÁRI 2 - KÓPAVOGI – OPIÐ HÚS

Frum

Frum

HOFSVALLAGATA 61 - 107 REYKJAVÍK

23.500.000
Góð 4 herbergja íbúð á 1. hæð, íbúðin er 86,9 fm en
geymsla í sameign er 5,9 fm. Afgirtur garður.
Hallgrímur og Anna taka á móti gestum - bjalla 102

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar kynnir einbýlishús, laust við kaupsamning, á þessum vinsæla stað í
Kópav. Um er að ræða 172,7 fm einbýli á 1 hæð. Bílaplanið er mjög stórt, hellulagt og m/snjóbræðslu. Húsið er klætt að utan með steni. Skemmtilegt hús á
þessum frábæra útsýnisstað í miðju höfuðborgarsvæðisins. Verð 47,9 millj.

Stórglæsileg 123,5 fm efri hæð í góðu fjórbýli. Eigninni fylgir 27,4 fm
bílskúr. Mjög snyrtileg sameign. Hæðin skiptist i forstofu / hol, eldhús, tvær samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og sér geymslu í risi. Einnig er sameiginlegt þvottahús í
kjallara. Bílskúrinn er upphitaður með köldu vatni, sjálfvirkur opnari.
Upphitað bílaplan. Góð eign á vinsælum stað. V-39,0millj. (4918)

Stefán og Björk bjóða ykkur velkomin, sími 664 8440.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 04.02.2007
KL. 14:30 - 16:00

VEGHÚS 27 - 112 REYKJAVÍK

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

Frum

Frum

BURKNAVELLIR 17 B - HF. 2JA

FLÉTTURIMI 12,
REYKJAVÍK
3. hæð til hægri
Snyrtileg 4ra herbergja 106,4 fm íbúð á efstu hæð
með góðu útsýni. Góð lofthæð og stæði í bílageymslu. Verð kr 23,4 millj.

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is
Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Stefán s. 691-5137, býður ykkur velkomin
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Glæsileg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og sér inng.
Forstofa, skápar. hol, svefnh. m/skáp, fallegt baðh, baðkar, ágætt
þvottah. Góð stofa, eldhús innaf stofu. Frá stofu er útg. út á
hellulagða verönd (afgirt). Geymsla í íbúð og sér geymsla í sameign.
V 16,3 millj.

Ari tekur vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 16:00

FASTEIGNAMIÐLUN

Mjög glæsileg og sérstaklega rúmgóð 140,3fm penthouse íbúð á 3.
og 4. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum og er neðri
hæðin með forstofu, stofu, borðstofu, eldhúsi, gestasnyrtingu,
geymslu og góðum ca. 20 fm suðursvölum. Gólfefni á neðri hæð er
sérlega vandað gegnheilt Curupay parket. Á efri hæð eru 3 stór
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegnheilt Curupay parket og Hlynur. Sérsniðin gluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum. Mjög opin og skemmtileg eign. (4894)

Erlendur
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OPIN HÚS
Suðurlandsbraut 20



Í DAG

Bæjarhrauni 22

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

Opin hús – opin hús – opin hús

Frum

Opið hús á milli 16 og 18
Lindarberg 56 A í Hafnarfirði

Í dag býðst þér og þínum að skoða þessa gullfallegu 181 fm
íbúð. Hellulögð innkeyrsla. Innbyggður bílskúr. Grill suð-vestur svalir. Einstakt útsýni. Fallegar innréttingar eru frá Axis.
Parket og flísar eru á gólfum. Fjögur svefnherbergi. Hér er
hátt til lofts og vítt til veggja. Verð 42,9 millj.
Anna Jónína tekur vel á móti ykkur.

Opið hús á milli 13 og 15
Lækjargata 5 í Hafnarfirði

Sölusýning í dag á milli 12 og 14
Perlukór 1 Kópavogi

Nú býðst þér og þínum að
skoða þetta fallega 180 fm
einbýlishús sem staðsett er á
besta stað við Lækinn í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er mikið
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar á næðri hæð. Fallegir
loftlistar og glæsilegir hvítlakkaðir gluggar. Fjögur svenherbergi. Glæsileg lýsing. Hellulögð innkeyrsla og stórar verandir
með skjólveggjum eru í garði.
Sölumaður Höfða tekur vel á móti ykkur.

Í dag sýnum við 6 síðustu
þriggja herbergja íbúðirnar í
þessu glæislega húsi. Íbúðirnar eru til afhendingar strax
fullbúnar án gólfefna. Glæsilegar innréttingar frá InnX.
Flísalögð baðherbergi.
Þriggja herbergja íbúðirnar eru um 98 fm. Sér stæði í bílageymslu fylgir 5 íbúðum.
Verðfrá 24,9 millj.

Daði Rúnar sölumaður á Höfða verður á staðnum.

Sölusýning í dag frá kl. 15:00 til 17:00
Flatahraun 1 - Hafnarfirði

Tilbúnar sýningaríbúðir og afhending getur verið fljótlega.
Möguleiki er á 90 % fjármögnun.
Óskað er eftir tilboði í íbúðirnar sex sem eru á efstu hæð. Einstakar útsýnisíbúðir með stórum svölum og lagt fyrir heitum potti.
Húsið er fimm hæðir og er fimmta hæðin töluvert inndregin. Í húsinu eru 47 íbúðir mismunandi að stærð frá 57 fm til 145 fm. Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Allar
íbúðirnar eru með sér þvottahúsi. Tveir inngangar eru í húsið og tvær lyftur. Helmingur
íbúðanna er með ´ser inngangi af svölum. Hluti íbúðanna er tilbúinn til afhendingar fullbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð. Vandaðar innréttingar frá HTH og bað og
blöndunartæki frá Sturta.is. Bílastæði eru malbikuð og lóð frágengin.
Traustir byggingarverktakar – Leiguliðar ehf.
Sölumenn Höfða verða á staðnum með allar nánari upplýsingar.

• 7 íbúðir 2 ja herbergja. Verð frá kr. 20.500.000.• 28 íbúðir 3 ja herbergja. Verð frá kr. 23.500.000.• 9 íbúðir 4 ra herbergja. Verð frá kr. 28.500.000.-

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-14:30
Drekavellir 18
Glæsilegar ca 126-130 fm 4ra herbergja íbúðir í 9 hæða lyftuhúsi á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðu parketi. Baðherbergi er fullbúið með baðkari og sturtu flísalagt í hólf og gólf. Hús að utan er klætt báruformaðri
álklæðningu. Sérlega vandaðar innréttingar frá Parka. Sjónvarpsdyrasími. Frábært útivistarsvæði í grennd við húsið. Bílgeymsla fylgir íbúð.
Verð frá 26,3 millj
Langbesta verðið á markaðnum í dag.

Frum

Glæsilegur ísskápur og uppþvottavél frá
GORENJE að verðmæti 225 þúsund fylgja
íbúðum sem verða staðfestar þessa helgi.

Drekavellir 26
Glæsilegar ca 123 fm 4ra herbergja íbúðir í 9 hæða lyftuhúsi á góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru fullbúinar án gólfefna. Baðherbergi er fullbúið með
baðkari og sturtu flísalagt í hólf og gólf. Hús að utan er klætt báruformaðri álklæðningu. Sérlega vandaðar innréttingar. Sjónvarpsdyrasími. Frábært útivistarsvæði í
grennd við húsið.
Verð án bílgeymslu frá 25,4 millj
Verð með bílgeymslu frá 26,6 millj

Kirkjuvellir 7
Eigum aðeins 2 íbúðir óseldar 3ja og 4ra herbergja í þessu vandaða fjölbýlishúsi
ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en þó verða
baðherbergi og þvottaherbergi flísalögð. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Vönduð
eldhústæki frá AEG, blástursofn og keramikhelluborð með snertirofum. Öll tæki í eldhús eru úr stáli. Vandað dyrasímakerfi með myndavél verður í húsinu. Allar íbúðirnar
hafa sameiginlegan inngang norðan megin við húsið

Verð frá 22,0 millj

Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is
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- heilshugar um þinn hag -

Vilhjálmur Bjarnason
Helgi H. Jónsson
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður

Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

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

Sími 513 4300

OPIN HÚS Í DAG
Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Reiðvað 5, íb. 309 - 110 Rvík
Opið hús kl. 14:00-14:30

Frum

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Opið hús kl. 14:00-15:00
Glæsilegar sérhæðir
Bílskúr fylgir efri hæðum
Tilbúnar til inréttinga
Þvottahús innan íbúðar
Sérgarður fyrir báðar hæðir
Hús fullbúið að utan og lóð frágengin
Byggingaraðili: Kjölur ehf.

Glæsileg 3ja herbergja 98,3 fm íbúð.
Sérstæði í bílageymslu.
Fallegar viðarinnréttingar.
Þvottahús inna íbúðar
Verð 24,5 m
Hrafnhildur sími 894 3800

Reiðvað 5, íb. 408 - 110 Rvík
Opið hús kl. 14:30-15:00
•
•
•
•
•

3ja herbergja 74,7 fm á efstu hæð.
Stæði í bílageymslu.
Mikil lofthæð í eldhúsi og stofu.
Þvottahús innan íbúðar.
Verð 21 m
Hrafnhildur sími 894 3800

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Hraunbær 116, íb 0303 - 110 Rvík
Opið hús kl. 13:30-14:00
•
•
•
•
•

2ja herbergja 56,5 fm íbúð á þriðju hæð.
Eldhús með nýlegri viðarinnréttingu.
Nýlegt parket á gólfum.
Íbúðin er laus við samning.
Verð 14,5 m
Hrafnhildur sími 894 3800

•
•
•
•
•
•

Opið hús kl. 15:00-16:00
2ja, herbergja íbúð með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir íbúð
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
Byggingaraðili: Lindarvatn ehf.

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Andrésbrunnur 10, íb. 102 - 113 Rvík
Opið hús kl. 16:00-17:00
•
•
•
•
•
•

Björt 119,5 fm 4a herbergja
Íbúð á fyrstu hæð
Stæði í 3ja bíla bílageymslu.
Lyfta - sér garður
Þvottahús innan íbúðar.
Verð 26,9 m
Hrafnhildur sími 894 3800

Kríuhólar 4 - 111 Rvík
Opið hús kl. 13:30-14:00
• Rúmgóð endaíbúð á 6 hæð í lyftuhúsi.
• Húsið klætt að utan á snyrtilegan máta.
• Stutt í verslun, apótek, skóla, leikskóla,
sund og aðra íþróttastarfsemi.
• Íbúðin er 116,1 fm ásamt 25,4 fm
sérstæðum bílskúr. Verð 24,9
Ólafur sími 693 4868

Opið hús kl. 16:00-17:00
•
•
•
•
•
•
•

90% lán til 40 ára
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
Stæði í bílageymslu
Til afhendingar strax
Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
Mynddyrasími í öllum íbúðum
Fullbúnar án gólfefna
Byggingaraðili: Fasteignafélagið Hlíð

Stangarholt 22 - 105 Rvík
Opið hús kl. 13:30-14:00
•
•
•
•
•

5 herbergja
Mikið endurnýjuð.
Bílskúr ( vinnustofa ) nýbyggður í útleigu
Mögul. leigutekjur 70 - 80 þús. per mán
Verð 32,0 m
Guðný sími 821 6610
Verið velkomin

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s
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Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 4. febrúar.
Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá traustum og þekktum byggingaraðila á Spáni TM Real Estate Group.

Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Húseignir
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international
Kýpur og Grikklandi
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Atlas International er leiðandi
í sölu fasteigna við Miðjarðarhaﬁð

Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

1

Núna er tækifærið!
Ve g n a m i k i l l r a r e f t i r s p u r n a r þ á f r a m l e n g j u m
við sýningartilboðið 2 fyrir 1 í skoðunarferð
t i l S p á n a r, K ý p u r o g G r i k k l a n d s .
Þú getur haft samband til n.k. föstudags
og bókað tvo til Spánar fyrir 15.500.eða tvo til Kýpur eða Grikklands fyrir 35.000.-

Frum

Þú velur dagsetningu og við bókum miðann!

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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INGAR F SKOÈUN 6ERÈTILBOÈ 5PPL Å
S  

-ERCEDES "ENS % EK  ÖÒS
6EL MEÈ FARINN BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3
 

6OLVO 8# ¹RG  4 
HESTÎFL "ENSÅN %KINN  KM
,EÈURKL¾DDUR 6ERÈ  EVRUR ¹N
AÈFLUTNINGSGJALDA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 OG HOGNI MFAIS

4OYOTA (ILUX DOUBLE CAP k DIESEL
TURBO INTERCOOLER m NÕ MUDDER
NEGLD OG MICROSKORIN NÕ KÒPLING
OG NÕTT PÒST #" .-4 LOFTL¾STUR
AÈ AF OG FR LOFTPÒÈAR TÎLVUSTANDUR
STRAUMBREYTIR 3  
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(ÒSBÅLAR

6ÎRUBÅLAR

-ËTORHJËL

4IL BYGGINGA

4IL SÎLU
¶VOTTAVÁLAR  ¶URRKARAR

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

6OLVO FL  TIL SÎLU ¹ GËÈU VERÈI
%R Å TOPPSTANDI EKINN 
¹RGERÈ k .¹NARI UPPLÕSINGAR Å S
 

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA
KR  CC KR  !UKA
FELGUR MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR
MEÈ -ASAI UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI
 (AFNAFIRÈI 3   WWW
MASAIIS

0ALLBÅLAR

"¹TAR

#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
INNANB¾JAR &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN
DÅSELm )SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$
FËLKSBÅLA JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU
FRAMLEIÈENDUM (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈ
IÈ 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 WWWISLANDUS
COM

'ËÈ BÅLALYFTA FYRIR HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈI TEG #ORCHI 3ELST ¹ GËÈU VERÈI
3     

4ÎLVUR

"¾KUR
'ALEON SKEMTIB¹TAR ¶ESSI GL¾SILEGI
 FETA B¹TUR ER TIL SÎLU %INNIG AÈRAR
ST¾RIR AÈ  FET 3ÅMI  

TIL SÎLU TVEIR H¹FAR UPPÖVOTTAVÁL
OG GAMALT SËFASETT UPPL Å SÅMA


6ERSLUN

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

5PPHLUTUR

-JÎG FALLEGAN UPPHLUT ST¾RÈ  !LLT
SILFUR FYLGIR STOKKABELTI BRJËSTN¾LA
ERMAHNAPPAR SKOTTHÒFUSTOKKUR SILF
URBORÈAR ¹ KOTI OG MYLLUR %YRNALOKKAR
OG H¹LSMEN 3  

4IL SÎLU m &ALKEN DEKK ¹  GATA
¹LFELGUM«SLITIN6ERÈ  ÖÒS UPPL
Å 

6ARAHLUTIR

"ARNAG¾SLA

!FHENDING STRAX

¥ ÒTR¹S 4EK AÈ MÁR AÈ SKOÈA ERLEND
FYRIRT¾KI OG BANKASAMSKIPTI *ËN S
 

3PLÒNKUNÕR $ODGE 2!- 
,!2!-)% PALLBÅL MEÈ LEÈRI OG MIKLUM
AUKABÒNAÈI TIL AFGREIÈSLU STRAX Å DAG
¹ ¥SLENSKUM NÒMERUM 3KR¹ÈUR FYRIR
BREYTINGU
ENGIN HRAÈATAKMÎRKUN
ER Å ÖESSUM BÅL %IGUM EINNIG NÕJAN
HEIMKOMINN TILBÒINN TIL SKR¹NINGAR
¹ ¥SLENSK NÒMER *EEP #OMMANDER
 MANNA LÒXUSJEPPA MEÈ LEÈRI OG
HLAÈINN AUKABÒNAÈI (RINGDU NÒNA
Å SÅMA   MEÈ SANNGJARNT
TILBOÈ OG ÖÒ F¾RÈ BÅLINN AFHENTAN
Å DAG (VERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈS
VERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIR
T¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

(REINGERNINGAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI Å
FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8
k 4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI 
k ,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU 
 3ÅMI  

²TSALA

²TSALA

²TSALA

3TËRÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈENDA !LLT AÈ
+R   AFSL¹TTUR ¹ NÕJUM BÅLUM
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM
*EEP 'RAND #HEROKEE FR¹  &ORD
%XPLORER FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR 
"ENZ -, $ÅSEL ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN 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

  


4), 3®,5

6INNUVÁLAR

3ENDIBÅLAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ
KAUP ¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA
SEM BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI
 HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INN
ANB¾JAR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA
EN 4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER
bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm SAGÈI
FORSTJËRI 4OYOTA ¹ BÅLASÕNINGU Å
53! ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ 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 INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

²TVEGUM LOK ¹ ALLAR ST¾RÈIR OG
GERÈIR POTTA FR¹ 3UNSTAR WWW
3UNSTARCOVERSCOM ST¾RSTA FRAM
LEIÈANDA EINANGRUNARLOKA FYRIR HEITA
POTTA (¾GT ER AÈ VELJA UM ÖÁTTLEIKA
    ,B EÈA b7ALK ON COVERm
,OKIN ERU ÎLL MEÈ ST¹LSTYRKINGU 3J¹
N¹NAR ¹ WWW*ON"ERGSSONIS *ËN
"ERGSSON EHF +LETTH¹LSI  3ÅMI 


(JËLBARÈAR

&ELLIHÕSI

4/9/4! ,%853  L
INNANB¾JAR

µMISLEGT

!LÖÅNGISTÅÈINDI INNBINDINN FR¹ MIÈRI
J¹NDU ÎLD TIL   ÖÒS
%INNIG INNBUNDINN STJËRNARTÅÈINDI FR¹
   ÖÒS 5PPL Å S 
   

4IL SÎLU NÕLEG OG ÎFLUG FARTÎLVA $ELL
)NSPIRON  Mm SKJ¹ 5PPL Å S
  EÈA GUL ITNIS

6ÁLSLEÈAR

«DÕRAR J¹RNAKLIPPUR  OG MM
-ËT EHF "ÅLDSHÎFÈA  3  
WWWMOTIS

$AF  k DÅSEL  HÎ EK 
ÖÒS %R Å ¹G¾TU LAGI EN ÖARFNAST SM¹
AÈHLÅNINGAR FYRIR SKOÈUN GËÈ DEKK
LIFTA OG GËÈUR KASSI 6ERÈ 
STGR 5PPL Å S  

,$6 MAXUS SENDIBÅLL ¹RG 
%KINN  ÖÒS "EINSK (¹ÖEKJA MEÈ
HURÈUM ALLAN HRINGINN +OSTAR NÕR
  ¹HVL   4ILBOÈ ËSKAST 5PPL I
S  

WWWSNJOKEDJURIS

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

.ÕJU VOR OG SUMARLISTARNIR KOMNIR
&REEMANS OG #LA-AL %NDILEGA KÅKTU
VIÈ HJ¹ OKKUR ¹ 2EYKJAVÅKURVEG 
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU LISTANA &2¥44
%F ÖÒ ÖARFT AÈ F¹ LISTANN SENDANN
Ö¹ VINSAMLEGAST ATH AÈ PËSTBURÈ
ARGJALD ER KR +VEÈJA STARFSFËLK
&REEMANS OG #LA-AL 3ÅMI  
EÈA SENDU PËST ¹ SYLVIA CLAMALIS

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM OG
STIGAGÎNGUM SANNGJÎRN (ELST Å
"REIÈH EÈA 3ELJAHV 4IL SÎLU ËNOT
AÈ SËFABORÈ KIRSUBERJAVIÈUR 6ERÈ 
ÖÒS 3     

¶2)¨*5$!'52  OKTËBER 
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"ËKHALD
"ËKHALD FYRIR ÖIG ¡G ER AÈ LEITA AÈ
BËKHALDSVERKEFNUM HLUTASTÎRFUM
¡G TEK  KR ¹ TÅMAN
VSK
4ËMAS 3ÅMI  
4EK AÈ MÁR SKATTSKIL OG BËKHALD
EINSTAKLINGA OG FYRIRT¾KJA *ËN S
 
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR
OG STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNU
BRÎGÈ ¹ SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD
OG ÖJËNUSTA EHF SÅMI  

(ÒSAVIÈHALD

&ATNAÈUR

-¹LARAR

3AUMAKONUR Å DAG $ÎNSK *ERSEY
G¾ÈAEFNI Å +OLAPORTINU  AFSL¹TT
UR &R¹ KR

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALMENNIR FLUTN
!UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER -* FLUTNING
AR 3     

4ÎLVUR
¶¾GILEGT +OMUM HEIM OG GERUM VIÈ
TÎLVUNA %RUM MEÈ  ¹RA REYNSLU OG
VIÈURKENNDIR AF -ICROSOFT +VÎLD OG
HELGARVAKTIR 'ARÈAR 

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ
S   WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI +AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA
"JARNA HJÒKRUNARFR¾ÈINGUR WWW
HALLDORABJARNAIS 3    


$ÕRAHALD
%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPUR
TÅK TIL SÎLU (EILSUFARSSKOÈAÈUR OG
ÎRMERKTUR 5PPL Å S  
"ASENJI HVOLPAR TIL SÎLU KYNNIÈ YKKUR
TEGUNDINA ¹ DOGIS .¹NARI UPPL Å S
 

!NTÅK

3P¹DËMAR

!TVINNA Å BOÈI

.ÕUPPGERT  HERB RAÈHÒS Å  2VK
 H¾ÈIR OG GËÈUR GARÈUR &ULLKOMIÈ
FYRIR PAR &R¹B¾RT HVERFI OG STUTT Å
ALLA ÖJËNUSTU ¥SSK¹PUR UPPÖVOTAVÁL
FYLGJA 0LASMASJËNVARP Å SVEFNHER
BERGI ,AUST %INUNGIS LANGTÅMALEIGA
 ÖÒS ¹ M¹N
HITI OG RAFMAGN
5PPL Å SÅMA  

,ÅTIL STÒDÅËÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI
Å EINBÕLISHÒSI Å +ËPAVOGI TIL LEIGU
3KILVÅSI OG REGLUSEMI SKILYRÈI 5PPL Å
S   MILLI KL   EINGÎNGU
Å DAG

&¾ÈUBËTAREFNI

3NYRTING

0OMOC DOMOWADARMOWE ZAKWATER
OWANIE 0OTRZEBNA UCZCIWA OSOBA
DO POMOCY W DOMU 3PRZATANIE
PRANIE CZASMI OPIEKA NAD DZIECMI
4RAKTOWAC JAKO PRACE DODATKOWA W
ZAMIAN ZA ZAKWATEROWANIE W CENT
RUM 2EYKJAVIKU OFERTY PRZESYLAC
HELGI LEXIS NAJLEPIEJ PO ANGIELSKU
LUB ISLANDZKU

¥BÒÈ TIL LEIGU ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI  FM
JA HERB 5PPL Å SÅMA   
 

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

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

 FM 0ENTHOUSE TIL LEIGU  SVH
'ËÈ STOFA 3JËNVARPSPALLUR  SVAL
IR 'L¾SILEGT ÒTSÕNI &YRIRSPURNIR ¹
MUNDI HIVEIS

,ÅTIL FALLEG  HERB ÅB OFARLEGA ¹
,AUGAVEGI ,AUS NÒ ÖEGAR  Ö ¹
M¹N HITI  RAFM INNIF 3  
4IL SÎLU 6IÈIS SËFASETT OG DANSKT SËFA
BORÈ Å GËÈU ¹STANDI !UK ÖESS BËKA
SK¹PUR !TON RUGGUSTËLL OG FALLEGUR
ÒTVARPSSKENKUR 4ELEFUNKEN  !LLT FR¹
UM  3ANNGJARNT VERÈ "JARNI S
  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RA REYKLAUS H¹RGREIÈSLUMAÈUR
¹SAMT  M¹NAÈA SON ËSKA EFTIR ÅBÒÈ
EÈA STÒDÅOÅB TIL LEIGU FR¹ MARS
'REIÈSLUG  Ö ¹ M¹N 3 
 !NTON

3PENNANDI T¾KIF¾RI %NGINN ¹H¾TTA
ENGINN ÒTLAGÈUR KOSTNAÈUR #LA-AL
VANTAR NOKKRA DUGLEGA SÎLUFULLTRÒA
TIL AÈ KYNNA FALLEG OG VÎNDUÈ DÎNSK
KVENFÎT ¹ HEIMAKYNNINGUM -IKLIR
TEKJUMÎGULEIKAR
GËÈUR SÎLUTÅMI
FRAMUNDAN !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR
GEFUR 3YLVÅA Å SÅMA   EÈA INNI
¹ WWWCLAMALIS

«SKA EFTIR STËRRI ÅBÒÈ HELST  HERB
SEM FYRST OG HELST MEÈ HÒSGÎGNUM
3  

&ERÈALÎG
4IL LEIGU ¹ 3P¹NI

&ALLEGT RAÈHÒS FYRIR SUNNAN !LICANTE
TIL LEIGU 5PPL Å SÅMA  

4RAUST EINST¾È STÒLKA FR¹ 0ËLLANDI
LEITAR AÈ STÒDÅËÅBÒÈ Å +ËP 'ETUR
BORGAÈ ALLT AÈ  ÖÒSM¹N 3 

«SKA EFTIR EINSTAKLINGS EÈA STÒDÅË
ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 2VK 5PPL Å S 


+RANAÖJËNUSTA -%34 EHF

!TVINNUHÒSN¾ÈI
&YRIR VEIÈIMENN
(ÎRÈUDALS¹ Å $ÎLUM 3ALA VEIÈLEYFA
HAFINN Å SÅMA   OG  
,AX OG SILUNGUR 5PPLÕS ¹ VEIÈIIS

(ESTAMENNSKA

.¹MSKEIÈ

)NNRÁTTINGAR Å HESTHÒS ÒR GALVANSER
UÈU J¹RNI GOTT VERÈ 5PPL Å S 
 !ÈALSTEINN

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI
¹ UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ
HJ¹LP ,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWW
LEIGULISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ
OKKUR Å S  

0ÅPULAGNIR

(ÒSGÎGN

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

WWWTAROTIS

4AROTN¹MSKEIÈ 4ALNASPEKIN¹MSKEIÈ
3KR¹N DAGLEGA 5PPL ¹ VEF EÈA Å S
 (RINGDU NÒNA

2AFVIRKJUN
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM Å PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    


0ARKET OG FLÅSALAGNIR

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

2¹ÈGJÎF
!UGLÕSINGAGERÈ F FYRIR
FYRIRT¾KI EINSTAKLINGA OG
STOFNANIR

!UGLÕSINGAGERÈ FYRIR FYRIRT¾KI EIN
STAKLINGA OG STOFNANIR 2¹ÈGJÎF
LOGO HERFERÈIR BIRTINGAPLÎN FÅT
GRAFÅSK HÎNNUN &AGLEG ÖJËNUSTA
!UGLÒSINGASTOFA ¥SLANDS %HF 3 
  AUI AUIIS

,ÎGGILTUR RAFVERKTAKI

2AFVERKTAKI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM TILBOÈ EF ËSKAÈ ER (ELS Å
-OSFELLSB¾ EÈA 'RAFARHOLLTI SUMAR
BÒSTAÈIR 5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA
0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  
4ÎKUM AÈ OKKUR G¹MALOSUN OG
G¹MAÖJËNUSTU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU %RUM EINNIG MEÈ  TONNMETRA
KRANA KÎRFU FYRIR ALMENNAR HÅFINGAR
3      ,ÅNUBORUN
EHF

4IL SÎLU /LD #HARM BORÈSTOFUBORÈ
¹SAMT  STËLUM OG SKENK ÖAFNAST
LAGF¾RINGAR ®GUR¹S   'ARÈAB
H V MILLI KL   SUNNUDAG  FEB
3  
4IL SÎLU SËFASETT    ÖÒS 
ELDHÒSSTËLAR  ÖÒS STK 3KEINKUR
 ÖÒS +OMMOÈA  ÖÒS 5PPL Å S
 

%LDHÒSINNRÁTTING EFTIR 'UÈMUND
+R +RISTINSSON FR¹  Å EINSTÎKU
¹STANDI F¾ST FYRIR LÅTINN SEM ENGAN
PENING 3  

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

 FM EINBÕLISHÒS TIL LEIGU Å 6OGUM
¹ 6ATNALEYSU -HEITUM POTTI TVÎLD
UM BÅLSKÒR STUTT Å SKËLA 3 

4IL LEIGU  FERMETRA   HERB
RAÈHÒS Å 2VK'RUNDARHVERFI  ,EIGA
 ÖÒSUND MEÈ HITA OG RAFMAGNI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
4IL LEIGU  FERMETRA HERB
ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI Å 2VK
'RUNDARHVERFI  ,EIGA  ÖÒSUND
MEÈ HITA OG RAFMAGNI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

!46)..5(²3.¨) 4),
,%)'5

'EFINS

4IL SÎLU ER  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI Å
(AFNARFIRÈI ¶AR AF ER INNRETTUÈ  FM
ÅBÒÈ 6ERÈ   3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL
I S  

'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE
+ÎBEN «DÕR OG GËÈ GISTING WWW
GISTIHEIMILIDDK   

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ
SIG STËRUM SEM SM¹UM VERKEFNUM
5PPL Å SÅMA  

'ET HAFT TIL LEIGU   FM IÈNAÈAR
PL¹SS  MÅN SUNNAN (AFNAFJARÈAR
5PPL Å S  

'ISTING

b!È MUNA HVER VIÈ ERUM ER H¾GT AÈ
¹TTA SIG ¹ ÖVÅ HVERNIG VITUND MANN
ESKJUNNAR VIRKAm .¹MSKEIÈ VERÈUR
HALDIÈ Å 3TARMÕRI  GENGIÈ INN FR¹
LFTAMÕRI -EÈFERÈARSTOFAN *AFNV¾GI
,AU  FEB  KL  
,EIÈBEINANDI 3IGURÈUR +RISTJ¹NSSON
3KR¹NING Å S  

 
(ÒSEIGNAÖJËNUSTAN
  ,EKAÖÁTTINGAR
ÖAKVIÈG
MÒRVIÈG HÒSAKL ÎLL M¹LNING
ARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV
ÖAKÖÁTTIEFNI
 TEYGJANL 

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI ¹ RTÒNSHÎFÈA
TIL LEIGU STËRAR INNKEYRSLUDYR FM
MILLILOFT 3ÅMI     

6EGNA AUKINA VERKEFNA VANTAR
OKKUR  TIL  LAGHENTA STARFS
MENN Å KRANAÖJËNUSTU -%34
SEM SÁR UM VIÈHALD OG ÖJËNUSTU
VIÈ BYGGINGAKRANA 6IÈ LEITUM
AÈ GËÈUM MANNSKAP OG KOSTUR
EF UMS¾KJENDUR ERU MEÈ RAF
VIRKJA EÈA VÁLSTJËRAMENNTUN
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR RNI
-¹R DEILDARSTJËRI ÖJËNUSTU
VERS -%34 Å SÅMA  
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹
NETFANGIÈ UMSOKNIR MEST
IS EÈA Å PËSTI STÅLAÈ ¹ -%34
EHF &ORNUBÒÈUM  
(AFNARFIRÈI

4IL LEIGU FM HÒSN¾ÈI MJÎG GËÈ
STAÈSETN ¹ HÎFUÈBORGARSV (SÁR
INNGHURÈ  H¹AR INNKEYRSLU DYR
VINNUSAL GEYMSLA SÁRKLEFI MGRYFJU
(SKRIFST ELDHÒS WC GEYMSLA OG
GËÈUR VINNUSALUR 5PPL Å SÅMA 
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VIRKJA OG  SMIÈI Å VINNU Å $ANMÎRKU
5PPL Å S

2AFVIRKI

2ÒMLEGA ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR
VINNU ¹ J¹RNSMIÈAVERKST ÖAR SEM
ER LÁTTUR J¹RNIÈNAÈUR HEF SVOLITLA
REYNSLU OG H¾FILEIKI ER FYRIR HENDI
2ÁTT VERKST¾ÈI G¾TI ÁG UNNIÈ SJ¹LF
ST¾TT 6ÁLG¾SLA KEMUR EINNING TIL
GREINA %R REYKL OG STUNDV %R MEÈ
GËÈ MEÈM¾LI HUGASAMIR HAFIÈ
SAMB Å S  

3TÅRIMANN OG VÁLSTJËRA VANTAR ¹
DRAGNËTARB¹T SEM VEIÈIR FYRIR NORÈ
URLANDI 5PPL Å S    


«SKA EFTIR VINNU EKKI Å FISKVINNSLU
4ALA ENSKU OG SM¹VEGIS ÅSLENSKU
5PPL Å S     

3MIÈIRVERKAMENN
&IRMA LAUFFELL EHF POSZUKUJE PRAC
OWNIKOW NA STANOWISKA  ROBOTN
IK BUDOWLANY CIESLA 7YMAGANA
ZNAJOMOSC JEZYKA ANGIELSKIEGO LUB
ISLANDZKIEGO -ILA ATMOSFERA W PRACY
DOBRE ZAROBKI TEL    MICHAL
E MAIL LAUFFELL INTERNETIS

«SKUM EFTIR SMIÈUM OG VERKA
MÎNNUM N¾G VINNA FRAM
UNDAN
'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPL Å S     

2AFVIRKI EÈA NEMI Å RAFVIRKJUN ËSKAST
KV¾ÈISVINNA 3ENDIÈ UPPL ¹ TOT
I LJOSBLIKIS EÈA Å S  

"ROS 'JAFAVER EHF ËSKAR EFTIR AÈSTOÈ
ARMANNESKJU
Å
FRAMLEIÈSLUSAL
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA STUNDVÅS
OG REYKLAUS 5PPL GEFUR VERKSTJËRI
Å SÅMA   EÈA ¹ STAÈNUM
.ORÈLINGAHOLTI   2VK

(ELGARVINNA
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3ALA,AGER²TKEYRSLA

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
6INNUTÅMINN ER FR¹  
LAUGARDAG OG SUNNUDAG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å SÅMA   EÈA  

3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR RAFVIRKJ
AR VIDGERDARMENN ETC 3

3TARF Å FR¹B¾RUM LEIK
SKËLA Å 'ARÈAB¾ 
6IÈ LEITUM AÈ LEIKSKËLAKENN
URUM OGEÈA LEIÈBEINENDUM
TIL STARFA SEM ALLRA FYRST Å
NÕJUM EINKAREKNUM LEIKSKËLA
Å 'ARÈAB¾ &REKARI UPPLÕSINGAR
VEITIR ¥DA *ENSDËTTIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   EÈA ¹
NETFANGIÈ IDA NYSIRIS
%INNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹
VEFSLËÈINNI WWWLEIKSKOLINN
ISSJALAND

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å
 STARF 6ERSLUNART¾KNI $RAGH¹LSI
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3IGURÈUR
«SKA EFTIR EITTHVERRI GËÈHJARTAÈRI
MANNESKJU TIL AÈ HJ¹LPA MÁR VIÈ ÕMIS
STÎRF HEIMA VIÈ 5PPL Å S  
 +RISTJANA

µMISLEGT

«SKUM EFTIR FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 3ÎLUTURN Å 'RAFARHOLTI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3TÕRIMANN VANTAR ¹  TONNA NETA
B¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹ ¶ORL¹KSHÎFN
5PPL Å S  

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU Å
EFTIRTALIN STÎRF &R¹  
VIRKA DAGA OG EINN DAG AÈRA
HVERJA HELGI %INNIG EFTIR H¹DEGI
FR¹   VIRKA DAGA OG
EINN DAG AÈRA HVERJA HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


!TVINNA ËSKAST

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN BÅL
STJËRA ¹ 4RAILER
5PPL Å S  

3TARFSFËLK ËSKAST
3TARFSFËLK VANTAR Å AÈHLYNN
INGARSTÎRF ¹ HJÒKRUNARHEIM
ILIÈ (OLTSBÒÈ Å 'ARÈARB¾
,¹MARKSALDUR ER  ¹R
5PPLÕSINGAR GEFUR 6ILBORG Å
SÅMA  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

"ÅLSTJËRAR ËSKAST

Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ
VINUM OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELD
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%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ
VILT LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU
H¾RRI TEKJUR

"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
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2AFVIRKI
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Íslensku bókmenntaverðlaunin í
flokki fræðirita. Guðrún Eva
kveðst ekki vilja gera upp á milli
mikilvægi skáldskaparins og annarra skrifa enda sér þar ólíku
saman að jafna. Draumalandið er
illflokkanlegt rit en Guðrún Eva
hrósar höfundinum fyrir hugrekki
og tök sín á forminu. „Þarna steig
einhver fram sem virkilega gat
náð eyrum fólks. Margir höfðu
reynt það og undirbúið jarðveginn
en svo kemur þetta fasta skot og
þjónar sínu hlutverki afar vel.
Þetta er ótrúlega sterk bók og
form sem hentar höfundinum frábærlega því hann er á margan hátt
svolítið boðandi í sínum skrifum.
Það er gott að hann skyldi taka það
alla leið því þjóðin hefur sannarlega notið afrakstursins.“
Guðrún Eva segir að „boðandi“
viðhorf til bókmenntanna snúist
ekki síst um smekk hvers og eins
og segist fá meira út úr því að lesa
pólitískar skoðanir höfundar í
verki eins og Draumalandinu heldur en í skáldskap. Hérlend skáldrit
virðast fæst vera lituð af flokkspólitík eða predikunum enda bendir Guðrún Eva á að hægt sé að hafa
áhrif á margan hátt og flestir velji
að gera það á lágstemmdan máta
og vilji síður nota skáldverkin til
að segja lesendum sínum berum
orðum hvernig þeir eigi að hugsa.
Hún segist ekki syrgja það að
neinu ráði að skáldsagan skuli
skyggja á önnur ritverk þegar
kemur að athygli eða sölu en
kveðst eiga erfitt með að meta
slíkt. „Það er flóð og fjara í viðhorfi fólks til skáldsögunnar eins
og annars. Kannski eru fleiri akkúrat núna sem vilja lesa og skrifa
skáldsögur – svo á það mögulega
eftir að breytast,“ segir hún og
bætir við. „Svo hef ég gaman að
því að lesa skáldsögur og verð ekki
tilfinnanlega vör við skort á öðru.
Það sama gildir um smásagnasöfn
og aðrar bækur að þau þurfa ekki
að vera nýkomin út og mikið auglýst til að maður geti útvegað sér
þau og notið þeirra.“

/RÈSPOR OG ÒTG¹FUM¹L
Umræðan um íslenskar bókmenntir hefur á síðari árum farið að snúast æ meir um hliðariðnað tengdan
útgáfumálum, um sölu- og upplagstölur og auglýsingamennsku, ekki
síst í kringum útgáfuvertíð jólabókanna. Guðrún Eva tekur undir
að auðveldara geti reynst að ræða
umbúðir en inntak ritverka en
kveðst reyna að leiða slíkt tal hjá
sér eftir megni. „Fólk getur orðið
alveg krumpað af því að hengja
sig um of í slíkt tal á kostnað
„háleitari“ hluta,“ segir hún brosandi og minnist ævarandi tals um
vaxandi efnishyggju. „Það er
kannski hluti af starfinu að reyna
að lafa svolítið í þessum háleitari
hugarefnum og láta ekki glepjast
af metorðagirnd eða græðgi.“
Ein afleiðing útgáfuhefðarinnar hér á landi er ákveðinn flokkadráttur eða stimplun þar sem höfundar fá á sig orðspor eða sérstök
stemning skapast í kringum ákveðin verk. Í því tilliti nefnir Guðrún
Eva að sjálfstraust lesenda mætti
vera meira. „Ef þú skilgreinir þig
sem „venjulegan“ lesanda en ekki
einhverja fígúru þá er eins og það
séu bara ákveðnar bækur sem þér
er óhætt að lesa – allt hitt hljóti að
vera svo brjálað eða illskiljanlegt.
Nú veit ég að mörg okkar erum að
skrifa bækur sem mun fleiri gætu
haft gaman af því að lesa en leggja
ekki í það því hinu er fremur haldið að hinum almenna lesanda, eins
og allt annað sé aðeins ætlað fáum
útvöldum.“ Guðrún Eva áréttar að
þessi vandi sé ekki aðeins tengdur
bókmenntunum heldur sé tíðarandinn sá sami þegar kemur að
annarri menningarneyslu. Hún
tekur dæmi af bókinni Nafn rósarinnar eftir Umberto Eco, bók sem
hún, ung að árum, „safnaði kjarki“
til þess að lesa því orðræðan um
hana hafi einkennst af því að hún
væri algjört torf. Hún komst síðan
að því að doðrantur sá er eitthvað
allt annað. „Þetta er létt og dillandi
bók með vægast sagt aðgengilegu
plotti og mér leið eins og unglingum líður svo oft – eins og logið
hefði verið að mér. Ég veit svo sem
ekki hvað er hægt að gera í þessu
en þykir þetta að mörgu leyti leitt
því fólk fer á mis við mikla sagnaskemmtun.“
Stimplun þessi bitnar ekki síst á

&R¹ LESANDA c
¶EGAR ÁG FËR AÈ LEIÈA HUGANN AÈ
ÅSLENSKUM SK¹LDSÎGUM OG UPPLIF
UN MINNI VIÈ LESTUR ÖEIRRA FËR ÁG
JAFNFRAMT AÈ HUGSA UM HVAÈ RÁÈI VALI
MÅNU ¹ LESTRI ÅSLENSKRA SK¹LDSAGNA
¡G KOMST SVO SEM EKKI AÈ NEINNI
NIÈURSTÎÈU ÖVÅ FLËRAN ÖAR SEM Å
ÎÈRUM GEIRUM ÅSLENSKRAR MENNINGAR
ER FJÎLBREYTT OG SPENNANDI 3TÎÈUGT
B¾TAST Å HËPINN RITHÎFUNDAR SEM
HAFA EITTHVAÈ NÕTT FRAM AÈ F¾RA Å
EFNISTÎKUM EÈA FRAMSETNINGU «NEIT
ANLEGA ¹ MAÈUR SÅNA UPP¹HALDSHÎF
UNDA ÖË ¹VALLT B¾TIST NÕIR Å ÖANN
HËP EN HVAÈ ER ÖAÈ SEM KOM MANNI
¹ BRAGÈIÈ Å UPPHAFI
(VAÈ MIG VARÈAR VAR ÖAÈ KENNARI
MINN Å 2ÁTTARHOLTSSKËLA *ËN GÒSTS
SON SEM OPNAÈI MÁR HEIM SK¹LD
SÎGUNNAR MEÈ BËK (ALLDËRS ,AXNESS

UM ¥SLANDSKLUKKUNA SEM ÁG LAS AF
¹FERGJU Å ÅSLENSKUTÅMUM 3EINT GLEYMI
ÁG UPPLIFUN MINNI AF LESTRI (EIMSLJËSS
SEM ÁG LAS STUTTU SÅÈAR Å FERÈ MEÈ
'OÈAFOSSI YFIR !TLANTSHAFIÈ p ÁG VAR
SANNF¾RÈ UM AÈ ÁG MUNDI ALDREI
LESA JAFN ¹HRIFAMIKLA BËK OG ENN
SKIPAR SÒ BËK SÁR Å FREMSTU RÎÈ ÖEIRRA
BËKA SEM ÁG HEF LESIÈ ¶ETTA LEIÈIR
HUGANN AÈ MIKILV¾GI ÖESS AÈ HALDA
GËÈUM BËKUM AÈ BÎRNUM OG UNG
MENNUM ÖVÅ ¹ ÖESSUM ¹RUM MËTAST
SMEKKUR OG ¹HUGASVIÈ HVERS OG EINS
HVAÈ MEST ¶AÈ ER GOTT TIL ÖESS AÈ
VITA AÈ HUGARFARSBREYTING HEFUR ORÈIÈ
¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM HVAÈ VARÈAR
BARNAB¾KUR ¶AÈ SÕNIR SIG BEST Å
ÖVÅ AÈ ¹ SÅÈASTA ¹RI VAR BARNABËKIN
®ÈRUVÅSI FJÎLSKYLDA EFTIR 'UÈRÒNU
(ELGADËTTUR TILNEFND TIL ¥SLENSKU BËK

höfundum sem kjósa að fara nýjar
leiðir. Guðrún Eva segir að sem
betur fer sé talsverð tilraunamennska í gangi í íslenskum bókmenntum í dag. „Tilraunamennska
er svo mikilvæg en jafnframt vanþakklát,“ segir hún, „með formtilraunum er fólk að skapa olnbogarými sem skiptir talsverðu máli. Ég
ber mikla virðingu fyrir þeim sem
berja frá sér með þessum hætti og
búa til meira pláss. Ég vildi að við
lifðum á öðruvísi tímum þar sem
slíkt væri metið að verðleikum.“

,ESTUR OG SAGNAFRAMLEIÈSLA
Fréttir af minnkandi lestri þjóðarinnar valda Guðrúnu Evu stöku
áhyggjuköstum. „Auðvitað þykir
mér þá eins og ógn steðji að mínu
starfi en ég trúi engan veginn að
bóklestur líði undir lok,“ segir hún
og kímir. „Reyndar á ég erfitt með
að skilja hvernig fólk lifir af án þess
að lesa, hvernig það kemst gegnum
daginn eða fyllir upp í gloppurnar í
deginum. Maður getur ekki endalaust horft á sjónvarpið eða hvað?“
Hún segist sjálf hafa farið í lestrar-

MENNTAVERÈLAUNANNA OG ¹RIÈ 
HLAUT !NDRI 3N¾R -AGNASON ¥SLENSKU
BËKMENNTAVERÈLAUNIN FYRIR BËK SÅNA
"L¹A HNÎTTINN 'ËÈ SK¹LDSAGA GETUR
VERIÈ GOTT KENNSLUT¾KI JAFNT FYRIR
FORELDRA SEM AÈRA SEM AÈ UPPELDI
BARNA KOMA ÖVÅ ÖAR ER OFTAR EN EKKI
TEKIST ¹ UM HIÈ GËÈA OG ILLA HIÈ RÁTTA
OG HIÈ RANGA p UM DRAUMA OG HINN
BL¹KALDA VERULEIKA 5MR¾ÈURNAR SEM
SPUNNUST Å SKËLASTOFUNNI VIÈ LESTUR
¥SLANDSKLUKKUNNAR HÁR UM ¹RIÈ LÅÈA
MÁR SEINT ÒR MINNI OG S¹ ÁG *ËN
(REGGVIÈSSON LJËSLIFANDI FYRIR MÁR
JAFNT ¹ ¶INGVÎLLUM SEM Å +AUP
MANNAHÎFN EÈA GANGANDI YFIR HIÈ
FLATA (OLLAND ¶AÈ ER ÖVÅ VON MÅN AÈ
SEM FLESTAR ÅSLENSKAR SK¹LDSÎGUR RATI
INN Å SKËLASTOFUR NEMENDA ¹ ÎLLUM
SKËLASTIGUM ÖVÅ ÖËTT SÎGUSVIÈIÈ

bindindi til að kanna hvað gerðist í
hausnum á sér ef hún hætti að lesa.
Hún entist í hálfan dag. „Mér þykir
þetta meira merkilegt en að ég hafi
nokkrar áhyggjur af því. Ég hef til
dæmis meiri áhyggjur af því að Rás
1 verði tekin af okkur í þeirri mynd
sem hún er núna.“
Guðrún Eva segist þess fullviss
að fólk muni halda áfram að lesa.
„Fólk fær ekki leið á skáldskap –
hvorki að lesa hann né fjalla um
hann. Hann er svo mikilvægur partur af lífinu, á öllum tímum,“ segir

BREYTIST RÁTT EINS OG TÅMINN Ö¹ ER F¹TT
SEM SPEGLAR OKKUR Å SAMTÅMANUM
EÈA VIÈ FORTÅÈINA EINS OG ÅSLENSKAR
BËKMENNTIR
%LÅSABET "JARKLIND ¶ËRISDËTTIR
FRAMKV¾MDASTJËRI 'ERÈUBERGS

Guðrún Eva. „Við megum ekki
gleyma því hvers skáldskapurinn er
megnugur í sjálfu sér. Ég vil endilega þjóðnýta hann því við höfum öll
þörf fyrir skáldskap á mjög djúpu
og háleitu og líka frumstæðu plani.
Skáldskapur er ekki upp á punt –
hann þarf ekki að vera með neitt
aukahlutverk til þess að vera mikilvægur. Það er alls ekki í boði að
hætta að framleiða sögur, það er í
grunninn það sem rithöfundar vinna
við – á hvaða formi sem þær birtast
svo.“
KHH
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Stefnumót við Íran
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
(LJËMUR ORÈANNA
Tungumálið er undursamlegt
hljóðfæri hugans, og á það leika
skáld öðrum betur, einkum ljóðskáld. Þau huga ekki alltaf einungis að merkingu orðanna, heldur
einnig að hljómi þeirra. Þau reyna
stundum jafnvel að tengja hljóminn merkingunni til aukinna
áhrifa. Dæmi um þetta má sjá í
ljóði Jónasar Hallgrímssonar, „Ég
bið að heilsa“, þar sem hann trúir
mildum sunnanvindi fyrir kveðju
heim til Íslands. Takið eftir mjúkum hljómi fyrsta vísuorðs: „Nú
andar suðrið sæla vindum þýðum“.
Hér er samræmi á milli hljóms og
merkingar. Svo má auðvitað bæta
við að skipt er um sérhljóð í hverju
orði. Andstæðuna getum við fundið í kvæðinu Skúlaskeið eftir Grím
Thomsen, þar sem dæmdur maður
flýr á hesti sínum norður Kaldadal
og kemst undan eftir illgrýttum
óvegi. Þar segir um hestinn: „…
harðir fætur ruddu braut í grjóti“.
Hér er harkan í hljómnum í fullu
samræmi við efnið. Svona geta
þeir leikið sem kunna skil á hljómum hljóðfæris hugans.
&OKHELT AÈ INNAN
Algengt er að sjá ný hús auglýst
svo, að þau séu fullfrágengin að
utan og „fokheld að innan“. Sér
ekki hver maður hvað þetta er
ankannalegt? Hvernig getur eitthvað verið fokhelt að innan? Samkvæmt orðabók merkir fokheldur:
„á því byggingarstigi að komnir
eru útveggir með gluggum og
þaki“. Óinnréttað sýnist betra,
enda fýkur varla mikið í húsi sem
er fullfrágengið að utan.
6OPNAÈ R¹N
Önnur rökleysa er þegar talað er
um vopnað rán. Það er auðvitað

Hanna Björk Valsdóttir talar frá Teheran

vitleysa. Ránið getur ekki verið
vopnað, heldur eru ræningjarnir
vopnaðir. Því ætti fremur að segja
vopnaðir menn rændu … eða ræningjarnir voru vopnaðir.

+OSNING p ATKV¾ÈAGREIÈSLA
Nú ber á ruglingi á notkun orðanna kosning og atkvæðagreiðsla.
Kosning er fólgin í vali, í þingkosningum eru þingmenn valdir.
Aftur á móti eru greidd atkvæði
um tiltekin mál, sbr. þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er því undarlegt að tala um íbúakosningu um
stækkun álvers. Ekki er verið að
kjósa íbúa, heldur stendur til að
greiða atkvæði um stækkunina.
-ARGT OG MIKIÈ
Ég lærði ungur að margt væri sagt
um fjölda og mikið um magn. Þess
vegna er mér lífsins ómögulegt að
tala um mikið af fólki, eins og nú
heyrist sífelldlega. Betur þykir
mér fara á því að segja: Þar var
margt fólk, margt um manninn,
mikill fjöldi saman kominn, manngrúi, mannmergð, mannsöfnuður,
fjölmenni, múgur og margmenni
– íslenskan er auðug að orðum!
"RAGHENDA
Páll Ólafsson var mikill meistari
braghendunnar og vel má rifja
upp margar þeirra. Hér kemur ein
baksneidd (í því felst að fyrsta
línan ber hálfrím):
Langtum fleira las ég þar af lífsins
raunum.
En þá ég hugði að högum þínum,
hrundu tár af augum mínum.

Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is
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Ég er búin að vera í viku núna í
Teheran og búin að læra ýmsar
mismunandi leiðir til að vera
„smart“ með trefil eða slæðu á
höfðinu. Ég á samt enn þá í mestu
vandræðum með að láta hann
haldast klukkutímum saman.
Trikkið hjá þessum stelpum er að
sýna sem mest af hári en láta trefilinn/slæðuna samt tolla á höfðinu.
Það er mjög mikil list.
Fyrst reglurnar eru á annað
borð þannig að síddin á jakkanum
þarf að ná niður fyrir rass þá hafa
þær hann eins þröngan og þær
mögulega geta í staðinn. Sumir
jakkarnir eru svo þröngir að þeir
minna á korselett. Þær eru allar í
gallabuxum og stígvélum eða
háhæluðum skóm við. Íranskar
stelpur hugsa líka mikið um útlitið
og eru mjög vel til hafðar. Þær eru
kafmálaðar með stór sólgleraugu,
helst með einhverju merki eins og
Chanel, Prada eða D&G og tösku í
stíl. Sem sagt er ég eins og mesta
lumma í kringum þessar ofurgellur. Flestar ef ekki allar hata þetta
„dress code“ sem þær búa við og
reyna að ögra því eins og þær
geta.
Það er ekki einfalt að vera
ungur í Teheran. Því fékk ég að
kynnast þegar ég eyddi frídegi

og þess vegna þarf að bregðast við
strax. Það er því ekki skrítið að
Teheran sé mengaðasta borg í
heimi þar sem rúnturinn er eitt af
því fáa sem er leyfilegt og unga
kynslóðin hringsólar um borgina á
mengunarspúandi bílunum sínum
talandi í GSM-símann. Hér er ekki
verið að spara bensínið og Íranar
eyða olíu eins og Íslendingar
drekka vatn.
Í gærkvöldi fór ég lengst upp í
fjallshlíð í Norðaustur-Teheran
þar sem við fundum tehús með
vatnspípum og útsýni yfir alla
borgina. Inni á staðnum sat unga
kynslóðin á básum með krosslagða
fætur á persneskum teppum og
drakk te og reykti vatnspípur með
mismunandi
bragðtegundum,
meðan hún horfði á stórborgarljós
Teheran undir fullu tungli. Þetta
er svo sannarlega mögnuð borg.

með tveimur 25 ára háskólastelpum. Félagslíf og samskipti kynjanna eru af mjög skornum
skammti. Áfengi og tónlist er
bönnuð. Barir og klúbbar eru að
sjálfsögðu út úr myndinni. Tónlistin á iPod-inum mínum er öll ólögleg þannig að ég gæti verið handtekin fyrir að vera með hana í
eyrunum. En samt hlusta þessir
krakkar á sömu tónlistina, það er
allt í boði á svarta markaðnum.
Almenningsgarðar,
veitingastaðir og bíó eru einu staðirnir
sem unga fólkið getur hist á, og
svo hin geysivinsælu kaffihús eða
tehús réttara sagt sem bjóða líka
upp á vatnspípur, sem er jú löglegt. Eftir klukkan 10 á kvöldin er
allt lokað. Heimahús eru því eini
staðurinn þar sem unga fólkið
getur verið það sjálft og gert það
sem jafnaldrar þess annars staðar
í heiminum gera. Það kemur samt
fyrir að löggan mætir í partí og þá
eru allir handteknir. Það eitt að
stelpur og strákar séu saman í bíl
getur verið ástæða fyrir handtöku.
Úti um allt er það sem Íranar
kalla „diplomatic police“ sem er
eins
konar
siðgæðislögregla.
Reyndar er ekkert „diplomatic“
við hana frekar en neitt annað í
Íran.
En hvernig drepur þá unga
kynslóðin tímann? Jú, á rúntinum.
Þar keyra stelpur og strákar fram
og til baka og brosa til þeirra sem
þeim líst á, stundum er skrúfuð
niður rúðan og skipst á símanúmerum. Stundum keyra strákarnir
alveg upp að bílnum og kalla svo
„eltið okkur“. Annarri eins samskiptatækni hef ég ekki orðið vitni
að áður. Ef eltingarleikurinn hefst
þá er farið í garðana eða á tehús.
Möguleikarnir á að kynnast
einhverjum nýjum eru mjög litlir
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Að vinna frá níu
til fimm, hendast svo á leikskólann að ná í
krílið,
koma
við í búð til að
kaupa í matinn,
elda kvöldmat
og setja í þvottavél, gera fínt,
brjóta saman
þvott,
vaska
upp,
leika við barnið,
baða það
og svæfa er töluvert
krefjandi dagsverk.
Til að gera þetta vel þarf nokkurn metnað og góða skipulagshæfileika. Það gefst lítill tími til
þess að vera einstaklingur. Maður
er öllu heldur samstaklingur með

hagsmuni tveggja aðila að leiðarljósi. Tveggja, af því við erum
tvær í fjölskyldu, en ef við værum
fleiri þá þyrftu hagsmunir þeirra
líka að rúmast í skipulaginu.
Legði ég allan metnað minn í að
öðlast stórkostlegan frama í starfi
myndi barnið mitt þurfa að sitja á
hakanum og það vil ég ekki láta
gerast. Í æsku barns mótast fullorðinn einstaklingur og sem foreldri ber ég mesta ábyrgð á því að
þetta heppnist vel. Með því að
leggja metnað minn í móðurhlutverkið í dag á ég sem örlítil eining
eftir að stuðla að því að íslenskt
þjóðfélag verði farsælt í framtíðinni. Vissulega í míkrómynd, en
margt smátt gerir eitt stórt ekki
satt?

Mér þykir það því miður að
konur sem leggja metnað sinn í
það að vera „bara“ góðar mömmur, skuli ekki fá þá virðingu sem
þær eiga almennt skilið.
Ég hef hitt margar fimmtugar
konur með minnimáttarkennd yfir
því að hafa aldrei lokið háskólaprófi. Ég heyri líka fjölmiðlakonu
sem nýlega lét af því starfi til að
sinna „bara“ börnunum sínum,
margítrekað spurða að því hvort
hún ætli samt ekki bráðum að fara
að „gera eitthvað“. Hún svaraði að
hana langaði ekki til að „gera eitthvað“ heldur vilji hún leggja
metnað sinn í móðurhlutverkið og
ég spyr:
Hvað í ósköpunum er eiginlega
að því?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Hvernig gengur
hjá ykkur herrar
mínir?

Líkt og
í ljúfum
draumi

Ekkert
mál

Þá eruð þið
að nota of létt
lóð.

Prufið þessi
hérna
Ekki vera hræddir,
keyra sig áfram!

Lærið að þekkja
sársaukann,
sársaukinn er lykillinn
að árangri!

Ef það er sársaukinn sem er
lykillinn að árangrinum, þá
held ég að þessi leikmaður
ætli að halda sig heima á
sófanum.

Ójá

N 'ELGJAN
Mamma það er svolítið
sem er að fara fyrir
brjóstið á mér.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Hvað er það Palli minn?
Léttu af þér

F í t o n / S Í A

Hvað er það sem fer
fyrir brjóstið á þér?

En fyrst langar mig að segja
að það gerir mig svo stolta að
þú skulir koma til mín þegar
eitthvað er að angra þig.

Pennastrik

Það dæsir
enginn á við
mömmu.
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TVÅBURA FYRIR SKÎMMU ¹SAMT EIGINKONU
SINNI *ILLIAN

Eignaðist
tvíbura
Leikarinn Patrick Dempsey og
eiginkona hans Jillian Dempsey
hafa eignast tvíbura. Fæddust
þeir síðastliðinn fimmtudag í Los
Angeles og hafa fengið nöfnin
Darby Galen og Sullivan Patrick.
Dempsey-hjónin eiga fyrir
dótturina Talula sem er fimm ára.
Hinn 41 árs Dempsey leikur Dr.
Derek Sheperd, eða Dr. McDreamey eins og hann er kallaður af samstarfskonum sínum, í þættinum
vinsæla Grey´s Anatomy.

0!-%,! /' +)$ 2/#+ (JËNABAND ÖEIRRA

ENTIST AÈEINS Å FJËRA M¹NUÈI

Skilnaður
opinber
Skilnaður kynbombunnar Pamelu
Anderson og söngvarans Kid Rock
er genginn í gegn. Pamela og Kid
Rock, sem heitir réttu nafni
Robert Ritchie, sóttu um skilnaðinn í nóvember í fyrra eftir aðeins
fjögurra mánaða hjónaband.
Þegar þau giftu sig á snekkju í
Frakklandi var Pamela himinlifandi og sagði brúðkaupið það rómantískasta sem sögur fara af.
Samkvæmt skilnaðarplöggunum má hvorugt þeirra gifta sig
þangað til 28. maí á þessu ári
vegna sex mánaða biðar sem þarf
að vera á milli brúðkaupa.

36!.$¥3 ¶5,! p -)..).' 0LATAN HEFUR

SELST Å T¾PLEGA ÖRJÒ ÖÒSUND EINTÎKUM

Þrjú þúsund
eintök seld
Platan Svandís Þula – minning
hefur selst í tæplega þrjú þúsund
eintökum og er því langsöluhæsta
platan á þessu ári.
Platan var gefin út til minningar um Svandísi Þulu Ásgeirsdóttur, sem lést í umferðarslysi á Suðurlandsvegi í desember sl., aðeins
fimm ára gömul. Átta ára bróðir
hennar, Nóni Sær, slasaðist alvarlega í slysinu og rennur allur ágóði
af útgáfunni til Nóna Sæs og fjölskyldu.
Tæplega tvö þúsund eintök
seldust í forsölu á netinu en aukaupplag af plötunni kom til landsins í síðustu viku og er hún nú
fáanleg í verslunum um land allt,
m.a. á afgreiðslustöðum Póstsins.
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Kl. 15.00
Listamaðurinn Birta Guðjónsdóttir og sýningarstjórinn Ólöf Kristín
Sigurðardóttir munu skoða og ræða
innsetningu Birtu í D-sal Hafnarhússins. Birta er fyrst úr hópi ungra
listamanna til að vinna innsetningu
í nýja sýningaröð sem kennd er við
D-salinn og helguð er listamönnum
sem hafa starfað við myndlist en ekki
fengið tækifæri til að sýna í sölum
hinna stærri safna.

MENNING FRETTABLADIDIS

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Kammermúsíkklúbburinn
fagnar 50 ára afmæli sínu
á þessu starfsári og af því
tilefni verða sérstakir hátíðartónleikar í Bústaðakirkju
í kvöld.
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NÕTT VERK Å TIL
EFNI AF AFM¾LI
KLÒBBSINS

Sitji guðs englar

STÓRFENGLEG!

eftir Peter Quilter.

Fös. 9/2 uppselt. Síðasta sýning!

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag sun. 4/2 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 10/2 kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 11/2 kl.
14:00 örfá sæti laus, lau.17/2 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 18/2 nokkur sæti laus, lau.
24/2
kl. 20:00, sun. 25/2 kl. 14:00 örfá sæti laus.

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Forsýningar fim. 1/3, fös. 2/3 og lau. 3/3. Miðaverð kr. 1.500,Frumsýning fim. 8/3 uppselt, 2. sýn. fös. 9/3 örfá sæti laus, 3. sýn. lau. 10/3 örfá sæti
laus, 4. sýn. mið. 14/3 örfá sæti laus, 5. sýn. fim. 15/3 örfá sæti laus, 6. sýn. fös. 16/3 örfá
sæti laus, 7. sýn. lau. 17/3 nokkur sæti laus, 8. sýn. lau. 24/3 nokkur sæti laus.

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Mið. 7/2 örfá sæti laus, lau. 10/2 nokkur sæti laus, lau. 17/2 kl. 16:00 uppselt, þri. 20/2
uppselt, mið. 21/2 uppselt, lau. 24/2, fim. 1/3 kl. 13:00 uppselt, þri. 6/3 kl. 17:00 uppselt.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kassinn kl. 20:00

SÆLUEYJAN eftir Jacob Hirdwall. Leikgerð: Gréta María Bergsdóttir og María Ellingsen.
Lau. 10/2 nokkur sæti laus, fös. 16/2.

Kúlan

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Í dag, sun. 4/2 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 uppselt og kl. 14:00. Síðustu sýningar!

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs
Frumsýning lau. 17/2 kl. 13:30 uppselt og kl. 15:00 örfá sæti laus, sun. 18/2 kl. 13.30
örfá sæti laus og kl. 15:00, lau. 24/2 kl. 13:30 og 15:00, sun. 25/2 kl. 13:30 og 15:00.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

UNAÈSRÎDD .INU 3IMONE 3ÎNGKONAN %UNICE
7AYMON VAR LÅKA UNDRABARN Å PÅANËLEIK LIÈT¾KUR
LAGAHÎFUNDUR OG ÒTSETJARI  NÎPRUM VETRARKVÎLDUM
ER TILVALIÈ AÈ LEYFA TËNUM HENNAR AÈ HRÅSLAST ÒT ÒR
H¹TÎLURUM

3ÁRLEGIR AFM¾LISTËNAR
Með
stofnun
Kammermúsíkklúbbsins hófst markviss flutningur kammertónlistar á Íslandi.
Áður hafði Tónlistarfélagið í
Reykjavík staðið fyrir tónleikum
meðal annars með nokkrum frægum erlendum einleikurum en hugsjónamenn úr röðum tónlistarunnenda höfðu stærri hugmyndir og
óskir um tónleikahald.
Stofnendur klúbbsins voru Guðmundur W. Vilhjálmsson sem
gegnir nú forstöðu hans, Haukur
Gröndal, Ingólfur Ásmundsson,
Ragnar Jónsson í Smára auk Árna
Kristjánssonar
og
Björns
Ólafssonar
sem
jafnframt
voru tónlistarráðunautar.

Stóra sviðið kl. 20:00
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Fyrstu tónleikarnir fóru fram í
Melaskóla 7. febrúar 1957 þar
sem á annað hundrað gestir hlýddu
á Tríó Tónlistarskólans ásamt liðsauka leika Beethoven og Schubert.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar
frá árdögum klúbbsins, haldnir
hafa verið tæplega 230 tónleikar á
vegum hans og í mörgum tilvikum
hefur verið um frumflutning að
ræða enda hefur klúbburinn alla
tíð unnið öflugt kynningarstarf.
Í dag eru félagar í Kammermúsíkklúbbnum rúmlega tvö
hundruð en fjölmargir tónlistarunnendur sækja einnig tónleika
klúbbsins án þess að vera formlega skráðir í félagsskapinn.
Á efnisskrá kvöldsins er nýtt

Sýnir í New York
Málarinn Odd Nerdrum sýnir í
New York um þessar mundir á
Forum Gallery. Þar eru uppi ellefu
ný málverk eftir meistarann og er
hann sagður íslenskur í fréttum af
sýningunni.
Myndirnar sýna allar manninn
svífandi í dökkum geimi og eru enn
ein rannsóknarleið Odds um stöðu
mannsins og minna óneitanlega á
þekkt minni úr kirkjulist. Í að því
virðist lausu lofti eru mannslíkamar í faðmlögum, kossum, svífandi í
hjálparleysi og afskiptar. Á sýningunni er einnig sjálfsmynd af
málaranum og hvílir höfuð hans á
borði með lifandi augu en hálflukt.
Odd menntaði sig ungur í aðferðum eldri meistara: málverk Rembrandt, Caravaggio, og Goya urðu
honum til eftirbreytni. Hann er
fæddur í Svíþjóð 1944 og stundaði
nám við listaakademíuna í Osló.
Hann hafði stutt kynni af byltingarhreyfingum myndlistar á sjöunda áratugnum, kom við hjá
Joseph Beuys. Hann lagðist fljótt
gegn straumnum og hlaut fyrir
háð og spott ráðandi afla í myndlist í Noregi. Hingað kom hann
eftir kynni við Hrafn Gunnlaugs/$$ .%2$25- -ENNTAÈI SIG Å

AÈFERÈUM ELDRI MEISTARANNA

son og Karl Júlíusson en verk hans
höfðu mikil áhrif á myndvinnslu og
lýsingu á Myrkrahöfðingja Hrafns.
Verk Odds eru uppi í mörgum virtum söfnum en lífsverk hans stingur í stúfa við flest sem unnið er í
borgaralegri myndlist þessi dægrin. Áhugasamir geta kíkt á verkin
ellefu á vef: http://forumgallery.
com.
- pbb

verk eftir Þorkel Sigurbjörnsson,
„Tilbrigði fyrir píanó og strengjakvartett“, en verkið samdi tónskáldið að beiðni klúbbsins í tilefni af afmælinu. Enn fremur
verður leikinn strengjakvartett
eftir Beethoven. Flytjendur á tónleikunum verða fiðluleikararnir
Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari
og Zbigniew Dubik, Þórunn Ósk
Marinósdóttir víóluleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og
Anna Guðný Guðmundsdóttir
píanóleikari.
Tónleikarnir í kvöld hefjast kl.
20 en nánari upplýsingar um starfsemi Kammermúsíkklúbbsins má
finna á heimasíðunni www.kammer.is

Gorki ungur
Félagið MÍR stendur fyrir reglulegum
kvikmyndasýningum
á
sunnudögum og
í dag er komið
að
myndinni
„Bernska Gorkís“ eftir Marks
Donskoj.
Myndin er
frá 1938 og er
byggð á fyrsta -!8)- '/2+)
af þremur bindum sjálfsævisögu rithöfundarins
Maxíms Gorkí. Ævisagan kom út á
íslensku í þýðingu Kjartans Ólafssonar og báru bindin þrjú þá heitin „Barnæska mín“, „Hjá vandalausum“ og „Háskólar mínir“.
Mark Donskoj, sem var í hópi
fremstu kvikmyndagerðarmanna
í Sovétríkjunum um miðja síðustu
öld, réðst í að myndgera sjálfsævisögu hins fræga rússneska
höfundar á síðari hluta fjórða áratugarins. Kvikmyndirnar þrjár
þóttu marka nokkur tímamót í
sovéskri kvikmyndagerð á þessum árum, þegar talmyndir voru
enn nýlunda og hljóðtæknin í örri
þróun. Myndin er sýnd með enskum texta og fer sýningin fram í
húsakynnum MÍR á Hverfisgötu
105 og hefst kl. 15.
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3KRIFAR UM BËKMENNTIR

Bókmenntaverðlaun
Nú er upp runnin árstíð spurningakeppnanna. Þær hafa alltaf freistað
mín og þá meira til þess að semja spurningar en svara þeim. Hver var
til dæmis Rudolf Eucken? Ég er nokkuð viss um að ekki einu sinni
snörpustu menntaskólanemar gætu svarað því, en þessi þýski rithöfundur og heimspekingur hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið
1908 fyrir „óbilandi sannleiksleit sína“. Það er bara að vona að Eucken
hafi fundið sannleikann, því einhvers staðar á leiðinni týndi bókmenntaheimurinn honum. Í Þýskalandi einu eru veitt yfir 300 bókmenntaverðlaun á ári, næstum ein á dag. Enginn maður kann að telja
þau öll upp. Hver þekkir t.d. Johannes Grillhoff verðlaunin í þágu
lágþýskra bókmennta? Í bók eftir Umberto Eco lifir lítið forlag á því að
gefa út ljóðabækur vel stæðra embættismanna sem komnir eru á
eftirlaun. Það borgar ekki ritlaun, en útvegar virðuleg bókmenntaverðlaun sem felast í einum góðum dinner og allir eru glaðir.

'AGNSEMI VERÈLAUNA
Bókmenntaverðlaun eru auðgagnrýnd, einfaldlega vegna þess að
skáldskapur er ekki keppnisíþrótt og lestur er hvorki múgsefjun né
hópefli, heldur einstaklingsbundin iðja – erindi höfundarins er alltaf
alltaf við þig, lesandann. Þess vegna vill sérhver lesandi veita sínar
eigin viðurkenningar. Það er hægt að gagnrýna opinber verðlaun á
svipuðum forsendum og ýmsar hliðarverkanir bókamarkaðarins. En
það er líka hægt að verja þau á svipuðum forsendum: Markaðurinn er
stundum afleitur, en það er samt engin betri leið til að koma bókum til
lesenda. Markmið bókmenntaverðlauna er að vekja athygli á góðum
bókum, en ekki þar með gera lítið úr öðrum, og þess vegna er það
sannfæring mín að þau geri meira gagn en ógagn. Það er verið að beina
sjónum að því sem vel er gert, að mati nokkurra lesenda sem skipa
dómnefnd, og því ber að fagna – það er ekki einsog verið sé að pranga
einhverjum óþverra inn á fólk. Við eigum bara ekki að taka slík
verðlaun of hátíðlega – einsog þegar Íslendingar eru meira en hálfri
öld síðar enn að láta í ljós skoðun á því hvernig hefði átt að úthluta
Nóbelsverðlaununum 1955. Hvað segja menn þá um 1908?
6EL HEPPNAÈ VAL
Þótt mér sé málið skylt á alla enda og kanta vil ég því, á þessum
forsendum, láta í ljós þá skoðun að hin 18 ára gömlu Íslensku bókmenntaverðlaun hafi verið til góðs. Og mér finnst að dómnefnd hafi
tekist vel upp með veitingu þeirra að þessu sinni. Bók Andra Snæs
hefur í senn tjáð og haft áhrif á gerbreytt viðhorf Íslendinga til
stóriðjustefnu undanfarinna áratuga. Enda vilja nú allir Draumalandið
kveðið hafa, frá Steingrími Joð til Kjartans Gunnarssonar; hún er að
mörgu leyti einstæð bók á íslenskum markaði á seinni árum. Og
vonandi verða verðlaunin til Ólafs Jóhanns til að afla honum þeirrar
viðurkenningar meðal íslensks bókmenntafólks sem hann hefur fyrir
löngu hlotið hjá almennum lesendum: að hann á heima í hópi athyglisverðustu íslenskra sagnaskálda, og menn hætta að láta það þvælast
endalaust fyrir sér að hann hafi fengist við viðskipti í New York með
ágætum árangri. Nú orðið morar hvort sem er allt í fjármálafurstum á
Íslandi, en góðir rithöfundar eru sjaldséðari. Og vel heppnuð sagnabók
ber miklu hærri langtímavexti í huga lesandans en bólgin bankabók.
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F  &R¾ÈSLUMORGNAR Å
(ALLGRÅMSKIRKJU 'UNNAR
(ERSVEINN RITHÎFUNDUR FLYTUR ERINDI
SEM HANN NEFNIR (UGLEIÈINGAR
UM LÅFSGILDI ¥SLENDINGA 'UNNAR
(ERSVEINN HEFUR NÕLEGA GEFIÈ ÒT BËK
INA '¾FUSPOR ÖAR SEM HANN FJALLAR
UM DYGGÈIR OG GILDI ¹ EINSTAKLEGA
AÈGENGILEGAN OG L¾RDËMSRÅKAN H¹TT
&YRIRLESTURINN HEFST KL  OG ALLIR ERU
VELKOMNIR

N N &92)2,%342!2
F  3ALVÎR .ORDAL FORSTÎÈU
MAÈUR 3IÈFR¾ÈISTOFNUNAR (¹SKËLA
¥SLANDS HELDUR ERINDI UM SIÈFR¾ÈI
DAUÈAREFSINGA ¹ VEGUM VIN¹TTUFÁ
LAGS ¥SLANDS OG MIÈAUSTURLANDA 4IL
FRËÈLEIKS LIGGUR FRAMMI UPPLÕSINGA
BLAÈ UM ¾VIFERIL 3ADDAMS (USSEIN
FYRV FORSETA ¥RAKS &YRIRLESTURINN
FLYTUR 3ALVÎR ¹ +ORNHLÎÈULOFTINU VIÈ
3KËLASTR¾TI

N N 3µ.).'!2
F  &¾REYSKU LISTM¹LARARNIR
%DWARD &UGLÐ !STRI ,UIHN 3IGRUN
'UNNARSDËTTIR 4ORBJÐRN /LSEN
%YÈUN AV 2EYNI OG )NG¹LVUR
AV 2EYNI SÕNA VERK SÅN Å MENN
INGARSTOFNUN (AFNARFJARÈAR Å
(AFNARBORG ,ISTAMENNIRNIR ¹ SÕN
INGUNNI %INSÕNA ,IST ERU AÈ MÎRGU
LEYTI ËLÅKIR EN ÖEIR EIGA ÖAÈ SAM
EIGINLEGT AÈ VERA ËHR¾DDIR VIÈ AÈ
GERA TILRAUNIR MEÈ T¾KNI FORM OG
MYNDBYGGINGU 3ÕNINGIN STENDUR TIL
 FEBRÒAR

F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS
Å "ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK
EFTIR ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE

2AKEL 0ÁTURSDËTTIR SAFNAFR¾ÈINGUR
LEIÈIR GESTI UM SÕNINGARNAR

F  ¥ 'ERÈARSAFNI STENDUR YFIR
SAMSÕNING 'ULLPENSLANNA SVO
KÎLLUÈU  SÕNINGUNNI )NDIGO SÕNA
"IRGIR 3N¾BJÎRN "IRGISSON $AÈI
'UÈBJÎRNSSON %GGERT 0ÁTURSSON
(ELGI ¶ORGILS &RIÈJËNSSON *"+
2ANSU *ËHANN ,UDWIG 4ORFASON
+RISTÅN 'UNNLAUGSDËTTIR 3IGRÅÈUR
«LAFSDËTTIR 3IGTRYGGUR "JARNI
"ALDVINSSON OG 3IGURÈUR RNI
3IGURÈSSON 3ÕNINGIN STENDUR TIL 
FEBRÒAR

Fáar leiðir farnar
Einleikur Ólafs S. K. Þorvaldz kom
upp um síðustu helgi í Silfurtunglinu, gamla danssalnum í norðurhluta Austurbæjarbíós. Það var
vel hálfur salur á sýningu á föstudag. Myrkrið gerði það að verkum
að erfitt er að átta sig á möguleikum salarins. Hann hýsir núna lítinn sviðspall; tvær súlur með inngangi hefta möguleika til að nýta
hann á annan hátt en var í þá tíð
þegar Sam-fjölskyldan breytti
honum í bíósal. Lofthæð er ekki
mikil sem takmarkar lýsingu talsvert. Bíósalir eru gjarna klæddir
með efni sem heftir lifandi hljóð,
þar á allt að koma úr hátölurum.
Þetta er stutt verk, rétt klukkutími og einfalt í sniðum. Leikarinn, sem er jafnframt höfundur
verksins, stekkur milli tímasviða í
lífi – og dauða – ungs manns sem
framið hefur voðaverk. Sýningin
rekur aðdraganda að hinum stóra
atburði og eftirmál – raunar fram
yfir líf og dauða. Hér byggist því
allt á ítarlegri og naskri persónusköpun en það gerist ekki. Orsök
þeirra miklu örlaga sem höfundur
reynir að lýsa og túlka reynist
ekki sannfærandi. Hin miklu stökk
milli heims og helju – þau eru það
bókstaflega – gera það líka að
verkum að samúð með þeim drögum að unglingspilti sem Ólafur
leggur fram hverfur strax. Hvers
vegna leikstjórinn kýs að láta
blessaðan leikarann þjóta milli
staða í þröngri leikmyndinni eftir
því hvort hann er lifandi eða dauður er mér alger ráðgáta, hvílík
orku og tímasóun!
Þetta verk og ýmis önnur verk
nýgræðinga, sem leiklistarráð

hefur lagt sig fram um að styrkja
og leikhóparnir hlaupa fram með
blóðhrá og beinlaus – í mörgum
tilvikum algera óskapnaði sem
vonlaust er að blása sannfærandi
lífi í – vekja aðeins spurningu um
þá takmörkuðu dómgreind sem er
að verki við valið. 50 leiðir til að
yfirgefa elskhuga sinn er eitt
slíkra verka.
Áhersla sjálfstæðu leikhúsanna
á frumsamin íslensk verk hefur
orðið til þess að það er nánast
borin von að hér komi fram lengur
nokkuð fjölbreytilegt úrval nýrra
og eldri leikverka sem samin eru á
erlendri grund. Leiklistarráðið
hefur gripið framboð íslenskra
verka fegins hendi, það passar í
pólitíkina. En það er mikil skammsýni. Íslensk hrákasmíð fyrir svið
er ekkert betri þótt hún sé íslensk.
Leikhópar verða ekkert mikilvægari þótt þeir hafi póstfang sitt á
Egilsstöðum eða Ísafirði og í er
bara einn maður. Og grasrótin
gerir engum greiða með því að
veðja endalaust á íslensk verk
sem þykja ekki tæk annars staðar,
væru hvergi tæk nema fyrir kunningsskap í hópnum eða vitlausa
listræna stefnu fjárveitingavaldsins.
Ólafur Þorvaldz er ekki
reynslumikill leikari. Svo flöktandi var hann í texta sínum og
persónusköpun að engin leið er að
átta sig á getu hans og framtíð.
Verra þótti mér að sjá þau handarbaksvinnubrögð sem einkenndu
sviðsetningu Agnars Jóns Egilssonar. Tilgangslítið þan, undarleg
beiting á spottljósum sem venjulega hafa þann effekt að einangra

BJARNI HAUKUR
(HELLISBÚINN)
Í GLÆNÝRRI
GAMANLEIKSÝNINGU

,%)+,)34
 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER
EFTIR «LAF 3+ ¶ORVALDZ OG FLUTT AF
HONUM
,EIKSTJËRI !GNAR *ËN %GILSSON
,ÕSING !NDRI 'UÈMUNDSSON

%NGA STJÎRNU FYRIR ÖESSA HR¹KASMÅÈ

leikara frá áhorfendum, samsull
af tónlist úr öllum áttum sem jók
enn á sundurlausan stíl verksins,
allt þetta gerði sitt að verkum að
sviðsetning hans kveikti engan
áhuga eða samúð.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ Páll Baldvin Baldvinsson

PI PAR • SÍA • 60335
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F  ¥ ,ISTASAFNINU ¹ !KUREYRI
STANDA YFIR TV¾R SÕNINGAR !NNARS
VEGAR ¹ VERKUM *ËNS «SKARS SEM
KALLAST ,ES YEUX DE LkOMBRE JAUNE
EÈA !UGU 'ULA 3KUGGANS OG HINS
VEGAR INNSETNING EFTIR BANDARÅSKA
LISTAMANNINN !DAM "ATEMAN
EN SÕNING "ATEMAN BER HEITIÈ
4YRFINGAR ,ISTASAFNIÈ ¹ !KUREYRI ER
OPIÈ ALLA DAGA NEMA M¹NUDAGA EN
FRÅTT ER INN ¹ FIMMTUDÎGUM

F  &RAMKÎLLUN

SÕNING (ARALDAR
*ËNSSONAR Å MENNINGARMIÈSTÎÈ
INNI 3KAFTFELLI ¹ 3EYÈISFIRÈI HEFUR
VERIÈ FRAMLENGD TIL  FEBRÒAR
3ÕNINGIN ER OPIN FR¹ KL   ALLAR
HELGAR EÈA EFTIR SAMKOMULAGI

F  3TEPHAN 3TEPHENSEN

ÎÈRU
NAFNI 0RESIDENT "ONGO SÕNIR Å 
'ALLERY VIÈ (VERFISGÎTU 3ÕNINGIN BER
YFIRSKRIFTINA )& 9/5 7!.4 ",//$
9/5k6% '/4 )4  OG ER OPIN MILLI 
 ÖRIÈJUDAGA TIL LAUGARDAGA TIL 
FEBRÒAR

N N 3¥¨5345 &/26®¨
F  3ÕNINGU (ILDAR
"JARNADËTTUR Å 3!&.) VIÈ ,AUGAVEG
LÕKUR Å DAG  SÕNINGUNNI ¥GILDI ERU
TEXTÅLVERK SEM (ILDUR VEFUR ÒR AKR
ÅLM¹LUÈUM STRIGAÖR¹ÈUM OG VELTIR
ÖANNIG UPP ¹LEITNUM SPURNINGUM
UM M¹LVERKIÈ SEM SLÅKT UM OPIN
BERA LISTHEFÈ FLOKKUN Å HANDVERK OG
FAGURLISTIR H¹MENNINGU OG L¹GMENN
INGU
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Á ALLAR SÝNINGAR Í FEBRÚAR!
MIÐASALA Á PABBANN Í MARS HEFST Í DAG Á MIDI.IS
OG Í IÐNÓ FRÁ KL. 11 Á MORGUN
Aukasýning í febrúar: föstudaginn 16. febrúar kl. 20

Mars
Föstudaginn
2/3
kl. 20
Laugardaginn 3/3
kl. 20
Sunnudaginn
4/3
kl. 20
Miðvikudaginn 7/3
kl. 20
Föstudaginn
9/3
kl. 20
Laugardaginn 10/3
kl. 15
(ath breyttan sýningartíma!)
Fimmtudaginn 15/3
kl. 20

Laugardaginn
Sunnudaginn
Fimmtudaginn
Föstudaginn
Laugardaginn
Fimmtudaginn
Föstudaginn
Laugardaginn

17/3
18/3
22/3
23/3
24/3
29/3
30/3
31/3

kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
m.a sem besta myndin

...SÍÐASTA LOTAN!

Rocky er
mættur aftur í
frábærri mynd
sem hlotið
hefur mjög
góða dóma og
aðsókn í USA.
Ekki missa af
þessari!

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN
WILLIAMS

+MiOSLQEHUVWDêRIDQ

Gagnrýni. baggalútur.is

20% afsláttur
ef greitt
er með
SPRON-korti

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

SÍMI 564 0000
ROCKY BALBOA
SÝND Í LÚXUS
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
CASINO ROYALE

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
kl. 1 450 KR.
kl. 1 og 3.10
kl. 1, 3.10 og 5.20
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 2.50 B.I. 14 ÁRA

ROCKY BALBOA
LITTLE CHILDREN
NIGHT AT THE MUSEUM
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
MÝRIN

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

ROCKY BALBOA
DREAMGIRLS
NIGHT AT THE MUSEUM
KIRIKOU & VILLIDÝRIN

kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.30
kl. 4 og 6
kl. 4 450 KR.

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

«MAR GLEYMDI ENGUM KOLTVÅSÕRINGI
"*!2'!2 !.$,)4).5 3AMBÕLINGUR

,OHAN ¹ 7ONDERLAND MEÈFERÈAR
HEIMILINU SEGIR LEIKKONUNA REYNA AÈ
BJARGA ANDLITI SÅNU ¹ MEÈAN AÈRIR VILJI
BJARGA LÅFI SÅNU &2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Lohan fælir
fíklana frá
Lindsay Lohan er ekki vinsæl
meðal annarra íbúa á Wonderland-meðferðarheimilinu
þar
sem hún hefur dvalist að undanförnu. Leikkonan skráði sig sjálf
inn á meðferðarheimilið 17. janúar síðastliðinn, þar sem henni
fannst tími til kominn að takast
á við drykkjuvandamál sitt.
Síðan þá hafa nokkrir sambýlingar hennar hætt meðferð, þar
sem þeir segja Wonderland vera
orðið að algerum brandara.
Frá því að leikkonan kom til
Wonderland hefur hún veitt
blaðamönnum viðtöl í gegnum
síma, yfirgefið heimilið til að
mæta í tökur á nýjustu mynd
sinni og farið í verslunarleiðangra á Rodeo Drive. Einn
þeirra sem hafa flúið heimilið
segir: „Á meðan ég er að reyna
að bjarga lífi mínu, er hún að
reyna að bjarga andliti sínu.“

„Það sem ég hafði um
mengunina að segja var
klippt út úr Kastljósinu,“
segir Ómar Ragnarsson,
hugsjónamaður með meiru.
Fréttablaðið greindi nýverið frá því að verulega
umdeildar eru hugmyndir
Ómars, sem hann boðaði í
Kastljósinu í vikunni, um
endurreisn rúntsins gamla
sem ganga út á að gera umferð sem kennd er við rúntinn, niður Laugaveg og um
Austurstræti, að tvístefnu.

+/,"2². (!,,$«23$«44)2 (EFUR
¹SAMT FLEIRUM GAGNRÕNT HUGMYNDIR
«MARS UM ENDURREISN RÒNTSINS SVO
NEFNDA p «MARSRÒNTSINS

Kolbrún Halldórsdóttir alþingismaður sagði af þessu tilefni í
samtali við Fréttablaðið:
„Allir þekkja þær ógnir sem að
umhverfinu steðja með losun gróðurhúsalofttegunda. Uppsprettan
eru samgöngur; lesist bílar,“ sagði
Kolbrún af þessu tilefni.
Ýmsir hafa tekið undir með
henni en Ómar segir þetta mikinn misskilning og meinlegan.
Þótt Ómar saki ekki Kastljósið
um eitt né neitt, stundum þurfi að
klippa og skera, þá byggist
umræðan á því sem ekki kom
fram. Hvernig á fólk að vita að
hann sé búinn að brjóta þessi mál
til mergjar? Hugmyndir Ómars
ganga út á að minnka bílaflota
landsmanna til mikilla muna.

„Maður sem hefur átt minnstu
bíla landsins í 48 ár hefur ekki
gleymt koltvísýringnum. Viðbót
við umferð í Kvosinni hjá örlitlu
broti íbúanna, brot úr degi, er svo
lítið miðað við hversdagsumferðina á götum borgarinnar
að það er smjörklípa í samanburði við kjötfjall. Smjörklípuaðferðin
reynist
stundum vel í rökræðum
eins og þekkt er,“ segir
Ómar.
Og Ómar heldur áfram.
Segist kominn miklu, miklu
lengra í hugmyndum sínum en
Kolbrún heldur í róttækum hugmyndum um að minnka bílaflotann með því sem hann kallar
lengdargjaldi.

„Þá borga menn ákveðið gjald
fyrir hvern sentimetra sem bíllinn er lengri en nemur 2,50 metrum. Hundrað þúsund bílar fara
um Miklubrautina eina á hverjum degi. Ef bara helmingurinn af
þeim yrði styttur niður í tvo og
fimmtíu – væru smart-bílar – þá
myndu losna hundrað kílómetrar
af malbiki á þessari einu götu á
hverjum degi sem annars væru
þaktir bílum.“
Ómar vill koma svonefndum
smart-bílum í umferð.
„Tveir smartbílar komast
þversum í stæði þar sem einn bíll
er núna. Ég get teiknað þetta á
servíettu fyrir Kolbrúnu Halldórsdóttur,“ segir Ómar og nefnir að hann sé búinn að ígrunda
þessi mál í áratugi. Hann vill að

menn borgi fyrir malbikið sem
þeir nota. Láta markaðinn sjá um
þetta.
„Þetta er ekki sósíalismi. Og í
fjölskyldubílinn hinn stærri á
fólk að geta fengið vegalengdamæli eins og var í dísilbílunum
og fær þá afslátt á lengdargjaldinu í hlutfalli við ekna kílómetra.“
JAKOB FRETTABLADIDIS

«-!2 2!'.!233/. -AÈUR SEM HEFUR

¹TT MINNSTU BÅLA LANDSINS Å  ¹R HEFUR
EKKI GLEYMT KOLTVÅSÕRINGNUM ¶AÈ ER ¹
HREINU

Óvíst hvort Washington haldi áfram
verðlaun í flokki besta
Framtíð Isaiah Washingleikhóps. Mótleikkona
ton í þættinum Gray‘s
hans, Chandra Wilson,
Anatomy er enn óráðin
lýsti yfir stuðningi við
eftir að hann kallaði mótWashington í þakkarleikara sinn T.R. Knight
ræðu sinni en aðrir úr
„hommatitt“ í tvígang.
þættinum sýndu lítinn
Leikarinn reynir nú hvað
vott um hlýhug, Katherhann getur til að komast
ine Heigl gaf meðal annaftur í náðina hjá framars í skyn að framleiðleiðendum þáttanna og
endur þáttanna ættu að
hefur leitað sér hjálpar.
Washington
mætti )3!)!( 7!3().'4/. banna honum að tala
opinberlega. „Ég veit
ekki á verðlaunahátíð
ekki betur en að hann sé að leita
bandaríska
kvikmyndaleikarasér hjálpar,“ sagði hún. „Ég veit
sambandsins á sunnudagskvöld
ekki hvenær hann snýr aftur.“
þar sem félagar hans hirtu til sín

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

ÓSKARSVERÐLAUNA

20% AFSLÁTTUR EF GREITT
ER MEÐ SPRON-KORTI

Christopher Walken Robin Williams

Frá leikstjóra The Last Samurai

ER ÞETTA ...
Sýnd í Háskólabíói

NÆSTI FORSETI ?

raunverulega

EEEEE
S.V. MBL
GOLDE GLOBE

BESTA MYND ÁRSINS
FRÁ HANDRITSHÖFUNDI RAIN MAN
OG GOOD MORNING VIETNAM

Ævintýraleg spenna og hasar

8 TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

EEEE
FRÉTTABLAÐIÐ

FORELDRAR

7
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

1

2

TILNEFNING

3

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

5

Háskólabíó

TILNEFNINGAR

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

TIL ÓSKARS

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA

DREAMGIRLS

kl. 3 - 6 - 9 - 10:20

B.i.7

THE CHILDREN OF MEN kl. 3 - 8

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 3 - 6 - 9

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30

B.i. 16

FORELDRAR

kl. 3 - 6 - 8

Leyfð

THE DEPARTED

B.i. 16

BABEL

kl. 3 - 6 - 9

B.i.16

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

MAN OF THE YEAR

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.7

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

MAN OF THE YEAR

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

B.i.7

BLOOD DIAMOND

kl. 5:30 - 8 - 10:50

B.i.16

STRANGER THAN FICTION

kl. 10:10

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:50

B.i.16

DIGITAL BABEL

BLOOD DIAMOND VIP

kl. 2 - 8 - 10:50

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1 - 2 - 3:20

Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal

kl. 1:40 - 3:50 - 6

Leyfð

APOCALYPTO

B.i.16

CHARLOTTE´S WEB m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

kl. 8

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl 8 - 10:30

B.i.16

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

Leyfð

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

kl. 2 - 4

Leyfð

DIGITAL NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU m/ísl. tali

kl. 6

Leyfð

kl. 2

Leyfð

FORELDRAR

kl 8 - 10

Leyfð

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

Leyfð

CHARLOTT... M/-Ensk tal

kl. 3:50 - 6 - 8

Leyfð

BABEL

kl. 8 - 10:50

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:20

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10

B.i.12

BABEL VIP

kl. 5

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl.1:30 - 3:40

Leyfð

DIGITAL

FORELDRAR

kl. 4:10 - 8:15

Leyfð

DIGITAL

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl.1:40

/ AKUREYRI

kl. 8

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 2 - 4:10 - 5:50

Leyfð

kl. 10:10

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

SPARBÍÓ 450
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á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Fékk hjálp frá pabba +RONIKA EKKI SAMA OG +RËNIKAN
Nemendur og kennarar eru
ekki sáttir við að nýtt vikurit hafi fengið sama nafn og
skólablaðið þeirra.

Garðar Thór Cortes söng á heljarinnar kynningarfundi á Il Bottaccio í London á fimmtudagskvöld.
Til stóð að kynningin yrði haldin
um miðjan janúar en var frestað
sökum veikinda stórtenórsins.
Garðar er nú óðum að ná sér og
var umboðsmaður hans, Einar
Bárðarson, bjartsýnn á gott gengi.
„Garðar hefur farið vel með sjálfan sig að undanförnu og hefur
verið að undirbúa röddina síðustu
daga en varlega þó,“ segir Einar.
Faðir Garðars, Garðar Cortes,
var syni sínum til halds og trausts
en hann stjórnaði The National
Symphony Orchestra á tónleikunum.
Fjöldi blaðamanna mætti og má
þar nefna fulltrúa frá spjallþætti
Sharon Osbourne og X-Factor sem
eru meðal vinsælustu þátta Bretlands. Þarna voru einnig aðilar frá
MTV og VHI 1 sem og Kevin
Bishop, yfirmaður afþreyingardeildar BBC.

'!2¨!2 %R AÈ JAFNA SIG EFTIR ERFIÈ VEIK

INDI EN SÎNG ÖË FYRIR FULLU HÒSI

Vill helming eigna
Tomi Rae Hynie, ekkja James
Brown, hefur höfðað mál þar sem
hún óskar eftir helmingi eigna sálargoðsagnarinnar.
Hún vill jafnframt fá aðgang að
heimili Browns til að endurheimta
eigur sínar og fimm ára sonar
þeirra. Hin 36 ára Hynie, sem var
bakraddasöngkona Browns, segist
hafa verið meinaður aðgangur að
húsinu eftir að hann lést í desember síðastliðnum.
Lögfræðingar Browns segja að
Hynie hafi þegar verið gift þegar
hún gekk að eiga Brown árið 2001
og því hafi hjónaband þeirra verið
ógilt. Hvergi var minnst á hana og
son þeirra í erfðaskrá Browns.

2)434*«2) +2/.)+5 3EGIR M¹LIÈ VERA H¹LFFYNDIÈ EN SKËLABLAÈ &JÎLBRAUTASKËLANS VIÈ
RMÒLA BER NAFNIÈ +RONIKA

verið úrskurðað látið í nokkur ár á
netinu. „Kronika er í smíðum sjöunda árið í röð og hefur verið mjög
veglegt, frá sextíu síðum til hundrað,“ segir skólastjórinn stoltur og
bætir því við að útgáfan hafi verið
rekin án nokkurra styrkja frá
skólayfirvöldum. „Hún hefur því
kostað heilmikið markaðsstarf og
krakkarnir hafa áhyggjur af því
að stóra blaðið gæti sett strik í
þann reikning,“ bætir Gísli við
en vill ekki gefa upp hvort til
einhverra aðgerða verði gripið.
Sigríður Dögg Auðunsdóttir, ritstjóri Krónikunnar, sagði
ekki koma til greina að breyta
nafninu enda væri nafn skólablaðsins alltaf bundið við ártöl.

Nýjasta blaðið væri því „Kronika
2006“. „Þau virðast annnars taka
þessu ansi létt því það er víst viðtal við mig á síðum næsta blaðs,“
segir Sigríður Dögg.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

2)434*«2) +2«.)+5..!2

3EGIR AÈ EKKI KOMI TIL GREINA AÈ
BREYTA UM NAFN ¹ NÕJU VIKURITI
SÅNU

3+«,!34*«2).. 'ÅSLI 2AGNARSSON
SEGIR AÈ VERIÈ SÁ AÈ SKOÈA RÁTTARSTÎÈU
BLAÈSINS

EKKI VERA SÚR
Eru tennurnar í sýrubaði oft á dag?
Sýran í sykruðum og sykurlausum gosdrykkjum getur eytt glerungi tannanna
– og hann kemur aldrei aftur.
Drekktu vatn – líka kolsýrt vatn!

*!-%3 "2/7. 3¹LARGOÈSÎGNIN LÁST ¹

JËLADAG EFTIR FARS¾LAN FERIL

Aðeins sex fullorðin börn Browns
voru þar nefnd sem erfingjar.

8AA8@@"FÜ4"A@%(%#'

'!2¨!2 %,$2)

6AR SYNI SÅNUM TIL
HALDS OG TRAUSTS
Å ,ONDON

Blaðamenn frá helstu dagblöðum og útvarpsstöðvum Bretlands
voru einnig mættir á svæðið en
sendiherra Íslands í London,
Sverrir Haukur Gunnlaugsson,
kom að skipulagningu kvöldsins.
„Við erum afar þakklátir fyrir
þá aðstoð sem hann veitti okkur og
Sverrir vildi allt fyrir hópinn
gera,“ segir Einar.
FGG

„Við vorum ekkert rosalega sátt
við þetta en núna finnst okkur
þetta eiginlega bara hálffyndið,“
segir Daníel Sigurður Elvarsson,
ritstjóri Kroniku, skólablaðs Fjölbrautaskólans við Ármúla. Frá því
var greint í fjölmiðlum nýverið að
nýtt vikublað undir stjórn Sigríðar
Daggar Auðunsdóttur kæmi út í
lok næsta mánaðar og það undir
heitinu Krónikan, nafni sem er
skuggalega líkt skólablaði fjölbrautaskólans. „Mér finnst þetta
hljóma eins og við myndum skíra
nemendafélagið okkar Sirkus
nema bara með ú-i,“ segir Daníel.
„Eiginlega fannst okkur það
helst súrt í brotið að fram kom á
netinu að blaðið okkar hefði ekki
komið út síðustu sex árin. Við
höfum að minnsta kosti verið
með blað á hverju ári
síðan 2001,“ segir Daníel
og bætir því við að
skólastjóri skólans sé
að skoða réttarstöðu
blaðsins.
Og Gísli Ragnarsson, skólastjóri Fjölbrautaskólans
við
Ármúla,
staðfesti
það í samtali við
Fréttablaðið. Tók
hann undir orð
Daníels að honum
hefði verið nokkuð brugðið þegar
hann sá að blað
skólans
hefði
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 'UÈJËN 6ALUR MARKAH¾STUR
¥SLENDINGAR EIGA FIMM LEIKMENN ¹ LISTA TÅU MARKAH¾STU
LEIKMANNA HEIMSMEISTARAMËTSINS Å ¶ÕSKALANDI
 TOPPNUM TRËNIR 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON MEÈ
 MÎRK ÖAR AF EITT ÒR VÅTI !ÈEINS EINN MAÈUR ¹
RAUNH¾FA MÎGULEIKA ¹ AÈ N¹ HONUM SEM ER 0ËLVERJINN
+AROL "IELECKI (ANN ÖARF AÈ SKORA ÖRETT¹N MÎRK Å
ÒRSLITALEIKNUM Å DAG TIL AÈ
JAFNA 'UÈJËN 6AL 3NORRI
3TEINN 'UÈJËNSSON OG
«LAFUR 3TEF¹NSSON ERU Å
  S¾TI MEÈ  MÎRK OG
!LEXANDER 0ETERSSON OG ,OGI
'EIRSSON Å   S¾TI MEÈ
 MÎRK
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'RINDAVÅK ER  EINI B¾RINN

-ESTU VONBRIGÈIN $ETTA ÒT ÒR
BIKARKEPPNINNI Å ¹R

+EFLAVÅK EÈA .JARÈVÅK .JARÈVÅK
TTUNDA S¾TIÈ ER  LÁLEGT
+AFFI EÈA TE +AFFI OG MIKIÈ AF ÖVÅ

%RFIÈASTI ÒTIVÎLLURINN 3AUÈ¹R
KRËKUR
"ESTU STUÈNINGSMENNIRNIR ¶EIR
SEM M¾TA

"ESTI SAMHERJINN -ARGIR GËÈIR
%RFIÈASTI MËTHERJINN "RENTON "IRMINGHAM
3¾TASTI SIGURINN "IKARINN Å FYRRA
SPORT FRETTABLADIDIS

5PP¹HALDSLIÈ Å ."! !TLANTA
(AWKS
"ESTI LEIKMAÈUR HEIMS %NN Ö¹
-ICHAEL *ORDAN

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

$APUR ENDIR ¹ ANNARS FÅNU MËTI
Íslenska landsliðið í handbolta tapað fyrir Spáni í gær, 36-40, og hafnaði því í áttunda sæti heimsmeistarakeppninnar í Þýskalandi. Liðið náði sér aldrei aftur á strik eftir Danaleikinn í fjórðungsúrslitunum.
3./22) 34%).. %INN BESTI MAÈUR
¥SLANDS Å ¶ÕSKALANDI
&2¡44!",!¨)¨0*%452

3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON

Leikum síðar
um verðlaun
(!.$"/,4) „Úr því sem komið var

og hvernig hlutirnir þróuðust þá
erum við ekkert sérstaklega
ánægðir með áttunda sætið,“
sagði leikstjórnandinn Snorri
Steinn Guðjónsson sem hefur
stimplað sig enn betur inn sem
einn besti miðjumaður heims.
„Við sýndum það í þessari
keppni að við eigum vel heima á
meðal bestu liðanna og Danaleiksins verður minnst sem grátlegs
leiks og það munaði svo litlu að
við kæmumst í undanúrslitin. Það
datt ekki okkar megin í þessu
móti en liðið er ungt og ég tel að
það komi að því fyrr en síðar að
við leikum um verðlaun,“ sagði
hann ákveðinn.
HBG

!LEXANDER 0ETERSSON

Niðurstaðan
vonbrigði
(!.$"/,4) Hornamaðurinn

Alexander Petersson hefur verið
hreint ótrúlegur á HM í Þýskalandi og vakið aðdáun margra
fyrir vasklega framgöngu. Hann
var úrvinda eftir Spánarleikinn
en leyfði sér samt að brosa
svolítið.
„Þetta eru ákveðin vonbrigði
og sagan mun aldrei sýna hversu
nálægt við komumst að fara í
undanúrslit. Við erum búnir að
vera þungir og þreyttir eftir
Danaleikinn og það ekki að
ástæðulausu. Það er mikið álag á
mönnum og öll hin liðin hafa tvo
menn í hverri stöðu og eru því
óþreyttari,“ sagði Alexander en
Ísland er búið að spila tíu leiki á
sextán dögum.
HBG

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2
HM í handbolta
30.. ¥3,!.$

 

-ÎRK SKOT  'UÈJËN 6 3IGURÈSSON   «LAFUR
3TEF¹NSSON   ,OGI 'EIRSSON   3NORRI
3 'UÈJËNSSON   !LEXANDER 0ETERSSON 
 6IGNIR 3VAVARSSON   2ËBERT 'UNNARSSON 
 !RNËR !TLASON   3IGFÒS 3IGURÈSSON  
6ARIN SKOT "IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON  (REIÈAR
'UÈMUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  'UÈJËN  3NORRI  2ËBERT
6IGNIR !LEXANDER ,OGI 
&ISKUÈ VÅTI  2ËBERT  6IGNIR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 3P¹NAR 5RIOS  ! %NTRERRIOS  * 'ARCIA
 2OMERO  2 'ARCIA  2 %NTRERRIOS  "ELA
STEGUI  6AQUERO  'ARABAYA 
6ARIN SKOT (OMBRADOS 
(RAÈAUPPHLAUP 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

+2«!4¥! 2²33,!.$

 

(!.$"/,4) Stærstu heimsmeistara-

keppni fyrr og síðar í handknattleik lýkur í dag en Ísland varð í áttunda sæti á mótinu. Strákarnir
okkar töpuðu sínum þriðja leik í
röð í gær og nú fyrir Spánverjum,
36-40. Það stóð ekki steinn yfir
steini í varnarleik Íslands lengstum og lið sem fær á sig 40 mörk í
leik á ekki mikla von um sigur.
Spánverjar tóku frumkvæðið í
Kölnarena frá fyrstu mínútu og
íslensku strákarnir virkuðu þungir og þreyttir fyrir framan 18 þúsund manns sem voru mættir á völlinn.
Varnarleikurinn
var
sérstaklega slakur og ef ekki hefði
verið fyrir ágæta markvörslu
Birkis Ívars í upphafi hefðu Spánverjar stungið strax af. Það gerðist þó um miðbik hálfleiksins er
Spánverjar breyttu stöðunni úr 8-9
í 8-13. Þá gekk nákvæmlega ekkert
hjá íslenska liðinu sem kastaði frá
sér boltanum og lét verja frá sér
úr dauðafærum. Slakir dómarar
hjálpuðu reyndar lítið til en þeir
virtust dæma allt þar til Spánverjar skoruðu. Mest náðu Spánverjar
sjö marka forskoti í hálfleiknum,
10-17, en sex mörkum munaði á
liðunum í leikhléi, 13-19.
Spánverjar héldu áfram að
valta yfir íslenska liðið í upphafi
síðari hálfleiks og skoruðu nánast í
hverri einustu sókn. Mest náðu
Spánverjar átta marka forskoti,
18-26. Þá loksins hrökk íslenska
liðið í gírinn, skoraði fimm mörk í
röð og í stöðunni 27-29 leist
spænska þjálfaranum ekkert á
blikuna þannig að hann tók leikhlé.
Það skilaði sérdeilis fínum
árangri því Spánverjar skoruðu
næstu fimm mörk leiksins og
gengu frá honum. Íslenska liðið
reyndi allt hvað það gat til að klóra
í bakkann á síðustu mínútunum en
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munurinn var það mikill að
spænska liðinu var aldrei ógnað af
neinni alvöru.
Niðurstaðan áttunda sæti á HM
sem fyrirfram hefði mátt telja
ásættanlegt en eftir það sem á
undan var gengið er niðurstaðan
nokkur vonbrigði. Liðið náði aldrei
að rífa sig upp eftir hið andlega
áfall sem það varð fyrir gegn
Dönum og tapið gegn Rússum var
hrikalegt. Það var einnig dýrt enda
verður róðurinn til Peking mjög
erfiður fyrir vikið.
Heilt yfir geta strákarnir þó
verið stoltir af frammistöðu sinni
á mótinu en þeir hafa gefið allt
sem þeir eiga og rúmlega það á
mótinu. Meira er vart hægt að fara
fram á og með smá heppni hefðu
þeir leikið um verðlaun í dag. Það
munar svo litlu á milli þess og áttunda sætisins.
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en hann átti frábært mót í einu
orði sagt. Skoraði frábær mörk,
gaf fjölda glæsilegra stoðsendinga
og tók oft af skarið með góðum
árangri. Hann á bara eftir að verða
betri.
Svo má ekki gleyma vélmenninu Alexander Petersson sem var í
lykilhlutverki í vörn og sókn. Hann
er að verða eitt helsta vopn landsliðsins. Birkir Ívar Guðmundsson
fær einnig mikið klapp á bakið
fyrir góða frammistöðu og nokkuð
stöðuga markvörslu. Það er langt
síðan íslenskur markvörður átti
eins gott stórmót og vonandi heldur Birkir áfram að bæta sig.

Nánast allir lykilmenn liðsins
hafa verið plagaðir af meiðslum á
mótinu en það dró ekki kjarkinn og
dugnaðinn úr mönnum. Guðjón
Valur átti frábært mót og það þótt
hann hafi verið mjög þjáður í síðustu leikjunum. Heimsklassaleikmaður. Snorri Steinn stimplaði sig
enn frekar inn í alþjóðabolta og
hefur tekið framförum frá síðasta
móti. Ef hann spilar ekki vel spilar
Ísland sjaldan vel. Slíkt er mikilvægi hans. Ólafi óx ásmegin eftir
því sem á leið og mikilvægi hans í
liðinu er gríðarlegt. Þessi frábæri
alhliðaleikmaður steig nánast alltaf upp þegar á þurfti að halda, dró
vagninn og bauð upp á stórbrotin
tilþrif enda með markahærri
mönnum og sá leikmaður sem gaf
flestar stoðsendingar.
Innkoma Loga Geirssonar í
landsliðið er mesta ánægjuefnið
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Getum verið sátt við árangurinn
Íslendingar hafa lokið keppni á
HM 2007 og er niðurstaðan áttunda sætið. Við getum vel unað
við þann árangur enda með
honum er staða okkar meðal átta
bestu þjóða í heimi tryggð. Engu
að síður eru það viss vonbrigði að
við náðum ekki að spila betur úr
þeirri stöðu sem við vorum búnir
að koma okkur í með því að
tryggja okkur í átta liða úrslit
keppninnar.
Leikurinn við Spán í gær hafði
heilmikla þýðingu eins og reyndar
allir leikir í keppninni. Sigur í gær
hefði tryggt okkur sæti í forkeppni um sæti á Ólympíuleikunum í Peking á næsta ári. Í staðinn
þurfum við að gera atlögu að því á
EM í Noregi að ári liðnu sem gæti

reynst þrautin þyngri. Við eigum
reyndar enn eftir að tryggja okkur
sæti þar en það mun skýrast í júní
næstkomandi hvort það takist.
Leikurinn í gær var ekki upp á
marga fiska hvað gæði varðar
enda bæði lið á síðustu dropunum. Spánverjar tóku fljótt frumkvæðið í leiknum sem þeir slepptu
aldrei af hendi.
Reyndar opnaðist lítill möguleiki um miðjan síðari hálfleik
þegar við náðum að minnka muninn í tvö mörk. Nær komumst við
þó ekki og Spánverjar kláruðu
leikinn með fjögurra marka
sigri.
Enn og aftur var það vörn og
markvarsla sem varð okkur að
falli. Birkir Ívar fann sig ekki í

markinu og átti hann í miklum
vandræðum með langskot og
smuguskot Spánverja. Honum
var að nokkru leyti vorkunn því
vörnin fyrir framan hann var því
miður ekki traustvekjandi og var
í raun engin. Enn og aftur var hún
allt of lek inni á miðjusvæðinu
auk þess sem við áttum í miklum
vandræðum með línuspil Spánverja. Allar innleysingar þeirra
rendist okkur erfiðar og talning
og skipting manna var slæm og af
skornum skammti.
Alfreð reyndi ýmis afbrigði af
varnarleik sem því miður gengu
ekki upp.
Hreiðari var skipt inn á þegar
20 mínútur voru eftir og hefði sú
skipting mátt koma aðeins fyrr.

Hans innkoma var stutt og hefði
hann að ósekju mátt klára leikinn.
Hraðaupphlaupin gengu almennt vel í leiknum og komu um
þriðjungur marka okkar úr þeim.
Sóknin gekk sömuleiðis vel og
skoruðum við í það heila 36 mörk
þrátt fyrir að hafa misnotað nokkuð af góðum færum.
Leikmenn verða ekki sakaðir
um að leggja sig ekki fram, þeir
gáfu allt sem þeir áttu og sumir
rúmlega það í þessum leik en því
miður dugði það ekki til í gær.
Þátttöku Íslands er því lokið
og niðurstaðan áttunda sætið sem
fyrr segir. Það er eitthvað sem
við getum verið stolt af, við erum
jú á meðal þeirra átta bestu í
heimi.
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3VEKKTUR MEÈ ¹TTUNDA S¾TIÈ
HM í Þýskalandi lýkur í dag en þátttöku Íslands lauk í gær. Alfreð Gíslason sagði í samtali við Henry Birgi Gunnarsson í Kölnarena í
gær að hann væri í heildina sáttur með frammistöðu landsliðsins á HM en var svekktur að hafa ekki spilað um fimmta sætið.

A

boltamanna sem hann sagði að sé
langt í frá ásættanlegt. Hann vill
sjá að þessir strákar fái rétta
þjálfun sem síðan muni skila sér
fyrir landsliðið og handboltann á
Íslandi.
„Við þurfum að vinna okkar
vinnu mjög vel og það verður eitthvað að gerast í þessum útispilaramálum heima á Íslandi. Það er
illa staðið að þessum málum hjá
mörgum félögum á Íslandi og það
er staðreynd að við erum ekki að
sinna stóru strákunum sem fyrir
vikið hætta oftar en ekki í handbolta. Í heildina held ég að þjálfun heima sé mjög góð en það
verður að gera átak í þessum
málum.
Það er eitthvað sem HSÍ verður að fara í núna að fá sérþjálfun
fyrir stærri strákana á Reykjavíkursvæðinu og síðan sinna
þeim. Þessar hugmyndir eru
komnar í gang og það er kominn
tími til að eitthvað gerist í þessum málum. Það kannski skilar
okkur ekki sjálfkrafa árangri en
eftir svona fimm til sex ár gætum
við byrjað að sjá árangur erfiðisins,“ sagði Alfreð ákveðinn en
fyrir rúmu ári síðan var einmitt
rætt mikið um stöðu markvarða á
Íslandi og Viggó Sigurðsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari, stóð
fyrir námskeiðum fyrir markverði en lítið framhald virðist
hafa orðið á því starfi.
„Við erum ekkert að þjálfa
markverði heima heldur og það
vantar til að mynda alla snerpuþjálfun. Það væri gott að koma
fleirum úr landi eins og Birki
Ívari sem hefur vaxið mikið eftir
að hafa komið hingað út en til að
koma markvörðum úr landi verða
þeir einfaldlega að verða betri,“
sagði Alfreð sem telur að landsliðið eigi eftir að láta að sér kveða
á næstu árum.

lfreð
Gíslason,
landsliðsþjálfari í
handbolta, var hugsanlega að stýra
íslenska landsliðinu
í síðasta skipti í
gær. Samningur hans við HSÍ
rennur út næsta sumar og Alfreð
á eftir að ræða það við forráðamenn HSÍ hvort sambandið vilji
að hann klári umspilsleikina gegn
Serbum fyrir EM eða hvort HSÍ
vilji fá nýjan mann í brúna fyrir
þann tíma.
„Það er alveg klárt að ég er að
hætta. Það gengur ekki að sinna
bæði Gummersbach og landsliðinu til lengdar því þá er ég aldrei
í fríi og svo er ég aldrei heima hjá
mér,“ sagði Alfreð sem tók við
liðinu af Viggó Sigurðssyni eftir
að hann hætti með hvelli eftir EM
í fyrra.
Fyrsta verkefni Alfreðs með
landsliðið var að mæta Svíum í
umspili um sæti á HM og þar
gerði landsliðið sér lítið fyrir og
lagði Svía ytra og sá sigur kom
liðinu hingað til Þýskalands á
HM. Alfreð var nokkuð svekktur
með niðurstöðuna á mótinu enda
var liðið grátlega nálægt því að
komast í undanúrslit þar sem allt
hefði getað gerst. Þess í stað
sprakk blaðran og íslenska liðið
var aldrei líkt sjálfu sér í síðustu
leikjunum.

$ANALEIKURINN VAR VENDIPUNKTUR
„Það voru vonbrigði að tapa þessum þrem síðustu leikjum. Vendipunkturinn í mótinu var að sjálfsögðu Danaleikurinn. Það munar
fjórum sætum á þessum síðustu
tíu sekúndum. Við áttum líka
tækifæri að klára leikinn gegn
Rússum en klúðruðum honum
sem var ekki gott,“ sagði Alfreð
sem hefur verið tíðrætt um
breiddina í landsliðinu en hún
hefur oftar en ekki verið lítil.
Svipað var uppi á teningnum á
þessu móti þrátt fyrir ágætar innkomur af bekknum við og við.
„Það eru fjórir til fimm menn
sem spila nánast allan leikinn alltaf. Í dag missum við síðan Sverre
sem var slæmt og Fúsi var á felgunum þannig að varnarleikurinn
var ekki nógu góður. Í heildina
má samt segja að liðið hafi staðið
sig vel. Ef við skoðum mannskapinn sem við höfum og berum hann
saman við hin bestu liðin þá sést
gífurlegur munur. Breiddin var
því miður ekki fyrir hendi og ég
er mjög svekktur að hafa endað í
áttunda sæti og hafa að minnsta
kosti ekki klárað að komast í
fimmta til sjötta sætið,“ sagði
Alfreð sem saknaði nokkurra
manna sem voru fjarverandi.
6ANTAR BREIDD Å LANDSLIÈIÈ
„Álagsdreifingin var alls ekki
nógu góð og við hefðum þurft
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menn eins og Jaliesky Garcia og
Einar Hólmgeirsson með okkur á
þessu móti. Við söknuðum þeirra
illilega og með þá innanborðs
hefðum við kannski getað gert
betur. Stóra vandamálið hjá okkur
er að við þurfum að skipta of
mikið í vörn og eigum ekki útispilara sem getur spilað innri blokkina í vörninni. Ég þarf í raun að
skipta þremur af bekknum til að
fá þá vörn sem ég vil helst spila

með. Það háir þessu liði svakalega
mikið og öll vinna er mun erfiðari
í svona stöðu. Einn svona maður
myndi gjörbreyta landslaginu og
létta mikið á liðinu. Því miður er
sá maður ekki til í dag,“ sagði
Alfreð sem segir að Danaleikurinn muni ekki sitja endalaust í
mannskapnum þó tapið hafi vissulega verið mjög sárt.
„Sá leikur sneri miklu en það
voru mörg tæp úrslit. Við hefðum

getað unnið Pólverjana og dómararnir í þeim leik biðja okkur
afsökunar vegna dóma sem vógu
mjög þungt á metunum í þeim
leik. Það gefur okkur lítið í dag.“

6ANTAR ST¾RRI STR¹KA Å HANDBOLTANN
Alfreð hefur verið óhræddur við
að gagnrýna það sem miður er í
íslenska handboltanum og honum
er mjög hugleikið hvernig staðið
er að þjálfun stórra ungra hand-

"JARTSÕNN ¹ FRAMTÅÈ LIÈSINS
„Ég er bjartsýnn á framtíð þessa
liðs sem við erum með. Þetta er
frekar ungt lið og Logi er að spila
sína fyrstu keppni í rauninni.
Arnór var ekki svipur hjá sjón í
þessa keppni en við vitum vel
hvað hann getur og hann mun láta
að sér kveða á ný síðar. Við eigum
fullt af efnilegum leikmönnum
sem eru á leiðinni en stór vinstri
skytta er hvergi sjáanleg því
miður,“ sagði Alfreð sem sér ekki
eftir þeim tíma sem hann hefur
eytt í landsliðið.
„Þetta er búinn að vera erfiður
tími en að sama skapi mjög
skemmtilegur. Ég sé ekkert eftir
því að hafa tekið verkefnið að
mér og þetta er búið að vera djöfulli gaman,“ sagði Alfreð og glotti
en hann mun halda áfram að láta
að sér kveða í Kölnarena þar sem
félagslið hans, Gummersbach,
leikur nokkra leiki á ári.
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Enn eitt áfall ítalska boltans
&«4"/,4) Engir knattspyrnuleikir

3!-.).'!2 (!.$3!,!¨)2 %CCLESTONE
TEKUR Å HÎND +HALDUN +HALIFA AL -UBAR
AK
./2$)# 0(/4/3!&0

.Õ &ORMÒLUBRAUT

Formúlan verður í Abu Dhabi
&/2-²,!  Ákveðið hefur verið að

frá og með árinu 2009 verði
haldin mót í Formúlu-1 kappakstrinum í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Við brautina á að rísa stór
skemmtigarður og hótel. Hermann Tilke mun hanna brautina
sem mun verða 5,8 km löng.
Athyglisvert er að hún mun rísa á
eyju sem verður sérstaklega búin
til fyrir hana.
Bernie Ecclestone fullyrðir að
þetta verði besta kappakstursbraut heims.
EGM

3UPERBOWL LEIKURINN Å KVÎLD

Colts og Bears
leika um skálina
.&, Einn stærsti viðburður ársins

í bandarísku íþróttalífi verður í
kvöld þegar úrslitaleikurinn í
ameríska fótboltanum, Superbowl, fer fram. Það eru Indianapolis Colts og Chicago Bears sem
mætast en mörg ár eru síðan
þessi lið komust síðast í þennan
úrslitaleik. Bears lék síðast
Superbowl-leik fyrir meira en
tuttugu árum en Colts fyrir 36
árum. Leikurinn í kvöld verður í
beinni útsendingu á Sýn og hefst
útsendingin klukkan 22.45.
EGM

fara fram um helgina á Ítalíu en
knattspyrnusambandið þar í landi
ákvað að aflýsa öllum leikjum
vegna morðs á lögreglumanni sem
framið var á föstudagskvöld. Til
uppþota kom í viðureign Catania
og Palermo sem bæði eru frá Sikiley og var lögreglumaðurinn Filippo Raciti að berjast gegn fótboltabullum þegar hann var
myrtur.
Fótboltabullur á Ítalíu hafa
lengi verið vandamál í landinu en
þetta er annað morðið á einni viku
í tengslum við fótbolta. Áður lést
stjórnarmaður í ítölsku áhugamannaliði eftir að stuðningsmenn
annars liðs réðust á hann. Alls
hafa tólf manns látist í ólátum
tengdum fótbolta á Ítalíu síðan
1962.
Þetta er mikið áfall fyrir ítalska
fótboltann en eins og kunnugt er
var hann mikið í fréttum á síðasta
ári vegna spillingar. Ekki var
leikjum helgarinnar aðeins aflýst
heldur einnig vináttulandsleik
Ítalíu og Rúmeníu sem fara átti

fram síðar í þessari viku. Möguleiki er á því að keppni á þessu
tímabili verði hætt vegna ástandsins þótt það sé ekki talið líklegt.
Íþróttasamband Ítalíu verður
með neyðarfund í dag og mun forseti knattspyrnusambandsins m.a.
ræða við Romano Prodi forsætisráðherra. „Það hefur ekki verið
brugðist rétt við ástandinu. Það
þarf að gera stórvægilegar breytingar á leikvöngum landsins sem
eru margir hverjir orðnir heldur
gamaldags. Það verður að taka á
þessu ofbeldi,“ segir Roberto Donadon, þjálfari Ítalíu.
Palermo vann leikinn 2-1 en
uppþotin eru skiljanlega það eina
sem hugsað er um. Um hundrað
manns slösuðust í átökum fyrir
utan Massimino leikvanginn. Sergio Campano, formaður leikmannasamtaka Ítalíu, segir að það þurfi
að koma fólki í skilning um að fótbolti sé leikur. Hans vilji er að
gert verði hlé á fótbolta á Ítalíu í
heilt ár, það sendi skýr skilaboð og
á meðan verði hægt að leita lausna
á vandamálinu.
EGM

¶5.'52  "2². /TTMAR (ITZFELD VAR

DAUFUR Å D¹LKINN EFTIR LEIK
./2$)# 0(/4/3!&0

¶ÕSKA ÒRVALSDEILDIN

Alls engin
draumabyrjun
&«4"/,4) Á föstudag stýrði Ottmar

3,!3!¨52 ,®'2%',5-!¨52 3ALVAT

ORE 2ENDA ÅTALSKUR LÎGREGLUMAÈUR ER
KOMINN ¹ SJÒKRAHÒS EFTIR AÈ HAFA SLASAST
Å ¹TÎKUM FËTBOLTABULLNA ./2$)# 0(/4/3!&0

-ARKALAUST JAFNTEFLI NIÈURSTAÈAN Å N¹GRANNASLAGNUM Å "ÅTLABORGINNI Å G¾R

Vörn Everton hélt Liverpool niðri
Erkifjendurnir Liverpool og Everton gerðu markalaust jafntefli í heldur bragðdaufum
grannaslag
í
ensku
úrvalsdeildinni í gær.
„Ég er mjög vonsvikinn eftir
þessi úrslit. Annað liðið spilaði til
sigurs en hitt liðið vildi ekki tapa.
Við reyndum að skapa okkur færi
en þegar þeir eru með átta leikmenn fyrir aftan boltann er erfitt
að skapa sér færi. Við reyndum
allavega og meira er ekki hægt

&«4"/,4)

að segja,“ sagði Rafael Benítez,
stjóri Liverpool, en hann stillti
upp þriggja manna sóknarlínu í
gær.
Það var góður og skipulagður
varnarleikur Everton sem skilaði
liðinu stigi í gær.
„Nú höfum við náð að halda
hreinu gegn þeim tvo leiki í röð.
Hrósið mitt fer til varnarmannanna. Liverpool er mjög gott lið
og því gott fyrir okkur að sækja
stig hingað. Alan Stubbs og Phil

Neville léku hreint frábærlega
og reynsla þeirra skein í gegn,“
sagði David Moyes, stjóri Everton.
Með heppni hefði Everton
reyndar getað rænt öllum stigunum úr leiknum í gær en Andy
Johnson fór illa með Jamie
Carragher og kom sér í gott skotfæri. Skot hans var hins vegar
ekki nægilega gott og Reina náði
að verja.
EGM

Hitzfeld Bayern München í fyrsta
sinn síðan hann tók við liðinu á
ný. Ekki fékk hann óskabyrjun
því Bæjarar voru einfaldlega
niðurlægðir og steinlágu 3-0 fyrir
Nürnberg. Ivan Saenko, Marcus
Schroth og Robert Vittek skoruðu
mörk Nürnberg. Bayern er nú
átta stigum á eftir efstu liðum
deildarinnar, Werder Bremen og
Schalke, sem eiga leik inni. Sá
leikur fer einmitt fram í dag
þegar þau mætast innbyrðis í
stórleik helgarinnar í Þýskalandi.
Enski landsliðsmaðurinn Owen
Hargreaves spilaði með Bayern á
föstudag en hann er loks að jafna
sig eftir fótbrot. Hann fann sig
ekki í leiknum frekar en aðrir
leikmenn þýsku meistaranna.
Sex leikir fóru fram í gær í
þýsku úrvalsdeildinni og kom
Gunnar Heiðar Þorvaldsson inn á
sem varamaður í 4-1 sigri
Hannover 96 á Alemannia
Aachen. Þá vann Wolfsburg góðan
3-2 heimasigur á Bayer Leverkusen.
EGM
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*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON SPILAÈI FYRSTU 
MÅNÒTURNAR HJ¹ "URNLEY ,IÈIÈ ER Å  S¾TI DEILD
ARINNAR

./27)#( ,%%$3



'YLFI %INARSSON VAR EKKI Å LEIKMANNAHËPI ,EEDS
,IÈIÈ ER Å  OG NEÈSTA S¾TI DEILDARINNAR

(EIÈAR SKORAÈI Å LANGÖR¹ÈUM SIGRI
Fulham vann sinn fyrsta deildarleik síðan 18. desember þegar liðið lagði Newcastle í gær en Heiðar Helguson skoraði fyrsta mark leiksins. Chelsea vann Charlton 1-0 með marki frá Frank Lampard snemma leiks.
&«4"/,4) Heiðar Helguson var í

byrjunarliði Fulham í gær þegar
liðið tók á móti Newcastle. Fulham
náði að vinna 2-1 og er þetta fyrsti
sigurleikur liðsins í ensku úrvalsdeildinni á þessu ári. Heiðar kom
Fulham yfir snemma í síðari hálfleik eftir hrikaleg mistök frá
Nicky Butt, Heiðar lyfti boltanum
yfir Steve Harper og skoraði laglegt mark.
Brian McBride bætti við marki
eftir undirbúning frá Papa Bouba
Diop en Obafemi Martins minnkaði muninn fyrir Newcastle í uppbótartíma. Heiðar var frábær í
leiknum og var efstur í einkunnagjöf Sky. „Það var góð barátta í
mínum mönnum og við áttum
þetta skilið. Leikmenn náðu að
taka sig saman í andlitinu eftir
slaka frammistöðu gegn Sheffield
United,“ sagði Chris Coleman,
stjóri Fulham.
Mark Frank Lampard á átjándu
mínútu dugði Chelsea til sigurs
gegn Charlton. Sigurinn hefði
getað orðið stærri en Englandsmeistararnir fengu góð færi til að
bæta við. Hermann Hreiðarsson
lék allan leikinn í vörn Charlton en
fékk ekki góða dóma fyrir frammistöðu sína. Manchester United
hefur nú aðeins þriggja stiga forystu í deildinni en geta aukið bilið
aftur upp í sex stig með sigri á
Tottenham í dag.
„Ég er stoltur af mínum mönnum og ánægður með stuðninginn
sem liðið fékk frá áhorfendum. Ég
sá fullt af ljósum punktum og tel að
við eigum eftir að verða sterkari.
Það vantar enn ákveðin gæði en
andinn innan hópsins er góður,“
sagði Alan Pardew, stjóri Charlton,
sem var sáttur við sína menn þrátt

(%)¨!2 &!'.!2 (ÁR M¹ SJ¹ (EIÈAR (ELGUSON OG 7AYNE 2OUTLEDGE EFTIR AÈ ¥SLEND

INGURINN KOM &ULHAM YFIR Å G¾R

fyrir tap. Jose Mourinho sagði að
sínir menn hefðu átt stigin þrjú
skilin og lýsti yfir mikilli ánægju

./2$)# 0(/4/3'%449

með að John Terry væri kominn til
baka. Hann tók sér einnig tíma til
að hrósa Charlton fyrir baráttu og

sagði að liðið ætti möguleika á að
bjarga sér frá falli
Hrakfarir West Ham halda
áfram og sökk liðið í enn meiri
vandræði í botnbaráttunni þegar
það tapaði fyrir Aston Villa. John
Carew skoraði fyrsta mark sitt
fyrir Villa og reyndist það eina
mark leiksins. Hamrarnir komust
nálægt því að jafna metin en
Thomas Sörensen var í stuði hjá
heimamönnum og sá til þess að
það gerðist ekki.
„Við þurfum á sigurleik að
halda sem allra fyrst. Meiðsli nýju
leikmannanna eru ekki að gera
okkur auðveldara fyrir. Lucas
Neill entist bara í tuttugu mínútur
áður en hann meiddist og í þessum
leik þurfti Matthew Upson að fara
af velli vegna kálfameiðsla eftir
svipað langan tíma,“ sagði Alan
Curbishley, stjóri West Ham. Nú
eru fimm stig upp úr fallsæti fyrir
West Ham en Wigan situr í sautjánda sætinu eftir mikilvægan 1-0
sigur á Portsmouth. Lee McCulloch skoraði markið en fyrir þennan leik hafði Wigan tapað átta
deildarleikjum í röð.
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn fyrir Reading sem byrjar árið
af krafti og vann Manchester City
2-0 í gær. Leroy Lita skoraði bæði
mörkin seint í leiknum. Norðmaðurinn Morten Gamst Pedersen
skoraði bæði mörk Blackburn sem
vann Sheffield United 2-1, síðara
mark hans kom úr aukaspyrnu
undir lok leiksins og reyndist sigurmarkið. Vonir Watford um að
halda sæti sínu í deildinni eru að
engu orðnar en botnliðið beið
lægri hlut fyrir Bolton á heimavelli sínum í gær.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS
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&¾DDUR  JANÒAR  OG VAR YNGSTUR AF
FJËRUM SYSTKINUM (ANN VAR ALLTAF AÈ BREGÈA
SÁR Å HLUTVERK ANNARS FËLKS ¹ UNGA ALDRI OG
TËK Ö¹TT Å FJÎLMÎRGUM SKËLASÕNINGUM
Å BARNASKËLA &JÎLSKYLDA HANS VAR
EKKI RÅK OG ÖURFTI *IM AÈ VINNA EFTIR
SKËLA KOM ÖAÈ NIÈUR ¹ N¹MS¹R
ANGRI HANS (ANN BYRJAÈI MEÈ
UPPISTAND EN FÁKK SL¾MAR
VIÈTÎKUR TIL AÈ BYRJA MEÈ
¶AÈ ¹TTI HINS VEGAR EFTIR AÈ
BREYTAST OG ER HANN EINN
ÖEKKTASTI GAMANLEIKARINN Å DAG
*IM #ARREY LEIKUR Å 4HE 4RUMAN 3HOW
SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&

$ANA OG &RAKKA UM ÖRIÈJA S¾TIÈ Å +ÎLN

 (- STOFAN
 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING
FR¹ ÒRSLITALEIK ¶JËÈVERJA OG 0ËLVERJA

 !LPASYRPA
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
 ,EIRKARLINN MEÈ GALDRAHATTINN
 6ÁLMENNIÈ E ,EIKIN BARNAMYND
FR¹ "RETLANDI

 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 'INKLOFINN (EIMILDAMYND EFTIR 0¹L



3TEINGRÅMSSON OG -AGNÒS -AGNÒSSON UM
DULARFULLA VEIKI SEM ËGNAÈI EYJABÎRNUM VIÈ
NORÈANVERT !TLANTSHAF
4HE 4RUMAN 3HOW

34®¨  "¥«

 6IÈ KËNGSINS BORÈ 
 (ELGARSPORTIÈ
 (ÎLLIN 4HE #HATEAU &RÎNSK GAM
ANMYND FR¹ 

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«



-AN 5TD

 4HE 4RUMAN 3HOW
 4HE +ISS +OSSINN
  &IRST $ATES
 .ATIONAL 4REASURE
 4HE 4RUMAN 3HOW
  &IRST $ATES
 4HE +ISS +OSSINN
 .ATIONAL 4REASURE
 4HE /THERS "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE ,AST -INUTE 3TRANGLEGA BÎNN

T

4OTTENHAM
3+*230/24

UÈ BÎRNUM



4WENTY &OUR 34®¨ 

ANUM GËÈA ER MARGT TIL LISTA LAGT

 #AUSE OF $EATH
 4HE /THERS "ÎNNUÈ BÎRNUM

3+*2%)..
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 0INGU
 0OCOYO
 7ILLIAMS 7ISH 7ELLINGTONS
 !DDI 0ANDA
 "ARNEY
 3TUBBARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ALLI OG ,ËLA
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 'RALLARARNIR
 +ALLI LITLI KANÅNA OG VINIR HANS
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 VINTÕRI *ONNA 1UESTS
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 'ALDRASTELPURNAR 
 ,JËNAGRÅN &ATHER OF THE 0RIDE
 (¹DEGISFRÁTTIR
 3ILFUR %GILS
 .¹GRANNAR
 -EISTARINN STJÎRNUSTRÅÈ E
 ÈUR EN LEITIN HEFST AÈ HINUM EIG
INLEGA -EISTARA Å ANNAÈ SINN VERÈA LEIDDIR
SAMAN ÖJËÈÖEKKTIR EINSTAKLINGAR

 "EAUTY AND THE 'EEK  ¥
ÖESSUM FYRSTA Ö¾TTI HJ¹LPA 2ICHARD OG ,AUR
EN ÒR FYRSTU KEPPNINI TIL VIÈ AÈ FINNA NÕJA
Ö¹TTTAKENDUR Å AÈRA KEPPNINA SEM HEFST
FORMLEGA Å N¾STA Ö¾TTI

 -ARTHA &ELICITY (UFFMAN
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OMP¹S ¥SLENSKUR FRÁTTASKÕRINGAR
Ö¹TTUR Å UMSJ¹ *ËHANNESAR +R +RISTJ¹NSSONAR

 3J¹LFST¾TT FËLK
 %LVIS  -ARGVERÈLAUNUÈ SJËN
VARPSMYND Å TVEIMUR HLUTUM SEM SEGIR
¹ EINSTAKLEGA AÈGENGILEGAN OG ¹HRIFARÅK
AN M¹TA FR¹ TILURÈ HINS EINA SANNA KONUNGS
ROKKSINS %LVIS 0RESLEY

 4WENTY &OUR 
 .UMBERS  4ÎLUR
  MÅNÒTUR  -INUTES
 8 &ACTOR  ²RSLIT 
 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGAR
 "LOODLINES "LËÈBÎND «GNAR
SPENNANDI BRESK SAKAM¹LAMYND Å TVEIM
UR HLUTUM

 "LOODLINES "LËÈBÎND
 ! 6IEW &ROM THE 4OP
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

  H¾È TIL VINSTRI 6IKAN .Ò
F¹UM VIÈ AÈ SJ¹ ALLA SÅÈUSTU VIKU HJ¹ ÅBÒUN
UM ¹  H¾È TIL VINSTRI
 !LI '
 !MERICAN $AD 
 3TAR 3TORIES E
 "RAT #AMP 53! E
 4RADING 3POUSES E
 3EINFELD  E *ERRY OG VINIR
HANS REYNA AÈ FORÈAST UMFERÈARÎNGÖVEITIÈ
SEM SKAPAST ¹ 0ÒERTË 2ÅKË ¹ DAGINN

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3EINFELD  E
 &OUR +INGS E
  H¾È TIL VINSTRI 
 &REDDIE -ERCURY ! +IND /F -AG

 6ÎRUTORG
  7ORLD 0OOL #HAMPIONSHIPS
!LLIR BESTU BILLJARDSPILARAR HEIMS M¾TTU TIL
LEIKS ¹ VIRTASTA OG ST¾RSTA BILLJARDMËTI HEIMS
SEM FRAM FËR ¹ &ILIPPSEYJUM Å NËVEMBER

 ,OVE )NC E
 /UT OF 0RACTICE E
  ,AND 2OVER ' #HALLENGE
 /NE 4REE (ILL E
 3KËLAHREYSTI E
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL E
 -ILLION $OLLAR ,ISTING E
 4HE /# E
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
  ,AND 2OVER ' #HALLENGE

E 3IRKUS SÕNIR GL¾NÕJA HEIMILDARMYND UM
&REDDIE -ERCURY ÖAR SEM SÕNT ER ¹ÈUR ËSÕNT
EFNI SKYGGNST ER ¹ BAKVIÈ TJÎLDIN OG LÅF HANS
SETT UNDIR SM¹SJ¹NA -EÈAL ÖEIRRA SEM R¾ÈA
UM &REDDIE ERU 2OGER 4AYLOR ÒR 1UEEN OG
KONUNGUR POPPSINS 2OBBIE 7ILLIAMS

,OKAÖ¹TTUR ¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKA¹FANG
ANUM "ÅLALESTIN HELDUR MA Å GEGNUM 0OT
OSI BORG SEM ER MEIRA EN  METRA YFIR
SJ¹VARM¹LI %FTIR FJÎGURRA VIKNA ERFIÈA KEPPNI
R¹ÈAST ÒRSLITIN Å AFSKEKKTU FJALLASKARÈI Å "ËLIV
ÅU ÖAR SEM FJËRIR EFSTU KEPPENDURNIR BERJAST
UM SIGURINN

 1UEEN ,IVE AT 7EMBLEY E

 #ELEBRITY /VERHAUL ,OKAÖ¹TTUR

-AGNAÈIR TËNLEIKAR 1UEEN ¹ 7EMBLEY FR¹
¹RINU 

STRALSKIR RAUNVERULEIKAÖ¾TTIR ÖAR SEM FR¾GA
FËLKIÈ ER TEKIÈ Å GEGN ¶AÈ ER EKKI BARA HUGS
AÈ UM MATAR¾ÈIÈ HELDUR ERU GERÈAR BREYT
INGAR ¹ LÅFERNI Ö¹TTTAKENDA OG LÅFI ÖEIRRA BREYTT
TIL FRAMBÒÈAR ¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKAVIKUNNI
OG TÅMI TIL KOMINN AÈ ¹KVEÈA HVORT STJÎRN
URNAR HAFI LOSAÈ SIG VIÈ ËSIÈINA Å EITT SKIPTI
FYRIR ÎLL

 &ROM (ELL $JÎFULL Å MANNSMYND
$ULARFULLUR SAKAM¹LATRYLLIR «D¾ÈISVERK ERU
FRAMIN Å 7HITECHAPEL Å ,UNDÒNUM ¹RIÈ
 ¥BÒARNIR ERU ËTTASLEGNIR OG ERU ÖEIR ÖË
ÕMSU VANIR Å EYMD SINNI OG ÎRBIRGÈ &ËRN
ARLÎMBIN ERU KONUR OG ÖAÈ ER LJËST AÈ HINN
BLËÈÖYRSTI MORÈINGI HEFUR EKKI FENGIÈ N¾GJU
SÅNA ,ÎGREGLUVARÈSTJËRINN &RED !BBERLINE
TEKUR AÈ SÁR M¹LIÈ EN TIL AÈ LEYSA ÖAÈ VERÈ
UR HANN AÈ LEGGJA LÅF SITT AÈ VEÈI !ÈALHLUT
VERK *OHNNY $EPP (EATHER 'RAHAM )AN
(OLM 2OBBIE #OLTRANE ,EIKSTJËRI !LBERT
(UGHES !LLEN (UGHES  3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM

 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GENCY E
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 0EPPER $ENNIS E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
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(ANN L¾RÈI SNEMMA SMÅÈAR OG ER MEÈ GR¹ÈU
Å GRAFÅSKRI HÎNNUN FR¹ !RT )NSTITUTE OF !TLANTA
6IÈ LOK N¹MS SÅNS KOM ÒTSENDARI FYRIRS¾TU
UMBOÈSSKRIFSTOFU AUGA ¹ SMIÈINN UNGA OG
Ö¹ HËFST FARS¾LL FERILL 4YS SEM FYRIRS¾TA (ANN
HEFUR MEÈAL ANNARS SETIÈ FYRIR Å AUGLÕSINGUM
FYRIR 3PRITE $IET #OKE OG ,EVIlS
4Y ER GRÅÈARVINS¾LL MEÈAL ALMENNINGS Å
"ANDARÅKUNUM OG ER VINS¾LASTI STUÈNINGS
MAÈUR HJ¹ FYRIRT¾KJUM ÖAR Å LANDI ¶AÈ BREYTIR
ÖË EKKI ÖVÅ AÈ HANN ER ËÖOLANDI H¹V¾R OG
PIRRANDI Å MÅNUM AUGUM 3AMT HEFÈI ÁG EF
TIL K¾MI EKKERT ¹ MËTI ÖVÅ AÈ HANN BIRTIST Å
DYRASKÎRINNI HJ¹ MÁR EINN DAGINN MEÈ HAM
ARINN ¹ LOFTI

T

%VRËPUMËTARÎÈIN 3µ.

&¹TT ER MEIRA PIRRANDI Å SJËNVARPI EN ËÖOLANDI
H¹V¾RIR KYNNAR %INN ÖEIRRA ER 4Y 0ENNINGTON
SEM STJËRNAR Ö¾TTINUM %XTREME -AKEOVER p
HOME EDITION ¶AÈ SEM ER VERST ER ÖË SÒ STAÈ
REYND AÈ ÁG HEF VOÈALEGA GAMAN AF ÖESSUM
Ö¾TTI OG STELST ÖVÅ ALLTAF TIL AÈ HORFA ¹ HANN OG
SJ¹ HVERNIG HR¾ÈILEGT GRENI ER RIFIÈ TIL GRUNNA
OG BREYTT Å DÕRINDIS DRAUMAHÒS N¾GJAN ER
ÖË TÎLUVERT BLENDIN ÖAR SEM ÁG ÖARF STÎÈUGT
AÈ SKIPTA UM STÎÈ ÖEGAR Ö¹TTASTJËRNANDINN
¾PIR ¹ ¹HORFENDUR SMIÈI OG SAMSTARFSMENN Å
GEGNUM GJALLARHORN
¶ËTT ÁG TELJI MANNINUM ALLT TIL FOR¹TTU ¹
4YGERT "URTON 0ENNINGTON SÁR NOKKUÈ MERKI
LEGA SÎGU ¶AÈ KEMUR EKKI ¹ ËVART AÈ HANN
ÖËTTI ËSTÕRIL¹TT BARN 3AUTJ¹N ¹RA VAR HANN
GREINDUR OFVIRKUR MEÈ ATHYGLISBREST EN HANN
ER Å DAG TALSMAÈUR SAMTAKA FYRIR Ö¹ RÎSKUN

T



Þessi þarf ekki gjallarhorn
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 )NTER -ILAN 2OMA BEINT
 ,IVERPOOL %VERTON FR¹ FEB
 -AN #ITY 2EADING FR¹ FEB
 $AGSKR¹RLOK

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

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

– Vel lesið

*Gallup maí 2006
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Å TVEIMUR HLUTUM SEM SEGIR ¹
EINSTAKLEGA AÈGENGILEGAN OG
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"EIN ÒTSENDING FR¹ SJ¹LFUM 3UPER
"OWL ÒRSLITALEIKNUM Å .&, DEILDINNI
Å AMERÅSKUM FËTBOLTA ¶ESSI LEIKUR ER
¹ MEÈAL ALLRA ST¾RSTU SJËNVARPSVIÈ
BURÈA Å "ANDARÅKJUNUM ¹R HVERT !È
ÖESSU SINNI ERU ÖAÈ #HICAGO "EARS OG
)NDIANAPOLIS #OLTS SEM LEIKA TIL ÒRSLITA
EN Å "ANDARÅKJUNUM MUN FËLK VERA
LÅMT FYRIR FRAMAN SJËNVARPSSKJ¹INN OG
FYLGIST MEÈ
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#LASSIC "EIN ÒTSENDING FR¹ LOKADEGI $UBAI
$ESERT #LASSIC MËTSINS ¹ EVRËPSKU MËTARÎÈ
INNI Å GOLFI  MEÈAL KEPPENDA Å MËTINU ERU
%RNIE %LS #OLIN -ONTGOMERIE 3ERGIO 'AR
CIA ,EE 7ESTWOOD 4HOMAS "JORN OG 0AUL
#ASEY SEM HËF TÅMABILIÈ MEÈ L¹TUM

 3P¾NSKI BOLTINN E
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK 3EVILLA OG 2EAL 3OCIEDAD

 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK 2EAL -ADRID OG ,EVANTE

 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK /SASUNA OG "ARCELONA
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Fullur af trú en laus við hjátrú
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
!LLT ÖAÈ BESTA &ARIÈ AÈ BIRTA AF
DEGI OG LÅFIÈ ER GOTT

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTUR
INN
 ENGAN SLÅKAN

!UGNLITUR
&YNDIN SPURNING c "L¹GR¾NN
EF ÖAÈ SEGIR EITTHVAÈ

5PP¹HALDSMATUR
!LLT SEM MAMMA MÅN ELDAR

(ELSTI KOSTUR
¡G ER HJARTAHLÕR N¹UNGI 3VO ER
MÁR SAGT

&ALLEGASTI STAÈUR
¥SAFJARÈARDJÒP

(ELSTA AFREK
3TOFNUN 6ESTURPORTS

I0OD EÈA GEISLASPILARI
-P SPILARI

-ESTU VONBRIGÈIN
¥SLAND $ANMÎRK

(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
"ÎRNIN VINIRNIR OG VINNAN

(VER ER DRAUMURINN
!È LIFA Å S¹TT VIÈ SJ¹LFAN MIG
OG AÈRA

3TARF
,EIKARI SEM F¾ST VIÈ SKRIFTIR
&JÎLSKYLDUHAGIR
%INHLEYPUR TVEGGJA BARNA FAÈIR

...fær Ómar Ragnarsson, sem
tekur fyrsta hlutverki sínu á
sviði í 38 ár af þvílíkri alvöru að
hann snýr útgrátinn heim af
æfingum.

²THLUTAÈ VAR ÒR LAUNASJËÈI 2ITHÎF
UNDASAMBANDSINS ¹ DÎGUNUM OG
ERU MARGIR SP¾LDIR YFIR AÈ KOMAST
EKKI ¹ RITLAUN Å ¹R "ARLËMURINN ER
HINS VEGAR EKKI BUNDINN VIÈ Ö¹ SEM
EKKERT FENGU ÖVÅ SUMIR LAUNÖEG
ANNA TELJA SIG EKKI HAFA FENGIÈ
NËG 2ÒNAR (ELGI 6IGNISSON ER Å
ÖEIRRA FLOKKI EN HANN FÁKK RITLAUN Å
H¹LFT ¹R  HEIMASÅÈU FORLAGS SÅNS
'R¾NA HÒSSINS SKRIFAR 2ÒNAR (ELGI
MEÈAL ANNARS AÈ SÁR bcVIRÈIST ¾TLA
AÈ GANGA ILLA AÈ KOMAST UPP ÒR
ÖEIM FLOKKI ¶AÈ ER
SAMA HVAÈ SUMIR
HAMAST SKIPTIR
ENGU ÖËTT ÖEIR
GEFI ÒT ÖRJ¹R B¾KUR
SAMA ¹RIÈ SEM
ALLAR F¹ J¹KV¾ÈA
UMSÎGN EÈA HLJËTI
TVENN VERÈLAUN
ALLTAF KEMUR SAMI
M¹NAÈAFJÎLDINN
UPP ÒR UMSLAG
INU EINS OG
ÖAÈ SÁ EITTHVERT
N¹TTÒRULÎGM¹Lm
5MKVARTANIR 2ÒNARS (ELGA ERU Å
SJ¹LFU SÁR EKKI Å FR¹SÎGUR F¾RANDI
NEMA FYRIR Ö¾R SAKIR AÈ HANN ER
VARAFORMAÈUR 2ITHÎFUNDASAM
BANDS ¥SLANDS &ARA Ö¹ V¾NTANLEGA
FYRIR LÅTIÈ BRIGSLYRÈI
RMANNS 2EYN
ISSONAR VINN
JETTUJARLS EN
HANN SAGÈI SIG
ÒR SAMBANDINU ¹
DÎGUNUM OG ¹TALDI
STJËRN ÖESS FYRIR
ËEÈLILEG AFSKIPTI AF
ÒTHLUTUNUM
RITLAUNA
BS
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 $EEP 0URPLE OG 5RIAH (EEP
 «MAR 2AGNARSSON
 *ËN $IÈRIK *ËNSSON

%RTU HJ¹TRÒARFULLUR
¡G ER FULLUR AF TRÒ

(VER ER FYNDNASTURFYNDN
UST
.ÅNA $ÎGG GÒSTA %VA ¹ SÅNA
SPRETTI LÅKA
(VAÈ FER MEST Å TAUG
ARNAR ¹ ÖÁR
(ROKI OG HLEYPI
DËMAR
(VAÈ ER MIKIL
V¾GAST
4ËMAS OG 3TEF
ANÅA !RNA



(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È STRAUJA ER MASSA LEIÈINLEGT
¡G GENG LÅTIÈ Å SKYRTUM
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

(VAÈAN ERTU
!F 6ESTFJÎRÈUM OG STOLTUR AF ÖVÅ

(ELSTI VEIKLEIKI
-EÈVIRKNI
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'REIDDI  ÖÒSUND KRËN
UR FYRIR KAFFISTOFUÒTVARP
„Það er mikið óréttlæti í þessari
gjaldtöku og ég mun grípa til
aðgerða. Hvað það verður skal
hins vegar ósagt látið,“ segir Einar
Hallgrímsson, verslunareigandi í
Vestmannaeyjum. Dómur féll
nýverið í Héraðsdómi Suðurlands
þar sem Einari var gert að greiða
hundrað og fimmtíu þúsund krónur í málskostnað vegna máls sem
STEF höfðaði á hendur honum
vegna ógreiddra krafna. „Já, það
er dýrt að hafa útvarp inni á kaffistofunni sem helst aldrei er kveikt
á,“ bætir Einar við en samkvæmt
dómnum þótti sýnt að tónlist frá
útvarpinu hljómaði um verslunina. Og fyrir það skyldi greiða.
Einar segir að njósnarar frá STEFi
hafi komið í búðina en telur að
þeir hefðu varla getað gert greinarmun á því hvort tónlistin hafi
hljómað frá íbúð fyrir ofan eða
innan úr versluninni.
Eftir því sem Fréttablaðið
kemst næst var verslunin fyrst
athuguð árið 2003 en þá hljómaði
engin tónlist. Árið 2004 ómaði
músík um búðina og sendi STEF
þá reikning vegna flutnings á
opinberum stað. Einar greiddi
þann reikning ekki og stóð fastur
við sitt. Skipti engu þótt verslunin
væri athuguð næstu tvö ár og
reikningar sendir frá STEFi. Tónlistin væri frá útvarpi sem hugsað
væri eingöngu fyrir starfsfólk. Og
þar að auki væri það staðsett inni
á lokaðri kaffistofu. „Ég vildi ekki
láta svína svona á mér,“ segir
Einar en ekki er hægt að skjóta
málinu til æðra dómstigs. „Þetta
er svona svipað eins og að fara út
á árabát, veiða tvo þorska en þurfa
síðan að greiða fyrir tonn af þorskkvóta,“ segir Einar.
Að sögn Gunnars Stefánssonar,
innheimtu- og markaðsstjóra

-!2'2¡4 ¥2)3 /' ²46!20)¨ '«¨! $ËMNUM ÖËTTI SÕNT AÈ Å VERSLUNINNI HEFÈI VERIÈ

LEIKIN TËNLIST ¹ OPINBERUM VETTVANGI OG FYRIR ÖAÈ SKYLDI GREIÈA

STEFs, kemur skýrt fram í dómnum að tónlist hafi ómað um verslunina. Farið hafi verið í vettvangsferð og þar hafi dómari heyrt
tónlist skýrt og greinilega þrátt
fyrir að útvarpið hefði verið lágt
stillt. Niðurstaðan væri því augljós. „Og kaffistofan er nú ekki
merkilegri en svo að hún er afgirt
með rimlahurð,“ segir Gunnar og
gefur lítið fyrir þær skýringar að
útvarpið hafi verið hugsað eingöngu fyrir starfsfólk. „Við gerum
ekki upp á milli manna í þessum
efnum. Verslunareigandi sem segist bara hlusta á tónlist fyrir sjálfan sig en hún hljómar um búðina
þarf að borga alveg eins og verslunareigandi sem kýs að skreyta
búðina sína með tónlist,“ segir

&2¡44!",!¨)¨*«(!.. ).')

Gunnar. „Og það skiptir engu máli
hvort græjurnar séu góðar eða
ekki. Ef tónlist hljómar á opinberum stöðum
þá á að
greiða fyrir
hana samkvæmt
lögum,“
segir Gunnar.
FGG

)NGA ,IND +ARLSDËTTIR TEKUR SÁR
STÎÈU Å NÕJU ¥SLANDI Å DAG ¹ MORGUN
-IKLAR VANGAVELTUR HAFA VERIÈ UM
HVAÈ )NGA ,IND MYNDI TAKA SÁR FYRIR
HENDUR EFTIR AÈ HÒN SAGÈI ËV¾NT
UPP STÎRFUM HJ¹ HINNI S¹LUGU
FRÁTTASTÎÈ .&3 3JËNVARPSKONAN
LÁT Ö¹ HAFA EFTIR SÁR AÈ HÒN V¾RI
EKKI S¹TT VIÈ ÖRËUN M¹LA HJ¹ 
MIÈLUM EN ÖAÈ HEFUR AUGLJËS
LEGA BREYST %INS OG KOMIÈ HEFUR
FRAM MUN ¥SLAND Å DAG
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Löng nótt framundan hjá mörgum
„Við ætlum að hittast nokkrir á
Players og horfa á leikinn,“ segir
Brynjar Freyr Halldórsson, einn
fárra Íslendinga sem hafa tekið ástfóstri við bandaríska fótboltann, en
í nótt verður hinn árlegi Super
Bowl. Um er að ræða stærsta
íþróttaviðburðinn þar vestra en að
þessu sinni eigast við Chicago Bears
og Indianapolis Colts í Miami. Billy
Joel syngur þjóðsönginn og sjálfur
Prince spilar í hálfleik.
Ameríski ruðningurinn er álíka
vel þekktur hér á Íslandi og handbolti í Bandaríkjunum. Áhugamenn
um íþróttina hér á landi hafa hins
vegar komið sér upp spjallsvæði á
netinu þar sem þeir ræða framvindu mála. „Eflaust er þetta vegna
þess að fólk á erfitt með að skilja
reglurnar. Og svo er erfitt að reyna
að finna sér eitthvert lið til að halda
með,“ segir Brynjar sem sjálfur féll
fyrir íþróttinni árið 2004 þegar
hann sá leik New York Giants og
Minnesota Vikings. „Ég hef haldið

með New York síðan þá. Liðið er
umdeilt en var spáð mikilli velgengni í ár. Lenti hins vegar í
meiðsla- og þjálfaravandræðum,“ segir hann.
Brynjar segir ómögulegt
að spá fyrir um hvort Birnirnir frá Chicago eða
Colts beri sigur úr
býtum. Þar vegur
eflaust
þyngst
frammistaða leikstjórnanda Colts, Peyton
Manning. „Hann hefur verið
valinn besti leikmaður deildarinnar undanfarin tvö ár en ekki
náð að sýna sitt rétta ljós í
úrslitakeppninni. Því eru
margir sem spá því að
þetta sé árið hans,“ segir
Brynjar.
FGG
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ÖVÅ AÈ ÖETTA VERÈI ¹RIÈ SEM
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MD30202
40” Medion LCD veggsjónvarp

HD ready

Upplausn fyrir næstu kynslóðir Blueray eða HD-DVD spilara

HDMI tengi

Tengi fyrir næstu kynslóðar Blueray eða HD-DVD spilara

Skerpa 1:1200

Svartur er dekkri og hvítur er bjartari

2 Móttakarar

Fylgstu með 2 stöðvum í einu með mynd í mynd

Svartími 8ms

Myndin flöktir ekki og íþróttir komast vel til skila

DVI tengi

Notaðu sjónvarpið serm 40” tölvuskjá

;NA<?6

7.086

7.086
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

<HBHÏB>
GSM SAMSUNG SGH-X160
Dual-Band GSM 900/1800
Þyngd 77 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
3,5 klst. í tali og 360 klst. í bið

9.999

15.799
*Vaxtalaust

<HBHÏB>

GSM SAMSUNG SGH-X680
Tri-Band GSM 900/1800/1900
Þyngd 80 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Skjár utan á síma (96x96 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
3 klst. í tali og 250 klst. í bið
VGA myndavél 640x480
- hreyfimyndataka

189.588
Staðgreitt

12 mán.

<HBHÏB>

GSM SONYERICSSON K510i
GSM kerfi: Tri-Band 900/1800/1900
Þyngd: 90 grömm
Taltími allt að 6 klst.
Biðtími allt að 360 klst.
Skjár: 256 þús. lita TFT skjár

23.988

18.988

1.999
* Vaxtalaust 12 mán.

23.988
Staðgreitt
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CANON EOS 400D BUNDLE
Arftaki vinsælustu D-SLR myndavélar í heimi

10 megapixlar "CÅii)%%9
Nýr fókusbúnaður "CÅii)%%9
9 punkta autófókus "CÅii)%%9
Rykvörn á myndflögu "CÅii)%%9
55-200mm EF linsa ";na\^g
18-55mm EF-S linsa

8.9
Myndflokkunarkerfi

EgZciVg"h`VccVg"a_hg^iVg

";na\^g

Batterígrip (lóðrétt grip) ";na\^g

13.999

17. 999

Canon Pixma 180
Prentari - Skanni - Ljósritunarvél

13.999 167.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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STOKKHÓLMUR
OG GAUTABORG
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Stokkhólmur

fyrradag hlustaði ég loks á
þrjú Eurovisionlaganna í ár í
heild sinni. Þau voru leikin í sjónvarpinu, flutt af Friðriki Ómari,
Jónsa og Eiríki Haukssyni. Nú
hef ég, eftir að hafa brætt þetta
með mér alllengi, myndað mér þá
skoðun að ekki sé enn fullreynt
með Eirík Hauksson í Eurovision
og að hyggilegast væri því að
senda hann. Hyggst ég nú rökstyðja þetta álit mitt.

Sumir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu.

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.
Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir
seinþreytta.
Aðeins 20 mínútna ferð til Benidorm.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.
Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar
þér bara með höndunum – og brosinu.
Allir verða listamenn í París. Taktu með þér
trönurnar og stílabókina.
Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan,
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.
Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

H o l l a n d

&9234 og fremst er það auðvitað

testósterónið sem vinnur mig á
band Eiríks. Þannig eru þeir Friðrik og Jónsi til dæmis báðir
afbragðssöngvarar, en það verður að segjast eins og er að sviðsframkoma þess fyrrnefnda er
hálftestósteronsnauð
og
hjá
Jónsa er eiginlega eins og karlmennskan hafi mest farið í upphandleggsvöðvana og skorti því
svolítið í útgeislunina. Nú er ég
ekki að halda því fram að testósteron og karlmennska séu nauðsynleg til neins, en með það í
huga hvaða hópur karla virðist
einkum heillast af þessari keppni
tel ég þó ekki fráleitt að prófa að
veðja á þetta svona einu sinni og
sjá hvað gerist. Við höfum engu
að tapa.

Ku'damm, Friedrichstrasse og KaDeWe fyrir þá sem
vilja versla.
Jiddískt kabarett-pönk, kjarnorkuknúin danstónlist
og bæheimskur polki fyrir dansfíflin.

Skemmtilegar verslunargötur þegar þú hefur
fengið nóg af bakstrinum.

Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk.
Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?

Þýska sögusafnið, Pergamon-safnið, Checkpoint
Charlie, Altes Museum, Gemäldegalerie og 165
önnur söfn.

Costa Blanca ströndin er 200 km löng.

Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Arkitektúr sem fær þig til að horfa upp, niður, til
hægri og vinstri. Eða öfugt.

Gautaborg

Plasmaskjár og nudd? Eða bara þægilegt rúm í
hreinu herbergi? Hótel við allra hæfi.

90 mínútna akstur til Valencia og u.þ.b. 5 klst. til
Barcelona.
Afþreying fyrir alla fjölskylduna, sundlaugar,
skemmti- og dýragarðar og golfvellir.
Una Paloma Blanca... Vertu frjáls eins og fuglinn og
skipuleggðu sólarferðina sjálfur.
Tilvalið að fá sér bílaleigubíl og skoða sig um, enda
nóg að sjá.

Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og
tónlist.

Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni
og skelltu þér svo á safn.

Borg þar sem gamlir tímar og nýir mætast.
Og auðvitað austrið og vestrið.

Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan,
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem
hugurinn girnist.

N o r e g u r

www.icelandexpress.is/afangastadir
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Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.
Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig
og hina til að hlusta.
Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn
borgarinnar, Museum Kempenland.
Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og
Dommelstraat iða af mannlífi.
Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km
til Amsterdam.
Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Ráfandi páfuglar, Una
Paloma Blanca, kjötbollur og
kóngafólk, skíðastökkpallur
í miðri borg, Carnaby Street,
sólstólar og vindsængur,
Móna Lísa, jiddískt kabarettpönk, legókonur...

ÓSLÓ
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Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá
veistu líka að þú ert í miðbænum.
Akershus höllina og virkið verða allir að skoða.
Akersbryggja er með allar flottu búðirnar.
Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á
beinunum.
Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í
miðri borg!
Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju.
Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta
er allt að finna í Ósló.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.
Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.
Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af
reiðhjólabrautum.

%)2¥+52 Hauksson er nefnilega

að mínu mati mesti núlifandi töffari þjóðarinnar. Hann er svo töff
að hann getur talað norsku án
þess að missa kúlið. Hann er eini
maðurinn sem ég veit til þess að
geti það. Alla vega hefur engum
Norðmanni tekist þetta enn þá,
að því er ég best veit. Hvers
vegna haldið þið að Morten Harket, söngvari A-ha, hafi talað ensku
þegar hann kom hingað? Af því
að norska er svo töff tungumál?

Ein af mest spennandi borgum heims.

Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki
of köld. Passleg.
Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti
staðurinn fyrir þig.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða og Iceland Express
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir þrettán og því um
að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst. Nánari upplýsingar
um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir

Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur
pakkinn.
Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

D a n m ö r k
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Kaupmannahöfn
og Billund

LONDON

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN
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Hauksson getur sungið jólalög og verið töff. Það leikur
enginn eftir. Ég er jafnvel ekki
frá því að hann gæti sungið jólalög á norsku og samt verið töff,
en reyndar gæti mér skjátlast
hvað það varðar. En nú hefur
hann semsagt sýnt að hann getur
tekið þátt í forkeppni Eurovision
og samt verið töff. Þetta hefur
öðrum mistekist til þessa.

¡'

efast því ekki um að Eiríkur
héldi kúlinu á sviðinu í Helsinki.
Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að hann dúkki upp með
svuntu eða í allt of stórum fermingarfötum sem búið er að rífa
ermarnar af. Um sigurlíkur þarf
hvort sem er ekki að fjölyrða,
þær eru auðvitað engar. Dæmin
sanna að það besta sem við getum
vonast eftir er að komast þokkalega klakklaust frá þessu.

6)¨ erum örugg með Eirík!
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Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni,
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur.
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.
Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr,
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.
London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.
Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.
British Museum, Tate söfnin, Imperial War
Museum, The Natural History and Science
Museums o.fl.
Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat.
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt,
argentískt eða... nígerískt?
Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street,
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court Road,
Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.
Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.
Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.
Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist,
drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.

Frankfurt Hahn
Fegurð svæðisins í grennd fær mann til að bresta í söng.
Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för.
Hinir fögru dalir Mósel, Rínar og Nahe skammt
undan. Vínrækt, kastalar, Eifel-park, fornar minjar
og heilsulindir.
Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi.
Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn
meginlandsins.
Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu.
Blómaeyjan Mainau er undursamlegt og þar
finnurðu páfugla ráfandi um í blómabreiðunum.
Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem
áfangastaður fyrir skíðafólk.

UR!

Hefurðu komið til Sviss? Það verða nefnilega allir
að fara einhvern tímann til Sviss.
Og þeir sem fara til Sviss geta ekki sleppt því að
fara til Basel, svo mikið er víst.
Basel, Basel, Basel. Grossbasel, Kleinbasel - og allt
þar á milli.
Svissneskir ostar, svissneskar klukkur, svissneskir
hnífar. Í Basel er allt mjög svissneskt.
Verslaðu, slakaðu á, keyrðu um, borðaðu, horfðu á
talsetta mynd í sjónvarpinu.
Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.
Það er ekki á allra vörum, en stærsti dýragarður
Sviss er einmitt í Basel.
Svo er maður ekki nema örskotsstund að skreppa
yfir í einn kaldan í Þýskalandi, nú eða eitt rautt í
Frakklandi.

ÞEIR FY
BESTA VRSTU FÁ
BÓKAÐU ERÐIÐ!

Láttu ekki ljúga að þér. Sviss er allt annað en
hlutlaust.

www.ice
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