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Samfylking og Vinstri græn
gætu myndað ríkisstjórn
Samanlagt fylgi Samfylkingar og Vinstri grænna er 51,6 prósent, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins, og fengju flokkarnir 33 þingmenn af 63. Framsóknarflokkurinn er í sögulegri lægð.
3+/¨!.!+®..5. Nú segjast 27,9
prósent myndu kjósa Samfylkingu,
samkvæmt nýrri skoðanakönnun
Fréttablaðsins, og fengi flokkurinn
því átján þingmenn kjörna. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
flokksins, segir könnunina sýna að
flokkurinn sé á réttri leið. „Þetta
eru auðvitað merkilegar niðurstöður hvað varðar að Samfylkingin og
VG eru með meirihluta. Þetta sýnir
þann möguleika að tveggja flokka
ríkisstjórn án þátttöku Sjálfstæðisflokksins gæti orðið að veruleika.
Þetta yrði söguleg niðurstaða.“
23,7 prósent segjast nú myndu
kjósa Vinstri græn, og fengi flokkurinn því fimmtán þingmenn
kjörna. Steingrímur J. Sigfússon,
formaður Vinstri grænna, segir
mestu tíðindi könnunarinnar vera
að Framsóknarflokkurinn sé hruninn og að Vinstri græn mælist með
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stöðugt fylgi á milli 19 og 23 prósenta. „Þetta staðfestir áfram
gríðarlega sókn okkar flokks og ef
ríkisstjórnin félli væri það vegna

kosningasigurs Vinstri grænna.
Nú er að fylgja eftir þessari
sókn.“
Fylgi Framsóknarflokks hefur
ekki áður mælst minna, en nú segjast 3,9 prósent myndu kjósa flokkinn og fengi hann því tvo þingmenn
kjörna. Sæunn Stefánsdóttir, ritari
Framsóknarflokksins, segir ljóst
að fyrstu viðbrögð við þessum
tölum séu að þetta yrði með öllu
óviðunandi
kosninganiðurstaða
fyrir Framsóknarflokkinn. „En
þessi niðurstaða er ekki í takt við
niðurstöðu skoðanakannana að
undanförnu. Tilfinning okkar er að
við séum að sækja í okkur veðrið
frekar en hitt og við sjáum sóknarfæri í þeim sem ekki hafa enn gert
upp hug sinn.“
Fylgi Sjálfstæðisflokks dalar
einnig aðeins frá síðustu könnunum. Nú segjast 36,8 prósent myndu

'EIR ¶ORSTEINSSON VAR
KOSINN FORMAÈUR +3¥
MEÈ ¹ÈUR ËSÁÈUM
YFIRBURÈUM %GGERT
-AGNÒSSON VAR
GERÈUR AÈ HEIÈ
URSFORSETA

Kona verður
rektor Harvard
(3+«,) Allt stefnir í að einn

virtasti háskóli heims, Harvard í
Bandaríkjunum, muni á næstunni skipa konu í embætti
rektors í fyrsta skipti í 371 árs
sögu skólans.
Drew Gilpin Faust, 59 ára
sérfræðingur í Þrælastríðinu og
fyrrverandi formaður Radcliffestofnunarinnar í Harvard,
verður í dag skipuð 28. rektor
skólans. Hún tekur við af
Lawrence Summers, sem vakti
mikla óánægju með yfirlýsingum sínum þess efnis að konur
réðu ekki við fræðimennsku.
Enginn kvenkyns kennari
starfaði við skólann fyrr en
1970. Árið 1975 voru afnumdir
kynjakvótar sem hindruðu
fjölgun kvenkyns nemenda. SGJ
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LANDINU .ORÈAUSTL¾G GOLA ÎRLÅTIÈ
HARÈARI VINDUR VIÈ SUÈURSTRÎNDINA
3ËLRÅKT EN ÖË SKÕJAÈ ¹ !USTURLANDI
OG VIÈ SUÈAUSTANVERT LANDIÈ M¹
BÒAST VIÈ SLYDDU EÈA SNJËKOMU
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið
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Bólusett gegn leghálskrabba
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kjósa flokkinn og fengi hann því 24
þingmenn kjörna.
„Á heildina litið er þetta ekkert
slæm útkoma fyrir okkur. Sagan
segir okkur að þessi staða Samfylkingarinnar og VG muni ekki haldast til vors,“ segir Arnbjörg Sveinsdóttir,
þingflokksformaður
Sjálfstæðisflokksins.
Fylgi Frjálslyndra dalar aðeins
frá síðustu könnun blaðsins og segjast nú 7,3 prósent myndu kjósa
hann, sem þýddi fjóra þingmenn
kjörna. Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, segir að miðað við nýjustu
kannanir sé fylgið greinilega að
þokast upp á við. „Það eru góðar
fréttir að við erum aftur á uppleið.
Við viljum skilyrðislaust ná tíu prósenta fylgi og stefnum ótrauð á það.
Þangað ætlum við okkur að ná.“

„Hugmyndina
verður að taka alvarlega og skoða
vel,“ segir Haraldur Briem sóttvarnarlæknir um nýjar hugmyndir um að hafin verði bólusetning
við algengri veiru sem getur valdið leghálskrabbameini.
Veiran, sem kölluð er papillomaveira, veldur kynfæravörtum, sem eru meðal algengustu
kynsjúkdóma veraldar. Haraldur
segir að hér á landi sé talið að um
helmingur allra kvenna smitist af
veirunni fyrir 25 ára aldur.
Frumubreytingar í leghálsi og

(%),"2)'¨)3-,

leghálskrabbamein geta komið
fyrst fram mörgum áratugum
eftir sýkingu. Krabbameinsfélagið hóf skipulega leit að leghálskrabbameini fyrir rúmum fjörutíu árum og hefur dauðsföllum
vegna þessa krabbameins fækkað mjög síðan.
Tilfellum veirusýkingarinnar
hefur fjölgað mikið á undanförnum árum, sérstaklega hjá 15–19
ára ungmennum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur vakið
athygli á þörf fyrir bólusetningar
gegn veirunni og hafa ríki í

Bandaríkjunum gert þær lögbundnar. Haraldur segir því brýnt
að hugmyndir um bólusetningar
við veirunni séu teknar til rækilegrar umfjöllunar hér á landi og
ræðir um mögulega framkvæmdir í nýjasta tölublaði Læknablaðsins.
„Þetta er mikið hagsmunamál
fyrir konur. Þótt ljóst sé að bólusetningarnar gætu verið kostnaðarsamar vonar maður að þær geti
leitt til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu síðar,“ segir Haraldur.
KDK
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¶JËÈH¹TÅÈARLUNDUR 3KËGR¾KTARFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR Å S¹RUM VEGNA FRAMKV¾MDA

Mikið rask á útivistarsvæði í Heiðmörk
5-(6%2&)3-, „Við urðum varir

Kári, er Röskva komin til að
vera?
b.¾STI ¹RATUGUR VERÈUR ¹RATUGUR
2ÎSKVU Å 3TÒDENTAR¹ÈIm
+¹RI (ËLMAR 2AGNARSSON ER EFSTI MAÈUR ¹
LISTA 2ÎSKVU SAMTAKA FÁLAGSHYGGJUFËLKS Å
(¹SKËLA ¥SLANDS SEM SIGRAÈI Å KOSNINGUM
TIL 3TÒDENTAR¹ÈS ¹ FIMMTUDAGINN ¥ FYRSTA
SKIPTI SÅÈAN ¹RIÈ  HEFUR 2ÎSKVA HREIN
AN MEIRIHLUTA Å 3TÒDENTAR¹ÈI

Lést í eldsvoða
í Stokkhólmi
Maðurinn sem lést í eldsvoða í
Svíþjóð aðfaranótt fimmtudags
hét Hlynur
Heiðberg
Konráðsson.
Hlynur var
33 ára
gamall,
fæddur 5.
mars 1973.
Hann lætur
eftir sig sex
(,9.52 (%)¨"%2' ára gamlan
+/.2¨33/.
son hér á
landi og íslenska unnustu sem
er búsett í Danmörku. Hlynur
var starfsmaður Iceland
Express og var staddur í
Svíþjóð vegna atvinnu sinnar.

&ORSETAKOSNINGAR 

Obama tilkynnir framboð
"!.$!2¥+). !0 Öldungadeildar-

þingmaðurinn Barack Obama
tilkynnti í gær að hann sæktist
eftir að vera forsetaframbjóðandi
demókrata í
kosningunum
2008.
Obama, sem
gæti orðið
fyrsti svarti
forseti Bandaríkjanna,
tilkynnti um
framboð sitt
"!2!#+ /"!-!
fyrir framan
¶INGMAÈURINN
þinghús
BÕÈUR SIG FRAM TIL
Illinois-ríkis,
FORSETA "ANDARÅKJ
þar sem
ANNA &2¡44!",!¨)¨!0
Abraham
Lincoln, fyrrverandi forseti
Bandaríkjanna, þjónaði í átta ár.
„Við getum byggt bjartsýnni
Ameríku,“ sagði Obama. „Þess
vegna tilkynni ég forsetaframboð
mitt í skugga hússins þar sem
Lincoln hvatti þingmenn til að
standa saman og berjast fyrir
sameiginlegum draumum og
vonum.“
SGJ

við það í gær að vörubílar troðfullir af trjám streymdu út úr Heiðmörkinni. Okkur var mjög brugðið
og þá kom í ljós að verið var að
grafa í sundur Þjóðhátíðarlundinn
sem byggður hefur verið upp með
söfnunarfé Reykvíkinga og í sjálfboðavinnu síðan 1974,“ segir Helgi
Gíslason, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur, um
framkvæmdir Kópavogsbæjar við
lagningu vatnsleiðslu í Heiðmörk.
Skógræktarfélagið
lét
stöðva
framkvæmdir þegar í ljós kom að
framkvæmdaleyfi var ekki fyrir
hendi.
Að sögn Helga hefur nokkrum

¶*«¨(4¥¨!2,5.$52 ¥ (%)¨-®2+ %KKI VAR UM AÈRA LEIÈ AÈ R¾ÈA EN Å GEGNUM

LUNDINN AÈ SÎGN VERKTAKA 6EL VERÈUR GENGIÈ FR¹ AÈ VERKI LOKNU

Klæðningar, segir að vissulega
fylgi svo stórri framkvæmd rask.
„Það verður síðan rætt um hvernig

Þrjár nefndir hafa
varað við siglingum
Tvær nefndir á vegum umhverfisráðherra og nefnd á vegum samgönguráðherra
hafa varað við hættum sem stafa af hefðbundinni siglingaleið flutningaskipa
við Suðvesturland. „Allt ríður á að vernda svæðið,“ segir í skýrslu frá 2004.
Bráðamengunarnefnd
umhverfisráðuneytisins
benti árið 1997 á að aðalsiglingaleið flutningaskipa til og frá landinu lægi yfir mikilvægustu hrygningarstöðvar nytjastofna sjávar
fyrir Suður- og Vesturlandi. Í
skýrslu nefndarinnar var varað
við afleiðingum mengunarslyss á
siglingaleiðinni. Það var einnig
niðurstaða nefndar samgönguráðherra sem skilaði skýrslu árið
2001 og norskrar sérfræðinefndar sem skilaði niðurstöðum árið
1999.
Vegna siglinga flutningaskipanna um hið viðkvæma hafsvæði
lagði nefndin til að ráðist yrði í
viðameiri gagnasöfnun á náttúrufarsþáttum og áhættumat. Í þeim
tilgangi stofnaði umhverfisráðherra nýja bráðamengunarnefnd
árið 1998 sem ákvað að ráðast í
gerð svokallaðs vákorts.
„Í vákortinu er þetta allt dregið saman og það fer alveg eftir
árstíma hvað áhrif mengunarslyss verða mikil. Ef um er að
ræða skip með mjög þykka olíu
sem lendir á viðkvæmasta tíma
þá getur þetta hreinlega orðið
skelfilegt,“ segir Davíð Egilson,
forstjóri
Umhverfisstofnunar.
„Hafa verður í huga að oft er vont
veður þegar slys verða og þá
brýtur hafrótið olíuna hratt niður
og skaðinn verður minni.“
„Hafsvæðið allt er einkar
mikilvægt fyrir þjóðarhag landsins og náttúrufar. Hér er um að
ræða viðkvæmt svæði sem allt
ríður á að verði verndað og dregið eins og kostur er úr líkum þess
að olíuóhapp verði á siglingaleiðinni,“ segir í skýrslu bráðameng®29'')3-,

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

verður staðið að gróðursetningu
trjáa að nýju í samstarfi við Skógræktarfélagið.“
SH¹
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H¾GT AÈ FJÎLGA SKÅÈADÎGUM Å 3K¹LAFELLI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

3NJËLEYSI VANDAM¹L

Snjóframleiðsla
í Skálfelli
3+¥¨) Borgarráð hefur samþykkt

að kanna hagkvæmni þess að
hefja snjóframleiðslu í Skálafelli.
Vegna snjóleysis hafa miklar
fjárfestingar skíðasvæðanna á
undanförnum árum nýst mun verr
en áætlanir gerðu ráð fyrir, en
með snjóframleiðslu er vonast til
að hægt sé að fjölga opnunardögum og um leið nýta fyrri fjárfestingar svæðanna betur.
Vatnsleysi í Bláfjöllum er
helsta hindrun framleiðslu þar, en
vonir standa til að aðstæður séu
betri í Skálafelli. Snjóframleiðsla
hefur verið reynd bæði í Hlíðarfjalli á Akureyri og í Böggvisstaðafjalli á Dalvík og gefið góða
raun.
TG
'/¨!&/33 ¶RJ¹R NEFNDIR STJËRNVALDA HAFA VARAÈ VIÈ H¾TTUM ¹ HEFÈBUNDINNI SIGLINGA

LEIÈ FLUTNINGASKIPA 5PPLÕSINGARNAR HAFA LEGIÈ FYRIR Å TÅU ¹R

unarnefndar umhverfisráðherra
frá 2004. Davíð sat í nefnd samgönguráðherra til að fjalla um
takmörkun siglinga við suðvesturströnd Íslands árið 1999 og
skilaði skýrslu árið 2001. „Ég var

Í vákortinu er þetta allt
dregið saman og það
fer alveg eftir árstíma hvað áhrif
mengunarslyss verða mikil.
$!6¥¨ %'),3/.
&/234*«2) 5-(6%2&)334/&.5.!2

því mjög fylgjandi að færa siglingaleið stóru skipanna og olíuskipa lengra frá landinu. Hins
vegar skildi ég þau sjónarmið að

menn öfluðu sér upplýsinga og
reynslu varðandi ytri leiðina og
færu í áhættumat á þeirri leið
áður en krafa yrði gerð um það.
Hitt er annað mál að mér hefur
þótt það taka allt of langan tíma,
enda vildum við að þeim rannsóknum yrði lokið árið 2004.“
Landhelgisgæslan hefur varað
við því að flutningaskip sigli þá
leið sem telst hefðbundin við Suðurog Vesturland. Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra sagði í viðtali
við Fréttablaðið að vel mætti vera
að taka hefði átt fyrr tillit til þeirra
upplýsinga sem liggja fyrir um
slysa- og mengunarhættu og það sé
brýnt nú þegar tillit er tekið til viðvarana Landhelgisgæslunnar.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

4VEIR MENN MEÈ E TÎFLUR

Eiturlyf á
Broadway
,®'2%',5-, Þrettán fíkniefna-

mál komu upp hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt
laugardagsins. Flest þeirra
komu upp á tónleikum sem
haldnir voru á Broadway. Að
sögn fíkniefnadeildar lögreglunnar var um neysluskammta að
ræða.
í fórum. Lögreglan stöðvaði
bíl tveggja karlmanna um
tvítugt og fannst talsvert af etöflum í bíl þeirra. Talið er að
töflurnar hafi verið ætlaðar til
sölu. Mennirnir voru yfirheyrðir
í gær.
IFV

'ÎGN UM HLERANIR G¾TU LEYNST Å SKJALASAFNI 0ËSTS OG SÅMA

Lyklakippur
sem rata
PI PAR • SÍA • 60890

(LERUNARGÎGN VORU BRENND Å POKA

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

tugum aspa sem eru tíu til tólf
metra háar og hundruðum minni
trjáa verið hent á haugana. „Við
vissum að leggja átti vatnsleiðslu í
Heiðmörk en ekki að um svo
gríðarlega framkvæmd væri að
ræða.“ Þarna vitnar Helgi til þess
að skurðurinn sem grafinn hefur
verið í gegnum lundinn er sex
metra djúpur þar sem hann er
dýpstur. Helgi hefur af því áhyggjur að framkvæmdirnar raski þessu
útivistarsvæði það mikið að það
verði ónothæft í sumar. „Þetta er
skásta svæðið sem við höfum til að
taka á móti fötluðu fólki og vonandi verður það í lagi.“
Karl Helgi Jónsson, verkstjóri

Sími: 591-3100 og www.atlantsolia.is

34*«2.3µ3,! Mjög lítið var skráð af
upplýsingum sem fengust með
hlerunum stjórnvalda á árunum
1949 til 1968. Í nýbirtri skýrslu svokallaðrar
kaldastríðsnefndar
kemur fram að gögnin hafi rúmast
í „hálfum svörtum plastpoka“ og að
öllum líkindum verið brennd í
nágrenni Reykjavíkur árið 1976.
Viðtöl við einstaklinga sem komu
að hlerunum benda til að rannsóknir sagnfræðinga hafi nú þegar leitt
fram í dagsljósið umfang og eðli
hlerananna.
Þagnarskyldu opinberra starfsmanna var aflétt vegna þeirra viðtala sem nefndin tók vegna hlerana
á árunum 1945 til 1991. Þetta þótti
nauðsynlegt til að fá yfirsýn yfir
hvernig verklagið var við hleranir,
bæði af hálfu lögreglustjórans í
Reykjavík og af hálfu Pósts og
síma. Nefndin tók viðtöl við á annan
tug einstaklinga. Kemur fram í

¶*«¨3+*!,!3!&. ¥3,!.$3 .EFNDIN

LEGGUR TIL AÈ STOFNAÈ VERÈI SÁRSTAKT
ÎRYGGISSKJALASAFN

skýrslunni að margir þeirra sem í
hlut áttu eru rosknir menn og báru
fyrir sig minnisleysi og vanheilsu.
Eins þykir sannað að þeir sem gerst
gætu varpað ljósi á málið séu nú
flestir látnir.
Helstu niðurstöður viðtalanna
eru þær að lögreglan hafi átt frum-

kvæðið að hlerunum í apríl 1951 og
1968. Ávallt var kveðinn upp dómsúrskurður sem heimilaði hleranir
áður en þær voru framkvæmdar,
og lögreglan gat á þessum tíma
ekki hlerað með þeim búnaði sem
hún hafði án atbeina starfsmanna
Pósts og síma. Talið er að frekari
upplýsingar um hverjir áttu frumkvæði að hlerunum geti leynst í
skjalasafni Pósts og síma sem varðveitt er á Þjóðskjalasafni Íslands.
Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að vegna þeirrar leyndar sem
hvíldi yfir hlerunum á téðu tímabili
hafi aðeins forstöðumaður Útlendingaeftirlitsins og lögreglustjóri
haft heildaryfirsýn yfir ferlið sem
viðhaft var við hleranir. Ekki telur
nefndin að neinn hafi verið ákærður eða handtekinn á grundvelli
hleranagagna, né að stjórnvöldum
erlendra ríkja hafi verið afhent slík
gögn eða þau afrituð.
SH

‘07 70 ÁR Á FLUGI
HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

STOKKHÓLMUR
AKUREYRI
BALTIMORE –
WASHINGTON
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

REYKJAVÍK

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

BARCELONA
MADRID

ALLT AÐ TVISVAR Á DAG Í SUMAR

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 36131 02/07

BOSTON
MÍN

BORG

MAGNÚS EÐVALD BJÖRNSSON
DOKTOR Í TÖLVUNARFRÆÐI

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

NÝI BÆKLINGURINN ER KOMINN ÚT

FLUG OG GISTING Í 3 NÆTUR FRÁ 54.900* KR.
FENWAY
„Þú ert ekki maður með mönnum nema að kíkja á Fenway sem er leikvangur hafnaboltaliðsins Boston
Red Sox. Þetta er einn elsti leikvangur Bandaríkjanna og er þess vegna lítill og frekar lúinn. Það gerir
hann þó bara þeim mun meira sjarmerandi. Pylsur og bjór eru það eina sem kokkurinn mælir með þar.“
+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Ferðaávísun gildir

*Á mann í tvíbýli á Copley Square Hotel *** í Boston 26.–29. apríl og 29. nóv.–2. des.
Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting.

W W W. I C E L A N D A I R . I S
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-ANSALSHRINGUR UPPR¾TTUR

"¹TUR VÁLARVANA ¹ HAFI ÒTI

Neyddi konur í
kynlífsþrælkun

Afi Aggi kominn til hafnar

"!.$!2¥+). !0 34 ára maður
játaði í gær að hafa rekið
vændishús í Oklahoma og Texas,
þar sem konur voru fluttar
nauðugar frá útlöndum til
kynlífsþrælkunar.
Maðurinn á yfir höfði sér
þrjátíu ára fangelsi fyrir þrjár
mismunandi ákærur. Vændishúsin
eru talin vera hluti af stærri
mansalshring sem teygir anga sína
til þrettán borga í Bandaríkjunum.
Konur voru fluttar til landsins í
hundraðatali og neyddar til samræðis við hátt í fjörutíu karlmenn
á dag. Konunum var meinað að
yfirgefa vændishúsið og voru
starfsmenn yfirleitt vopnaðir.
SGJ

"*®2'5. Afi Aggi EA-399, 36

tonna eikarbátur frá Dalvík, er
kominn til hafnar á Skagaströnd
en báturinn varð vélarvana
norður af Drangaskörðum á
Húnaflóa í fyrrnótt. Tveir menn
voru um borð og sakaði þá ekki.
Björgunarbáturinn Húnabjörg
sótti bátinn og gekk ferðin aftur í
land vel.
Bátsverjar voru á siglingu um
þrjúleytið um nóttina frá Dalvík
að Rifi á Snæfellsnesi þegar
bilunar varð vart. Húnabjörgin
var komin með bátinn í tog um
klukkan níu í gærmorgun eftir að
björgunarsveitarmenn höfðu
farið um borð.
SH¹

3+94452.!2 ¶2*2 !F TILEFNI SAMEININGAR TÅMARITANNA %IÈFAXA OG (ESTA VAR HESTUM

HLEYPT ¹ 4JÎRNINNI Å G¾R %NGU LÅKARA ER EN SKYTTURNAR ÖRJ¹R SÁU HÁR ¹ FERÈ TIL VARNAR
R¹ÈAMÎNNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR ÖË AÈ AUÈVITAÈ SÁ HÁR LEIKUR ¹ FERÈ B¾ÈI HJ¹ HEST
UM OG KNÎPUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Framsókn aldrei minni
-«4-,) ¥ *%2²3!,%- 'ÎMUL KONA FER
FYRIR HËPI MËTM¾LENDA VIÈ HELGAN REIT
MÒSLIMA
&2¡44!",!¨)¨!0

«EIRÈIR Å *ERÒSALEM

Mótmæla byggingu á helgireit
¥32!%, !0 Palestínsk ungmenni

köstuðu grjóti að ísraelskum
lögreglumönnum og rútu
kanadískra ferðamanna í
mótmælaskyni vegna framkvæmda Ísraelsmanna á helgum
reit múslima.
Óeirðirnar brutust út eftir að
ísraelskar lögreglusveitir réðust
inn í umdeilt hverfi í Jerúsalem
og notuðu táragas til að dreifa
múslimum sem mótmæltu
framkvæmdunum eftir bænastund á föstudag.
Mótmæli brutust einnig út í
Betlehem og Hebron og voru um
þrjátíu Palestínumenn handteknir
og þurftu nokkrir aðhlynningu
vegna gaseitrunar.
SGJ

,®'2%',5-,
&ÁKK HEILAHRISTING
+ONA DATT AF HESTBAKI ¹ "LIKASTAÈA
NESI Å -OSFELLSB¾ Å G¾R OG VAR FLUTT ¹
SLYSADEILD (ÒN FÁKK HEILAHRISTING OG
¹VERKA ¹ ANDLITI (J¹LMUR SEM KONAN
VAR MEÈ KOM AÈ SÎGN LÎGREGLUNNAR Å
VEG FYRIR AÈ EKKI FËR VERR

',5$µ2
2¹NDÕRUM P¹FAGAUKI STOLIÈ
 ÖÒSUND KRËNA 3UN #ONOR
P¹FAGAUKI VAR STOLIÈ AF FUGLASÕNINGU
Å "LËMAVALI Å 3KÒTUVOGI ¹ FÎSTUDAG
&UGLINN ER V¾NGSTÕFÈUR OG ÖVÅ LJËST
AÈ HANN HEFUR EKKI FLOGIÈ BURT ¶EIR
SEM HAFA UPPLÕSINGAR UM FUGLINN
ERU BEÈNIR UM AÈ HRINGJA Å 'UNNAR
6ILHELM Å SÅMA  

Samfylking og Vinstri græn bæta við sig fylgi frá síðustu könnun, samkvæmt nýjustu könnun Fréttablaðsins. Saman myndu flokkarnir fá 33 þingmenn og þar með meirihluta á þingi. Fylgi Framsóknarflokks
hefur ekki mælst minna en nú, tæp fjögur prósent. Fylgi Sjálfstæðisflokks og Frjálslynda flokksins dalar.
Eftir að hafa
mælst með rúmlega 21 prósents
fylgi í síðustu könnun Fréttablaðsins mælist Samfylkingin nú með
27,9 prósenta fylgi. Stuðningur við
flokkinn eykst því um tæp sjö prósentustig á milli kannana. Samkvæmt því myndi flokkurinn fá
átján þingmenn kjörna, tveimur
færri en í síðustu kosningum
þegar flokkurinn fékk 30,9 prósent atkvæða.
Mest er fylgið meðal kvenna,
en 30,9 prósent þeirra kvenna sem
gáfu upp hvaða flokk þær myndu
kjósa sögðust myndu kjósa Samfylkingu, en 25,5 prósent karla. Þá
segjast 26,2 prósent íbúa landsbyggðarinnar sem afstöðu tóku
myndu kjósa flokkinn, en 28,9 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.
Vinstri græn bæta einnig nokkuð við sig frá síðustu könnun blaðsins, eða 4,3 prósentustigum. Nú
segjast 23,7 prósent þeirra sem
afstöðu tóku myndu kjósa Vinstri
græn og myndi flokkurinn samkvæmt því fá fimmtán þingmenn
kjörna. Þetta þýðir að möguleiki er
á tveggja flokka ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna með
33 þingmönnum af 63.
Í síðustu þingkosningum hlutu
Vinstri græn 8,8 prósent atkvæða
og fimm þingmenn. Miðað við
þessa skoðanakönnun myndi flokkurinn því þrefalda stærð sína, eða
bæta við sig tíu þingmönnum.
Mest er fylgi Vinstri grænna
meðal kvenna; 27,7 prósent þeirra
sem afstöðu tóku sögðust myndu
kjósa flokkinn en 20,6 prósent
karla. Þá sögðust 25,9 prósent
kjósenda á höfuðborgarsvæðinu
myndu kjósa Vinstri græn, en 20,3
prósent íbúa á landsbyggðinni.
Fylgi
Framsóknarflokksins
hefur aldrei mælst minni í skoð-

3+/¨!.!+®..5.

anakönnunum Fréttablaðsins og
segjast nú 3,9 prósent þeirra sem
afstöðu tóku myndu kjósa flokkinn. Samkvæmt því myndi Framsóknarflokkurinn fá tvo menn
kjörna. Líklegast yrði að þeir tveir
kæmu frá landsbyggðarkjördæmum, því 7,6 prósent íbúa landsbyggðarinnar sem tóku afstöðu
sögðust myndu kjósa Framsóknarflokkinn, en einungis 1,5 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Því minnkar stuðningur við flokkinn á höfuðborgarsvæðinu um 5,2
prósentustig frá síðustu könnun
blaðsins. Þá segjast 4,2 prósent
kvenna myndu kjósa Framsóknarflokkinn og 3,6 prósent karla.
17,7 prósent kusu flokkinn í síðustu alþingiskosningum og fékk
flokkurinn þá tólf þingmenn
kjörna. Miðað við þessa könnun
myndi flokkurinn þá missa tíu
þingmenn.
Þá er fylgi Sjálfstæðisflokksins
nokkuð minna en hefur verið í
skoðanakönnunum og segjast nú
36,8 prósent myndu kjósa flokkinn. Fylgi Sjálfstæðisflokksins
hefur ekki mælst minna í könnunum Fréttablaðsins síðan í maí
2005. 42,5 prósent karla segjast
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn,
sem er svipað og í síðustu könnun
blaðsins. Hins vegar segjast nú
29,3 prósent kvenna myndu kjósa
Sjálfstæðisflokkinn, sem er 7,2
prósentustigum minna en í síðustu
könnun blaðsins. Fylgi flokkins er
svipað á höfuðborgarsvæðinu og á
landsbyggðinni. Á höfuðborgarsvæðinu segjast 37,2 prósent
þeirra sem afstöðu tóku myndu
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, en 36,0
prósent íbúa landsbyggðarinnar.
Sjálfstæðisflokkurinn
hlaut
33,7 prósent atkvæða í síðustu
þingkosningum og fékk 22 þing-

&9,') 34*«2.-,!&,/++!..! &2 !,¶).')3+/3.).'53AMKV¾MT KÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS
34¨)3&,/++52

 





 

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 


 
 


 

 
&2*,3,9.$)
 
 
 
&,/++52)..
KOSN                   
                  

menn kjörna. Flokkurinn bætir
því við sig tveimur þingmönnum á
milli kosninga.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarinnar er samkvæmt þessu 40,7 prósent og hefur ekki verið minna
síðan í maí 2004. Flokkarnir tveir
fengju 26 þingmenn kjörna og því
myndi ríkisstjórnin ekki halda
velli.
Fylgi Frjálslynda flokksins
dalar aðeins frá því sem verið hefur
í könnunum blaðsins. Nú segjast
7,3 prósent þeirra sem afstöðu tóku
myndu kjósa Frjálslynda, en í síðustu könnun sögðust 10,0 prósent
myndu kjósa flokkinn. Um 9,9 prósent íbúa á landsbyggðinni, segjast
myndu kjósa flokkinn, en 5,6 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Þá segjast 7,7 prósent karla myndu
kjósa Frjálslynda, en 6,8 prósent
kvenna.
Frjálsyndi flokurinn hlaut fjóra
þingmenn í síðustu kosningum
með 8,8 prósent atkvæða. Flokkurinn myndi því ekki bæta við sig
þingmanni, en eftir að einn yfirgaf flokkinn og tveir bættust við,
myndu Frjálslyndir tapa þingmanni miðað við það sem nú er.
Hringt var í 800 kjósendur
laugardaginn 10. febrúar og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og
hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var „Hvaða lista myndir þú
kjósa ef gengið yrði til þingkosninga nú?“. 54,8 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS
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'REIN LAGAPRËFESSORSINS 2ËBERTS 2AGNARS 3PANË Å 4ÅMARITI LÎGFR¾ÈINGA

(AFÈI SAMBAND VIÈ EIGANDA

Ekki unnin fyrir olíuforstjóra

Lögga keyrði
jeppa á vélsleða

$«-3-, Grein lagaprófessorsins

Þekkir þú einhvern sem er
háður netspilunartölvuleik?
*
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Tekur þú mark á skoðanakönnunum fjölmiðla?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

Róberts Ragnars Spanó, sem birtist í Tímariti lögfræðinga og fjallar
meðal annars um hvort heimilt sé
að refsa einstaklingum fyrir brot á
samkeppnislögum, barst Helga
Magnúsi Gunnarssyni saksóknara
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra frá lögmanni Kristins
Björnssonar, Ragnari H. Hall,
nokkrum vikum áður en hún birtist
í tímaritinu. Þetta hafa þeir báðir
staðfest við blaðamann.
Róbert Ragnar þvertekur fyrir
að hafa unnið greinina fyrir lögmenn olíuforstjóranna. Róbert
Ragnar segir greinina hafa borist
til fjölda lögfræðinga áður en hún

var birt í tímaritinu, þar sem hann
hafi beðið á annan
tug lögfræðinga
að lesa greinina
yfir áður en hún
birtist.
Ragnar
H.
Hall segir að
2«"%24 2!'.!2
hann hafi fengið
30!.«
leyfi hjá Róberti
Ragnari fyrir því að senda greinina til Helga Magnúsar áður en hún
birtist í tímaritinu.
Þá hefur lögmannsstofan Logos,
sem Róbert Ragnar vinnur ráðgjafarstörf fyrir, þvertekið fyrir
að Róbert Ragnar hafi unnið grein-

ina fyrir tilstuðlan lögmannsstofunnar en einn lögmanna á stofunni,
Ragnar Tómas Árnason, er lögmaður fyrrverandi forstjóra Olíufélagsins Esso, Geirs Magnússonar.
Grein Róberts Ragnars var
kynnt á opnum fundi Félags lögfræðinga 23. nóvember, rúmum
mánuði áður en gefin var út ákæra
í 27 liðum á hendur Kristni Björnssyni, Geir Magnússyni og Einari
Benediktssyni.
Grein Róberts Ragnars og túlkanir hans á lagalegum álitaefnum
sem tengjast brotum á samkeppnisbrotum eru meðal grundvallarmálsgagna lögmanna forstjóra
stóru olíufélaganna.
MH

,®'2%',5-, Lögreglumaður

bakkaði amerískum jeppa á
vélsleða í Botnahlíð á Seyðisfirði í
byrjun vikunnar. Frá þessu var
greint á vef Austurgluggans. Þar
kom fram að lögreglumaðurinn
hefði farið út úr bílnum, skoðað
sleðann og flúið af vettvangi í bíl
sínum.
Það er rangt að sögn Óskars
Bjartmarz, yfirlögregluþjóns á
Egilsstöðum. „Hann vissi ekki
hver átti sleðann og fór því og
komst að því hver eigandinn var
og hafði svo samband við hann.“
Að sögn Óskars skemmdist
sleðinn ekki mikið og sá meira á
bíl lögreglumannsins.
- IFV

Íhuga málshöfðun
gegn íslenska ríkinu
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Varmársamtökin krefjast þess að hætt verði við byggingu Helgafellsbrautar. Jón
Baldvin segir að samtökin íhugi að fá lögbann sett á framkvæmdirnar. Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ segja að framkvæmdin hafi verið kynnt vel meðal íbúa.
34*«2.-, Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi ráðherra, segir að
Varmársamtökin íhugi að leita til
dómstóla til að fallið verði frá byggingu tengibrautar úr Helgafellslandi
um
Álafosskvos
að
Vesturlandsvegi. Hann segir að
tvennt komi þá til greina: að sett
verði lögbann á framkvæmdirnar
eða að farið verði í mál gegn ríkinu
vegna þess að Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra felldi úrskurð
um að bygging vegarins þyrfti ekki
að fara í mat á umhverfisáhrifum.
„Við viljum forðast að fara þessa
leið en ef við förum með málið fyrir
dóm þá mun málshöfðunin snúast
um það hvort íslensk náttúruverndarlöggjöf sé ónýt því áin er á
náttúruminjaskrá,“ segir Jón en
hann hélt framsögu á borgarafundi
Varmársamtakanna um Helgafellsbraut í Þrúðvangi í Álafosskvos í
Mosfellsbæ í gær.
Sigrún Pálsdóttir hjá Varmársamtökunum
gagnrýndi
framkvæmdina á þeim forsendum að
bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefði
ekki haft nægilegt samráð við íbúa
bæjarins um legu tengibrautarinnar og að kynningin á framkvæmdinni hefði verið ófullnægjandi auk
þess sem lífríki Varmár, sem er á
náttúruminjaskrá, verði spillt. Jafnframt eru ósar hennar friðlýstir.
Samtökin vilja að tengibrautin verði
lögð annars staðar en um Helgafellsland.
Ævar Örn Jósepsson, íbúi í Mos-

*«. "!,$6). (!..)"!,33/. 3EGIR 6ARM¹RSAMTÎKIN KREFJAST ÖESS AÈ *ËNÅNA "JART
MARZ UMHVERFISR¹ÈHERRA ENDURSKOÈI ÎLL ¹FORM -OSFELLSB¾JAR UM FRAMKV¾MDIR ¹
VERNDUÈUM SV¾ÈUM ¹ BÎKKUM 6ARM¹R
-9.$$!.¥%,

fellsbæ og meðlimur í Varmársamtökunum, segir framkvæmdirnar
óviðunandi því ef ánni verði spillt
sé verið að spilla ósum hennar. „Allt
sem fer í ána fer í ósana. Hvers
virði eru hugtök eins og „friðlýsing“ og „náttúruminjaskrá“ ef
bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ virða
ekki eigin samþykktir um verndun
árinnar?“ segir Ævar.
Að sögn Jóns Baldvins funduðu
talsmenn
samtakanna
með
umhverfisráðherra á fimmtudag
þar sem þess var krafist að ráðherrann endurskoðaði öll áform Mosfellsbæjar um framkvæmdir á
vernduðum svæðum á bökkum
Varmár. Jónína Bjartmarz vildi
ekki tjá sig um það í gær hvort hún
myndi bregðast við kröfum samtak-

anna og vísaði í úrskurð sinn um að
framkvæmdin þyrfti ekki að fara í
mat á umhverfisáhrifum.
Á fundinum var samþykkt áskorun til meirihluta bæjarstjórnar í
Mosfellsbæ um að falla frá öllum
framkvæmdum á hverfisvernduðum svæðum meðfram Varmá þar til
þær hafi farið í mat á umhverfisáhrifum.
Í yfirlýsingu frá bæjarstjórn
Mosfellsbæjar kemur fram að engin
framkvæmd á vegum bæjarins hafi
verið kynnt eins vel fyrir íbúum
bæjarins og Helgafellsvegurinn og
að haldinn verði kynningarfundur
um framkvæmdina í Listasal Mosfellsbæjar klukkan 17 á þriðjudaginn.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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&RÁTTABLAÈIÈ MEÈ ÖRJ¹R TILNEFNINGAR
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Næstkomandi
laugardag verða Blaðamannaverðlaun Íslands afhent, en veitt
eru verðlaun í þremur flokkum. Í
flokki bestu umfjallana eru tilnefnd Auðunn Arnórsson, Fréttablaðinu, fyrir umfjöllun um Evrópumál, Jóhanna Vilhjálmsdóttir,
Kastljósi, fyrir greiningu á hugtökum og staðreyndum úr orðræðu stjórnmálamanna, og Sigríður Víðis Jónsdóttir, Morgunblaðinu,
fyrir umfjöllun um úrræði í skóla-

kerfinu fyrir börn með hegðunarfrávik og geðraskanir.
Í
flokki
rannsóknarblaðamennsku eru tilnefnd Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir, Blaðinu,
fyrir fréttaröð sem birtist í Fréttablaðinu um verðmun á samheitalyfjum á Íslandi og Danmörku,
Henry Birgir Gunnarsson, Fréttablaðinu, fyrir fréttaskrif um mikinn mun á launum og kjörum karla
og kvenna í A-landsliðum Íslands í
knattspyrnu, og Jóhannes Kr.

Kristjánsson, Kompási, fyrir
umfjöllun um málefni bæði barnaníðinga og Byrgisins.
Tilnefndir til blaðamannaverðlauna ársins eru Davíð Logi Sigurðsson, Morgunblaðinu, fyrir
skrif um alþjóðamál, Halldór
Baldursson, Blaðinu, fyrir skopog ádeiluteikningar sínar, og Kolbrún Bergþórsdóttir, Blaðinu,
fyrir mannlífsviðtöl og menningarskrif.
TG

Það gerist hjá okkur
Grunn- og framhaldsnám við Háskóla Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg
Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð
Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands
taka vel á móti þér á Háskóladeginum laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16

www.khi.is
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Skyldulesning
fyrir alla sem ætla
einhvern tímann
að taka sér frí.
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Farðu inn á www.sumarferdir.is
eða hringdu í síma 575 1515.
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Alþjóðalög
vernda engan
Rússlandsforseti segir ofnotkun Bandaríkjanna á
hervaldi stuðla að vopnakapphlaupi. Þjóðir geti ekki
treyst alþjóðalögum og reyni því að komast yfir
kjarnavopn. Þetta kom fram á alþjóðlegri ráðstefnu.
¶µ3+!,!.$ !0 Helstu sérfræðing-

ar heims í varnarmálum komu
saman á árlegri ráðstefnu um
öryggismál í Munchen um helgina, þar á meðal Ali Larijani, helsti
samningamaður Írana í kjarnorkudeilunni. Viðstaddir voru um
250 manns, þar af 40 varnar- og
utanríkisráðherrar.
Vladimir Putin, forseti Rússlands, var gagnrýninn í ræðu sinni
á fundinum. „Eitt ríki, Bandaríkin,
hefur vaðið yfir landamæri sín á
allan hátt. Þetta er gríðarlega
hættulegt, enginn getur verið
öruggur lengur því að alþjóðalög
eru virt að vettugi,“ sagði Putin.
„Þetta veldur vopnakapphlaupi,
því að þjóðir vilja koma sér upp
kjarnorkuvopnum.“
Forsetinn gagnrýndi einnig
áætlanir Bandaríkjanna um að
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6,!$)-)2 054). 2ÒSSLANDSFORSETI VAR
HARÈORÈUR Å GARÈ BANDARÅSKRA STJËRNVALDA
OG GAGNRÕNDI UTANRÅKISSTEFNU ÖEIRRA

koma upp eldflaugavarnarkerfi í
austurhluta Evrópu, líklega Póllandi og Tékklandi.
Framkvæmdastjóri
Atlantshafsbandalagsins, Jaap de Hoop
Scheffer lýsti yfir vonbrigðum
sínum vegna ummæla Putins.
„Hver getur verið áhyggjufullur
með að lýðræði og
löggæsla
nálgist landamæri þeirra?“ sagði
Scheffer á fundinum.
Angela Merkel, kanslari Þýskalands, sagði á fundinum að Íranir
yrðu að lúta þeim kröfum sem
Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða
kjarnorkumálastofnunin hafa gert
til kjarnorkuáætlana þeirra.
„Við erum að tala um mjög viðkvæma tækni og þess vegna þurfum við gríðarlegt gegnsæi, sem
Írönum hefur ekki tekist að stuðla
að. Ef Íranir gera það ekki munu
þeir einangrast enn frekar,“ sagði
Merkel.
Merkel sagði einnig vera mikilvægt að Atlantshafsbandalagið og
Evrópusambandið tækju höndum
saman til að koma á friði í Afganistan. Einnig þyrfti samstillt
alþjóðlegt átak í baráttunni gegn
gróðurhúsaáhrifum.
Sjálfstæðisbarátta Kosovo héraðs í Serbíu var einnig til umræðu
á fundinum. Putin sagði Rússa
ekki geta stutt áætlun um sjálfstæði Kosovo héraðs sem Serbar
væru ósammála. Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn
John
McCain sagðist óánægður með að
Rússar legðust gegn áætluninni.
Á annað þúsund manns mótmæltu á meðan fundinum og fóru
mótmælin að mestu friðsamlega
fram.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

&¡,!'3-, Reykvíkingar sem
þurfa að notast við hjólastól og
ekki geta notað almenna leigubíla
vegna fötlunar sinnar geta frá 1.
maí pantað bílfar samdægurs
með Ferðaþjónustu fatlaðra.
Þetta var samþykkt á fundi
borgarráðs á fimmtudag.
Viðskiptavinir Ferðaþjónustunnar geta þá pantað ferð á
opnunartíma þjónustuvers Strætó
bs. þremur klukkustundum fyrir
ferðina en það þykir mikið
framfaraskref í þjónustu við
fatlaða sem áður þurftu að panta
bíl daginn áður.
KDK
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BR¹ÈLEGA PANTAÈ FAR MEÈ
SKEMMRI FYRIRVARA

Störf sjálfboðaliða í brennidepli

Þegar á bjátar höfum við aðgang að geysilega öflugu neti viðbragðsaðila
og hjálparliðs í gegnum eitt samræmt neyðarnúmer – 112. Með einu símtali
í 112 er unnt að virkja á augabragði lögreglu, slökkvilið, almannavarnir, Landhelgisgæsluna, sjúkraflutningamenn, lækna og hjúkrunarfólk, hjálparlið sjálfboðaliða og
barnaverndarnefndir.
Mörg þúsund sjálfboðaliðar Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Rauða krossins
um allt land gegna lykilhlutverki í viðbúnaði vegna slysa og náttúruhamfara. Þeir
sinna leit, björgun og fjöldahjálp, veita neyðaraðstoð, skyndihjálp og sálrænan
stuðning. Þeir eru reiðubúnir að bregðast hratt við í þína þágu þegar á reynir.

GARÐAR GUÐJÓNSSON / FORSTOFAN

Þeir bjóða almenningi að kynnast starfinu um allt land í dag.

Við björgum deginum
með skemmtilegri dagskrá um allt land!
Höfuðborgarsvæðið 12.00 Kynning á starfi sjálfboðaliða Rauða krossins
og Slysavarnafélagsins Landsbjargar
dagskrá í Smáralind
hefst í göngugötunni í Smáralind.
12.00 112 lestin leggur af stað frá Skógarhlíð 14
og ekur með blikkandi ljósum um höfuðborgarsvæðið. Á bilinu 30-40 bílar lögreglu, slökkviliðs
og björgunarsveita verða í lestinni, auk þyrlu
Landhelgisgæslunnar.
13.00 112 lestin verður til sýnis á bílaplaninu
við Smárabíó.
13.20 Athöfn í göngugötunni í Smáralind.
Dagskrá:
• Stefán Eiríksson, lögreglustjóri og stjórnarformaður 112, flytur ávarp.
• Verðlaun í Eldvarnagetraun Landssambands
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna afhent.
• Skyndihjálparmaður Rauða krossins 2006
útnefndur.
14.15 SHS bjargar slösuðum úr bílflaki á bílaplaninu
við Smárabíó.
14.30 SHS, björgunarsveitarmenn og Landhelgisgæslan koma slösuðum um borð í þyrlu til
sjúkraflutnings. Þyrlan lendir á bílaplaninu.
16.00 Dregið í getraun Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Rauða krossins. Vegleg verðlaun
í boði.
17.00 Kynningu á sjálfboðnu starfi og
tækjasýningu lýkur.

112 lestin Frá Skógarhlíð um Bústaðaveg, Miklubraut og Hringekur þessa leið: braut vestur að Ánanaustum, snúið við á hringtorgi,
ekið austur Hringbraut, Miklubraut og Vesturlandsveg
að hringtorgi við Esso-stöð í Mosfellsbæ, snúið við á
hringtorginu, ekið austur Vesturlandsveg og Miklubraut,
til vinstri á Kringlumýrarbraut, suður hana og Hafnarfjarðarveg að Engidal, til vinstri um Fjarðahraun og
síðan Reykjanesbraut til norðurs, Arnarnesveg
og Smárahvammsveg að Smáralind.

Akureyri 12.00 Viðbragðsaðilar í bænum fylkja liði
í bíla- og tækjalest í tilefni dagsins.
13.00 -16.00 Opið hús í slökkvistöðinni
og kynning á starfi og tækjum viðbragðsaðila.

Auk þess efna
viðbragðsaðilar
til fjölbreyttrar
dagskrár
á eftirfarandi
stöðum:

Sandgerði, Akranesi, Borgarnesi, Hellissandi,
Patreksfirði, Bolungarvík, Ísafirði, Blönduósi,
Sauðárkróki, Siglufirði, Dalvík, Húsavík, Þórshöfn,
Vopnafirði, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Eskifirði,
Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Höfn í Hornafirði,
Selfossi, Vestmannaeyjum.

Við stöndum saman að 112 deginum 2007
112 · Ríkislögreglustjórinn · Slökkviliðin · Landhelgisgæslan · Slysavarnafélagið Landsbjörg · Rauði kross Íslands · Landlæknisembættið
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna · Barnaverndarstofa · Brunamálastofnun · Flugstoðir
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Samkeppnishæfni
er lykilatriði
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Á

nýliðnu Viðskiptaþingi boðaði Geir H. Haarde breytingar á skattalögum sem eru til einföldunar á skattkerfinu og til þess að tryggja samkeppnishæfni landsins í
skattalegu tilliti. Þessar breytingar eru skynsamlegar.
Þær auka líkur á að verðmæt starfsemi haldist í landinu og skili ávinningi inn í samfélagið. Einnig að skattheimta sem
kostar meira að halda úti en gefur í aðra hönd verði aflögð.
Skattkerfið er og á að vera til stöðugrar endurskoðunar. Viðhorf til skatta er einkum af tvennum toga. Annars vegar er litið
á kerfið sem tekjujöfnunarkerfi og hins vegar sem tekjuöflunarkerfi. Um þessi sjónarmið eru eðlilega skiptar skoðanir.
Hvorrar trúar sem menn eru í þeim efnum, þá eru skynsamleg
markmið skattkerfis þau að halda almennri velferð góðri þegar
til lengri tíma er litið. Horfi menn um of til tekjujöfnunar mun
það á endanum verða á kostnað tekjuöflunar til að standa undir
velferð og grunnþjónustu í landinu. Slíkt getur varla verið ósk
þeirra sem einarðastir eru í trú sinni á tekjujöfnun.
Í umræðu um skattkerfið, eins og í umræðu um margvíslega
aðra þætti efnahagslífsins, kristallast sá raunveruleiki sem við
stöndum frammi fyrir. Við erum hluti af alþjóðlegu hagkerfi,
þar sem samkeppnishæfni okkar á öllum sviðum er lykilatriði
um framtíð þjóðarinnar. Framhjá þessari staðreynd verður ekki
horft og hún á að vera ein af lykilforsendum í allri umræðu okkar,
hvort sem við ræðum skatta, menntamál, framtíðarskipan gjaldmiðils eða veru innan eða utan ESB.
Það er deginum ljósara að skýrt og einfalt skattkerfi sem gerir
okkur samkeppnishæf um virðisaukandi starfsemi í landinu er
ásamt menntun mikilvægasta forsenda þess að við verðum í hópi
fremstu þjóða hvað lífskjör varðar á komandi árum. Næst þar
á eftir kemur líklega spurningin um gjaldmiðilinn, sem verður sífellt áleitnari eftir því sem ljósara er að stærstu fyrirtæki
landsins munu hvert af öðru hverfa frá krónunni.
Í þessu efni þýðir ekki að berja höfðinu við steininn. Við eigum
auðvitað þann kost að stíga til baka og loka landinu, einangra
okkur frá umheiminum og verða einhvers konar Albanía norðursins. Það er hins vegar óhugsandi að meirihluti þjóðarinnar
vilji slíkt samfélag. Þær breytingar sem hafa orðið á samfélaginu hafa leitt til mikillar tekjuaukningar í samfélaginu. Ekkert
er fullkomið í veröldinni og ýmsar hliðarverkanir aukinnar velsældar kunna að fara í taugarnar á einhverjum. Slíkt breytir ekki
þeirri staðreynd að lægri skattar og einfaldara skattkerfi gera
okkur að hæfari keppendum í viðskiptalífi heimsins. Það er forsenda framtíðarvelferðar í landinu.
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6ÅSASKULD

2ÎSKVA VANN 6ÎKU Å STÒDENTAR¹ÈS
KOSNINGUNUM FYRIR HELGI 2ÎSKVUFËLK
HEFUR EKKI HALDIÈ HËPINN ÖEGAR ÒT Å
LANDSM¹LIN ER KOMIÈ 3Á HORFT LANGT
AFTUR HAFA 3TEINUNN 6ALDÅS «SKARS
DËTTIR $AGUR " %GGERTSSON OG +ATRÅN
*ÒLÅUSDËTTIR FARIÈ Å 3AMFYLKINGUNA
'UÈJËN «LAFUR *ËNSSON "JÎRN )NGI
(RAFNSSON OG $AGNÕ *ËNSDËTTIR FËRU
Å &RAMSËKN &¹IR VIRÈAST RATA Å RAÈIR
6' ÖË AÈ EFLAUST SÁU ÖAR MARGIR ÒR
INNSTA KJARNA 2ÎSKVU ,EIÈIN ÒR 6ÎKU
LIGGUR LANGOFTAST Å 3J¹LFST¾ÈISFLOKK
INN ¶AÈ M¹ SJ¹ ¹ UNGLIÈAPËLITÅKINNI
ÖAR SEM "ORGAR ¶ËR %INARSSON R¾ÈUR
RÅKJUM %INNIG VORU )LLUGI 'UNN
ARSSON "IRGIR RMANNSSON
3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON OG
'ÅSLI -ARTEINN "ALDURSSON Å
FRAMBOÈI FYRIR 6ÎKU

-ANNANAFNANEFND HEFUR NÕLEGA LAGT
BLESSUN SÅNA YFIR STÒLKNANÎFNIN 6ÅSA
OG 3KULD ¶AÈ ER ÖVÅ EKKERT ÖVÅ TIL
FYRIRSTÎÈU AÈ SKULDUM VAFNIR ÅSLENSKIR
NÒTÅMAFORELDRAR VELJI NAFNIÈ 6ÅSA
3KULD ¹ DËTTUR SÅNA ,ÅKLEGA EKKERT
VERRA EN AÈ HEITA %RLENDUR (REIMUR
$ÅS %STER "ORGAR 6ÎRÈUR EÈA «SK µR

(ALLARGARÈURINN
"ORGARFULLTRÒAR FENGU
AÈ KYNNA SÁR TILBOÈ Å
&RÅKIRKJUVEG  SAMA
DAG OG SAMÖYKKT VAR AÈ
SELJA HÒSIÈ TIL "JÎRGËLFS
4HORS "JÎRGËLFSSONAR
"ORGARBÒAR F¹
EKKI FREKARI
UPPLÕSINGAR
UM ÎNNUR

TILBOÈ OG FULLTRÒAR BORGARR¹ÈS ERU
BUNDNIR TRÒNAÈI .ÕIR EIGENDUR
BUÈU SAMT H¾ST Å EIGNINA %N ÖEIR
MEGA LÅKA GIRÈA HANA AF SAMKV¾MT
SAMKOMULAGINU %INNIG VAR SAMÖYKKT
Å BORGARR¹ÈI AÈ KANNA HVORT EKKI
V¾RI H¾GT AÈ SELJA "JÎRGËLFI ST¾RRI
HLUTA AF (ALLARGARÈINUM (UGMYND
ER UPPI UM AÈ BYGGJA VEG AÈ HÒSINU
FR¹ ,¾KJARGÎTUNNI OG B¾TA AÈKOM
UNA  EFRI H¾È HÒSSINS
ER R¹ÈGERT AÈ ÒTBÒA
GESTAÅBÒÈIR -¹LIÈ
VERÈUR R¾TT Å BORG
ARSTJËRN ¹ ÖRIÈJUDAG
%N VARLA EFNISLEGA
UM TILBOÈIN ¶AU ERU
LEYNDË
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Danir og alþjóðavæðingin
T

illögur dönsku ríkisstjórnarinnar um breytingar á
skattalöggjöfinni eru athyglisverðar. Þær endurspegla umræðu sem
fer nú fram bæði í Evrópu og í
Bandaríkjunum um alþjóðavæðinguna og þá sérstaklega þann
hluta hennar sem snýr að frjálsu
flæði fjármagns á milli landa. Ég
held að það sé rétt hjá mönnum
eins og Hannesi Smárasyni
forstjóra FL Group og Jess
Søderberg forstjóra A.P. Møller –
Mærsk, að verði þessar tillögur að
lögum, megi gera ráð fyrir því að
meðal annars muni draga úr
umsvifum fjárfestingafyrirtækja í
Danmörku. En það hangir fleira á
spýtunni. Ég hef áður nefnt það á
þessum vettvangi að Vesturlönd
standa frammi fyrir flóknu
viðfangsefni vegna alþjóðavæðingarinnar. Það felst í því að hlutur
fjármagnsins í þeim ávinningi sem
alþjóðavæðingin hefur skapað er
miklu meiri en hlutur vinnuaflsins
á Vesturlöndum.
Þessi þróun, sem meðal annars
kemur til vegna þess hversu hreyfanlegt fjármagnið er, veldur
vaxandi spennu. Veik samkeppnisstaða verkafólks gagnvart
vinnuafli Asíu og Austur-Evrópu,
ásamt veikari verkalýðsfélögum í
Evrópu en áður var, þýðir að það
eykst þrýstingur á stjórnmálamenn og stjórnvöld að snúa
þessari þróun við. Mér þykir það
ekki ólíklegt að gangi þessi stefna
dönsku ríkisstjórnarinnar fram
muni aðrar ríkisstjórnir í Evrópu
hugsa sér til hreyfings, ekki
endilega með nákvæmlega sama
hætti og sú danska en í átt til þess
að takmarka hversu auðveldlega
fjármagn hreyfist á milli landa.
Gangi það eftir yrði niðurstaðan
vond fyrir Evrópu. Það er
nefnilega Evrópa sem á hvað mest
undir því að heimsviðskiptin, bæði
með vörur og fjármagn, séu sem
frjálsust. Þjóðir ESB eru samanlagt mesti útflytjandi heimsins,
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hlutur þjóðanna í heimsviðskiptunum er 16%, hlutur Bandaríkjanna
10% og hlutur Japan og Kína er
innan við 7%, þó má reikna með að
innan fárra ára muni Kína komast
á toppinn á þessum lista.
Það væru mistök að draga úr
samkeppnishæfni Evrópuríkja á
alþjóðavettvangi með því að taka
upp verndarstefnu á borð við þá
sem Danir eru nú að hugleiða. Slík
stefna myndi koma hart niður
þegar til lengri tíma er litið og
jafnframt yrðu slík viðbrögð vatn
á myllu þeirra sem um þessar
mundir tala hvað mest fyrir
verndaraðgerðum í Bandaríkjunum gegn viðskiptum við Kína.
Viðskiptaátök á milli Kína og
Bandaríkjanna myndu örugglega
hafa slæm áhrif á heimsverslunina
og þá um leið á efnahag Evrópuríkjanna. Verndarstefna leysir
engan vanda, þvert á móti eykur
hún hann ef eitthvað er. Þess
vegna verða evrópsk stjórnvöld að
fara aðrar leiðir til að koma til
móts við þá spennu sem alþjóðavæðingin hefur skapað á Vesturlöndum. Að mínu mati hlýtur sú
leið að liggja í gegnum menntakerfið og aukna fjárfestingu í
rannsóknum og þróun. Það er sú
leið sem við Íslendingar höfum
lagt áherslu á undanfarinn einn og
hálfan áratug með góðum árangri.

!THUGASEMD VEGNA SKRIFA RNA 0¹LS
RNASONAR
Í grein í Fréttablaðinu þann 9.

febrúar síðastliðinn taldi Árni
Páll að ég hefði tekið undir með
sér að takmarka eigi möguleika
orkufyrirtækjanna til að beita
eignarnámsheimildum sem finna
má í raforkulögunum, en Árni
hafði hvatt Sjálfstæðisflokkinn
til að taka upp þá stefnu í grein í
Fréttablaðinu þann 1. febrúar.
Vegna þessara skrifa Árna finnst
mér rétt að halda eftirfarandi til
haga: Ég lagði til á opnum fundi
hjá fulltrúaráði Sjálfstæðisflokksins þann 27. janúar að
Sjálfstæðisflokkurinn gerði það
að stefnu sinni á næsta landsfundi að takmarka þessar
eignarnámsheimildir. Frá þessu
var sagt í frétt í Fréttablaðinu
þann 28. janúar og einnig gerði
ég þessari hugmynd skil í
sunnudagspistli þann sama dag.
Þann 30. janúar var rætt um
þessa tillögu mína í leiðara
Fréttablaðsins og ég gerði að
síðustu ítarlegri grein fyrir
skoðun minni á þessu máli í grein
þann 4. febrúar. Ég á því bágt
með að fallast á það að ég hafi
þann 27. janúar verið að taka
undir skoðanir Árna Páls sem
hann birti í grein 1. febrúar. Þessar tímasetningar eru auðvitað
ekkert aðalatriði í lífinu og
tilverunni, það skiptir ekki öllu
hvaðan gott kemur, en mér fannst
eins og áður sagði rétt að halda
þessu til haga. Hvað varðar
spurningu Árna Páls um afstöðu
Sjálfstæðisflokksins til þessa
sérstaka álitaefnis, þá er það
þannig að Landsfundur Sjálfstæðisflokksins verður haldinn
eftir nokkrar vikur. Þar koma
saman yfir 1.000 sjálfstæðismenn
úr höfuðborginni, öllum bæjum
landsins, þorpum og sveitum,
ráða þar saman ráðum sínum,
stilla saman strengi og móta
stefnu Sjálfstæðisflokksins. Ég
lagði til að á þeim fundi verði
tekin afstaða til þessarar tillögu
minnar.

Hlustum á börnin!
¥SLENSKU FORVARNAVERÈLAUNIN 
!UGLÕST ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL ¥SLENSKU
FORVARNAVERÈLAUNANNA FYRIR ¹RIÈ  4ILGANGUR
ÖEIRRA ER AÈ VERÈLAUNA Ö¹ SEM ÖYKJA SKARA FRAM ÒR Å
FORVARNASTARÙ OG HVETJA Ö¹ OG AÈRA TIL GËÈRA VERKA
6EITTAR VERÈA VIÈURKENNINGAR Å ÖREM ÚOKKUM
o 4IL FYRIRT¾KIS SEM SKARAÈ HEFUR FRAMÒR Å FORVÎRNUM
o 4IL EINSTAKLINGS SEM SÕNT HEFUR FORYSTU OG FRUMKV¾ÈI Å FORVÎRNUM
o 4IL FÁLAGASAMTAKA EÈA STOFNANA SEM ERU Å FARARBRODDI Å FORVÎRNUM

%INN AF ÖEIM ÖREMUR SEM HLÕTUR VIÈURKENNINGU F¾R SÅÈAN
¥SLENSKU FORVARNAVERÈLAUNIN SEM VERÈA AFHENT Å VOR
3ÁRSTÎK DËMNEFND MUN META ALLAR TILNEFNINGAR
(¾GT ER AÈ SENDA INN TILNEFNINGAR ¹ HEIMASÅÈU 3JËV¹
&ORVARNAHÒSSINS WWWFORVARNAHUSIDIS TIL  MARS 
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ¥SLENSKU FORVARNAVERÈLAUNIN VEITA
%INAR 'UÈMUNDSSON OG (ERDÅS 3TORGAARD FORSTÎÈUMENN
3JËV¹ &ORVARNAHÒSSINS NETFANG FORVARNAHUSID SJOVAIS

ur að vera vakandi
fyrir slíkum götum.
Það gleymist oft í
því 200% lífi sem
margur Íslendingurtburðirnir á unglinn kýs að lifa að
ingaheimilinu
í
börnin okkar eru viðBreiðavík hafa hreyft
kvæmt fólk sem þarf
við mörgum og hefur
að gæta vel að. Þau
Kastljós Sjónvarpsins
eru valdalítil í samféþar vakið athygli á viðlaginu og þurfa að
kvæmu en mikilvægu
reiða sig á fullorðna
máli. Málið hefur nú
fólkið um velferð
verið rætt á Alþingi og +!42¥. *!+/"3$«44)2
sína. Það er sameiginer sjálfsagt að skoða
leg skylda okkar allra að hlú að
þessi mál bæði í sögulegu samöllum börnum og gæta þess að
hengi og til að koma í veg fyrir að
ekkert barn falli milli skips og
sagan endurtaki sig.
bryggju. Við höfum efni á því að
Við erum svo heppin að búa í
reka slíka barnapólitík, ekki síst
ríku samfélagi þar sem kjör
vegna þess að til lengri tíma skilmanna eru um margt miklu betri
ar hún arði hvernig sem á málið
en víða annars staðar. Hjartað í
er litið. Eitt barn sem villist af
þessu samfélagi er það velferðbeinu brautinni kostar samfélagarkerfi sem hér var byggt upp á
ið ómælda fjármuni og ekki verða
20. öld, ekki síst vegna baráttu
þeir minni ef viðbrögðin eru að
verkalýðsfélaga fyrir bættum
níðast á því. Þá er ekki litið á þær
kjörum og velferðarkerfi fyrir
tilfinningar sem eru undir hjá
alla. Af þessum sökum eru brotastórum hópi fólks í kringum
lamir í kerfinu áfall fyrir marga
hverja manneskju. Því má alveg
en kenna okkur það að alltaf verð-
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eins segja að við höfum ekki efni
á því að láta það eiga sig að móta
markvissa stefnu í málefnum
barna.
Samfélag samtímans er búið
til af fullorðnum og að langmestu
leyti hannað fyrir fullorðna. Það
þarf vilja og kjark til að breyta
samfélaginu í þá veru að það
verði hlustað meira á börn og
borin virðing fyrir þeirra þörfum
og skoðunum. En nú er kominn
tími til að málefni barna verði
þungvæg í stjórnmálaumræðunni. Barnapólitík felst meðal
annars í því að auka áhrif barna
og leggja áherslu á skólapólitík
fyrir börn. Hún felst líka í því að
sníða samfélagið þannig að börnin fái meira rými og að foreldrar
og börn fái aukin tækifæri til að
vera saman. Slík nálgun krefst
hugarfarsbreytingar atvinnurekenda,
stjórnmálamanna
og
almennings í landinu en hún mun
skila barnvænna samfélagi.
Höfundur er varaformaður
Vinstri-grænna.
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„Hjónaband er líklega
dýrasta leiðin fyrir meðaljóninn að láta þvo af sér.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Jalta-ráðstefnunni lýkur

 "RESKA ÖINGIÈ KEMUR

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  LAUK
*ALTA R¹ÈSTEFNUNNI SEM STAÈIÈ
HAFÈI FR¹  SEPTEMBER EN
MIKIL LEYND HVÅLDI YFIR FUND
INUM OG FUNDARSTAÈNUM
&IMMTUDAGINN  SEPTEMBER
 GREINDI -ORGUNBLAÈIÈ
FR¹ FUNDINUM Å AÈALFRÁTT ¹
FORSÅÈU MEÈ FYRIRSÎGNINNI
b(INIR bÖRÅR STËRUm ERU ¹ FUNDI
EINHVERS STAÈAR VIÈ 3VARTA
HAFm 5NDIR SAMKOMULAGIÈ
SKRIFUÈU &RANKLIN 2OOSEVELT "ANDARÅKJAFORSETI
7INSTON #HURCHILL FORS¾TISR¹ÈHERRA "RETLANDS
OG *ËSEF 3TALÅN LEIÈTOGI 3OVÁTRÅKJANNA EN MEÈ
SAMKOMULAGINU VAR SAGT AÈ STËRVELDIN HEFÈU
KOMIÈ SÁR SAMAN UM HVERNIG SKIPTA B¾RI HEIM
INUM EFTIR ¹HRIFASV¾ÈUM LANDANNA
-EGINTILGANGURINN VAR ENGU AÈ SÅÈUR AÈ ¹KVEÈA
HVERNIG STANDA ¾TTI AÈ ENDURREISN ÖJËÈANNA

SAMAN Å FYRSTA SINN

SEM ¶JËÈVERJAR HÎFÈU LAGT
UNDIR SIG Å HEIMSSTYRJÎLDINNI
AUK SKIPULAGNINGAR HERSETUNN
AR Å ¶ÕSKALANDI
,EIÈTOGARNIR ÖRÅR KOMU SÁR
SAMAN UM AÈ SKIPTA ¶ÕSKA
LANDI Å SV¾ÈI SEM HVER ÖJËÈ
ANNA ÖRIGGJA STJËRNAÈI 0ËLLAND
FÁKK SJ¹LFST¾ÈI OG *ÒGËSLAVÅA
EIGIN RÅKISSTJËRN 3OVÁTMENN
H¾TTU VIÈ FYRIR¾TLANIR SÅNAR
UM AÈ SEGJA *APÎNUM STRÅÈ ¹
HENDUR GEGN ÖVÅ AÈ HALDA ¹HRIFUM ¹ ¹KVEÈNUM
SV¾ÈUM -EÈAL SKILYRÈA VAR AÈ ËBREYTT ¹STAND
HÁLDIST Å 9TRI -ONGËLÅU ENDURHEIMT YFIRR¹ÈA
YFIR SUÈURHLUTA 3JAKALÅN OG AÈLIGGJANDI EYJA OG
+ÒRÅLEYJAR ¹TTI AÈ AFHENDA 2ÒSSUM "ANDARÅKIN
OG "RETLAND FÁLLUST LÅKA ¹ AÈ STYÈJA ²KRAÅNU OG
(VÅTA 2ÒSSLAND SEM AÈSKILIN RÅKI INNAN 3AMEIN
UÈU ÖJËÈANNA

 (INRIK 6))) ER VIÈURKENNDUR









SEM HÎFUÈ KIRKJUNNAR Å
%NGLANDI
(IÈ ÅSLENSKA BËKBINDARA
FÁLAG STOFNAÈ Å 2EYKJAVÅK
+VENNASKËLINN ¹ "LÎNDU
ËSI BRENNUR TIL KALDRA KOLA
 ÖJËÈIR UNDIRRITA MEÈ
VIÈHÎFN Å 7ASHINGTON
,ONDON OG -OSKVU
SAMKOMULAG UM BANN
VIÈ KJARNORKUVOPNUM ¹
SJ¹VARBOTNI
-ARGRÁT 4HATCHER VERÈUR
FYRSTA KONAN TIL AÈ LEIÈA
"RESKA ÅHALDSFLOKKINN
-ANNRÁTTINDABAR¹TTUMAÈ
URINN .ELSON -ANDELA
ER L¹TINN LAUS EFTIR  ¹RA
FANGELSISVIST Å 3UÈUR !FR
ÅKU
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Ástkær eiginkona mín, móðir og systir,

Björg Haraldsdóttir
Breiðvangi 18, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju,
mánudaginn 12. febrúar kl. 11.00.
Jóhann Petersen
Katrín Þórhildur Jóhannsdóttir
Halldór Þórður Haraldsson
Ástbjörg Guðrún Haraldsdóttir
Friðrik Haraldsson
og aðrir aðstandendur.

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

Laufey Valgeirsdóttir
húsfreyja, Bjarnarhöfn,

lést á Sankti Franciskusspítalanum í Stykkishólmi
þriðjudaginn 6. febrúar sl. Útförin tilkynnt síðar.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Aðalheiður Bjarnadóttir
Jónas Þorsteinsson
Hildibrandur Bjarnason
Hrefna Garðarsdóttir
Sibilla Bjarnason
Ásta Bjarnadóttir
Bjarni Alexandersson
Sesselja Bjarnadóttir
Ríkharð Brynjólfsson
Jón Bjarnason
Ingbjörg S. Kolka Bergsteinsdóttir
Karl Bjarnason
Jóhanna Karlsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
Signý Bjarnadóttir
Hjálmar Jónsson
Valgeir Bjarnason
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir

"IBLÅAN F¾RÈ TIL NÒTÅMAHORFS
Biblíudagurinn er haldinn í dag og
markar tímamót; í útvarpsmessu lýkur
þýðingarstarfi nýrrar útgáfu Biblíunnar sem JPV gefur út í haust. Séra Einar
Sigurbjörnsson, prófessor í guðfræði,
annast guðsþjónustuna en hann var formaður þýðingarnefndar Nýja testamentisins. Guðrún Kvaran, forstöðumaður Orðabókar Háskólans, var
formaður þýðingarnefndar Gamla
testamentisins.
En hví ný þýðing? „Núgildandi útgáfa
Biblíunnar er í stórum dráttum frá árinu
1912,“ segir séra Einar. „Endurskoðuð
útgáfa kom út árið 1981, aðallega á Nýja
testamentinu. Málið hefur tekið einhverjum breytingum á undangenginni
öld, þótt litlar séu enda Íslengingar málfarslegir íhaldsmenn. Vissir hlutir eru
hins vegar færðir til nútímahorfs, til
dæmis er fleirtölumyndinni vér og þér
breytt í við og þið. Í vissum textum
standa
gömlu
fleirtölumyndirnar
óbreyttar, meðal annars í Davíðssálmum
og ræðum Jesú í Nýja testamentinu.“
Að ráðast í nýja heildarþýðingu
Biblíunnar er gríðarmikið verk; þýðingin á Gamla testamentinu hófst til
dæmis árið 1990 og þýtt er úr frummálunum, sem eru aðallega hebreska og
arameíska. Séra Einar segir að eðli
málsins samkvæmt hljóti þýðandinn að
nálgast textann af vissri andakt. „En þó
að þetta sé helgirit er þetta líka hluti
íslenskrar menningar og bókmennta.
Það verður því að fara varlega í ákveðnar breytingar, textinn er hreinlega of
kunnur svo ákaflega mörgum.“
Séra Einar vonar fyrir sína parta að

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Högni Jónsson
Grandavegi 47,

verður jarðsunginn frá Neskirkju þriðjudaginn 13.
febrúar kl. 13. Blóm vinsamlegast afþökkuð en þeim
sem vildu minnast hins látna er vinsamlegast bent á
líknar- og styrktarsjóð Oddfellowreglunnar.
Jón V. Högnason
Þórunn E. Baldvinsdóttir
Gunnar Högnason
Sveinbjörn Högnason
Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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nýja þýðingin leiði til þess að fleiri
muni velta Biblíunni fyrir sér. „Alltaf
þegar ný þýðing kemur út verður um
hana umræða, ég held að það fylgi eðli
málsins, og verður vonandi til þess að
vekja áhuga á ritinu. Margir eiga
eflaust eftir að gagnrýna þýðinguna,
finnst of skammt gengið í breytingum
og svo hinir sem telja að við höfum
gengið allt of langt.“
Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi
veit sem er að þrykkið skiptir ekki síður
máli en textinn og tekur undir með Einari að það borgi sig ekki að flana að
neinu þegar „bók bókanna“ á í hlut.
„Þetta er mikið ábyrgðarhlutverk fyrir
okkur hjá JPV,“ segir Jóhann Páll. Hann
kveðst hafa haft að leiðarljósi að leturgerð og umbrot geri nýju útgáfuna
skýrari og læsilegri en áður. „Til dæmis
verður Biblían í fyrsta sinn prentuð
með aukalit sem notaður er í kaflaheiti,
hausa og fleira. Allt stuðlar það að því

Sendum myndalista

MOSAIK Hamarshöfða 4 110 Reykjavík
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BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi,
og langafi,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Björgvin Hannesson

Halldóra Sigrún Ólafsdóttir

Suðurhlíð 38 b, Reykjavik,

frá Lambavatni, Gullsmára 8, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Grensáskirkju þriðjudaginn 13.
febrúar kl. 15.
Margrét Hallgrímsdóttir
Ríkharður Sverrisson
Magnús Björgvinsson
Andrés Björgvinsson
Ingveldur Björgvinsdóttir
afabörn og langafabörn.

Auður Pétursdóttir

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut að morgni
6. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 13. febrúar kl. 15.00.
Halldór Viðar Pétursson
Kolbrún Kristjana Halldórsdóttir Ágúst Pétursson
Elín Huld Halldórsdóttir Gunnar Theodór Þorsteinsson
Pétur Már Halldórsson
Sigurlína Margrét Magnúsdóttir
Sigrún Halla Halldórsdóttir og barnabörn

Eyþór Eggertsson

LEGSTEINAR
TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum

að gera bókina nútímalegri og aðgengilegri læsu fólki.“
Forleggjarinn bætir við að fyrir þá
sem hafa gaman af bókagerð sé Biblían
draumaverkefni. „Þetta er stórkostlegt
tækifæri til að fá útrás fyrir sköpunarþörfina. Ég sé til dæmis fyrir mér í
framtíðinni ótal mismunandi útgáfur af
Biblíunni, til dæmis myndskreytta
útgáfu með fyrstu íslensku myndlistarmönnunum, allri kirkjulistinni. Svo
mætti gefa hana út myndskreytta af
samtímamönnum.“
Þótt tæp öld sé liðin síðan síðasta
heildarþýðing Biblíunnar kom út og
tímarnir séu aðrir telur séra Einar
erindi hennar alltaf jafn brýnt. „Þetta
er grundvallarrit kristinnar trúar og ég
vil ganga svo langt að fullyrða að þetta
sé undirstaða íslenskrar menningar.
Söguskilningur íslensku þjóðarinnar og
sjálfskilningur er þarna lagður.“

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Finnur Friðrik Einarsson
frá Gufuá, Ánahlíð 2, Borgarnesi,

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

verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju miðvikudaginn 14. febrúar kl. 14. Þeir sem vilja minnast hans láti
Sjúkrahús Akraness eða aðrar líknarstofnanir njóta þess.
Sólveig Sigríður Finnsdóttir Þorsteinn Hlíðdal Vilhjálmsson
Guðmundur Finnsson
Jenný Svana Halldórsdóttir
Sesselja Valdís Finnsdóttir
Kristján Björnsson
Gróa Finnsdóttir
Ólafur Ingi Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Las dagblöðin betur
en námsbækurnar
Jarðskjálftar, eldgos og þorskastríð eru Kára Jónassyni efst í huga þegar
hann lítur yfir feril sinn í fjölmiðlun. Hann segir blaðamennskuna á ágætri
vegferð en hefur áhyggjur af hrakandi íslenskukunnáttu landsmanna. Björn
Þór Sigbjörnsson ræðir við Kára við lok fréttavaktar sem staðið hefur í 45 ár.

T

venn tímamót eru í
lífi Kára Jónassonar í
dag. Hann er 67 ára
og lætur um leið af
starfi ritstjóra Fréttablaðsins. Kári er vel á
sig kominn og ekki annað að sjá en
hann búi yfir nægri starfsorku.
Því má spyrja hvers vegna hann
ákveði að hætta að vinna. „Ég
ákvað fyrir löngu að verða ekki
ellidauður í starfi, hvorki á
Útvarpinu né annars staðar,“ segir
Kári, sem var fréttastjóri Útvarps
í átján ár áður en hann varð ritstjóri Fréttablaðsins haustið 2004.
„Mér bauðst tilbreyting í starfi
þegar ég fór á Fréttablaðið og ætlaði að vera þar í tvö ár eða svo. Nú
eru þau liðin. Ég hef verið á fréttavakt í 45 ár og það er alveg nóg.“
Eiginleg blaðamennska Kára
hófst á Tímanum, málgagni Framsóknarflokksins, 1963. Eins og
flestir aðrir starfsmenn blaðsins
var Kári í Framsóknarflokknum
og tók þátt í starfi hans í tvö til þrjú
ár. Hann sagði sig úr flokknum
eftir að hann byrjaði á Útvarpinu.
„Ég held að mörgum hafi fundist
græn slikja yfir mér alla tíð síðan
en ég hef haldið mig algjörlega frá
pólitík. Það var ágætt að kynnast
innviðum flokks og sjá hvernig
menn vinna í flokki en ég hef átt
mjög gott samstarf við fólk í öllum
flokkum.“ Kári brosir þegar hann
er spurður hvort hann hafi kosið
Framsókn allar götur síðan og
svarar því einu til að hann hafi alltaf farið á kjörstað. Hann bætir
reyndar við að í þrígang hafi
honum boðist að fara í framboð – af
þremur flokkum.

®RLAGASTUNDIR Å 3JALLANUM
Á tímum Kára á Tímanum var
öðruvísi umhorfs á fjölmiðlamarkaðnum en nú er. Flokksblöðin voru
upp á sitt besta og þar af leiðandi
hvert með sínum hætti. Kári segir
dagblöðin þrjú sem nú koma út
full lík og saknar gamla tímans.
„Maður las blöðin með ákveðnum
gleraugum. Við á Tímanum vorum
svo sem ekki að skamma Sambandið mikið en Indriði G. Þorsteinsson ritstjóri innrætti okkur
að vera í fréttum en ekki pólitík.
Aðrir sáu um það.“
Það var einmitt Indriði sem réði
Kára á Tímann. Fundum þeirra bar
saman í frægu húsi við Geislagötu
á Akureyri. „Indriði gekk gjarnan
frá bókunum sínum á Akureyri og
hann var að ljúka við Land og syni
árið 1963. Við hittumst fyrir tilviljun á balli í Sjallanum.“
Gengið var frá ráðningunni á
staðnum við undirleik Hljómsveitar Ingimars Eydal.
Sjallinn
virðist
vettvangur
örlagastunda í lífi Kára því síðar
kynntist hann þar eiginkonu sinni,
Ragnhildi Valdimarsdóttur. Og auðvitað var Hljómsveit Ingimars líka
að spila þá.

2ËLEGRA ÖJËÈFÁLAG
Þó að sumum finnist býsna margt
markvert vera á seyði í samfélaginu nú um stundir hverfur hugur
Kára aftur um áratugi þegar hann
rifjar upp minnisstæða viðburði
frá ferlinum. Jarðskjálftar, eldgos
og þorskastríð koma upp í hugann.
„Ég segi oft að á þessum árum hafi
hlutirnir verið að gerast. Til dæmis
þegar vinstristjórnin tók við 1971
og Morgunblaðið fór hamförum
varðandi brottför hersins og landhelgisútfærsluna. Þjóðfélagið hefur
róast, áður voru eilíf átök um viðskiptalífið, Sambandið og fleira.“
Náttúruumbrot voru tíð og Kári
sinnti þeim öðrum fremur. „Surtseyjargosið hófst stuttu eftir að ég
byrjaði á Tímanum og ég fór þangað tuttugu og tvisvar sinnum,
ýmist fljúgandi eða siglandi.“ Kára
telst til að ferðir hans að Mývatnseldum hafi verið átta og hann var
einnig sendur á vettvang þegar
gosið hófst í Heimaey í janúar
1973. „Ég fór þangað fyrstu nóttina og var þar í tíu daga. Þar var
líka Árni Gunnarsson fyrir Útvarpið og hann varð valdur að því að ég
byrjaði á Útvarpinu. Hann lagði út
net og ég talaði svo við Margréti
Indriðadóttur fréttastjóra.“
Tilviljanir og óvæntar aðstæður hafa ráðið miklu um hvar Kári
hefur ráðist til starfa en snemma
var ljóst að blaðamennska höfðaði
til hans. „Mamma sagði mér að ég
hefði lesið dagblöðin á heimilinu
betur en námsbækurnar. Ætli
blaðamannabakterían sé ekki
komin þaðan.“
¥SLENSKUKUNN¹TTU HRAKAR
Eina ferðina enn er umrót á
blaðamarkaðnum og ný blöð
væntanleg. Kári segir ánægjulegt að eitthvað skuli gerast í
fjölmiðlun en sér ekki fjárhagslegan grundvöll fyrir öll nýju
blöðin. „Ég vona að þessi nýju
blöð séu með góða bakhjarla og
hafi tryggt fjármagn til að halda
eitthvað út. Ég vona líka að þau
hleypi lífi í fjölmiðlunina og geri
hana fjölbreyttari.“
Kári telur blaðamennsku á
Íslandi vera á ágætri vegferð,
margt ungt og vel menntað fólk
starfi á fjölmiðlunum. „Ég hef
tekið eftir því að unga fólkið
treystir mjög á netið og tölvurnar en það kemur ekkert í staðinn
fyrir persónuleg tengsl. Blaðamenn eiga að stefna að því að ná
persónulegu og góðu sambandi
við embættismenn, stjórnmálamenn og annað lykilfólk í samfélaginu. Ekkert net kemur í staðinn fyrir að kynnast fólki.“
Þá hefur Kári áhyggjur af
hrakandi íslenskukunnáttu þjóðarinnar. „Fólk kemur úr háskóla
eftir margra ára nám, sumt með
tvær prófgráður, en talar ekki
boðlega íslensku. Þetta á við um
blaðamenn og fólk á öðrum stöð-

um í þjóðfélaginu. Það er eitthvað að skólakerfi sem skilar
svona fólki út í samfélagið og það
verður að taka á þessu.“

.ÕTT ANDLIT &RÁTTABLAÈSINS
Þegar Kári var ráðinn að Fréttablaðinu voru átökin um fjölmiðlalögin nýafstaðin en blaðið var þar
í brennidepli. Í opinberri umræðu
var því haldið fram að Kára væri
ætlað að ljá blaðinu trúverðugleika af því tagi sem einkenndi
fréttastofu Útvarps. Kári segir
nokkuð til í því. „Ég ætlaði aldrei
að reyna að færa einhvern
Útvarpsblæ á blaðið en því er ekki
að leyna að þegar ég var ráðinn
var mér sagt að það veitti ekki af
að fá nýtt andlit á blaðið.“
Það er mat Kára að sú ætlun
hafi heppnast. „Ég kom alls ekki
einn að því en það hefur tekist að
marka Fréttablaðinu ákveðinn
sess í þjóðfélaginu. Við keppum
ekki að því að verða Mogginn heldur fjölmiðill sem fólk tekur mark

Maður las blöðin með
ákveðnum gleraugum. Við á Tímanum
vorum svosem ekki
að skamma Sambandið mikið en Indriði G.
Þorsteinsson ritstjóri
innrætti okkur að
vera í fréttum en ekki
pólitík.
á og sækir upplýsingar og fréttir í.
Við ritstjórarnir höfum reynt að
byggja upp umræðu í blaðinu og
mér sýnist það vera að takast en
allt tekur sinn tíma.“
Fréttablaðið hefur oft verið sagt
hallt undir eigendur sína og draga
taum þeirra í erfiðum málum. Kári
kveðst aldrei hafa haft áhyggjur af
eignarhaldi blaðsins, ekki frekar
en eignarhaldi annarra blaða, til
dæmis Morgunblaðsins. „Ég hitti
Jón Ásgeir Jóhannesson í tíu til tuttugu mínútur áður en ég byrjaði á
blaðinu og það eru mín einu samskipti við hann. Reyndar hitti ég
Kára Stefánsson í Íslenskri erfðagreiningu nokkrum sinnum en
hann var þá í eigendahópnum. En
aldrei varð ég var við neinn þrýsting og aldrei átti ég nein samskipti
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við eigendurna í sambandi við ritstjórn blaðsins.“

3IGUR FYRIR BLAÈAMENNSKUNA
Árin á Fréttablaðinu voru ekki
alltaf dans á rósum og meðal annars mátti Kári þola stefnu af hálfu
Jónínu Benediktsdóttur vegna
skrifa um tölvupóst hennar. Kári
segir það hafa verið hálf leiðinlega reynslu sem þó endaði vel.
„Ég þurfti sem ábyrgðarmaður
blaðsins að verja þetta en Sigurjón Magnús Egilsson fréttaritstjóri hafði fengið þessi gögn. Ég
sá þau hjá honum en vissi ekki
hvaðan þau komu. En það er lykilatriði í málinu að það var rætt við
eitt aðalvitnið, Styrmi Gunnarsson, og hann staðfesti þessa tölvu-
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pósta. Ég er efins um að við hefðum farið út í þetta án þess að fá
þetta staðfest.“
Kára létti þegar málið var
afstaðið og segir lyktir þess sigur
fyrir blaðamennsku á Íslandi. „Ein
setning úr dómi Hæstaréttar
gladdi blaðamannshjarta mitt en
þar sagði að málið hefði átt erindi
til almennings.“

µMISLEGT FRAM UNDAN
Þó að starfsævinni sé að ljúka er
ýmislegt fram undan hjá Kára
Jónassyni. Hann er á leið í árlegt
skíðaferðalag í Ölpunum og norður í landi á hann jörð ásamt öðrum
og þar bíða næg verkefni sem
setið hafa á hakanum. „Svo vill
þannig til að þegar fréttist af
starfslokum mínum var ég beðinn
að annast ákveðið verkefni sem ég
kíki kannski á þegar ég kem heim
af skíðunum.“ Hann vill ekki upplýsa nánar í hverju það felst, segir
það koma í ljós. Þá hyggst hann
fara í gegnum dágott ljósmyndasafn sem hann á. „Ég tók mikið af
myndum í gamla daga og ég hef
uppgötvað að margar þeirra hafa
söfnunargildi,“ segir hann og
nefnir sem dæmi litmynd af karlinum á kassanum á Lækjartorgi
tekna 1955.
Kári segist ánægður með starfsferil sinn, margt skemmtilegt og
óvænt hafi gerst en annirnar hafi
verið miklar. „Ég var kannski ekkert ógurlega góður fjölskyldufaðir,
ekki alltaf kominn heim á kvöldin
og svona, en ég átti og á góða fjölskyldu.“ N
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Oft erfitt að grípa inn í líf fólks
Árið 2005 voru starfandi lögreglumenn á landinu rétt tæplega 800, þar af 717 karlmenn á
móti 82 konum. Konum hefur þó mikið fjölgað
í faginu síðustu árin og þær lögreglukonur sem
Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti úr þremur
mismunandi deildum lögreglunnar sögðust lítt
finna fyrir því að þær ynnu í karlaumhverfi.

Þ

ótt
þær
Aldís
Hilmarsdóttir, Gná
Guðjónsdóttir og
Martha Sandholt
starfi allar innan
lögreglunnar
er
starf þeirra og bakgrunnur af
afar ólíkum toga. Aldís er viðskiptafræðingur að mennt og
hefur starfað hjá lögreglunni
síðan árið 2003 en árið 2004 var
hún skipaður lögreglufulltrúi
hjá efnahagsbrotadeild. Gná
vinnur á hæðinni fyrir ofan
Aldísi við Skúlagötu, er einnig
starfandi lögreglufulltrúi og
það hjá alþjóðadeild. Áður en
hún hóf störf í lögreglunni, árið
1998, kom hún víða við og hefur
starfað við hin og þessi störf,
rak eigin naglastofu, veitingastað og fleira. Martha Sandholt
hefur fremur nýlega hafið störf
hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rúmt ár er síðan hún
útskrifaðist úr Lögregluskólanum en þar áður kláraði hún
stúdentspróf úr Versló.

Hvað kom til að þið ákváðuð að
ganga í lögregluna?
Aldís: Ég var minnt á það um
daginn af vinkonu minni að ég
hefði rætt það við hana níu ára
að ég ætlaði að verða lögreglumaður, en ég hafði reyndar
steingleymt þeim samræðum
þar til hún minnti mig á þær.
Þegar ég var að klára viðskiptafræðina sá ég að mig langaði
eiginlega ekki að fara að vinna
hjá einkafyrirtæki með það eitt
að markmiði að gera hag þess
fyrirtækis betri, það var einhver
tilfinning þarna um að mig langaði til að gera þjóðfélaginu gagn.
Mér fannst lögreglustarfið geta
verið rétta leiðin til þess og fór
því á heimasíðu Lögregluskólans, skráði mig í inntökupróf og
komst inn. Ég hef ríka réttlætiskennd og fannst að það mætti
alveg nýtast einhvers staðar.
Gná: Ég var líka stödd á eins
konar tímamótum en ég var
orðin 34 ára gömul þegar ég sótti
um inngöngu í Lögregluskólann.
Mig langaði mikið að setjast á
skólabekk eftir að hafa unnið í
viðskiptalífinu, sem dagmamma
og í ýmsum rekstri í fjöldamörg
ár ásamt því að ala upp fjögur
börn, en það yngsta var sjö ára
þegar ég hóf nám í skólanum.
Svo vildi til að mikil umfjöllun
var um lögregluna á þessum
tíma í fjölmiðlum og það vakti
áhuga minn, mér fannst þetta
geta orðið spennandi reynsla.
Martha: Mín fyrstu kynni af
starfi lögreglunnar voru í
desember 2003 en þá lenti ég í
smá umferðaróhappi. Eftir það
fór ég að fylgjast með starfi
hennar, las lögreglufréttir af
áhuga og fannst þetta hljóma
mjög skemmtilegt og fjölbreytt
starf. Ég sótti svo að endingu
um að komast inn í skólann árið
2004 og sé ekki eftir því.

&LËKIN OG TÅMAFREK VERKEFNI
Flestir byrja starf sitt í almennri
deild lögreglunnar, en það er sú
deild sem er sýnileg á götum
úti, og halda áfram að starfa
þar eða færa sig yfir í einhverja
aðra deild. Þannig er Martha
búin að vera í ár í almennri
deild og segist gjarnan vilja
starfa þar áfram og Gná og
Aldís byrjuðu þar sömuleiðis.
Götulögreglan sinnir öllum
almennum útköllum, allt frá
upplýsingagjöf, umferðarslysum og upp í innbrot, og er yfirleitt fyrst á vettvang. Efnahagsbrotadeild sinnir alvarlegum
fjármunabrotum sem framin

eru í annars löglegri starfsemi.
Sem dæmi um brot má nefna
fjársvik, fjárdrátt, peningaþvætti og fleira. Eins og alþjóð
veit hefur mikið af verkefnum
legið fyrir hjá efnahagsbrotadeild undanfarin ár og var
Aldísi boðið starf í deildinni
árið 2004. Alþjóðadeildin hefur
öll mál á sinni könnu er varða
samskipti lögreglunnar við
útlönd. Þar er Interpol og Europol líka staðsett en segja má að
alþjóðadeildin sé eins konar
pósthólf þar sem öll erindi sem
berast eru flokkuð og skoðuð og
ákveðið hvort aðhafast þurfi
eitthvað í málinu.
Er eitthvað til sem heitir dæmigerður dagur í starfinu?
Martha: Nei, það er ekki hægt
að segja það. Þarna fær maður
smjörþefinn af öllu því sem lögreglan kemur nálægt og oftar
en ekki þarf maður að taka Ubeygju á Hringbraut og ganga í
óvænt verkefni. Einn daginn
ertu kannski að hjálpa álftum
yfir Hringbraut og þann næsta
að koma að alvarlegu slysi.
Þessa dagana er ég ásamt annarri lögreglukonu í sex mánaða
tilraunaverkefni. Við erum
saman á bíl í einu hverfi Reykjavíkur og markmiðið er að læra
inn á hverfið, á hverju þarf að
taka og tryggja markvissari
löggæslu.
Aldís: Oftast er maður með 13 mál á sinni könnu, eftir því
hvað þau eru stór, og dagurinn
fer í það að vinna upp úr gögnum, leita til banka og fyrirtækja
um allan bæ, setja gögnin upp og
tala við fólkið og fá skýringar frá
því sem þarf svo að skoða miðað
við gögnin. Hingað koma stóru
málin úr viðskiptalífinu, mál sem
eru erfið og flókin. Meirihluta
þeirra er kannski verið að rannsaka í fyrsta skipti á Íslandi og
engin forskrift til um hvernig
rannsóknin skuli fara fram.
Þegar stór mál koma upp úti á
landi höfum við líka verið í að
aðstoða við rannsókn þeirra og
þegar Neskaupstaðarmálið kom
upp vorum við með það mál nær
alfarið á okkar könnu ásamt
Tæknideildinni. Þegar mál koma
upp þar sem brotin eru enn yfirstandandi fer öll deildin í það þar
sem nauðsynlegt er að vinna
hratt. Manneskjan er eftir atvikum handtekin, krafist gæsluvarðhalds og gerð húsleit og þá
auðvitað er nauðsynlegt að viðkomandi þurfi ekki að vera of
lengi í varðhaldi. Eftir að gerð
hefur verið húsleit og nauðsynlegum gögnum hefur verið safnað er viðkomandi sleppt og við
tekur rannsókn sem getur tekið
frá einum mánuði til nokkurra
ára.
Gná: Við sinnum ótrúlega fjölbreyttum verkefnum. Sem dæmi
um hvers kyns verkefnin eru
sem við sinnum í deildinni má
nefna að ef Íslendingur er handtekinn í London hefur breska lögreglan samband við Interpol í
Reykjavík og í framhaldinu
athugum við feril mannsins,
sakavottorð og annað er lýtur að
þeim handtekna og sendum út.
Seinna meir er þessi maður
kannski dæmdur í fangelsi og ef
hann vill sitja af sér dóminn hérlendis þarf að framselja hann til
Íslands. Þá er það gert með
aðstoð okkar og við lögreglumennirnir í alþjóðadeildinni
förum út og sækjum hann og
fylgjum heim. Það eru því lögreglumenn hjá alþjóðadeildinni
sem sjá um að flytja framselda
Íslendinga heim, sem og að senda

-!2'3 +/.!2 6%2+%&.5- !¨ 3)..! ¶¾R 'N¹ 'UÈJËNSDËTTIR !LDÅS (ILMARSDËTTIR OG -ARTHA 3ANDHOLT ERU MEÈ ERFIÈ M¹L ¹ SINNI

KÎNNU INNAN LÎGREGLUNNAR SVO SEM STËR OG FLËKIN EFNAHAGSBROT HEIMILISERJUR OG FANGAFLUTNINGA

&*®,$) ,®'2%',5-!..! 6)¨ 34®2& 6)¨ 500(!& 23 %&4)2 34!2&334)') /' +9.)
N !F STARFANDI LÎGREGLUMÎNNUM HINN  FEBRÒAR  VORU KONUR  
OG M¹ NEFNA TIL SAMANBURÈAR AÈ Å BYRJUN ¹RS  VAR HLUTFALL ÖEIRRA  



+ARL
+ONA
+ARL
+ONA
+ARL
+ONA
9FIRLÎGREGLUÖJËNN






!ÈSTOÈARYFIRLÎGREGLUÖJËNN






!ÈALVARÈSTJËRILÎGREGLUFULLTRÒI






6ARÈSTJËRIRANNSËKNARLÎGREGLUMAÈUR






!ÈSTOÈARVARÈSTJËRI






,ÎGREGLUMAÈURFLOKKSSTJËRI






!FLEYSINGAMAÈUR




3AMTALS LÎGREGLUMENN






(ÁRAÈSLÎGREGLUMAÈUR




,ÎGREGLUNEMI




3AMTALS




$ËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ  3KÕRSLA NEFNDAR UM B¾TTA STÎÈU KVENNA INNAN LÎGREGLUNNAR

til síns heima útlendinga sem
vísað hefur verið úr landi á
grundvelli útlendinga- eða
refsilaga. Það er mikilvægt að
passa upp á hvert einasta atriði
þegar kemur að slíkum flutningum, öll tilskilin leyfi þurfa
að vera fyrir hendi og í öllum
flutningum þarf að finna flugfélög sem samþykkja það að
fljúga með okkur. Ætli ferðirnir séu ekki um 10-12 á ári og nú
er ég einmitt að undirbúa eina
slíka sem farin verður í næstu
viku.

Einn daginn ertu
kannski
að hjálpa
álftum yfir
Hringbraut
og þann
næsta kemurðu að
alvarlegu
slysi.

Það liggur beinast við að ætla
að starf lögreglumanns samræmist ekki fjölskyldulífi
þegar svo títt er um ferðalög
og vaktavinna í flestum deildum. Hvernig gengur að búa
þannig um hnútana að heimilislífið gjaldi þessa ekki?
Gná: Það er nauðsynlegt að
hafa gott net í kringum sig því
það er oft þannig að maður er
einfaldlega fastur í vinnunni
og kemst hvergi. Reyndar á
ég í dag bara stálpaða krakka
og svo frábæran eiginmann
sem gengur í öll húsverk
þannig að ég nýt góðs af því.
Martha: Unnusti minn er
einnig í lögreglunni og við
vinnum bæði vaktavinnu og
erum sem betur fer á sömu
vöktum. Við erum ekki með
börn en ég get ímyndað mér
að það sé smá púsluspil að
samræma fjölskyldulíf og
vinnu þegar bæði ganga vaktir.
Aldís: Við í efnahagsbrotadeildinni erum ekki á vöktum
þannig að yfirleitt erum við í
vinnunni frá kl. 9-5. Það er
helst þegar stóru málin eru að
hefjast að við erum hér fram
á kvöld en það er sjaldgæfara,
svo að starfið hentar fjölskyldulífi vel. Það eru aðrir
þættir sem eru erfiðari við
starfið en vinnutíminn.
Hvaða atriði eru það þá sem
ykkur finnst erfið við starfið?
Aldís: Mannlegi þátturinn er
stór hluti af starfinu og það er
alltaf erfitt að tala við fólk sem
hefur misstigið sig og er fullt

iðrunar. Að sama skapi er það
samt jákvætt því þá veit maður
að þetta fólk er búið að iðrast
og maður vonar bara að það
bæti ráð sitt og geri sjálfu sér
ekki meiri skaða. Í raun er
ekkert mál eins því það er alltaf eitthvað fólk þarna á bak
við sem maður þarf að hugsa
um og þótt maður sé að vinna í
þurrum skjölum má ekki
gleyma fólkinu sem á þessi
gögn og bjó þau til. Það er líka
okkar að reyna að komast að
því hvort fólk sé saklaust, það
vonar enginn að fólk sé sekt.
Mér finnst líka alltaf erfitt að
hlusta á ósanngjarna umfjöllun um störf lögreglunnar í
fjölmiðlum og þá á ég við
þegar maður veit betur, að
staðhæfingar eru ekki á rökum
reistar, og það virðist vera
meira um það upp á síðastið.
Lögreglumenn mega yfirleitt
ekki tjá sig um einstök mál og
eiga því erfitt með að verja
sig.
Martha: Það eru mörg mjög
erfið verkefni sem við í
almennu deildinni þurfum að
taka á. Erfiðast er að koma að
alvarlegum slysum og að
grípa inn í heimilisofbeldi,
sérstaklega þar sem börn eiga
í hlut. Oft er líka óþægilegt en
jafnframt spennandi að vita
aldrei hvernig dagurinn verður. Þú mætir bara vaktina og
verður að vera til í allt.
Gná: Ég er hætt í almennu
deildinni þannig að ég er ekki
lengur í því að grípa inn í líf
fólks á þennan hátt, nema hvað
varðar brottvísanir úr landi.
Það eru margir, oftast flóttafólk, sem vilja alls ekki fara úr
landi. Lögreglumenn þurfa að
hafa ákveðna brynju því það er
margt sem við sjáum sem aðrir
sjá ekki og verðum við að geta
sorterað og ákveðið að taka
ekki vinnuna með okkur heim.
Þetta hefur ekkert að gera með
það hvort manneskjan er köld,
hlý, vond eða góð – þeir sem
geta ekki aðskilið vinnuna og
heimilislífið þrífast einfaldlega
illa í þessu starfi.
Haldið þið að það sé munur á

því að vera kona eða karl í
lögreglunni?
Martha: Mér hefur aldrei
fundist það skipta máli og hef
aldrei fundið fyrir því að ég sé
kona í lögreglunni en ekki karl.
Það er kannski helst að maður
geti ímyndað sér að þegar upp
koma mál eins og heimilisofbeldi að konum þyki stundum
þægilegra að tala við okkur en
það er allur gangur á því. Ég
hef tekið eftir því að þegar við
erum tvær saman á bíl er fólk
stundum hissa en ánægt að sjá
tvær konur á bíl. Búningurinn
mætti aftur á móti vera sniðinn betur að þörfum kvenna en
það eru nýir búningar væntanlegir í sumar sem ég hlakka
mikið til að fá og vonandi eru
þeir líka hlýrri.
Gná: Já, ég hlakka líka til
þess og þá sérstaklega að
losna við bindið. En hvað varðar þetta með karl og konu þá
langar mig svolítið til að taka
það einfaldlega út úr hugsunarhættinum. Nú ruddi maður
ekki brautina en í dag er þetta
mjög þægilegt umhverfi fyrir
konu að starfa í. Auðvitað
koma upp aðstæður þar sem
reynsluheimur kvenna nýtist
umfram reynsluheim karla en
það getur líka verið öfugt; þar
sem karlmenn hafa ákveðinn
reynsluheim að baki sem við
höfum ekki. Borgarinn hugsar stundum að stöðva þurfi
ofbeldi með valdi og finnst að
karlmaður eigi að mæta á
staðinn þegar slík mál koma
upp en samningatæknin er
alltaf fyrsta vopn lögreglunnar og það er undantekning að
það virki ekki, og á það jafnt
við um karlmenn og konur.
Aldís: Ég hef aldrei fundið
fyrir því í starfi mínu hjá lögreglunni að það sé betra eða
verra að vera kona. Maður
gefur sig ekkert í þau verk sem
maður treystir sér ekki í og það
fer bara eftir líkamsburði, ekki
kyni. Viðskiptavinir okkar eru
líka af báðum kynjum og því
nauðsynlegt að slíkt hið sama
sé til staðar hjá lögreglunni.
Kona gerir ekki líkamsleit á
karlmanni og öfugt. N
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Átök innan
réttarsala
og utan
Rannsókn efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra á meintum brotum stjórnenda Baugs Group
og tengdra fyrirtækja hófst haustið 2002, og á
morgun verður það sem eftir stendur af málinu
tekið fyrir í héraðsdómi. Brjánn Jónasson fer yfir
atburðarásina sem leiddi að dómsmálinu sem tekist verður á um í réttarsal næstu vikurnar.

E

itt
flóknasta
og
umfangsmesta sakamál sem fjallað hefur
verið um í íslensku
réttarkerfi
hófst
formlega með húsleit
í höfuðstöðvum Baugs Group við
lok vinnudags 28. ágúst 2002.
Málið allt hefur fengið viðurnefnið Baugsmálið, og hefur verið
fjallað gríðarlega mikið um málið
í fjölmiðlum síðan það komst í
hámæli með húsleitinni.
Um aðdraganda húsleitarinnar
var fjallað í Fréttablaðinu í gær,
hér verður kastljósinu beint að því
hvað gerðist eftir að húsleitin var
afstaðin, þegar klukkan var að
nálgast miðnætti 28. ágúst.
Baugur Group brást strax við
húsleitinni með því að krefjast
þess að dómstólar úrskurðuðu um
lögmæti hennar, og gögnum sem
fengust yrði skilað.
Upplýsingar sem fjölmiðlar
höfðu um húsleitina voru afar takmarkaðar.
Ríkislögreglustjóri
tjáði sig ekki um leitina, og það
gerði ekki heldur kærandinn, Jón
Gerald Sullenberger, eða lögmaður hans, Jón Steinar Gunnlaugsson.
Fréttaskrif
af
húsleitinni
byggðust því nær eingöngu á því
sem fram kom í tilkynningu stjórnar Baugs til Kauphallar Íslands,
og því sem fram kom í kæru lögmanns Baugs til héraðsdóms.
Ásökun Jóns Geralds var meðal
annars sú að stjórnendur Baugs
hefðu „með röngum reikningum
látið Baug hf. greiða verulegar
fjárhæðir til kaupa á skemmtibátnum The Viking Miami í Flórída í Bandaríkjunum sem þeir eiga
í félagi við Jón Gerald Sullenberger sem er viðskiptafélagi þeirra
sem þar býr,“ eins og sagði í kröfu
ríkislögreglustjóra frá þessum
tíma.

$EBET EÈA KREDIT

Hreinn Loftsson, stjórnarformaður Baugs, kærði húsleitina til héraðsdóms. Í kærunni kom fram að
rannsókn lögreglu hefði byggst á
tveimur meginþáttum.
Í fyrsta lagi var grunur um
misferli vegna 33 reikninga sem
Nordica Inc., fyrirtæki Jóns Geralds í Bandaríkjunum, gerði til
Baugs. Í öðru lagi snerist rannsóknin um að upplýsa hvort reikningur að upphæð tæplega 590 þúsund bandaríkjadala, sem í ágúst
2002 jafngiltu um 52 milljónum
króna, hafi verið gjaldfærður í
bókhaldi Baugs, og hvar greiðsla
vegna reikningsins hafi endað.
Talsvert hefur verið rætt um
þennan 52 milljóna króna reikning
sem lögreglan vildi vita hvort
hefði verið gjaldfærður, og hver
hefði fengið hann greiddan. Í kæru
lögmanns Baugs kom fram að um
misskilning lögreglu væri að
ræða, þeir hefðu, að því er virtist,
ekki áttað sig á muninum á hugtökunum debet og kredit. Reikningurinn hafi þannig verið kreditreikningur frá Nordica Inc., og
hafi verið færður til tekna í bókhaldi Baugs, en ekki sem útgjöld

eins og lögregla hafði talið.
Dómstólar
höfnuðu
kröfu
Baugs um að húsleitin yrði
úrskurðuð ólögmæt, með þeim
rökum að ekki væri hægt að bera
húsleitarúrskurð undir dómara
eftir að húsleit er lokið.
Frá upphafi hafa forsvarsmenn
Baugs haldið því fram að rannsókn lögreglu áður en til húsleitar
kom hafi verið ábótavant. Jón Gerald lagði fram kæru sína, og gögn
henni til stuðnings, sunnudaginn
25. ágúst 2002. Húsleitin var gerð
klukkan 17 miðvikudaginn 28.
ágúst. Þannig hafði lögreglan
aðeins rúma þrjá sólarhringa til
að yfirheyra Jón Gerald og rannsaka ásakanir hans á hendur forsvarsmönnum Baugs áður en gerð
var húsleit hjá fyrirtækinu.
Ástæða þess að húsleit lögreglu
einmitt á þessum tímapunkti hefur
verið gagnrýnd svo harkalega er
ekki síst sú að á þessum tíma vann
kaupsýslumaðurinn Phillip Green
að yfirtökutilboði í bresku fataverslunarkeðjuna Arcadia upp á
um 109 milljarða króna, með
stuðningi Baugs, sem átti 20 prósent í Arcadia. Green sagði fjölmiðlum að húsleitin hefði skaðað
tilboðið, og svo fór að Green keypti
hlut Baugs í Arcadia og Baugur
tók ekki þátt í yfirtökutilboðinu.
Málið var til rannsóknar hjá
efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra frá því húsleitin var gerð,
og voru margir yfirheyrðir vegna
málsins, sumir með stöðu grunaðra manna en aðrir sem vitni.
&YRSTA ¹K¾RAN GEFIN ÒT

Hinn 1. júlí 2005 gaf ríkislögreglustjóri út fyrstu ákæruna í málinu,
sem var orðið þekkt sem Baugsmálið. Ákæran var í 40 liðum, og
þar voru sex ákærðir, þau Jón
Ásgeir
Jóhannesson,
Kristín
Jóhannesdóttir, Jóhannes Jónsson,
Tryggvi Jónsson, Stefán Hilmar
Hilmarsson og Anna Þórðardóttir.
Ákært var vegna brota á almennum hegningarlögum, og brota á
lögum um bókhald, ársreikninga
og hlutafélög.
Ákærðu lýstu sig öll saklaus af
öllum ákærum við fyrirtöku í Héraðsdómi Reykjavíkur, og verjendur þeirra héldu því fram að vart
stæði steinn yfir steini í ákærunni,
sem væri óljós og meingölluð.
Svo fór að fjallað var um ágallana fyrir héraðsdómi, og í september vísaði svo dómurinn málinu frá í heild sinni.
Sækjandi í málinu, Jón H.
Snorrason, þáverandi saksóknari
og yfirmaður efnhagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra, kærði frávísunina til Hæstaréttar. Hæstiréttur
dæmdi í málinu 10. október 2005,
og vísaði 32 af 40 ákæruliðum frá,
en lagði fyrir héraðsdóm að fjalla
efnislega um ákæruliðina átta sem
eftir stóðu.
Í framhaldinu ákvað Haraldur
Johannessen ríkislögreglustjóri
að segja sig frá rannsókn málsins.
Í viðtali við Stöð 2 sagði Haraldur:
„Ég held það sé heppilegast vegna
framgangs málsins, framtíð þessa
máls, að ríkissaksóknari taki
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ákvarðanir um þau efni. Það er
hægt með rökum að halda því
fram
að
ríkislögreglustjóraembættið sé orðið of involverað í
þetta mál til þess að geta litið hlutlaust á þær ákvarðanir sem þarf
að taka í málinu.“
Bogi Nilsson ríkissaksóknari
tók þó ekki við málinu þar sem
hann taldi tengsl sín við starfsmann KPMG endurskoðunarfyrirtækisins, sem endurskoðendur
Baugs Group, gera sig vanhæfan.
Í kjölfarið skipaði dómsmálaráðherra því Sigurð Tómas Magnússon ríkissaksóknara í málinu.
Sigurður Tómas tók við málinu
og flutti ákæruliðina átta í héraðsdómi snemma árs 2006. Hinn 17.
mars voru ákærðu sýknuð af
öllum ákærum í héraði. Þeim dómi
var áfrýjað til Hæstaréttar vegna
sex af átta ákæruliðum. Hæstiréttur staðfesti svo með dómi
sínum frá 25. janúar 2007 sýknudóm héraðsdóms.

Hilmarssonar og Tryggva Jónssonar, þess að dómstólar úrskurðuðu lögreglurannsóknina ólögmæta, en til vara að forsvarsmenn
embættisins yrðu úrskurðaðir
vanhæfir til að fjalla um málið, og
þar með undirmenn þeirra allir.
Þessu mótmælti saksóknari
ríkislögreglustjóra á þeim grundvelli meðal annars að embættið
hefði aldrei lýst sig vanhæft til að
fjalla um öll mál tengd þessum
einstaklingum.
2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI VANH¾FUR
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Úr varð að endingu að Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði
þann 18. desember að Haraldur
Johannesen ríkislögreglustjóri og
Jón H. Snorrason, saksóknari
efnahagsbrota, væru vanhæfir til
að fjalla um málið, en starfsmenn
þeirra ekki.
Hæstiréttur staðfesti þann

úrskurð 23. janúar síðastliðinn
hvað varðaði Harald, en taldi Jón
H. Snorrason ekki vanhæfan. Ekki
kemur þó til að Jón H. komi frekar
að málinu því hann hefur flust til í
starfi hjá lögreglunni. Skömmu
síðar setti Björn Bjarnason dómsmálaráðherra Egil Guðjónsson,
sýslumann í Reykjavík, í starf
ríkislögreglustjóra í málinu.
Nú er því ólokið tveimur
öngum Baugsmálsins, en einum
hefur verið lokið. Upphaflegum
ákærum hefur verið vísað frá að
hluta og sýknað í því sem eftir
stóð. Rannsókn á meintum skattalagabrotum er í gangi, og engin
ákæra hefur verið gefin út vegna
þessa.
Sá hluti málsins sem varð til
þegar endurákært var eftir frávísun á 32 af 40 ákæruliðum verður tekinn fyrir í Héraðsdómi
Reykjavíkur á morgun, mánudag.

%NDUR¹K¾RUR VERÈA NÕTT DËMSM¹L

Samkvæmt íslenskum lögum er
heimilt að gefa út endurákæru
hafi dómstólar vísað ákærum frá,
og þá heimild nýtti Sigurður
Tómas þegar hann gaf út endurákæru í 19 liðum vegna hluta
ákæruliðana 32 sem Hæstiréttur
hafði vísað frá. Endurákæran var
gefin út 31. mars 2006, og ákærðir
voru þeir Jón Ásgeir Jóhannesson
og Tryggvi Jónsson, en auk þeirra
var Jón Gerald Sullenberger nú
ákærður í fyrsta skipti í málinu.
Endurákærurnar urðu að öðru
dómsmáli heldur en upphaflegu
ákæruliðirnir, og voru því um tíma
tveir aðskildir angar af Baugsmálinu í gangi fyrir íslenskum dómstólum. Verjendur kröfðust þess
að endurákærunum yrði vísað frá,
og að endingu fór svo að héraðs-

FRÁBÆRIR SPENNUÞÆTTIR UM 9 MANNS
SEM HALDIÐ ER Í GÍSLINGU Í BANKA Í 52 KLST
www.minnsirkus.is/tv

Það er hægt með rökum að halda því fram
að ríkislögreglustjóraembættið sé orðið
of involverað í þetta
mál til þess að geta
litið hlutlaust á þær
ákvarðanir sem þarf
að taka í málinu.
(ARALDUR *OHANNESSEN RÅKISLÎGREGLUSTJËRI

dómur vísaði frá fyrsta ákæruliðnum, og staðfesti Hæstiréttur
þann dóm.
Í fyrsta ákæruliðnum var Jón
Ásgeir Jóhannesson sakaður um
fjársvik eða umboðssvik með því
að leyna stjórn Baugs upplýsingum við kaup Baugs á Vöruveltunni, fyrirtæki sem átti og rak 1011 verslunarkeðjuna. Dómara
þótti óskýrt í ákærunni hvernig
sú atburðarás sem lýst er í ákæruliðnum varðaði við lög.
Þriðji anginn af Baugsmálinu
lét á sér kræla haustið 2006,
skömmu eftir að fyrsta ákærulið
endurákæru var vísað frá. Það er
rannsókn á skattamálum einstaklinga tengdum Baugi. Jón Ásgeir
Jóhannesson sendi frá sér fréttatilkynningu þar sem hann segir að
bæði hann og samstarfsmenn
hans hefðu verið boðaðir í yfirheyrslur á ný vegna meintra
skattalagabrota hans sjálfs, sem
og brota í rekstri Baugs Group og
Fjárfestingafélagsins Gaums.
Jón Ásgeir gagnrýndi það harðlega að sömu menn og hefðu áður
lýst sig óhæfa til að fjalla um mál
honum tengt eftir frávísun á
ákæruliðum fyrstu ákærunnar
sæju sig nú þess umkomna að
rannsaka hann og fjölskyldu hans
á nýjan leik.
Kröfðust
lögmenn
Jóns
Ásgeirs, systur hans Kristínar, og
föður þeirra Jóhannesar Jónssonar, auk lögmanna Stefáns H.
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Fangelsisskissur og
frjálslyndisgloríur
Í ljósi aukins fylgis Frjálslynda flokksins veltir Haukur Már Helgason fyrir
sér hvernig rasismi birtist á hliðarlínum orðræðunnar og hvað beri að gera.

Í

talski rithöfundurinn Italo
Calvino skrifaði sögu af
tveimur föngum sem
vilja, eins og títt er um
fanga, komast út. Þeir
þekkja ekki arkitektúr
fangelsisins sem þeir dvelja í,
vita aðeins að það er rammgert. Í
klefanum taka þeir því að velta
fyrir sér hvernig rammgerðasta
hugsanlega fangelsi væri upp
byggt. Þeir hugsa og teikna og
skrafa og reyna að gera sér í
hugarlund hið rammgerðasta
hugsanlega fangelsi. Takist þeim
að teikna uppdrátt að slíku fangelsi getur hugsast að þeir finni
leið út úr teikningunni sinni –
skyldu þeir einmitt vera staddir í
því sama fangelsi eru þeir þá
hólpnir. Ef fangelsið sem þeir eru
geymdir í er ögn auðveldara viðureignar en það sem þeir hafa
teiknað eru þeir líka hólpnir. Ef
sannanlega engin fær leið finnst
út úr hinu rammgerðasta fangelsi allra fangelsa vita þeir það
þó og geta hætt að reyna. Calvino
sagði verkefni bókmennta á
okkar dögum vera af þessum
toga (en okkar dagar eru þá einmitt sjöundi áratugur 20. aldar):
að gera okkur skýra grein fyrir
öllum viðjunum sem halda okkur
– hvort sem þá verður nokkur
leið út eða ekki er þetta heiðarlegt viðbragð við angist.
Skáldin eru mörg og standa
sig misjafnlega. Á örskömmum
tíma virðist hafa losnað úr læðingi uppsöfnuð ólga, hvöt, þörf
fyrir að gefa glænýjum heimi og
glænýju Íslandi merkingu – hún
finnur sér farveg í bók Andra
Snæs, Draumalandinu, viðtökum
við henni og blysgöngum gegn
hálendisvirkjunum, í virku bloggsamfélagi – en líka í væntanlegum nýjum framboðum til Alþingis,
ekki
síst
í
óvæntri
fylgisaukningu
Frjálslynda
flokksins. Í kjölfar aðalfundar
Frjálslynda flokksins má ætla að
þaðan muni heyrast hátt í röddum sem segja fangelsisveggina
byggða úr útlendingum. Þetta er
nýr málstaður á Íslandi, í nýjum
veruleika. Ekki svo að rasismi sé
að skjóta hér rótum í fyrsta sinn
– frægt er hvernig yfirvöld kröfðust þess allt fram á 8. áratug 20.

aldar að Bandaríkin sendu enga
þeldökka hermenn með varnarliði sínu, og vísuðu til sérstöðu
Íslands málstaðnum til varnar.
En slíkar aðgerðir voru, ef svo
má segja, „fyrirbyggjandi“ – og
orðræða um útlendinga hefur
aldrei skipað stóran sess í
íslenskri pólitík því þeir hafa eiginlega ekki verið hér. Nú þegar
Ísland hefur á stuttum tíma stigið risavaxin skref inn í alþjóðahagkerfið og iðnvæðing er hafin
á landinu, mætum við (ef okkur
má kalla, og svo framvegis)
nýjum veruleika: öðru fólki.

'ERVIATBURÈIR OG AÈDRËTTANIR
Slóvenski
heimspekingurinn
Slavoj Zizek, einn ötulasti samfélagsrýnir okkar daga, hefur
meðal annars ætlað sér að endurvekja sannleikshugtakið á nýjum
forsendum. Hann talar ekki um
sannleikann sem safn staðreynda,
heldur atburð. Sannleiksatburðurinn er í stuttu máli þegar veröldin öll birtist skyndilega í nýju
ljósi, þegar hnitakerfi skilnings
manns færist allt til. Þetta getur
gerst í einkalífi, til dæmis þegar
manneskja verður ástfangin eða
verður fyrir trúarupplifun. Sannleiksatburður getur líka átt sér
stað í samfélagi, við gjörbreytingu eða byltingu.
Vandinn við svona uppgötvanir, sannleiksatburði, er að þeim
má apa eftir, með stílískum tilfæringum og framleiða gerviatburð, sjónhverfingar sem skilja
áhorfandann eftir bergnuminn.
Einfaldasta tólið til framleiðslu
slíkra gerviatburða er skeyting –
að sýna eða nefna tvö fyrirbæri í
sömu mund og skapa þannig
vensl á milli þeirra, án þess að
þurfa nokkurn tíma að nefna
hvers lags vensl það eru, því
myndmál býður hvorki upp á
samtengingar né forsetningar.
Þetta er sú tækni sem fyrirtæki
beita látlaust í ímyndasköpun
sinni – og stjórnmálaöfl fyrir
kosningar. Og nú eru kosningar í
nánd.
Í opnunarræðu landsþings
Frálslynda flokksins nefndi formaður hans innflytjendur og
berkla á sama stað, án þess að
segja berum orðum hvaða tengsl

væru þar á milli. Slík beiting
aðdróttana er sjaldheyrð nema á
stríðstímum, þegar ýjað er að
skaðvænlegum, jafnvel ómannlegum eiginleikum andstæðings.
Svona má ýja að samhengi og
skapa hugrenningatengsl, sem
geta jafnvel haft yfirbragð uppgötvunar á meðan á sýningunni
stendur. Sé bragðinu beitt ítrekað
í sama augamiði síast hin óræðu
tengsl inn í almenna umræðu.
Þau standast hins vegar ekki að
horft sé augliti til auglitis við
þau. Spyrji maður blátt áfram:
„Meinarðu að forðast beri að
snerta á útlendingum í millitíðinni, vegna smithættu?“ mun
Guðjón ekki einfaldlega svara já.
Ef til vill má segja að raunverulegur atburður felist í að afhjúpa
goðsagnir, en gerviatburður í að
framleiða þær.

/RÈAB¾KUR Å STR¾TË
Í fréttamola Blaðsins undir lok
janúar var sagt frá því hversu
strætósamgöngur hefðu eflst á
Akureyri eftir að fargjöld voru
þar lögð niður. Farþegar ku
ánægðir, og geta í þokkabót, sagði
í fréttinni, talað við bílstjórana
orðabókalaust þar sem þeir eru
allir íslenskir. Það sem er sagt
hreint út er þannig séð auðvelt að
kljást við en það eru aðdróttanirnar, allt sem er ýjað að og
gaukað að umleikis meintan
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kjarna hvers máls, sem eru erfiðar viðureignar – og geta orðið
fjarska lífseigar. Kvenfyrirlitning kemur ekki lengur fram í því
að nokkur maður segi blátt áfram
að konur séu lélegur pappír – hún
birtist í öllu nema beinum staðhæfingum. Eins munu fáir gangast við því, berum orðum, að hata
eða fyrirlíta innflytjendur, gesti
til landsins eða tiltekna hópa
þeirra – en vænta má að látlaust
verði ýjað að slíku óþoli milli línanna, næstu mánuði.
Annað, sem getur reynst enn
snúnara að veita athygli, er það
sem ekki er sagt. Fréttablaðið
birti í febrúarbyrjun forsíðufrétt
undir fyrirsögninni „Erlendum
mökum fjölgar“. Gaf fréttin til
kynna að tilraunir útlendinga til
að giftast á fölskum forsendum
og fá þannig dvalarleyfi í landinu
væru áhyggjuefni. Fyrir utan þá
dásemd að á landinu er rekin
stofnun sem tekur manneskjur í
yfirheyrslu til að rannsaka hvort
þær séu raunverulega ástfangnar, er sérdeilis athygli vert að
fréttin var sögð án þess að minnst
væri á annað samhengi þessarar
aukningar, svo sem tíðari ferðalög ungra Íslendinga erlendis, til
dæmis skiptinámsdvalir á báða
bóga, inn og út. Aukning á kynnum ungs fólks yfir landamæri er
sjálfsagt töluvert meiri en aukning hjónabanda yfir landamæri –
enn sem komið er. Að blaðamaður gaumgæfi ekki þetta augljósa
samhengi gefur til kynna, ef ekki
meðvitaðan ásetning, þá í öllu
falli andann að baki umfjölluninni.
Góðu fréttirnar: hugmyndafræði sem mótast og staðfestist
einkum í hinu hálfsagða og
ósagða þolir illa að vera tekin á
orðinu, hún þolir illa dagsljósið –
og þangað þarf því að draga
hana.

2ASISMI OG MEÈVIRKNI
Rasismi er tilraun til að gefa
óyndi, ljóninu í veginum milli
manns og nautnar hans, andlit og
nafn: „Það eru útlendingarnir!“
Fjölskyldur
alkóhólista
geta
kannast við sambærilega orðræðu, þar sem drykkjusjúklingurinn, ófær um að takast á við
annmarka sjálfs sín eða samfé-

á tólum til að taka í sundur sögurnar sem þeir segja sjálfum sér
og virðast ætla að segja öðrum –
og tólum til að beina sjónum að
þeim tabúum, þeim raunverulegu
vandamálum, sem þessar sögur
hylma yfir. Ranghugmyndir og
órar um útlendinga sem vandamál eiga ekki að festa rætur í pólitískri orðræðu landsins.
Fremst meðal jafningja í
flokki þeirra tabúa sem ekki
hefur verið rætt í umræðulandslaginu sem hér hefur mótast á
síðustu tveimur áratugum er þá
ef til vill stétt og stéttamunur.
Vinstrihreyfing sem ekki mætir
á því alþjóðlega fjármagnskerfi
sem við erum nú öll þátttakendur
í, augliti til auglitis, og talar ekki
opinskátt um það, er sek um skiljanlega en mannskemmandi meðvirkni. Og veit það best sjálf. Við
þurfum ekki nema að líta brosandi hvert framan í annað – stöðu
innan hagkerfisins má nú meta á
fjölda tannskemmda.

-¹LAMIÈLANALAUST
Þeir sem segja að frjálslyndir (æ,
og hvers vegna gat flokkurinn
ekki heitið eitthvað annað …) eigi
lof skilið fyrir að „opna þarfa
umræðu, þó að ég sé ekki sammála öfgafyllstu skoðunum Jóns
eða Magnúsar eða Guðjóns …“
hafa rangt fyrir sér. Ekki efnislega – þróun byggðar á Íslandi er
einkar merkileg og það mun
krefjast mikillar vinnu og athygli,
annars vegar að skilja nýjan
veruleika, hins vegar að tryggja
aðfluttum fullan aðgang að samfélagi okkar. Þeir hafa rangt fyrir
sér vegna þess að forsvarsmenn
Frjálslynda flokksins og grófyrtari fylgismenn þeirra virðast
ætla að gera flokk sinn að samfélagi um óþol í garð annarra.
Með orðum sínum opna Jón
Magnússon og Magnús Þór ekki
„þarfa umræðu“, heldur beina
hvöt, og jafnvel góðum vilja, í
einkar varasaman farveg. Hvernig má hnika umræðunni annað –
og breyta henni jafnvel í samræðu?
Eitt skref sem liggur í augum
uppi er að dagblöð og fréttastofur hafi innanborðs blaðamenn af
erlendum uppruna, pólskumælandi til dæmis, sem myndi auð-

Til að umorða greinina alla, á
ljóðrænu nýrra tíma, auglýsing af
vefnum visir.is: „Get bætt við
3-4 Pólverjum í leiguhúsnæði.
Laust í mars. “
lagsins, beinir beiskju sinni látlaust að tilteknum þáttum í
umhverfi sínu, helst hinum
óhagganlegustu, og sakar þá –
fjölskyldumeðlimi, vinnuveitendur, vini, foreldra – um að standa í
vegi fyrir sér. Hann flytur bræði
sína, sem liggur of djúpt til að
ræða hana, yfir á nærstadda eða
fjarstadda eftir því sem til fellur
– skyldi einhver krefja hann
svara getur hann breitt yfir vangetu sína til að ljúka máli, með
drykkjulátum.
Á sambærilegan máta er sú
mótsögn rasískra afla að vilja
annars vegar njóta góðs af hagkerfinu sem stólar á erlent vinnuafl, en ala hins vegar á óskum um
að útlendingarnir sjálfir hafi sig
hæga eða hafi sig á brott, einmitt
þess lags vítahringur sem rasismi
nærist á.
Fyrrnefndur Slavoj Zizek
hefur haldið því fram að okkar
dagar einkennist af offramleiðslu
óra. Órar, eins og hann notar
orðið, má segja að séu falskir
fangelsisuppdrættir,
látlaust
svikin loforð um lausn. Raunar
virðist óhætt að tala um viðvarandi, stöðugan hagvöxt á sviðinu,
í myndmáli auglýsinga og frétta
ekki síður en orðræðu ráðamanna
og nú á næstunni, einmitt hér,
frambjóðenda. Fari Frjálslyndir
fram til næstu kosninga, með þá
orðræðu í farteskinu sem nú virðist verða raunin, verður rík þörf

velda langtaðkomnum þátttöku í
þeirri samræðu sem vindur fram
í fjölmiðlum – ekki bara um „málefni útlendinga“, heldur beinlínis
allt. Það er dónaskapur að hunsa
fólk og það er dónaskapur að tala
um nærstadda í þriðju persónu.
Hafi jafnaðarmenn og miðjumenn á síðustu árum verið eilítið
óvissir um hvern málstað þeir
hafa að verja og fyrir hverju þeir
berjast, á þeim þó að vera dagljós
hinn lægsti samnefnari siðaðs
samfélags, samnefnari krata,
borgaralegri afla, þeirra sem
fara um undir merkjum frjálshyggju, róttækra vinstrimanna
og almennt allra sem kunna
mannasiði: að veita öllum tilraunum til mismununar fólks á grundvelli þjóðernis, kynþátta og trúarbragða harða og málamiðlanalausa
mótstöðu – ekki bara í verki,
heldur og í orði kveðnu, því orðin
eru sá farvegur sem löngunum
samfélags er beint í, og þar með
framtíð þess. Það ætti ekki að
þurfa að minnast á þetta. En að
verja þessa grunnforsendu siðaðs samfélags er brýnast þegar
það verður hvað snúnast. Ef við
erum stödd í einhvers konar
fangelsi er greiðasta leiðin út úr
því áreiðanlega ekki að reyna að
traðka á þeim yfirgnæfandi
meirihluta samfanga sem talar
ekki íslensku.
Haukur Már Helgason er
heimspekingur og rithöfundur. N
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Vi› leitum a› barngó›ri og traustri manneskju til a›
a›sto›a fimm manna fjölskyldu í Gar›abænum í
daglegu amstri.
Á heimilinu eru ﬂrjú börn á aldrinum 6 mána›a til 8
ára. Æskileg vi›vera væri frá kl. 13.00-18.00 ﬂrjá til
fimm daga vikunnar.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
18. febrúar nk. Númer starfs er 6308.
Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir hjá
Hagvangi í síma 520 4700.
Netfang: gudny@hagvangur.is

- vi› rá›um

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

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

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

• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni.
Þekking á Windows-stýrikerfum er
nauðsynleg
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski
ásamt lipurð í samskiptum
• Menntun á tæknisviði er æskileg.
Starfsreynsla er æskileg en efnilegir
einstaklingar með góðan tölvubakgrunn
koma einnig til greina. Microsoft-gráður
eru kostur

Sérfræðingar í
IP-símkerfum
Rekstur og umsjón með símkerfum. Uppsetning
á nýjum búnaði og kerfum. Samskipti við
samstarfsaðila og viðskiptavini. Spennandi og
krefjandi verkefni eru í boði.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita.
• Reynsla af rekstri símkerfa og netbúnaðar
• Samskiptahæfni, ásamt sjálfstæðum og öguðum
vinnubrögðum

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frábæran starfsanda og liðsheild
Góða starfsaðstöðu
Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
Símenntun í starfi og virka endurmenntunarstefnu
Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
Gott mötuneyti
Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

Netsérfræðingar
Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og
uppsetning á nýjum netkerfum. Ráðgjöf til
viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi
verkefni eru í boði.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita.
• Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og
öguðum vinnubrögðum
• Starfsreynsla af rekstri netkerfa er kostur
• Þekking á Cisco-búnaði, CheckPoint og
PIX-eldveggjum er kostur
• Cisco-gráður eru kostur
Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar
umsóknir og fyrirspurnir.
Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 22. febrúar nk.

www.tm-software.com

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

70245

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

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu.



Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn.
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software er
í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

SÍA

Tæknimenn/sérfræðingar í útstöðvarekstri



Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
fyrir viðskiptavini okkar

P I PAR

Við stækkum!

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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3TYRKTARFÁLAG LAMAÈRA OG FATLAÈRA

35-!234®2& ¥ 2%9+*!$!,
(EFUR ÖÒ GAMAN AF ÖVÅ AÈ ELDA
6ILTU VINNA MEÈ SKEMMTILEGU FËLKI
3TYRKTARFÁLAG LAMAÈRA OG FATLAÈRA REKUR SUMARDVÎL FYRIR FÎTLUÈ
BÎRN OG UNGMENNI Å 2EYKJADAL 2EYKJADALUR ER STAÈSETTUR Å
-OSFELLSDAL SEM ER Å UÖB  MÅNÒTNA FJARL¾GÈ FR¹ 2EYKJAVÅK
&ÁLAGIÈ LEITAR AÈ EINSTAKLINGI SEM HEFUR GAMAN AF ÖVÅ AÈ ELDA
OG VILL TAKA AÈ SÁR ELDAMENNSKU ¹ ÖESSUM GEFANDI OG SKEM
MTILEGA STAÈ +OKKAR STAÈARINS HAFA AÈSTOÈARMANN SÁR VIÈ
HLIÈ ¹ ¹LAGSTÅMUM 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM OG ELDAÈ FYRIR  
MANNS ¹ DAG %INNIG ËSKAR FÁLAGIÈ EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK TIL
AÈ SINNA N¾TURVÎKTUM
3J¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR UM 2EYKJADAL OG STARÙÈ SJ¹LFT ¹
WWWSLFIS EINNIG VEITIR FORSTÎÈUMAÈUR UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 
HUGASÎMUM ER BENT ¹ AÈ SKILA UMSËKN TIL 3TYRKTARFÁLAGS
LAMAÈRA OG FATLAÈRA AÈ (¹ALEITISBRAUT  FYRIR  MARS 

VÍS leitar að starfsmanni í
skoðanir og mat á ökutækjaog vinnuvélatjónum.
www.vis.is
Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að tjónaskoðun og mati, uppgjöri
í ökutækjatjónum, forvörnum og áhættuskoðunum á ökutækjum og vinnuvélum vegna tryggingatöku.
Við leitum að einstaklingi sem hefur mikla reynslu af alhliða viðgerðum á ökutækjum. Viðkomandi þarf að
vera frábær í samskiptum, skipulagður og samviskusamur og þarf að geta tileinkað sér að vinna
samkvæmt gildum VÍS sem eru umhyggja, áreiðanleiki og frumkvæði.
Skilyrði er að umsækjendur hafi meistararéttindi á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar
og góða almenna tölvukunnáttu.
Umsóknir berist á heimasíðu VÍS, www.vis.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Breiðfjörð (pallbr@vis.is) í síma 560 5252.

Vegna aukinna umsvifa Tandurs á fyrirtækja- og stofnanamarka›i óskum vi› eftir
jákvæ›um og duglegum starfsmanni til a›
ganga til li›s vi› okkur. Hei›arleiki og
reglusemi áskilin.
Starfi› felur í sér:
Sölu á hreinlætisvörum og ö›rum vörum Tandurs til
fyrirtækja og stofnana.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
ﬁjónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.
Hæfniskröfur:
Gó›ir söluhæfileikar og ﬂjónustulund.
Færni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.
Í bo›i er spennandi framtí›arstarf ﬂar sem miki› er lagt
upp úr ﬂjálfun starfsmanna og símenntun.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
19. febrúar næstkomandi. Númer starfs er 6305.

Hjá VÍS starfa um 240 manns á þjónustuskrifstofum félagsins um

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

allt land. Það er stefna VÍS að hafa ávallt á að skipa vel menntuðu
F í t o n / S Í A

Sölu- og
ﬂjónustufulltrúi

starfsfólki með framúrskarandi þekkingu á vátryggingamálum.

Starfsemi Tandurs sn‡st um sölu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og
stofnana. Samhli›a sölu, innflutningi og framlei›slu er mikil áhersla
lög› á ﬂjónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina. Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› má finna á: www.tandur.is

Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og
aðstöðu til að veita góða þjónustu. Félagið vill fela starfsfólki störf
við hæfi þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við
áhugaverð og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands
Ármúla 3 108 Reykjavík
Sími 560 5000 vis.is

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is
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SPACE EXPLORERS
C C P
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L O O K I N G
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CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs).
Founded in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG
universe. CCP Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are
looking for world-class individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

TECH NICAL AR TIST

CO N CE P T AR TIS TS

To integrate art into the EVE game engine, using both
in-house and external art tools. To assist in building new
shaders, animation, effects and graphics functionality in
the Trinity rendering engine.

To design characters and environments for
state-of-the- art games. Responsibilities include: drawing
and/or painting designs for characters and environments
that are then translated into 3D.

Requirements:

Requirements:

• Experience with Maya, polygonal modeling, rendering
and animation
• Scripting skills (Mel, Python, php)
• 3D math (basic linear algebra) knowledge a plus
• Game modding or level design experience a plus
• Familiarity with modern 3D techniques (Vertex and
pixel shaders, lighting Models)
• Precision and attention to detail in creating complex
effects with an understanding of optimization

• Experience with making concept art for any type of
entertainment or similar projects
• Experience using Photoshop or similar programs to
paint and/or finish a scanned piece
• Strong sense of how an object or character might
work and look from all possible angles
• Able to adhere to schedules and milestones
• Precision and attention to detail
• Passion for creating virtual worlds

CO N FI G U R ATION MANAG E R

TE S T S PECIALIS TS

To organize and manage CCP’s build group and build
processes (languages: Python, C++).

To develop and review test plans and test cases based on
game design requirements. To organize test execution,
including manual and automated tests, regression,
performance, load, and stress testing. In addition, the
selected individual will have to organize test events with
outsourcing partners and volunteers, and engage in
performance test analysis, test automation and
performance trends analysis.

Requirements:
• B.Sc in Software Engineering or related fields
• Experience with build management
• Strong communications skills

G R APHI C S PR O G R AM M ER
To program graphical effects in CCP's custom 3D engine
for EVE Online (language: Python)
Requirements:
• B.Sc in computer Science or related fields
• Good knowledge of 3D math
• Experience with computer graphics

Requirements:
•
•
•
•

BA or BS degree
Highly organized individual
In-depth knowledge of development and testing cycle
Willing to work extra, over and above when the project
is nearing completion
• Excellent teamwork skills
• Game experience with EVE is a definite plus

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work, demo reel DVD/VHS/CDs et al. is appreciated.
To apply, e-mail resumes@ccpgames.com with the job title of your interest in the subject field. Application period
expires February 25th. Only candidates being considered for interview will be contacted.
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Okkur vantar gott fólk
til starfa í Skagafirði
Fjölbrautaskóli
Norðurlands vestra
auglýsir eftir kennurum
Við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra eru laus
til umsóknar eftirtalin störf: fullt starf kennara
í efnafræði og líffræði, fullt starf kennara í
stærðfræði, fullt starf kennara í félagsfræði, fullt
starf kennara í málmiðnum, fullt starf kennara
í tréiðnum, 70% starf við ræstingar, starf
stundakennara í jarðfræði.
Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst n.k.
Nánari upplýsingar á www.fnv.is
--------

Heilbrigðisstofnunin
Sauðárkróki
auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum,
hjúkrunarfræðinemum, sjúkraliðum, aðstoðarfólki í aðhlynningu
og starfsfólki í eldhús og ræstingar
Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunarfræðinemum og sjúkraliðum til afleysinga
vaktavinnu á sjúkradeild og hjúkrunardeildum og
til framtíðarstarfa á hjúkrunardeildum í 50-100%
stöður. Við leitum að áhugasömu og dugmiklu fólki
til aðstoðar við aðhlynningu í fullt starf eða hlutastarf,
vaktavinna, lágmarksaldur 18 ár. Lögð er áhersla á
sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, frumkvæði og hæfni
í samskiptum.
Einnig eru lausar til umsóknar aðrar stöður s.s. í
eldhúsi, ræstikerfi o.fl. Starfshlutfall 40% - 100%.
Afleysingatímabil er frá maí – september 2007 eða eftir nánara
samkomulagi. Laun skv. gildandi kjarasamningum stéttarfélaga,
stofnunar og fjármálaráðherra.

auglýsir eftir verkefnisstjóra
skipulagsmála
Helstu verkefni verkefnisstjóra verða umsjón
með aðalskipulagi, deiliskipulagi, kynningarferli
skipulagstillagna og samskipti við Skipulagsstofnun. Gerð er krafa um jákvætt hugarfar
og hæfni í mannlegum samskiptum, góða
skipulagshæfileika og frumkvæði. Leitað er eftir
arkitekt, skipulagsfræðingi eða einstaklingi með
sambærilega menntun. Starfsreynsla er æskileg.
Sjá nánari lýsingu á starfinu á heimasíðu sveitarfélagsins
www.skagafjordur.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Örn Berndsen sviðsstjóri
Umhverfis- og tæknisviðs í síma 4556000,
netfang: jobygg@skagafjordur.is

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga
og Starfsmannafélags Skagafjarðar.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Sigríður Sigurðardóttir, forstöðumaður Byggðasafns tekur við
umsóknum og veitir nánari upplýsingar í síma 453 6173 eða á
netfangið bsk@skagafjordur.is
Upplýsingar um starfið má finna á heimasíðu safnsins
www.skagafjordur.is/byggdasafn.
--------

Fisk Seafood
starfsfólk óskast

Nokkrir punktar um
Skagafjörð ...

Iðja - hæfing

... 90% íbúa Skagafjarðar eru ánægðir
með að búa í Skagafirði*

auglýsir eftir forstöðumanni

... bygging nýs leikskóla á Sauðárkróki
hefst á árinu 2007

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að
forstöðumanni Iðju – hæfingar sem býr yfir:

... í Skagafirði er rekin öflug heilbrigðisstofnun
sem íbúar eru mjög ánægðir með*

... Skagafjörður býður upp á nám
í fjölbrautaskóla og háskóla

Við leitum að öflugum lögfræðingi til að taka þátt
í uppbyggingu Pacta stofu á Sauðárkróki. Meðal
verkefna eru lögfræðileg ráðgjöf og málflutningur,
ábyrgð á mætingum í héraðsdóma. Umsjón og ábyrgð
á fullnustugerðum og samskipti við mætingaraðila.
Við leitum eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem
er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir
hæfileikum í samskiptum.

auglýsir eftir framkvæmdastjóra
VERIÐ Vísindagarðar ehf. er nýstofnað þekkingarfyrirtæki staðsett í húsnæði FISK Seafood við höfnina
á Sauðárkróki. Tilgangur fyrirtækisins er að annast
rekstur kennslu- og rannsóknaaðstöðu í formi
vísindagarða í tengslum við Háskólann á Hólum m.a.
með áherslu á fiska- og matvælarannsóknir.
Starfið felst í framkvæmdastjórn VERSINS ehf, stefnumótun í
samráði við stjórn, vinnu að markaðs- og kynningarmálum, að
tryggja nýtingu aðstöðunnar, öflun nýrra samstarfsaðila, gerð
samninga við nýja og núverandi samstarfsaðila og metnaðarfullri
uppbyggingu starfseminnar.
Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með háskólamenntun.
Umsækjandi þarf að hafa skýra stjórnunarhæfileika, geta unnið
sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í starfi og hafa færni í
mannlegum samskiptum.
Upplýsingar um starfið veitir Skúli Skúlason í síma 455 6300.

Upplýsingar gefur Gunnar M. Sandholt, sviðsstjóri, í síma
455 6000. Einnig er bent á tölvupóst sandholt@skagafjordur.is
--------

Sveitarfélagið
Skagafjörður
auglýsir eftir verkefnastjóra í
atvinnuþróunarmálum

... íbúar Skagafjarðar eru mjög ánægðir með
grunnskólana og leikskólana í héraðinu*

... atvinnulíf í Skagafirði er öflugt, einkum á sviði
matvælaiðnaðar og ýmiskonar þjónustu
... í Skagafirði finnur þú fjölbreytt íþróttastarf
fyrir fólk á öllum aldri
... menningarlíf í Skagafirði er í miklum blóma,
leiklist, kórastarf og margt fleira
... öll heimili á Sauðárkróki verða tengd ljósleiðara
með tilheyrandi þjónustu á næsta ári

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir eftir verkefnastjóra
til að vinna að samstarfsverkefnum sveitarfélagsins og
atvinnulífs á sviði atvinnuþróunar í Skagafirði. Æskilegt
er að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á sviði
verkefnastjórnunar, ráðgjafar, rekstri fyrirtækja, gerð
rekstraráætlana eða annarri þróunarvinnu. Umsækjandi þarf að hafa hæfileika í mannlegum samskiptum,
geta unnið sjálfstætt og staðið í forsvari verkefna.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

... í Skagafirði er frábær golfvöllur
og glæsilegt skíðasvæði
... Í Skagafirði eru engin umferðarljós
og engir stöðumælar
... í Skagafirði hafa verið byggðar nær
100 íbúðir frá árinu 2000
... á Sauðárkróki er nú unnið að uppbyggingu
fyrsta flokks sorpflokkunarstöðvar
* skv. könnun Gallup 2006

Allar nánari upplýsingar veitir Áskell Heiðar Ásgeirsson
sviðsstjóri Markaðs- og þróunarsviðs í síma 455 6000
eða í netfang: heidar@skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.
Umsóknum skal skila í Ráðhúsið við
Skagfirðingabraut, 550 Sauðárkróki.
--------

Lögreglan á
Sauðárkróki
auglýsir eftir lögreglumönnum
Lausar eru til umsóknar afleysingastöður lögreglumanna við embættið á Sauðárkróki frá 1. júní til 31.
ágúst 2007. Umsækjendur þurfa að vera orðnir 20 ára.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt
afritum af prófgögnum óskast sendar til Skúla Skúlasonar formanns
stjórnar, VERIÐ Vísindagarðar ehf., Eyrarvegi, 550 Sauðárkrókur;
umsóknir má senda í tölvupósti til skuli@holar.is.
--------

Sparisjóður
Skagafjarðar

--------

Upplýsingar gefur Rúnar Vífilsson, fræðslufulltrúi,
í síma 455 6000 eða í tölvupósti runar@skagafjordur.is

Umsóknum skal skila á: Tengill ehf, Aðalgötu 24,
550 Sauðárkróki, c/o Gísli Sigurðsson
--------

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. mars 2007.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 455 4400
og í netfangi fisk@fisk.is
--------

Grunnskólakennara og leikskólakennara vantar til
starfa hjá leikskólum og grunnskólum í Skagafirði
á næsta kennsluári. Störfin verða auglýst nánar á
komandi vikum.

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2007

auglýsir eftir lögfræðingi

auglýsir eftir skrifstofustjóra

auglýsa eftir grunnskóla- og
leikskólakennurum

• Reynsla af stjórnun umfangsmikilla tölvu og netkerfa.
• Þekking á Microsoft hugbúnaði MCSA eða sambærilegt
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi, geta til að vinna undir álagi
og hæfni í mannlegum samskiptum

... í Skagafirði getur þú stundað hestamennsku í
heimahéraði íslenska hestsins

FISK Seafood hf. rekur öfluga útgerð og fiskvinnslu
í Skagafirði og getur bætt við sig fólki til starfa
bæði til sjós og lands.

Grunnskólar og
leikskólar í Skagafirði

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfið hentar ekki síður körlum en konum, sjá nánari lýsingu
starfsins á heimasíðunni www.skagafjordur.is .

VERIÐ Vísindagarðar

Starfið felst í gæslu, þrifum og eftirliti með húsnæði,
innanstokksmunum og safnkosti Byggðasafns
Skagfirðinga. Safnið er til húsa í Gilsstofu, Áshúsi
og gamla bænum í Glaumbæ á Langholti og í
Minjahúsinu á Sauðárkróki. Starfsaðstaða safnvarðar
er í Gilsstofu. Um er að ræða 50% starf.

Tengill ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing til
starfa við kerfisstjórnun. Um er að ræða vel
launað framtíðarstarf hjá vaxandi fyrirtæki.

Pacta
- málflutningur og ráðgjöf

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2007

auglýsir eftir safnverði

auglýsir eftir kerfisstjóra

... í Skagafirði er fjölbreyttur fasteignamarkaður
og þar býðst búseta í þéttbýli og dreifbýli

Skriflegar umsóknir, sem tilgreina m.a. menntun og fyrri störf
skulu sendar í Ráðhúsið við Skagfirðingabraut á Sauðárkróki.
--------

Upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í
síma 440 7902/896 0999 og á netfangið benjamin@pacta.is
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarupplýsingar.
Ráðið verður í starfið sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
--------

Byggðasafn
Skagfirðinga

Tengill - rafverktakar

• frumkvæði, metnaði og sjálfstæði,
• mannúðlegum viðhorfum og hæfni í mannlegum samskiptum,
• þekkingu og reynslu af starfi með einstaklingum með fötlun,
• háskólamenntun sem nýtist í starfinu, t.d. þroska- eða iðjuþjálfun
• og gjarnan reynslu af stjórnun, starfsmannahaldi og rekstri

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2007

Vinsamlegast hafið samband og kynnið ykkur hvað er í boði.
Allar nánari upplýsingar veitir Herdís Klausen hjúkrunarforstjóri á
staðnum, í síma 455 4011 og í tölvupósti: herdis@hskrokur.is
Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu stofnunarinnar,
www.hskrokur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
--------

NÝPRENT ehf SAUÐÁRKRÓKI

Sveitarfélagið
Skagafjörður

Nánar auglýst á næstu vikum. Upplýsingar gefur
Kristján Snorrason í síma 893 9230.

Skýrr
auglýsir eftir ráðgjöfum
og forriturum
Skýrr rekur öfluga starfsstöð á Sauðárkróki og er
stöðugt á höttunum eftir kraftmiklu fólki, einkum
á sviði Microsoft-viðskiptalausna. Í boði eru
spennandi störf ráðgjafa og forritara og góð laun hjá
framsæknu og traustu fyrirtæki í kraftmiklu og lifandi
starfsumhverfi.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Óðinsdóttir,
forstöðumaður mannauðssviðs Skýrr, 569 5100 eða
ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is.

Upplýsingar um starfið veitir Björn Mikaelsson yfirlögregluþjónn í
síma 455-3366 eða á lögreglustöðinni.
--------

Hólaskóli
- Háskólinn á Hólum
auglýsir eftir bókasafnsfræðingi
til að stýra uppbyggingu
háskólabókasafns á Hólum
Starfið felst í stjórnun reksturs, skipulags og uppbyggingar bókasafns Hólaskóla, stjórnun skjalavörslu skólans, annast varðveislu og umsjón hins
forna Hólaprents í samstarfi við Guðbrandsstofnun
og efla samstarf í bókasafnsmálum við stofnanir og
fyrirtæki í Skagafirði.
Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með menntun í
bókasafnsfræði. Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á skjalastjórnun,
stjórnunargetu, geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í
starfi og hafa færni í mannlegum samskiptum. Launakjör eru skv.
kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007

Sveitarfélagið
Skagafjörður
er spennandi
valkostur
Nálægð við náttúru, góðir skólar á öllum
skólastigum, ein ódýrasta hitaveita á
landinu, fjölbreytt þjónusta, öflugt íþróttalíf,
mikil veðursæld og kröftugt menningarlíf
er meðal þess sem gerir Skagafjörð að
fýsilegum búsetukosti, ekki síst fyrir
fjölskyldufólk.
Íbúar í Skagafirði eru um 4.300,
þar af um 2.600 á Sauðárkróki.
Sauðárkrókur er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar þar sem saman
fer öflug útgerð, úrvinnsla afurða af stóru
landbúnaðarsvæði og þjónusta sem jafnast
á við það besta.
Það er alltaf pláss
fyrir fleira gott fólk
í Skagafirði!

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt
afritum af prófgögnum óskast sendar til Sigríðar Magnúsdóttur
rekstarstjóra, sem jafnframt veitir upplýsingar um starfið. Umsóknir
má einnig senda í tölvupósti til siggamagg@holar.is.
Nánari upplýsingar um starfið og skólann eru á www.holar.is
– tími til að lifa

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is og fréttir úr Skagafirði finnur þú á www.skagafjordur.com og í héraðsfréttablaðinu Feyki.
www.skagafjordur.is
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-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR
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3KËLASTJËRI +LÁBERGSSKËLA
,AUS ER STAÈA SKËLASTJËRA +LÁBERGSSKËLA Å 2EYKJAVÅK
¥ SKËLANUM ERU UM  NEMENDUR Å   BEKK
+LÁBERGSSKËLI ER ¹ +JALANESI OG HËF STARFSEMI SÅNA HAUSTIÈ
 %INKUNNARORÈ SKËLANS ERU VIRÈING SAMVINNA OG METN
AÈUR ¥ SKËLANUM ER TEYMISVINNA NEMENDA OG SAMKENNSLA
¹RGANGA NÕTT TIL AÈ EFLA EINSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M ÖAR SEM
FJÎLGREINDARHUGMYNDIR ERU LAGÈAR TIL GRUNDVALLAR
3KËLINN BÕR VEL AÈ HÒSN¾ÈI OG ER Å STËRKOSTLEGU N¹TTÒRULEGU
UMHVERFI MILLI FJALLS OG FJÎRU !UK NEMENDA AF +JALARNESI
ÖJËNAR SKËLINN NEMENDUM ÒR +JËSARHREPPI 4ËNLISTARSKËLI ER
REKINN Å SKËLANUM UNDIR STJËRN SKËLASTJËRA GRUNNSKËLANS
2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL
EINSTAKLINGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA STERKA
SJ¹LFSMYND ÖEIRRA OG SKËLA ¹N AÈGREININGAR !UK ÖESS ER LÎGÈ
¹HERSLA ¹ AÈ STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ GRENNDARSAMFÁLAGIÈ OG
SJ¹LFST¾ÈI SKËLA
-EGINHLUTVERK SKËLASTJËRA ER AÈ
 6ERA LEIÈTOGI SKËLANS OG VEITA FAGLEGA FORYSTU ¹ SVIÈI
KENNSLU OG ÖRËUNAR Å SKËLASTARFI
 3TÕRA OG BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGRI STARFSEMI OG REKSTRI SKËLANS

-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
 +ENNARAMENNTUN OG FRAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR
UPPELDIS EÈA KENNSLUFR¾ÈI
 3TJËRNUNARH¾FILEIKAR OG REYNSLA AF STJËRNUN
 &JÎLBREYTT REYNSLA AF KENNSLU OG VINNU MEÈ BÎRNUM OG
UNGLINGUM
 ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ APRÅL  5MSËKNUM FYLGI
YFIRLIT YFIR N¹M OG STÎRF OG GÎGN ER VARÈA FRUMKV¾ÈI ¹ SVIÈI
SKËLAM¹LA GREINARGERÈ UM HUGMYNDIR UMS¾KJENDA UM
FRAMKV¾MD SKËLASTARFSINS AUK ANNARRA GAGNA ER M¹LIÈ
VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS 5MSËKNIR SENDIST -ENNTASVIÈI
2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI   2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR GEFA 6ALGERÈUR *ANUSDËTTIR STARFSMANNASTJËRI
VALGERDURJANUSDOTTIR REYKJAVIKIS OG !NNA +RISTÅN
3IGURÈARDËTTIR SKRIFSTOFUSTJËRI GRUNNSKËLASKRIFSTOFU
ANNAKRISTINSIGURDARDOTTIR REYKJAVIKIS Å SÅMA  
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI ,. OG +¥

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

6ERSLUNARSTJËRI
3ÁRVÎRUVERSLUN Å 3M¹RALIND ËSKAR EFTIR VERSLUNARSTJËRA TIL
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA SPENNANDI STARF HJ¹ FRAMS¾KNU OG
VAXANDI FYRIRT¾KI
(¾FNISKRÎFUR ERU ÖESSAR
 'ËÈ OG SNYRTILEG FRAMKOMA
 (ALDGËÈ REYNSLAÖEKKING Å SÎLUSTÎRFUM
 (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
 3TUNDVÅSI
 'ËÈ ÖJËNUSTULUND
6ERSLUNARSTJËRI ER ¹BYRGUR FYRIR VERSLUNINNI SÁR UM UPPGJÎR
PANTANIR ¹ VÎRUM ¹FYLLINGAR VÎRUUPPSTILLINGAR OG STARFS
MANNAM¹L
6INNUTÅMI ER SAMKV¾MT VENJULEGUM OPNUNARTÅMA 3M¹RA
LINDAR EN GETUR EINNIG VERIÈ SVEIGJANLEGUR

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

¥ BOÈI ER STARF HJ¹ TRAUSTU OG SPENNANDI FYRIRT¾KI
-JÎG GËÈ ¹RANGURSTENGD LAUN Å BOÈI
5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX FRETTIS MERKT m6ERSLUNARSTJËRI n

¶JËNUSTU OG REKSTRARSVIÈ

5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR
5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR LEITAR AÈ ÎÚUGU
STARFSFËLKI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖRËUN OG UPPBYGGINGU ¹ EINU
ST¾RSTA OG MEST SPENNANDI T¾KNIUMHVERÙ ¥SLANDS 2EKSTUR
BORGARINNAR SPANNAR MJÎG VÅTT SVIÈ OG NOTAR BORGIN RÅÚEGA 
TÎLVUR ER MEÈ ¹ ANNAÈ HUNDRUÈ VEÙ OG ¹ ÙMMTA ÖÒSUND SÅMA
SVO D¾MI SÁ TEKIÈ
5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR 54- FER MEÈ FOR
YSTUHLUTVERK Å UPPLÕSINGAT¾KNIM¹LUM BORGARINNAR 54- GEGNIR
ÖJËNUSTUHLUTVERKI VIÈ VIÈSKIPTAVINI SÅNA SEM ERU SVIÈ OG STOFNANIR
2EYKJAVÅKURBORGAR OG ER ¾TLAÈ AÈ ANNAST REKSTUR OG ÖRËUN
UPPLÕSINGAT¾KNIBÒNAÈAR BORGARINNAR
54- TILHEYRIR ¶JËNUSTU OG REKSTRARSVIÈI BORGARINNAR SKRIFSTOFU
ÖJËNUSTU OG UPPLÕSINGAT¾KNI -ARKMIÈ SKRIFSTOFU ÖJËNUSTU OG
UPPLÕSINGAT¾KNI ER AÈ NÕTA UPPLÕSINGAT¾KNINA TIL AÈ BETRUMB¾TA
ÖJËNUSTU VIÈ ÅBÒA BORGARINNAR

6ÅÈNETS OG KERFISREKSTUR
3TARFSSVIÈ
$AGLEGUR REKSTUR VÅÈNETS 2EYKJAVÅKURBORGAR
$AGLEGUR REKSTUR ¹ ,INUX OG 5NIX NETÖJËNUM
$AGLEGUR REKSTUR ¹ T¾KNIRÕMUM
¶¹TTTAKA Å ÖRËUN T¾KNIUMHVERÙS 2EYKJVÅKURBORGAR
3AMSKIPTI VIÈ STARFSMENN SVIÈA OG STOFNANA BORGARINNAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA AF NET OG LINUX REKSTRI ER ¾SKILEG
2EYNSLA AF NETLÎGNUM ER KOSTUR
##.! ##.0 2(#% EÈA SAMB¾RILEGAR GR¹ÈUR ERU ¾SKILEGAR
&RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR TIL AÈ SÕNA ¹RANGUR Å STARÙ
,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

6EFFORRITARI
3TARFSSVIÈ
&ORRITUN OG SMÅÈI VEFJA OG VEFHLUTA Å SAMR¹ÈI VIÈ VEFTEYMI BORGAR
INNAR
5MSJËN MEÈ UPPF¾RSLUM VEFKERÙS
5MSJËN YÙR AÈKEYPTRI FORRITUNARVINNU OG VERKEFNUM BIRGIS VEFUM
SJËNARKERÙS
¶¹TTTAKA Å VEFVERKEFNUM MEÈ SVIÈUM OG STOFNUNUM
®NNUR TILFALLANDI FORRITUNARVERKEFNI

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
&ORMLEG MENNTUN Å FORRITUN
&ORRITUNARREYNSLA Å -ICROSOFT NET
¥TARLEG ÖEKKING ¹ (4-, OG #33
¥TARLEG ÖEKKING ¹ FORRITUN OG HÎNNUN GAGNAGRUNNA 31,
¶EKKING OG REYNSLA AF VEFÖJËNUSTUHÎGUN 3/!
2EYNSLA AF VEFFORRITUN OG VEFSMÅÈI
¶EKKING ¹ #ONTENT88, ER KOSTUR
&RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR Å STARÙ
,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

(UGBÒNAÈARSÁRFR¾ÈINGUR
3TARFSSVIÈ
¶ARFAGREINING OG HÎNNUN LAUSNA
&ORRITUN OG INNLEIÈING HUGBÒNAÈARLAUSNA
2¹ÈGJÎF VEGNA HUGBÒNAÈARLAUSNA OG ÖRËUNAR T¾KNIUMHVERÙS
BORGARINNAR
3AMSKIPTI VIÈ STARFSMENN SVIÈA OG STOFNANA BORGARINNAR
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
4ÎLVUNARFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
3TARFSREYNSLA VIÈ HUGBÒNAÈARGERÈ
2EYNSLA AF ,OTUS .OTES FORRITUN ¾SKILEG
2EYNSLA AF FORRITUN Å *AVA EÈA .ET ¾SKILEG
&RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR TIL AÈ SÕNA ¹RANGUR Å STARÙ
,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN VEITA (JÎRTUR 'RÁTARSSON FORSTÎÈU
MAÈUR 5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈVAR 2EYKJAVÅKURBORGAR HJORTUR
GRETARSSON REYKJAVIKIS Å SÅMA   OG   OG LFHEIÈUR
%YMARSDËTTIR SKRIFSTOFUSTJËRI SKRIFSTOFU ÖJËNUSTU OG UPPLÕSINGA
T¾KNI ALFHEIDUREYMARSDOTTIR REYKJAVIKIS Å SÅMA   OG
  WWWRVKISUTM
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR OG
VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS 5MSËKNUM ¹SAMT FERILSKR¹ SKAL SKILAÈ TIL
5PPLÕSINGAT¾KNIMIÈSTÎÈVAR 2EYKJAVÅKURBORGAR "ORGARTÒNI  
2EYKJAVÅK EÈA ¹ NETFANGIÈ HJORTURGRETARSSON REYKJAVIKIS
5MSËKNIR SKULU BERAST EIGI SÅÈAR EN  FEBRÒAR NK

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






     !
 "  # !    $  
%$ &    '(' 
)!$* ( !+,  -$
&    #  .    
//01100
2,!        
  3 !!,  $ 8$ 
3  4 
 5  6 3!$, - 7 $    

35..5$!'52  FEBRÒAR 

Laus störf hjá
Olíudreiﬁngu ehf.
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða áhugasama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin
störf í Reykjavík.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Störﬁn standa báðum kynjum til boða.

Rafmagnsverkstæði
Leitað er að rafvirkjum til starfa á þjónustudeild. Um fjölbreitt starf er að ræða við
nýlagnir, uppsetningu á tækjabúnaði tengdum
eldsneytisafgreiðslu, viðhaldi búnaðar og
almenn rafvirkjastörf. Starfsvettvangur er allt
landið, æskilegt er að starfsmaður geti farið
út á land þegar þannig háttar.

Iðnnemar
Til greina kemur að ráða nema sem búnir
eru með grunnnám.
Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson 550 9940
Birgir Pétursson í síma 550-9957

FABRIKAN 2007

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

3KRIFSTOFUSTJËRI
ËSKAST

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

&IMLEIKADEILD RMANNS LEITAR AÈ ¹HUGASÎMUM OG DRÅFANDI
AÈILA TIL AÈ REKA SKRIFSTOFU DEILDARINNAR 5M ER AÈ R¾ÈA STARF
FR¹   EÈA SKV SAMKOMULAGI 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA
RÎSKUR FR¹B¾R Å SAMSKIPTUM OG SÕNA FRUMKV¾ÈI ¶ARF AÈ GETA
BYRJAÈ SEM FYRST OG HAFA GRUNDVALLARKUNN¹TTU ¹ TÎLVU

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

5PPLÕSINGAR VEITIR *ËN ¶ËR Å JONTHOR INTERNETIS
EÈA Å  

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
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Eimskip er alþjóðlegt flutningafyrirtæki
með starfsemi í 21 landi. Hjá fyrirtækinu
starfa um 8.500 manns í spennandi
og fjölbreyttu vinnuumhverfi.

Skrifstofustörf hjá Eimskip
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum, bæði tímabundið og til framtíðarstarfa, á skrifstofur Eimskips í Reykjavík.

Þjónustunet Eimskips samanstendur af
157 skrifstofum félagsins í Evrópu, N-Ameríku,
S-Ameríku og Asíu, tæplega 50 skipum,
1.350 flutningabílum og um 100 kæli- og
frystigeymslum í Evrópu, N-Ameríku og Asíu,
ásamt dótturfélögum og samstarfsaðilum.

Fulltrúi í fjárhagsdeild

Fulltrúi í fjárhagsdeild

Fulltrúi í fjárstýringu

(framtíðarstarf)

(tímabundin afleysing)

(tímabundin afleysing)

Helstu verkefni eru afstemmingar, viðhald
eignaskrár, uppfærsla á langtímaskuldum, lotun
trygginga og önnur almenn bókhaldsstörf.

Helstu verkefni eru afstemmingar/eftirlit með
viðkomureikningum, bókun á reikningum frá
birgjum, uppgjör vegna skipa í umboði auk
annarra almennra bókhaldsstarfa.

Helstu verkefni eru innheimta og tengd þjónusta
við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Löggild bókararéttindi æskileg
• Þekking á bókhaldsstörfum
• Skipulagshæfileikar
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Jákvæðni og þjónustulund

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, sambærileg menntun
Menntunar- og hæfniskröfur:
eða víðtæk starfsreynsla á sviði
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
bókhalds og innheimtu
• Löggild bókararéttindi æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Þekking á bókhaldsstörfum
• Þekking á bókhaldsstörfum
• Skipulagshæfileikar
• Skipulagshæfileikar og talnagleggni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Jákvæðni og þjónustulund
• Jákvæðni, þjónustulund og góð
framkoma

Umsjón með ráðningunni hefur Elín Hjálmsdóttir (ehd@eimskip.is).
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu Eimskips www.eimskip.is, til og með 19. febrúar.
Korngörðum 2

104 Reykjavík

Sími 525 7000

Fax 525 7709

www.eimskip.is

35..5$!'52  FEBRÒAR 



!46)..!

9ÙRMAÈUR Å ELDHÒS
ËSKAST Å LEIKSKËLANN &OLDAKOT
,OGAFOLD  Å 'RAFARVOGI

¶AÈ ER GOTT AÈ VERA SEM GLEÈIN BÕR
&OLDAKOT ER TVEGGJA DEILDA LEIKSKËLI ¶AR ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ HOLLAN OG
HEIMILISLEGAN MAT ¥ ELDHÒSI ER MJÎG GËÈ VINNUAÈSTAÈA
¥ &OLDAKOTI ER REKIN OPIN OG SKAPANDI UPPELDISSTEFNA MEÈ ¹HERSLU ¹
VIRKA FJÎLSKYLDUSAMVINNU ,EIKSKËLINN ER Å GRËNU UMHVERFI ÖAR ER K¹TT
Å KOTI OG STUTT AÈ FARA ÒT Å FALLEGA N¹TTÒRU
6ERTU VELKOMIN Å HEIMSËKN Å &OLDAKOT EÈA HRINGDU Å OKKUR
Å SÅMA    
6IÈ LEITUM AÈ FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
AF B¹ÈUM KYNJUM MEÈ MARGS
KONAR MENNTUN OG REYNSLU

,EIKSKËLASVIÈ

KZ\cVVj`^ccVjbhk^[VaZ^iVg@Vje ^c\V[aj\jhiVg[h[a`^i^ahiVg[V<¨VYZ^aY
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Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í
landinu.
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði
Traust og starfar í sátt við umhverfið

Vélaverkfræðingur/vélatæknifræðingur
Í deildinni starfa verk- og tæknifræðingar, sem hafa sérþekkingu á búnaði og
tækjum Framleiðslusviðs. Þeir annast fjárhagsáætlanagerð, skipuleggja viðhaldsog framkvæmdaverkefni og stýra þeim.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælustöðva hitaveitu
• Umsjón með virkjun lághitasvæða
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir hitaveitukerfi
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum Framleiðslusviðs tengdum búnaði dælustöðva
og flutningsæða
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða vélatæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á hitaveitu
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu
Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Guðlaugur Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORV 36159 02/07

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.

Við hjá BIRNA concept shop erum að leita
að skemmtilegum starfskröftum til starfa
í verslunum okkar í Kaupmannahöfn og
Reykjavík.
BIRNA er ungt fyrirtæki í örum vexti. Ef þú ert 23 ára eða eldri,
sjálfstæð, sveigjanleg, samviskusöm, hefur ríka þjónustulund og
gaman af mannlegum samskiptum, þá erum við að leita að þér.
Reykjavík: Hlutastarf til 1.júní
Fullt starf frá 1.júní til 1.september 2007
Kaupmannahöfn: Framtíðarstarf. Góð dönskukunnátta er skilyrði.
Umsóknir sendist á ibh@birna.net
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar.
Taka skal fram hvort sótt er um starf á Íslandi eða í Danmörku.

Skólavörðustígur 2
www.birna.net

¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈIN "JÎRK
WWWFBJORKIS
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&IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FRAMKV¾MDASTJËRA
TIL AÈ BYGGJA UPP OG STJËRNA STARFSEMI FÁLAGSINSS 3TARFSSVIÈ
FRAMKV¾MDASTJËRA ER MA UMSJËN MEÈ DAGLEGUM REKSTRI
MËTUN FRAMTÅÈARSTEFNU Å SAMVINNU VIÈ STJËRN MARKAÈM¹L
UPPLÕSINGAGJÎF ¹BYRGÈ ¹ FJ¹RHAGSLEGUM REKSTRI OG ¹¾TL
ANAGERÈ 5MS¾KJANDI ÖARF AÈ HAFA REYNSLU AF STJËRNUN OG
REKSTRI HAFA FRUMKV¾ÈI VERA J¹KV¾ÈUR AUK H¾FNI Å MANN
LEGUM SAMSKIPTUM
5MS¾KJENDUR ERU VINSAMLEGA BEÈNIR UM AÈ SKILA UM
SËKNUM TIL &IMLEIKAFÁLAGSINS "*®2+ (AUKAHRAUNI  
(AFNARFJÎRÈUR OLAFURH HIVEIS 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG
MEÈ  FEBRÒAR NK

¥¶2«44!&5,,42²)
&IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK ËSKAR AÈ R¹ÈA ÅÖRËTTAFULLTRÒA -ARK
MIÈ MEÈ STARÙ ÅÖRËTTAFULLTRÒA ER AÈ STUÈLA AÈ METNAÈARFULLU
OG FAGLEGU STARÙ FÁLAGSINS %INNIG AÈ VINNA AÈ MARGVÅSLEGRI
SAMR¾MINGU OG H¹MÎRKUN G¾ÈA ÅÖRËTTA ¾SKULÕÈS OG
FÁLAGSSTARFS SVO OG AÈ TRYGGJA SEM BESTA ÖJËNUSTU VIÈ ÅBÒA
¹ FÁLAGSSV¾ÈINU 3TARF ÅÖRËTTAFULLTRÒA GRUNDVALLAST ¹ ÅÖRËTTA
N¹MSKR¹ ¥ÖRËTTAFULLTRÒI VINNUR Å N¹NU SAMSTARÙ VIÈ IÈKENDUR
ALMENNA FÁLAGSMENN STARFSFËLK FÁLAGSINS STJËRNIR DEILDA OG
AÈALSTJËRNAR
5MS¾KJENDUR ERU VINSAMLEGA BEÈNIR UM AÈ SKILA UM
SËKNUM TIL &IMLEIKAFÁLAGSINS "*®2+ (AUKAHRAUNI  
(AFNARFJÎRÈUR OLAFURH HIVEIS 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG
MEÈ  FEBRÒAR NK

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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:ARA

:ARA SM¹RALIND AUGLÕSIR EFTIR KONUM YÙR ÖRÅTUGT
TIL AÈ STARFA Å BARNADEILD VERSLUNARINNAR
3VEIGANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI OG MJÎG
SKEMMTILEGT UMHVERÙ
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM OG UPPLÕSINGAR
EINNIG Å SÅMA 

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 50%
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Starfsmaður í býtibúr hlutast.
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 86,5%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 50%
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Námsráðgjafi 100% til vors
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stærðfr. og raungreinakennari
Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
tímabundið
Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún: 564 6266:
• Matreiðslufólk
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi
• Leikskólakennari
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
Grænatún: 554 6580
• Ræstingar
Kópasteinn: 554 1565
• Leikskólak/leiðbein. tímabundið
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

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

Samherji er eitt
|Àugasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.
Samherji hf hefur á að
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og
VWMyUQHQGXP|Àugum
VNLSDÀota, miklum
DÀaheimildum og fullkomnum verksmiðjum
í landi.
Upplýsingar um
VWDU¿ð gefur Anna
María Kristinsdóttir
starfsmannastjóri
Samherja hf
(anna@samherji.is)
Sími 460-9000

KÓPAVOGSBÆR
SAMHERJI hf

Vélstjóri

Leikskólinn
Kópasteinn

Samherji hf óskar eftir
vélaverði, sem leysir af
VHP\¿rvélstjóri, á
Þorvarð Lárusson SH-129.

• Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast
sem fyrst.
Um er að ræða tímabundið starf á deild
vegna veikinda.
Vinnutími getur verið sveigjanlegur.

Menntun og hæfniskröfur
• Lágmarksréttindi VS 3

Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í s. 564 1565 eða
692 7304.
Hvetjum karla jafnt
sem konur til að
sækja um starfið.

Umsækjendur er vinsamlegast
beðnir um að sækja um á heimasíðu
Samherja hf http://www.samherji.is

www.kopavogur.is - www.job.is
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,¾KNARITARI
,¾KNARITARI ËSKAST SEM FYRST ¹ (EILSUG¾SLUSTÎÈINA
"ORGARNESI 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF 3TARÙÈ FELLST Å ALMENNRI
L¾KNARITARAVINNU OG AÚEYSINGU MËTTTÎKURITARA

Verkefnastjóri vefmála

'ËÈ STARFSAÈSTAÈA ER ¹ (EILSUG¾SLUSTÎÈINNI ¹SAMT GËÈUM
STARFSANDA
,EITAÈ ER AÈ L¾KNARITARA MEÈ LÎGGILDINGU
SKILEG GËÈ ÅSLENSKU TUNGUM¹LA OG TÎLVUKUNN¹TTU ¹SAMT
F¾RNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ 'UÈRÒNU +RISTJ¹NSDËTTUR
FRAMKV¾MDASTJËRA Å SÅMA  
5MSËKNIR BERIST FYRIR  FEBRÒAR 

SPRON óskar eftir að ráða
öflugan verkefnastjóra vefmála
með þekkingu á upplýsingatækni til starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði upplýsingatæknimála,
verkefnastjórnunar eða sambærileg menntun

(EILSUG¾SLUSTÎÈINNI "ORGARNESI
"T FRAMKV¾MDASTJËRA
"ORGARBRAUT   "ORGARNESI

• Lágmark 3 ára reynsla af vefumsjón skilyrði
• Góð þekking á vefumsjónarkerfum skilyrði
• Mjög góð íslenskukunnátta skilyrði

Starfssvið:

• Hæfni í textagerð og framsetningu texta skilyrði

• Viðhald og þróun á innri og ytri vefjum
fyrirtækisins
• Samskipti við þjónustuaðila
• Önnur tilfallandi verkefni á upplýsingatæknisviði

• Reynsla af viðhaldi vélbúnaðar kostur
• Þekking og reynsla af skjalastjórnun kostur
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð, rík þjónustulund og
samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs SPRON.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 23. febrúar nk.

3TAÈA SÁRFR¾ÈINGS ¹ MYNDGREININGARDEILD &3! ER LAUS TIL
UMSËKNAR 5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU MEÈ VAKTASKYLDU
OG Ö¹TTTAKA Å KENNSLU HEILBRIGÈISSTÁTTA 5MS¾KJENDUR
SKULU HAFA L¾KNINGALEYÙ ¹ ¥SLANDI OG FULLGILD RÁTTINDI Å
MYNDGREININGU RÎNTGENGEISLAGREININGU 
.¾STI YÙRMAÈUR ER FORSTÎÈUL¾KNIR MYNDGREININGARDEILDAR
-YNDGREININGARDEILD VEITIR FJÎLÖ¾TTA ÖJËNUSTU OG N¾R
ÖJËNUSTUSV¾ÈIÈ TIL .ORÈUR OG !USTURLANDS !UK ALMENNRA
RÎNTGENT¾KJA ERU ¹ DEILDINNI ER TÎLVUSNEIÈMYNDAT¾KI
#4 OG NÕTT SEGULËMT¾KI -2  ¶¹ ERU GERÈAR ÅSËTËPA
RANNSËKNIR BRJËSTAMYNDATÎKUR HËPSKOÈANIR BEINÖÁTTNI
M¾LINGAR OG ËMSKOÈANIR ¹ DEILDINNI $EILDIN ER ALGJÎRLEGA
STAFR¾N ÙLMU OG PAPPÅRSLAUS 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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.

3¡2&2¨).'52  -9.$'2%).).'!2$%),$

– fyrir allt sem þú ert

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS  OG STAÈAN VEITIST FR¹
 APRÅL  EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
3TARFSKJÎR FARA EFTIR KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG
,¾KNAFÁLAGS ¥SLANDS
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎÈUNA VEITIR /RRI %INARSSONAR
FORSTÎÈUL¾KNIR Å SÅMA  EÈA  OG TÎLVU
PËSTI ORRIE FSAIS
¥ UMSËKNUM SKAL GERÈ GREIN FYRIR N¹MS OG STARFSFERLI RIT
KENNSLU OG STJËRNUNARSTÎRFUM SVO OG SÁRSTÎKUM ¹HUGA
SVIÈUM FAGLEGS EFNIS

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







"L¹SALIR "REKKNA¹S  SÅMI  
&ELLABORG 6ÎLVUFELLI  SÅMI  
&OLDAKOT ,OGAFOLD  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
®SP )ÈUFELLI  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI













 ®SP )ÈUFELLI  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
6INNUTÅMINN GETUR VERIÈ SAMKOMULAGSATRIÈI

AUK FYLGISKJALA TIL ¶ORVALDAR )NGVARSSONAR FRAMKV¾MDA
STJËRA L¾KNINGA %YRARLANDSVEGI  !KUREYRI

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA AFLEYSINGASTÎÈU FR¹  MARS k TIL
 FEBRÒAR k
 ®LDUKOT V®LDUGÎTU SÅMI   5M ER AÈ R¾ÈA
TÅMABUNDNA AFLEYSINGASTÎÈU VEGNA VEIKINDA

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI

$VERGASTEINN 3ELJAVEGI  SÅMI  
&URUBORG VLAND SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
*ÎRFI (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  
,AUGABORG V,EIRUL¾K SÅMI   
,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3JËNARHËLL 6ÎLUNDARHÒS  SÅMI  
6ESTURBORG (AGAMEL  SÅMI  

 *ÎRFI (¾ÈARGARÈI A SÅMI  
 ,¾KJABORG V,EIRUL¾K SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU

3ÁRKENNSLA

.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

 %NGJABORG 2EYRENGI  SÅMI  
 'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
«SKAÈ ER EFTIR ATFERLISÖJ¹LFA Å   STÎÈU

5MSËKNUM SKAL SKILAÈ Å TVÅRITI ¹ ÖAR TIL GERÈUM EYÈUBLÎÈ
UM HTTPWWWHEILBRIGDISRADUNEYTIISMEDIA3TARFSRETT
INDI?LAEKNA5MSOKN?LAEKNINGALEYÙDOC

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

'%)3,!&2¨).'52
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA GEISLAFR¾ÈINGS VIÈ MYNDGREIN
INGARDEILD 3TARFSHLUTFALL ER  Å DAGVINNU AUK BAKVAKTA
SKYLDU 'EISLAFR¾ÈINGUR VINNUR ÎLL ALMENN OG SÁRH¾FÈ
STÎRF ¹ DEILDINNI .¾STI YÙRMAÈUR ER YÙRGEISLAFR¾ÈINGUR
MYNDGREININGARDEILDAR 3TAÈAN VEITIST FR¹  MAÅ  EÈA
EFTIR SAMKOMULAGI
5MS¾KJENDUR SKULU HAFA FULLGILD RÁTTINDI SEM GEISLAFR¾È
INGUR !UK FAGÖEKKINGAR ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ H¾ÙLEIKA ¹ SVIÈI
SAMSKIPTA OG SAMVINNU
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹ ÖAR TIL GERÈUM EYÈUBLÎÈUM SEM
F¹ST ¹ SKRIFSTOFU &3! EÈA ¹ WWWFSAIS AUK FYLGISKJALA
TIL %LVARS !RNAR "IRGISSONAR YÙRGEISLAFR¾ÈINGS &JËRÈUNGS
SJÒKRAHÒSINU ¹ !KUREYRI %YRARLANDSVEGI  !KUREYRI SEM
JAFNFRAMT VEITIR N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  EÈA
TÎLVUPËSTI ELVAR FSAIS
3TARFSKJÎR FARA EFTIR KJARASAMNINGI +JALAR OG FJ¹RM¹LAR¹È
HERRA EÈA 'EISLAFR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS OG FJ¹RM¹LAR¹È
HERRA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS 

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

®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

LIND

Drápuhlíð 15
105 Reykjavík
Opið hús í dag kl 14-14:30

Verð: 17.900.000
Stærð: 72,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 9.910.000

Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi. Eldhúsið er með borðkrók, flísum á gólfi og með góðri
innréttingu. Svefnherbergið er stórt með skápum og parketi á gólfi (möguleiki að hafa ungabarn í
herbergi). Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari. Stofan er rúmgóð með fallegum
sérsmíðuðum skenk sem hylur ofn og er tilvalin bókahirsla. Lítil geymsla er innan íbúðar. Þvottahús er
mjög snyrtilegt og er í sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og í Heilsugæslu.

LIND

Rjúpnasalir 12
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976

Kópavogur
ÚTSÝNIS FERÐ Í DAG KL 16-16:30

Verð: 37.900.000
Stærð: 103,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.410.000

FLOTT PENTHOUSE ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI, ALVÖRU ÚTSÝNI... REMAX LIND kynnir í sölu, nánast
ónotaða stórglæsilega Penthouse íbúð á 12 hæð í Rjúpnasölum með 109 fermetra svölum sem liggja
U-laga kringum íbúðina. Lyftur eru tvær í húsinu og sér stæði er í bílageymslu. Eikar parket og eikar
innréttingar eru í öllum herbergjum, stofu og eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með hvítri
innréttingu og baði. Útgengt er á svalir frá hjónaherbergi og stofu. Myndir eru á www.remax.is.

loftur@remax.is

104 Reykjavík
Opið hús í dag kl 15-15:30

Verð: 15.900.000
Stærð: 54.8
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 8.230.000

2ja herbergja íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) með sérinngangi í tvíbýli. Íbúðin hefur verið töluvert
endurnýjuð. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi. Frá forstofu er komið inn í parketlagt hol, lítil geymsla
í holi. Úr holi er gengið inn í sameiginlegt þvottahús. Eldhús er með eldri l -laga innréttingu, korkur á gólfi
og borðkrókur.Svefnherbergi er með parketi á gólfi og rúmgóðum upprunalegum skápum. Stofan er
með parketi á gólfi.Baðherbergi er mikið endurnýjað,flísalagt í hólf og gólf með baðkari

LIND

Efstahlíð 6
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976

Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Verð: 29.500.000
Stærð: 143 m²
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 15.250.000

REMAX LIND KYNNIR! Falleg og vel með farin neðri sérhæð í tvíbýlishúsi í Setberginu í Hafnarfirði.
Eignin er skráð 80 m² í fmr en að auki er 63 m² ósamþykkt rými sem nýtist sérstaklega vel. Íbúðin
samanstendur af 3 svefnherb, 2 stofum, eldhúsi, baðherbergi og geymslu/þvottahúsi Gengið er úr
stofu út á verönd en á henni er ca 6m² upphitaður kofi og heitur pottur, ásamt góðu plássi fyrir borð ofl.
Þetta er skemmtileg eign í rólegu og góðu hverfi. Kíkið á opið hús hjá okkur í dag.

loftur@remax.is

220. Hafnarfirði
Opið hús sunnud. frá kl. 15:00 - 16:00

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

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Högni
Sölufulltrúi

Jörfabakki

Verð: 18.800.000
Stærð: 107.3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 15 millj

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

hogni@remax.is

Hafnarfjörður
Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Verð: 49.900.000
Stærð: 181.5 fm
Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í forstofu með góðum skápum en þaðan er gengið inn í þvottarhús og hinsvegar inn í hol.
Úr holi er gengið inn í hjónaherbergi með parketi á gólfi og góðum skápum. Eldhús með hvítri fallegri
innréttingu og gaseldavél. Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og nettri innréttingu. Stofan er opin með
borðstofu með útgengi út í garð. Stigi úr holi uppá efri hæð. Gengið út á 30 fm. svalir úr sjónvarpsholi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari. Tvö góð svefnherbergi annað með skáp. Góður 32 fm. bílskúr.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

LIND

Njálsgata 4a
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

LIND

Fálkahraun 14

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427

LIND

109 Reykjavík
Möguleiki á leigutekjum

692 9532

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

oskar@remax.is

LIND

Flatahraun 1

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

LIND

Skipasund 30

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 15.30 - 16.00

Verð: 24.700.000
Stærð: 76.8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925
Brunabótamat: 10.775.000
Bílskúr: Nei

Komið er inn í forstofu með fatahengi, þaðan er gengið inn í lítinn gang sem opinn til hægri í eldhús og
inn af því borðstofa. Á hægri hönd er lítið flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Innaf stofu er svefnherb.
með góðum skápum. Stofan sem er með nokkuð sérstöku lofti er virkilega fín með gluggum sem snúa
útí garð sem er sameiginlegur fyrir báðar hæðir. Í garðinum er geymsla sem gefur möguleika á að breyta
í herb. til útleigu. Allar upplýsingar um eignina veitir Brynjólfur í síma 847 8001

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Blöndubakki 12
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30

Verð: 20.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 122
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 16,5

822 3702

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) við Blöndubakka í Reykjavík. Eignin skiptist í góða forstofu
með skápum og parketi á gólfi. Tvö góð barnaherbergi með plastparketi og tvöföldum skápum.
Hjónaherbergi með skápum og parketdúk á gólfi. Flísalagt baðherbergi með bakari og þvottahúsi innaf.
Gott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Rúmgóð parketlögð samliggjandi stofa og borðstofa
með útgengi á svalir með flottu útsýni yfir borgina.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Eyjabakki 28
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:00 – 17:30

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

Verð: 19.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 106,50
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 16,2

822 3702

falleg og björt 3ja herbergja 106,5 íbúð á 2. hæð í Eyjabakka. Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á
gólfi og fatahengi. Eldhúsið er með góðri innréttingu, miklu skápaplássi, nýlegum tækjum og borðkrók.
Stofan er með parketi á gólfi og útgengi út á svalir. Svefnherbergin eru 2 og með parketi á gólfum,
annað með fataherbergi. Baðherbergið er með baðkari, flísum á gólfi og nýlegum skápum. Þvottahús er
innan íbúðar og sér geymsla í sameign. Stutt er í verslun og skóla.

snorri@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

111 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 699-4407

Verð: 17.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 91
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 12,5

822 3702

91 fm þriggja herbergja íbúð við Háberg í Reykjavík. Forstofan er flísalögð og er með fatahengi. Flísalagt
eldhús með upprunanlegri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er með parketi og er með útgengi á
góðar svalir sem eru flísalagðar. Baðherbergi er flísalagt, og er með baðkari og tengi fyrir þvottavél.
Parketlagt hjónaherbergi með skápum. Barnaherbergið er parketlagt og er með skápum. Geymsla er á
hæð og er hún flísalögð. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristnibraut 51
113 Reykjavík
Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Snorri
Sölufulltrúi

Verð: 21.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 93,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15,1

822 3702

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

snorri@remax.is

hreidar@remax.is

Verð: 23.700.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hellusund 6
101 Reykjavík
Opið hús í dag 15:00-15:30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Verð: 89.000.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 307,90
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1919
Brunabótamat: 37,2

822 3702

Glæsilegt einbýlishús við Hellusund í Þingholtunum í miðbæ Reykjavíkur.Efri sérhæðin er 147fm + 30fm
kjallari og skiptist sem hér segir: Komið er inn í rúmgóða teppalagða forstofu, innaf forstofu er
gestasalerni. Íbúðin skiptist í 2 góð parketlögð barnaherbergi, hjónaherbergi með skápum og flísalagt
baðherbergi innaf með baðkari. Rúmgóða parketlagða stofu og borðstofu sem er samliggjandi. Gott
eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Neðri hæðin er í dag í leigu sem skrifstofuhúsnæði.

105 Reykjavík
Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 122,90
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

822 3702

122,9 m² 5 herbergja sérhæð á annarri hæð við Bugðulæk í Reykjavík. 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. aðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Baðkar með sturtuaðstöðu, handklæðaofn og innrétting.
Hjónaherbergi er með parketi á gólfi, skápum og útgengt er á svalir. Skápar eru á gangi. Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum og eitt minna.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hörgatún 3
210 Garðabær
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 31.900.000

gv@remax.is

vignir@remax.is

LIND

Bugðulækur 17

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

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

gv@remax.is

699 4407

LIND

Hrísrimi 1

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

LIND

Háberg 7

gv@remax.is

Verð: 43.900.000
Stærð: 202
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 27,1

Fallegt 196,3 fm einbýli á einni hæð og ca 8 fm geymsluskúr á lóð á. Komið er inn í flísalagða forstofu.
Eldhús er dúklagt með ágætis innréttingu og borðkrók. Baðherbergið er flísalagt og er með fallegri
innréttingu, baðkari og sturtu. Rúmgóð borðstofa og stofa með nýlegu parketi, gengið út í 32 fm sólstofu
með heitum potti. 3 rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt. Skjólgóður
og fallegur garður.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

www.kubbur.is

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

Heiðarsel 8

FASTEIGNIR

Hávegur 14

Verð: 47.500.000

109 Reykjavík
Opið hús SUNNUDAG KL. 16:00-17:00

Stærð: 216fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 25.620.000
Bílskúr: Já

Sérlega heppileg eign fyrir barnafólk, með alla þjónustu innan göngufæris. Á
neðri hæð er eldhús og stór borðkrókur, stofa, þvottahús og geymsla,
gestasalerni, andyri og forstofuherbergi. Flísar eru á öllu gólfi neðri hæðar
nema herbergi. Úr stofu er svalahurð út í fallegan gróinn lokaðann garð. Á efri
hæð eru 4 svefnherbergi, stórt baðherbergi og sjónvarpshol. Úr
sjónvarpsrými er hurð út á vestursvalir ofan á bílskúrsþaki. Húsið er eitt af 6
tengihúsum sem standa í hring og er lokaður sameiginlegur leikvöllur fyrir
börnin í miðjunni. Skóli og önnur þjónusta, s.s. leikskóli, bókasafn,
félagsmiðstöð, sjoppa, kirkja, o.fl. er innan 5 mín. göngufæris. OPIÐ HÚS
MILLI KL. 16-17 Í DAG SUNNUDAG. KOMDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Siglufjörður
ER VIÐ SÍMANN NÚNA
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001

Verð: 13.000.000
Stærð: 181fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

**LAUST STRAX - GERÐU TILBOÐ** NÝLEGT LÁN Á 4,15 PRÓSENT
VÖXTUM GETUR FYLGT. Mikið endurnýjað einbýlishús á Siglufirði með
frábært útsýni yfir bæinn og út fjörðinn. Þetta er hús á tveimur hæðum, sem
áður voru tvær íbúðir, en nú hefur verið settur stigi á milli hæða og húsið gert
að einni íbúð. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, stofa og
geymslur. Húsið hefur verið tekið í gegn að innan sem utan, t.d. ný
eldhúsinnrétting í húsinu, baðherbergi endurnýjað. Allt rafmagn var tekið í
gegn fyrir tveimur árum og sett ný tafla. Heita- og kaldavatnslagnir eru nýjar.
Pottofnar eru í húsinu en þeir eru yfirfarnir og búið að setja Danfoss hitastilla á
þá alla. FREKARI UPPLÝSINGAR ÁSAMT MYNDUM ER HÆGT AÐ FÁ HJÁ
SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 864-0001 (Halldór)

halldor@remax.is

Njarðvík

Verð: 8.700.000
Stærð: 54
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 8.390.000
Bílskúr: Nei

Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð. LÍTIL ÚTBORGUN - HAGSTÆTT LÁN FYLGIR. Komið er inn í snyrtilega
forstofu með innfeldum fataskáp og flísum á gólfi. Úr forstofu er gengið í stofu með nýlegu ljósu parketi,
eldhús er með dökkbæsaðri viðarinnréttingu og flísum á gólfi, svefnherbergi með parketi og fataskáp.
Baðherbergi með sturtu. Eigninni fylgir geymsla og sameiginlegt þvottahús. **Mjög hagstætt áhvílandi
lán frá ÍLS, að uppæð 5,6 millj. á 4,15 prósent vöxtum til 40 ára**

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Vesturhóp 15 og 17
GRINDAVÍK
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í 864-0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

FASTEIGNIR

Fífumói 5C

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: HRINGIÐ
Stærð: 131,5fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

*NÝTT* - 4ja herbergja raðhúsíbúð m/bílskúr. *Íbúðin er í dag að verða tilbúin undir tréverk, þ.e. byrjað
er að einangra loft og leggja vatnslagnir* Íbúðin afhendist fullbúin með öllum innréttingum, skápum,
tækjum og gólfefnum ef þess er óskað. Húsið er steinsteypt, einangrað að utan og klætt með
viðhaldsfrýrri klæðningu. Lóð verður fullfrágengin og hellulagt bílaplan með hita. Útihurðir eru úr
Mahogny og Aluzink plötur á þaki. HÆGT ER AÐ TAKA VIÐ EIGNINNI Á HVAÐA BYGGINGARSTIGI

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

SENTER

BORG

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Norðurbrú 2
Garðabær
Opið hús Í dag 16:00-16:30

Verð: 36.900.000

Anna Karen
Sölufulltrúi

Stærð: 116,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Bílskýli

862 1109

Remax Senter kynnir: Stórglæsilega og vandaða 3ja herbergja íbúð í Sjálandshverfi. Íbúðin er á jarðhæð
með hellulagðri verönd. Íbúðin er einstaklega björt með stórum gluggum í eldhúsi/stofu sem ná frá gólfi
og upp í loft. Eldhúsið er opið með HGH hvítmattri eldhúsinnréttingu. Eldunareyja og háfur klædd stáli.
Innbyggð uppþvottavél og stálísskápur fylgir. Tvö rúmgóð svefniherbergi. Þvottahús í íbúð. Einkar
skemmtileg eign sem vert er að skoða.

annaks@remax.is

Ásvallagata 40
Reykjavík
Opið hús Sunnudag 15,00 - 15,30

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

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

Íbúðin er á efstu hæð í 3ja hæða blokk, sem byggð var 1972. Með íbúðinni fylgir sérmerkt
bílastæði.Sameignin er vel um gengi og gott viðhald er á húsinu. Í sameign er góð geymsla, sameiginlegt
þvottahús og vagnageymsla.Íbúðin öll er snotur, vel um gengin og öllu haganlega fyrirkomið

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórarinn
Sölufulltrúi

695 4161

892 3862

kitty@remax.is

toti@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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FASTEIGNIR

Akurvellir 1

FASTEIGNIR

Kirkjuvellir 7

Verð: 24,8-25

221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 14.00-15.00

221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30

Stærð: 4
Bílskúr: JÁ

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR !

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 !
TIL A
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
Ð
ÞÁ K SJÁ ME
IRA
EMU
H
• Stór svefnherbergi !
Í DA EIMSÓK R ÞÚ Í
GM
ILLI N TIL M
KL. 1
ÍN
• Stórar suður svalir !
4.00
– 15.0
0
• Stór geymsla !

Verð: 25.000.000

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 117 fm 4 herbergja íbúð á 2 og 3 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
TIL A
• Stór svefnherbergi !
Ð
ÞÁ K SJÁ ME
IRA
EMU
H
• Stórar suður svalir !
Í DA EIMSÓK R ÞÚ Í
GM
ILLI N TIL M
KL. 1
ÍN
• Stór geymsla !
5.30

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

– 16.3

0
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Vallarbarð 1
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 17.00 – 17.30

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

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

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Vallargerði 10
200 Kópavogur
BÓKAÐU SKOÐUN - BÓAS 699 6165

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

STÓRGLÆSILEGT 6-7 HERBERJGA EINBÝLI !
• Stór suður og norður garður
• 5 rúmgóð svefnherbergi !
• Stutt frá allri þjónustu sem og skóla
• Stór 37,1 fm bílskúr
• Góð og vel staðsett eign í hjarta kópavogs

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ SKOÐA - BÓAS S. 699 6165
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður
5 HERBERGJA !

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.000.000

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 121,2 fm 5 herbergja íbúð í fjórbýli á góðum stað við
Daggarvelli. Anddyri með skáp og flísum á gólfi. Þvottahús mjög rúmgott og inn af þvottahúsi er stór
geymsla, flísar á gólfi. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi ogbaðkari með sturtu. Eldhúsið kemur í horn með mjög glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, góður borðkrókur í eldhús.Eldhúsið og stofan eru samliggjandi.

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BÚI

BÚI

Verð: 13,9

Hraunbær 140

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

Árbær
Opið hús í dag kl.13.00-13.30

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

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.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

BÚI

Baldursgata 9
101 Reykjavík
Opið hús 15:00 - 16:00

Verð: 29.900.000
Stærð: 91.3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926
Brunabótamat: 12.050.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á besta stað í Þingholtunum.

Eginin skiptist í: tvær góðar stofur, önnur nýtt sem borðstofa. Rúmgott
svefnherbergi með góðum skápum. Eldhús með fallegri innréttingu úr
mahoní, keramik eldavél og flísum á gólfi. Baðherbergi er mjög rúmgott með
hornbaðkari, upphengdu salerni og vaskborði. Flísar í hólf og gólf. Gólfefni
eru gegnheil rauðeik og flísar. Íbúðin hefur öll verið tekin í gegn. Raflagnir og
skólp var endurnýjað f. 5 árum. Þvottahús og geymsla í sameign.

FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR !

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Garðastræti 6
101 Reykjavík
Opið hús 15-16

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Flott 3ja herb. íb. á horni Ránargötu og Garðastrætis, mikið endurnýjuð. Opin og björt m. vönduðum
eikarinnréttingum og stáltækjum. Nánari lýsing: forstofa, náttúrusteinn á gólfi, skemmtilega hönnuð
vinnuaðstaða, 2 svefnherbergi, eikarskápar. Stofa, borðstofa og eldhús eru eitt rými með fallegum
bogadregnum glugga. Nýtískulegt flísalagt baðherbergi með stórri sturtu. Aðst. fyrir þvottavél og rúmgóð
geymsla innan íbúðar. Eikarparkett. Tilvalið fyrir þá sem vilja búa í ,,smart" íbúð í miðbænum!

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684

annamargret@remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Funalind 15
201. Kópavogi
Eign fyrir vandláta

Verð: 28,6

Guðbergur
Sölufulltrúi

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

893 6001

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

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST
Langagerði 4
108. Reykjavík
Opið hús milli kl. 14:00 - 15:00

Verð: 36,0
Stærð: 162,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 21,6
Bílskúr: Já

Einbýlishús 122,3fm ásamt stórum 39,8fm bílskúr og fallegum grónum garði.
Lýsing: 1.hæð: Gengið inn í sólskála/anddyri m/útgengi út í garð og
hellulagðan sólpall m/skjólveggjum.Hol parketlagt m/fataskáp, skápur undir
stiga. Stiginn teppalagður. Stofa/borðstofa með gólfteppum, eldhúsið
m/parketi, hvítri innréttingu og borðkrók. Úr eldhúsi er gengið inn í borðstofu.
Svefnherb.m/parketi og fataskáp. Úr holi gengið niður 4.tröppur i þvottahús
og útgengi út á bílastæði. Baðherb.m/flísum á gólfi og furu innréttingu,
baðkar m/sturtuhengi og fataherb.innaf baðherb. 2.hæð: Risherb.m/skápum
undir súð. Sjónvarpshol m/skápum. Gestasnyrting. Eldhús m/innréttingu,
borðkrók og parketi. Stórt svefnherb.m/dúk. Steypt plan. Geymsla 8 fm við
hliðina á skúrnum. Skipt um þak f/8árum. Húsið málað að utan 2006

Er með ákveðinn kaupanda að atvinnuhúsnæði.
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Staðsetning: Ártúnshöfði, Ártúnsholti og Hálsunum.
Stærð: 250-350 fm með innkeyrsludyrum.
Guðbergur
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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Hellubakki 10
Selfoss
Opið hús Milli kl. 14 og 15

Hjarðarhagi 11

Verð: 41.900.000
Stærð: 208fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 37.350.000
Bílskúr: já

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

107 Reykjavík
Opið hús Milli kl. 15 og 16

Verð: 27.500.000
Stærð: 115fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966
Bílskúr: já

Húsið stendur á góðum stað horni Hjarðarhaga og Smyrilsvegar. Útsýni til
suðurs og vesturs, rúmgóðar vestursvalir. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
s.s. múr, þak, rafmagn, gler & gluggar. Íbúðinni fylgir stæði í sameiginlegum
bílskúr. Íbúðin skiptist í hol með vinnuaðstöðu, rúmgott hjónaherbergi með
skápum og eitt aukaherbergi. Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Stofa með útgengi á vestursvalir, borðstofa og eldhús með útsýni til suðurs.
Flísar á gólfum. Á jarðhæð er stórt sameiginlegt þvottahús með þurkaðstöðu
og geymsla.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

Sighvatur
Sölufulltrúi

898 8016

864 4615

olina@remax.is

sighvatur@remax.is

BÚI

BÚI

Grýtubakki 16
109 Reykjavík
Opið hús Milli kl. 14.00 og 14.30

Verð: 17.500.000
Stærð: 105fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 14.700.000

Vel skipulögð 105fm, 4ra herbergja íbúð á 2 hæð, sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla. Anddyri
með skáp. Tvö parketlögð herbergi annað með skáp. Hjónaherbergi með skáp. Eldhús með
viðarinnréttingu, flísar á milli skápa, parket á gólfum. Borðkrókur, parket á gólfum. Rúmgóð parketlögð
stofa með suðursvölum. Stórt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Snyrtileg sameign. Nýtt gler að
hluta, endurnýjað þak á húsi, garður með leiktækjum. Góð mjög vel skipulögð íbúð.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

BÚI

Lómasalir 12
Kópavogur
Opið hús Milli kl. 16 og 17

Verð: 33.900.000
Stærð: 147fm
Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Glæsilega íbúð með sérinngangi og sérgarði ásamt tvöföldu stæði í
bílageymslu. Íbúðin er hönnuð fyrir fatlaða, breiðar hurðir, stórt stæði o.fl.
Anddyri með góðum fataskápum, og náttúruflísum á gólfi. Þrjú herbergi, öll
með góðum skápum. Milligangur/sjónvarpshol með góðu rými fyrir sófa.
Baðherbergið er bæði með sturtu og baðkari, eikarinnréttingar, upphengt
salerni, flísar á veggjum innfeld lýsing. Eldhúsið er opið, rúmgott,
eikarinnrétting, gas eldavél, flísar á milli skápa, granít á borðum. Inn af
eldhúsinu er þvottahús. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi út í
sérgarð, útsýni út á Reykjanes. Í kjallara hússins er rúmgóð geymsla. Gólfefni
eru dökkar náttúruflísar og eikarparket. Vandaður frágangur og flottar
innréttingar!

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Barmahlíð 40
105 Reykjavík
Opið hús Milli kl. 14 og 15

Verð: 23.900.000
Stærð: 98,6m
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Mjög mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð. Íbúðin er býsna álitleg endurbætur eru m.a. skipt um skólp- og
frárennslislagnir. Eldhúsið stækkað um ca. 5 fm. Sett ný eldhúsinnrétting, hvít, gólf flísalagt. Baðherbergi
endurnýjað, flísalegt, baðkar, flott innrétting. Parket á herbergjum, gangi og stofu. Nýlega lagfærður
bakgarður (ágúst 06.). Í heildina björt og mjög rúmgóð íbúð.

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hringur
Sölufulltrúi

663 4283
ringo@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
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MJÓDD

Kólguvað 1
110 Reykjavík
Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Verð: 36,9

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

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

863 0402

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

asdis@remax.is
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Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is
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110 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 24.3 M
Stærð: 97.2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is
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Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is
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MJÓDD

Ásabraut 17
300 Akranes
Opið hús mánudag kl. 18:00-19:00
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MJÓDD

Básbryggja 2

Ã`ÃÊ$Ã
}}°Êv>ÃÌi}>Ã>

Verð: 36.5 M
Stærð: 163,6 fm
Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 23.7 M
Bílskúr: Já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

Öll húsgögn frá versluninni Heima // Gólfefni frá Harðviðarval // Eldhústæki frá Ormsson

GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR
Forstofa með fataskáp. Í stærri íbúðum er rúmgott sjónvarpshol. Öll herbergin eru mjög
rúmgóð og barnaherbergin eru allt að 13,0 fm. Eldhús og stofa er opið rými, fallegar eikarinnréttingar með stálháfum, helluborði og ofni, frá stofu er útgengt á stórar svalir. Þvottahús er
innan íbúðar og stór sérgeymsla í sameign. Allt tréverk í íbúðinni er úr eik. Útsýni yfir Kórahverfið
er frá íbúðinni.
Þetta eru íbúðir sem eru sniðnar að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð
og nóg pláss fyrir alla.

Verð frá 21,9 M
GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ
OPIÐ HÚS SUNNUDAG
KL 14:00-15:00
LÉTTAR VEITINGAR
VERIÐ VELKOMIN

Ásakór 1-3 er á vinsælum stað í Kópavoginum. Fjölmargar góðar gönguleiðir eru í næsta
nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, hesthúsabyggð og sundlaug. Stutt er í
ýmsar náttúruperlur eins og Heiðmörk og Elliðavatn. Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan
hverfisins, og fyrirhuguð bygging á nýju íþrótta- og fræðasetri Knattspyrnu Akademíu Íslands.
Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

Torg
Hafdís
Sölustjóri

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

Hólmfríður
Sölufulltrúi

895 6107

863 0402

694 4000

8617534
RE/MAX TORG // Garðabæ // s: 520-9595

www.kubbur.is

Glæsilegar og rúmgóðar 3-5 herbergja íbúðir
í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1-3.

SENTER

Herjólfsgata 36/40
220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl 14:00-15:00

SENTER

Naustabryggja 55

Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21
Bílskúr: Bílageymsl

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri! Vandaðar og glæsilegar íbúðir í lyftuhúsum á besta
stað í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa með góðum skápum. Eldhús með fallegri
innréttingu, flísar á milli skápa og vönduð tæki úr stáli. Björt og góð stofa með
mikilli lofthæð. Gegnheilt eikarparket á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft sem
ekki er skráð í fermetratölu íbúðar. Baðherbergi flísalagt, falleg innrétting,
sturta. Svefnherbergi með parketi. Þvottahús og búr inn í íbúðum. Stór
geymsla fylgir í sameign. Allur frágangur við húsið bæði að innan sem utan er
vandaður. Húsvörður er í húsunum. Um er að ræða tvær íbúðir, staðsetta
númer 36 og 40. Sjá fleiri myndir á www.remax.is/senter

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

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525

Verð: 34,9
Stærð: 113
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 20.3
Bílskúr: Já

Falleg og björt 3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð á góðum stað í Bryggjuhverfinu.
Komið er inn á forstofugang með góðum skápum. Á ganginum eru tvö góð
barnaherbergi ásamt baðherbergi. Herbergin eru bæði með skápum.
Baðherbergið er með flísum á gólfi, upphengdu klósetti og sturtu. Eldhúsið er
með hvítri og svartri sérsmíðaðri innréttingu. Hægt er að renna til hurðum á
innréttingu og er þar fínt vinnupláss. Gashelluborð og vínkælir eru í eldhúsinu.
Inn af eldhúsinu er þvottahús. Stofan og borðstofan eru rúmgóð og úr glugga
stofunnar er gott útsýni út á bryggjuna. Inn af stofunni er herbergi, sem opið
er inn í. Svalir eru úr stofunni. Reykt gegnheil eik er á stofu, eldhúsi og
herbergjum. LUMEX kastaralýsing er í stofunni. Eigninni fylgir geymsla í
sameign. Bílskúr fylgir eigninni, rúmgóður og komast breyttir jeppar þar inn.

kalli@remax.is

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

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.

MJÓDD

Sólheimar 1
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

MJÓDD

Rauðarárstígur 41

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

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

Verð: 36.000.000
Stærð: 141,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 23.080.000
Bílskúr: Já

Klassísk, falleg og algerlega endurnýjuð hæð í fjölskylduvænu hverfi. Íbúð í bílskúr. Inngangur með efri
hæð. Tvær stórar stofur, 2 svefnherbergi. Arinn í holi. Verönd ofan á bílskúr. Hæðin var gerð nánast
fokheld fyrir þremur árum og allt innanhúss endurnýjað, þ.m.t. gluggar, rafmagn, hurðir, gólfefni, eldhúsog baðinnréttingar. Lagnir í fínu lagi. Þetta er falleg hæð á góðum stað, steinsnar frá Glæsibæ og
Laugardalnum ... og ekki er verra að hafa bókasafn í götunni og kirkju á næsta leiti!

jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Njálsgata 85
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Verð: 20.800.000

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

Stærð: 79.7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938
Brunabótamat: 10.764.000
Bílskúr: Nei

896 1067

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

jonbjarni@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

SPÁNN
Skoðunarferð 15.500

MJÓDD

KYNNING Í DAG KL. 14-17
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

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 11. feb. kl. 14:00 – 17:00 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

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

D
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MJÓDD

Holtsgata 3
101 Reykjavík
PANTAÐU SÖLUSKOÐUN NÚNA!

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

S

Nóatún 24
105 Reykjavík

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

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.

heimir@remax.is

Hafnarfjörður
Opið hús KL 15:30 - 16:00

Verð: 18.400.000
Stærð: 77
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 11.150.000
Bílskúr: Nei

Góð 77 fermetra 3 herbergja íbúð á fyrstu hæð í tvíbýlishúsi .Gengið er inn í forstofu með fatahengi og
flísum á gólfi. Eldhús er með hvítri og beyki innréttingu, mosaik flísar á milli skápa og er lítill borðkrókur.
Stór stofa og borðstofa með parketi og ágætis gluggum. Stórt baðherbergi með baðkeri, góðri
þvottaaðstöðu og baðinnréttingin er stór og óvenju mikið skápapláss. Svefnherbergi með skápum og
dúk á gólfi. Búið er að taka niður vegg á milli herbergja og sameina í eitt.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

699 5613

jonas@remax.is

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

MJÓDD

Engjasel 81
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

heimir@remax.is

MJÓDD

Hraunkambur 4

MJÓDD

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30

Verð: 23,9
Stærð: 143
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 16,6
Bílskúr: Bílskýli

GÓÐ 4-5 HERBERGJA 143 FM. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. SUÐUR
SVALIR. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Neðri hæð: Forstofa, Hol, Stofa - Borðstofa, Hjónaherbergi, Eldhús,
Baðherbergi og Þvottahús. Mjög auðvelt að útbúa fjórða svefnherbergið í hluta stofu. Efri hæð: Tvö
Barnaherbergi og Sjónvarps-vinnurými. Mjög hlýleg og notaleg íbúð með stórkostlegu útsýni yfir
Höfuðborgarsvæðið, Reykjanes og Snæfellsjökul. Mjög stutt er í verslun, skóla, leikskóla og i Mjóddina.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

BORG

BORG

Snorrabraut 33A
105, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15-15.30

Hraunteigur 21

Verð: 16.800.000
Stærð: 70
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940
Brunabótamat: 8.800.000

Gott hol tengir íbúðina saman. Eldhús er með eldri innréttingu, sem var nýlega sprautulökkuð og flísum á
gólfi. Stofa er björt og falleg með stórum glugga. Gott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Gengið er
út á svalir frá svefnherbergi. Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Sameiginlegt þvottahús er í
kjallara ásamt geymslu. Stigagangur var tekinn í gegn fyrir nokkrum árum. Ný rafmagnstafla.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

105, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16-16.30

Verð: 31.500.000
Stærð: 114
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 15.100.000

Falleg efri sérhæð á frábærum stað við Laugardalslaugina. Gengið er inn um sameiginlegt anddyri upp á
aðra hæð. Eldhús er með eldri innréttingu og kork á gólfi. Stofa er björt og falleg með góðum gluggum.
Gengið er út á svalir frá borðstofu. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð herbergi með miklu skápaplássi.
Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Þvottahúsaðstaða er á baðherbergi og í sameiginlegu
þvottahúsi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Húsið var tekið í gegn fyrir rúmlega 6 árum.

BORG

101, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 16-16.30

Verð: 13.900.000
Stærð: 43
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1909
Brunabótamat: 6.090.000

Smart, hlýleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í hjarta Reykjavíkur. Sérinngangur, anddyri,
eldhús, stofa og svefnherbergi Eldra plankaparket og flísar á gólfi. Baðherbergi með baðkari og flísalagt.
Sameiginlegt þottahús er í kjallara eignarinnar ásamt geymslu. Garður er sameiginlegur með hlöðnu grilli
og góðri útiborðsaðstöðu. Eignin snýr öll út í bakgarðinn og er því ekkert ónæði frá miðbænum. ATH Eignin er laus um mánaðarmótin. - ATH

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Barónsstígur 5
101 Reykjavík
Opið hús Klukkan 15:00-15:30 í dag

105, Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17-17.30

Verð: 39.900.000
Stærð: 185
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 23.440.000
Bílskúr: Já

Stór 157,2 fm miðhæð ásamt 27,6 fm bílskúr á frábærum stað. Stórt hol opnar íbúðina. Eldhús er með
fallegri eldri innréttingu. Stofa er stór með möguleika að skipta í tvær góðar stofur. Gengið er út á
yfirbyggðar svalir frá stofu. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með miklu
skápaplássi. Baðherbergi er rúmgott með baðkari og flísum á gólfi. Þvottahúsaðstaða er innan íbúðar,
við eldhús og í sameiginlegu þvottahúsi á jarðhæð. Nýbúið að taka bílskúrinn í gegn.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Verð: 29.900.000

Ragnar
Sölufulltrúi

Stærð: 112
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Nei

699 0070

Remax Borg kynnir: Í góðu hornhúsi í miðbænum á mótum Barónsstígar og Hverfisgötu er fjögurra
hæða hús með góðar einingar á efstu hæð. Um er að ræða tvær endurnýjaðar einingar sem hvor um sig
er með sér inngang úr stigagangi. Önnur einingin er skráð sem skrifstofa og er samkvæmt
fasteignarmati ríkisins 75,4 fm en gólfflöturinn er mun stærri. Byggingafulltrúi hefur samþykkt að breyta
rýminu í íbúð með því að bæta við svölum. Nánari lýsing á Remax.is

BORG

Laugarnesvegur 60
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

brynjar@remax.is

Bergstaðastræti 9A

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

ragnar@remax.is

Breiðavík 23
112 Reykjavík
Opið hús 16:30-17:00 í dag

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090

Verð: 19.400.000

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

690 8090

REMAX Borg kynnir: Glæsileg og rúmgóð 80,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð í Grafarvogi.Komið er
inn í flísalagt hol með flísum og góðum skáp. Baðherbergi er með ljósum flísum í hólf og gólf, bað og
sturtuklefi. Stórt svefnherbergi með rúmgóðum skápum . Stofan mjög rúmgóð með góðu horni þar sem
gert er ráð fyrir borðstofuborði. Þvottahús er inn af íbúðinni. Eldhús og stofa eru parketlögð með mjög
fallegu dökku parketi. Innréttingar í eldhúsi eru í beyki. Nánari upplýsingar á remax.is

erlendur@remax.is

erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

BORG

BORG

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Klapparstígur 3
101
Opið hús 15.30-16.00

Verð: 20.500.000

Jóhanna
Sölufulltrúi

Stærð: 61,9
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 12.230.000
Bílskúr: bílageymsl

699 6946

Virkilega flott íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu á Völundarhúsalóðinni í Reykjavík. Íbúðin
er 56fm auk 5,9fm geymslu, samtals 61,9fm. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, svefn- og baðherbergi.
Gengið er inn í hol með fataskáp. Rúmgóð stofa með fjórskiptum glugga. Eldhús er opið inn í stofu.
Útgengt út á tvöfalt opnanlegar suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Baðherbergi
er flísalagt, baðkar með sturtuaðstöðu.Jatoba parket á allri íbúðinni nema flísar á baði.

johannak@remax.is

Þórðarsveigur 6
Grafarholt
Opið hús 16.30-17.00

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

Verð: 25.900.000
Stærð: 106,8
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 18.545.000
Bílskúr: bílageymsl

REMAX BORG kynnir fallega 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í góðri lyftublokk í Grafarholti. Þrjú góð
svefnherbergi, opið eldhús, björt stofa, baðherbergi með hornbaðkari og 7,6 fm sérgeymsla á sömu
hæð. Íbúðinni fylgir að auki stæði í bílageymslu. Skóli og önnur þjónusta er í göngufæri. Áhvílandi eru
rúmlega 14 milljónir frá Íbúðalánasjóð á 5,1@ sem eru yfirtakanleg.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

694 1799

699 7372

heidar@remax.is

venni@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

STJARNAN

Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfirði
Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

Verð: 22.900.000

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 108,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 17.740.000
Bílskúr: 25,3 fm

697 3629

Falleg og rúmgóða 3ja herbergja íbúð við Arnarhraun í Hafnarfirði. Íbúðinnni fylgir sérstæður 25 fm
bílskúr. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign. Íbúðin er í litlu velviðhöldnu fjölbýli sem nýlega
er búið að klæða að utan. Stutt er í alla þjónustu. Nánari lýsing: íbúðin sem er á annarri hæð skiptist í
rúmgott anddyri/hol, 2 stór svefnherbergi, rúmgóða stofu/borðstofu með útgengi út á svalir, eldhús með
góðri eldri innréttingu, og flísalagt baðherbergi, Gólfefni: Flísar, og dúkur.

gudrun@remax.is

STJARNAN

Háholt 9
220 Hafnarfirði
Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

Verð: 19.200.000
Stærð: 100,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

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

hordur@remax.is

Engihjalli 11
200 Kópavogi
Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Guðrún
lögg. fasteignasali

Stærð: 115,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

697 3629

FALLEGA 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ. Forstofa með góðum yfirhafnarskáp. Rúmgóð
stofa/borðstofa með útgengi út á svalir. Eldhús með brúnni viðarinnréttingu og góðum borðkrók.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Svefnherbergið er stórt með með góðum
skápum á heilum vegg. Tvö önnur arnaherbergi. Flísar eru á allri íbúðinni. Sameign sér 7.7fm geymsla,
sameiginleg hjóla - og vagnageymsla og leikherbergi. Leiksvæði er báðum megin við húsið.

gudrun@remax.is

899 5209

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209

STJARNAN

Bergstaðastræti 19
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

Hörður
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

hordur@remax.is

STJARNAN

Verð: 21.500.000

Guðrún
lögg. fasteignasali

Verð: 21.000.000
Stærð: 63,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1896
Brunabótamat: 8.710.000
Bílskúr: Nei

GLÆSILEG NÝSTANDSETT 3JA HERB NEÐRI SÉRHÆÐ Á RÓTGRÓNUM STAÐ Í MIÐBÆ
REYKJAVÍKUR. Eignin er í endurgerðu eldra húsi þar sem búið er að klæða upp á nýtt, skipta um
glugga, þak og járn. Forstofa með flísum á gólfi, inn af forstofu er geymsla. Stofa. Eldhús með hvítri
innréttingu, innbyggð uppþvottavél og ísskápur, keramic helluborð og vifta sem blæs út. Baðherbergi
með ljósum flísum, sturtu og aðstöðu fyrir þvottavél. Parket úr hlyn er á stofu, eldhúsi og herbergjum.

hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

LIND

STJARNAN

Andrésbrunnur 9
Grafarholt
Opið hús í dag kl: 15-15:30

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

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

LIND

Heiðargerði 27,a,b
190 Vogar
Glæsileg hönnun.

Verð: 20,9 millj
Stærð: 134 - 141
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007
Bílskúr: 25 fm.

***REMAX Stjarnan kynnir*** Glæsileg raðhús með sólpalli og innbyggðum
bílskúr í Vogunum. Vogar er bær í uppbyggingu, stutt er í Hafnarfirðinn, en öll
rólegheit eru í bænum. Samkvæmt teikningum eru húsin skipulögð sem
segir: Rúmgott anddyri. Tvö góð svefnherbergi.
Rúmgott baðherbergi.
Stórt og gott þvottahús. Stofa og eldhús eru í opnu og björtu rými. Útgeng
er út á rúmgóðan sólpall úr stofu. Innangengt í bílskúr og góða geymslu.
Húsin skilast fokhelt að innan og fullbúin að utan. Innkeyrsla malbikuð. Lóð
tyrft með sólpalli. Húsin verða staðsteypt. Þak verður járnklætt með aluzink.
Gluggar úr áli / tré. Gert verður ráð fyrir gólfhita í húsinu.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Lautasmári 14
kopavogur
Opið hús í dag 16 - 16:30

Verð: 20.900.000
Stærð: 81 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 13.700.000

Laus við kaupsamning. Falleg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er 81 fm + 5,6 fm
sérgeymsla sem er ekki inn í fermetratölu íbúðarinnar. Komið er inn á flísalagða forstofu/hol með skáp.
Stór parketlögð stofa með útgengi út á svalir. Flísalagt eldhús með snyrtilega hvíta innréttingu.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og netta innrétting. Tvö rúmgóð svefnherbergi með
parketdúk og góðum skápum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með sér stæði fyrir þvottavél.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

MJÓDD

SENTER

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Auðbrekka 36
200 Kópavogi
GÓÐ FJÁRFESTING

Verð: TILBOÐ

Ingi Már
Sölufulltrúi

Stærð: 96.6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 11.450 M

821 4644

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

ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

BORG

Dalaþing 3
Kópavogur
Hringið og pantið skoðun !

Verð: TILBOÐ

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Stærð: 98,0
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950
Brunabótamat: 16,4

Afar sjarmerandi hús með frábæru útsýni, hverfi í mikilli uppbyggingu. Húsið
stendur á afar fallegum stað og er frábært útsýni yfir vatnið. Forstofa.
Baðherbergi með baði. Þvotthús. Eldhús með kirsuberja innréttingu,
borstofa. Stofa. Svefnherbergi. Í risi eru tvö svefnherbergi, ekki full lofthæð.
Eigandi með hundarækt á staðnum og eru tvö hundahús í garðinum og
hundagirðingar, sem eigandi mun fjarlægja ef óskað er eftir því. Þetta er
einstakt tækifæri sem vert er að skoða. Láttu ekki þessa fram hjá þér fara.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Álfholt 16
Hafnafjörður
Opið hús Í dag kl : 16.30 - 17.00

Verð: 28.800.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

Stærð: 136,4
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 19.450.000

898 0066

Glæsileg rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð með útgengi út í
verðlaunagarð.

Sjón er sögu ríkari

800 Selfoss
Hafðu samband núna!

Verð: 16.500.000
Stærð: 104
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 13.350.000

899 7869

HEIMILI&JARÐIR

Remax heimili og Jarðir Kynna: Íbúð á 4 hæð í fjölbýli ásamt geymslu á Selfossi. Eingin telur Forstofu,
Eldús, borðkrók, stofu, 3 svefnherbergi, gang, baðherbergi, þvottarhús og geymslu. Ný eldúsinnrétting
og nýjar flísar í eldhúsi. Stórar og góðar svalir með fínu útsýni. Búið að endurnýja flest á baðherbergi.
Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu. Upplagt að skoða þessa! Nánari upplýsingar hjá Drífu Björk
sölufulltrúa Re/Max í síma 869 1078

Ljónastígur 8
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi
bjossi@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Álftarimi 1

simmi@remax.is

845 Flúðir
Flott eign á friðsælum stað!

Verð: 39.500.000
Stærð: 342
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 141

Stórglæsilegt 201 m2 einbýlishús, ásamt íbúð og bílskúr á frábærum stað á Flúðum. Húsið stendur á
stórglæsilegri 2000m2 lóð og er múrsteinsklætt. Mjög Fallegt útsýni. Búið er að endurnýja þak og gler
að sögn eigenda. Svalir út frá stóru hjónaherbergi og sjónvarpsherbergi sem bæði eru á 2 hæð.
Snyrtilegur Bílskúr ( 80 m2) neðri hæð svo á efri hæð er íbúð sem erí útleigu en hún er 62 m2. Bílskúrinn
er því samtals 140,4. Í garðinum er c.a 30m2 gróðurhús sem er óskráð og er í dag notað sem

drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Sandgerði 4
825 Stokkseyri
Opið hús Í dag kl 16:00 - 16:30!

Verð: 21.900.000
Stærð: 136
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994
Bílskúr: 36,5

Steinsteypt einbýlishús á góðum stað á Stokkseyri. Eignin telur forstofa, hol, stofa, eldhús, baðherbergi,
þrjú svefnherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr. Nýlegt plastparket á öllu nema votrýmum en þar eru
flísar. Í eldhúsi er góð eikarinnrétting. Í stofu er upptekið panelklætt loft. Á baði er hvít innrétting og
baðkar. Í enda bílskúrsins er búið að stúka af þvottahús og þaðan er hægt að ganga út í bakgarð. Rými
milli íbúðar og bílskúrs er í dag notað sem geymslurými.

Vesturbrúnir 1
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

Grímsnes
EINN MEÐ ÖLLU!!!

Verð: 20.900.000

Drífa Björk
Sölufulltrúi

Stærð: 85
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.190.000

869 1078

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR Kynna: Glæsilegan sumarbústað á virkilega fallegu landsvæði í grímsnesi.
Mjög kósý í alla staði, stór pallur, pottur, fallegt gestahús og gufuhús á lóð. Mikill gróður allt í kring og
stutt í þjónustu. Eigandi er tilbúin að láta allt fylgja þ.e.a.s húsgögn, potta pönnur og fleira!!

drifa@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

869 1078

821 0808

drifa@remax.is

valdimar@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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BORG

Langholtsvegur 4
Reykjavík
Opið hús Í dag kl 15:00-15:30

Verð: 20.900.000
Stærð: 101,1
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 13.800.000

4ra herbergja íbúð í kjallara í fallegu tvíbýli. Íbúðin skiptist í forstofu með litla geymslu innaf. Stofu og
borðstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi, fallegt baðherbergi með sturtuklefa og baðkari og eldhús með
ca 6 ára gamalli innréttingu. Gólfefni eru ljóst eikarparket, spónaparket og á eldhúsi er korkur.
Sameiginlegt þvottahús er á sömu hæð. Drenið er nýlegt, pípulagnir og þak eru í góðu lagi að sögn
seljanda og rafmagn hefur verið endurnýjað að mestu.

BORG

Katrínarlind 5
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Grafarholti
Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Verð: 24.500.000
Stærð: 94,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 16.940.000

Falleg 3 herbergja íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi. Ljósar flísar eru í forstofu. Ljóst birki parket er á gólfum í
stofu, gangi og herbergjum. Flísar eru í eldhúsi og falleg innrétting, AEG ofn og helluborð. Salerni er með
fallegum flísum í hólf og gólf. Þvottaherbergi er í íbúðinni með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Í
hjónaherbergi er tvöfaldur skápur og í barnaherbergi er einfaldur skápur. Suður svalir. Stæði í
bílageymslu. Geymsla er innaf stæðinu í bílageymslunni.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

BORG

Hjallabraut 39
220 Hafnarfirði
Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Verð: 20.900.000
Stærð: 108,3
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 15.550.000

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á 3 hæð á mjög barnvænum stað í Hafnarfirði. Lýsing: Eikarparket er á
forstofu, herbergjum, gangi og stofu. Stofan er mjög stór og er útgengt á stórar suðursvalir með mjög
góðu útsýni yfir Hafnarfjörð. Eldhús er með upprunalegri innréttingu og kork flísum og er gengið inní
þvottahús og geymslu úr eldhúsi. Mjög gott skápapláss er í íbúðinni. Nóg er af bílastæðum og er nýbúið
að taka stigagang allan í gegn.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

LIND

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Flókagata 27
101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15-15:30

Verð: 19.500.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

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

699 5008

REMAX LIND kynnir: þriggja herbergja íbúð við Flókagötu í 101 Reykjavík. Húsið er allt ný standsett að
utan og nýlegar skólplagnir.
Komið er inn í stóra forstofu, beint af augum er eldhús með eldri
eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi. Stofan er rúmgóð með hita í gólfi. Rúmgott svefnherbergi með skáp
og parketlagt. Barnaherbergi er með dúk á gólfi. Geymsla er fyrir framan íbúð og þvottahús er í
sameign. Fínn gróinn garður.

hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Lómatjörn 1 & 5

Verð: 19.900.000

260 Njarðvík
Opið hús í dag kl. 17-17:30

Stærð: 163,9
Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Útveggir eru úr steinsteyptum einingum frá Loftorku hf í Borgarnesi. Einingarnar koma tilbúnar
fulleinangraðar með ídregnum rafmangsrörum. Undir einingarnar er staðsteyptur grunnar. Þak er
frágengið, tilbúið til einangrunar og klæðningar og lóð er grófjöfnuð. Innra byrði eininganna er steypt
saman með járbendri steypu. Utan um burðavirki eininganna er einangrun sem er samfelld allan hringinn
og yst er áveðurskápa úr steypu með þolrauf. Ytra byrði eininganna er létthraunað.

gylfi@remax.is

Lómatjörn 9
260 Njarðvík
Opið hús í dag kl. 17-17:30

Verð: 34.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

Stærð: 234
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

699 5008

Glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Njarðvík. Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúið til innréttinga að
innan. Að auki verður búið að mála að innan. Lóð verður grófjöfnuð. Mögulegt er að fá verktaka til að
gera tilboð í að klára húsið að innan sé þess óskað. Eignin skiptist í forstofu, samliggjandi eldhús og
stofu með útgengi í garð, sjónvarpshol, 2 góð barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og salerni
innaf, baðherbergi, þvottahús og bílskúr með geymslu innaf.

hannes@remax.is

D
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Safamýri 29
108 Reykjavík

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085

Þorlákshöfn
Opið hús Í DAG KL. 14:00 - 14:30

Stærð: 150,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 21.910.000
Bílskúr: já

LÆKKAÐ VERÐ ! LAUS VIÐ KAUPSAMNING ! Fallegt og vel byggt parhús, klætt með múrsteini.
Vandaðar innréttingar. Húsið er vel skipulagt og viðhald mjög gott. Garðurinn er gróinn og innkeyrslan
malbikuð. Lýsing eignar: Forstofa, tvö góð herbergi og það þriðja opið inn í stofu og notað sem
sjónvarpsherbergi. Mjög fallegt eldhús og stofa. Baðherbergi með baðkari og sturtu. Gott þvottahús.
Flísalagður bílskúr með geymslu. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Hannes S.
Sölufulltrúi

Þorlákshöfn
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Stærð: 216
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Þorlákshöfn
Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Í smíðum stórt einbýlishús úr timbri 165,1 fm með sambyggðum bílskúr 38,6 fm og geymsla 12,5 fm.
samtals 216,1 fm. Skv. teikningu eru fjögur svefnherbergi ,stórt baðherbergi og forstofusalerni, stór stofa
og eldhús. Forstofa er jafnframt tengibygging milli húss og bílskúrs. Geymsla innst í bílskúr. Húsið er
klætt að utan með viðhaldsléttri álklæðningu svo og þakkantar. Gólfhiti verður í húsinu og bílskúr að
hluta. Stutt í þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu. Skilalýsing hjá sölufulltrúa

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

693 4085

Verð: 20.400.000
Stærð: 160
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

LÆKKAÐ VERÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Góð endaíbúð í raðhúsi. Mjög gott innra skipulag. Húsið
er fullbúið að utan og lóð grófjöfnuð. Að innan er það langt komið í að vera tilbúið til innréttinga. Búið er
að einangra og setja upp milliveggi og verður þeim lokað fyrir afhendingu og þeir málaðir. Eftir er að
klæða upp í loftið. Lýsing eignar. Forstofa, þvottahús, geymsluloft þar yfir. Sjónvarpshol, eldhús þar sem
gert er ráð fyrir eyju og stofa í opnu rými. baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Góður bílskúr.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

LIND

Hraunbær 14-16
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

LIND

LIND

Verð: 22.000.000

hannes@remax.is

gylfi@remax.is

ss@remax.is

Gissurarbúð 3

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

699 5008

Mikið endurnýjuð eign. Forstofa er með flísum og skápum. Eldhús er nýlega endurnýjað með
kirsuberjainnréttingu, innbyggðum tækjum, tengi fyrir uppþvottavél og flísar á milli skápa og borðkrókur.
Baðherbergi er með glugga, flísalagt í hólf og gólf og baðkar. Í svefnherbergisálmu er hjónaherbergi er
með stórum skápum og 2 barnaherbergi, parketlögð. Gólfefni; rauðeik á holi, stofum, svefnherbergjum
og gangi, náttúruflísar á eldhúsi. Þvottahús er í kjallara með útgengi út í garð.

Brynjólfsbúð 1
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

LIND

Stærð: 148,2
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: já

LIND

Verð: 23.900.000

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008

Verð: 37.500.000

gylfi@remax.is

Hafnarberg 5

693 4085
gylfi@remax.is

hannes@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

Hveragerði
Spennandi íbúðir

Verð: 25.600.000
Stærð: 173,6
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Glæsilegt parhús. Húsið er steypt, bæði útveggir, hluti innveggja og þak. Útveggir eru einangraðir að
utan, klæddir hvítu liggjandi báruáli og harðvið. Gólfhiti er í öllu húsinu og verður kerfið tengt og
fullfrágengið. Íbúðir seljast tilbúnar til innréttinga skv. nánari skilalýsingu. Mjög gott innra skipulag er í
íbúðunum. Þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi útgengt í garð. Eldhús, borðstofa og stofa í opnu rými,
forstofa, þvottahús. Góður bílskúr. UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚA S 8648090

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
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3TARFSMAÈUR Å SMURBRAUÈSDEILD L¾RÈUR
EÈA MEÈ REYNSLU ËSKAST Å FULLT STARF
 3TARFSMENN Å SMURBRAUÈ ËSKAST Å FULLT STARF
3KEMMTILEG OG KREFJANDI STÎRF
HUGASAMIR KOMI NIÈRÅ 6EISLU ¹ !USTURSTRÎND 
3ELTJARNARNESI %ÈA HRÅNGIÈ Å SÅMA   EINNIG H¾GT
AÈ SENDA BRÁF ¹ ARNY VEISLANIS
WWWVEISLANIS

'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPUR
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SVEITARSTJËRA
3TARFSSVIÈ
$AGLEGUR REKSTUR SVEITARFÁLAGSINS OG FRAMKV¾MD ¹KVARÈANA SEM
SVEITARSTJËRN TEKUR
9ÙRUMSJËN MEÈ FJ¹RM¹LASTJËRN BËKHALDI OG ¹¾TLANAGERÈ
3TEFNUMARKANDI VINNA Å ATVINNU OG ÅBÒAM¹LUM
3AMSKIPTI VIÈ STOFNANIR FYRIRT¾KI SAMTÎK SUMARBÒSTAÈAEIGENDUR
OG ÅBÒA
5MSJËN MEÈ VEFSÅÈU SVEITARFÁLAGSINS GOGGIS
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
,ÎGFR¾ÈIMENNTUN ER KOSTUR
2EYNSLA ¹ SVIÈI REKSTRAR OG STJËRNUNAR
'ËÈ TÎLVU OG BËKHALDSÖEKKING
!HUGI ¹ UPPBYGGINGU OG MARKAÈSM¹LUM
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG TIL ÖESS AÈ TJ¹ SIG Å R¾ÈU OG RITI
'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPUR ER BLËMLEGT SVEITARFÁLAG MEÈ UM 
ÅBÒA 3VEITARFÁLAGIÈ ER STUTT FR¹ ÖÁTTBÕLUSTU BYGGÈUM LANDSINS ÖAR ER
MIKIL N¹TTÒRUFEGURÈ ÖAÈ ER VINS¾LT TIL ÒTIVISTAR OG ÖAR ER MESTA SUMAR
BÒSTAÈABYGGÈ ¹ ¥SLANDI
'RUNNSKËLI ER Å SVEITARFÁLAGINU OG ÎÚUG ÖJËNUSTA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR )NGVAR ' )NGVARSSON ODDVITI ¹ NETFANGI
INGVAR GOGGIS EÈA Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR  OG SKULU UMSËKNIR SENDAR ¹
SKRIFSTOFU 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPS "ORG 'RÅMSNESI  3ELFOSS
SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR GETI HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

Landslagsarkitekt
VSÓ Ráðgjöf óskar eftir landslagsarkitekt til starfa á umhverfissviði
stofunnar. Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi til
að starfa við fjölbreytt ráðgjafastörf fyrir sveitarfélög, stofnanir og
einkaaðila.
Starfssvið:
- Gerð skipulagsáætlana
- Mat á umhverfisáhrifum
- Lóðar-, landslags- og umhverfishönnun
- Umhirðuáætlanir fyrir græn svæði
- Þjónustuútboð
Hæfniskröfur:
- Menntun í landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun
- Starfsreynsla æskileg en ekki skilyrði
- Réttindi til að leggja fram skipulagsuppdrætti æskileg en ekki skilyrði
- Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði í starfi
Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur
á netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir
26. febrúar. Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, fyrri
störf og annað sem umsækjandi telur að koma muni að gagni í starfinu.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins. Mikil áhersla er lögð á fagleg
vinnubrögð og góða þjónustu.
Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og ráðgjöf á sviði
samgöngu-, umhverfis- og skipulagsmála.
Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.
Nánari upplýsingar um VSÓ Ráðgjöf má
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Góður vinnustaður
– góður starfsandi!
Má bjóða þér að slást í hópinn?
Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager félagsins. Um er að
ræða vinnu frá 8–18 á virkum dögum auk tilfallandi yfirvinnu eftir því sem aðstæður
kalla á.

3KRIFSTOFUFËLK OG SÁRFR¾ÈINGUR
¹ 3KAGASTRÎND
6INNUM¹LASTOFNUN MUN  APRÅL NK OPNA ÖJËNUSTUSKRIFSTOFU
¹ 3KAGASTRÎND 6ERKEFNI HENNAR ER AÈ ANNAST AFGREIÈSLU OG
ÒTREIKNING ATVINNULEYSISTRYGGINGA ¹SAMT ÎÈRUM TILFALLANDI
VERKEFNUM
6INNUM¹LASTOFNUN AUGLÕSIR HÁR MEÈ LAUS TIL UMSËKNAR STÎRF
SKRIFSTOFUFËLKS OG SÁRFR¾ÈINGS ¹ SVIÈI ATVINNULEYSISTRYGGINGA

3KRIFSTOFUFËLK
3TARFSSVIÈ
m -ËTTAKA UMSËKNA OG ÒTREIKNINGUR ATVINNULEYSISTRYGGINGA
m 3ÅMSVÎRUN OG ALMENN SKRIFSTOFUSTÎRF
m 5PPLÕSINGAGJÎF
(¾FNISKRÎFUR
m ,EIKNI Å TÎLVUNOTKUN
m &RAMHALDSMENNTUN ER KOSTUR OGEÈA REYNSLA AF
SKRIFSTOFUSTÎRFUM
m 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR OG SJ¹LFST¾ÈI
m (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir, stundvísir, reglusamir og áreiðanlegir.

Lagerstarfsmaður – helstu verkefni
• Losun gáma
• Vöruafgreiðsla
• Aﬂeysing á víraverkstæði og við útkeyrslu á vörum
Lyftarapróf er nauðsynlegt en einnig væri æskilegt að umsækjandi hefði
meirapróf/ADR-réttindi.

Umsóknir skulu berast í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís, rbg@olis.is, fyrir 16. febrúar 2007.

3ÁRFR¾ÈINGUR
3TARFSSVIÈ
m 'REINING OG AFGREIÈSLA UMSËKNA
m &ORMLEG SAMSKIPTI VIÈ EINSTAKLINGA OG OPINBERAR STOFNANIR
m 5MSJËN MEÈ GREIÈSLUM ATVINNULEYSISTRYGGINGA
(¾FNISKRÎFUR
m (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ
m SKILEG REYNSLA AF SAMB¾RILEGUM VERKEFNUM
m 3KIPULAGSH¾ÙLEIKAR OG SJ¹LFST¾ÈI
m (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
m 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
m ,EIKNI Å TÎLVUNOTKUN

=^b^ccd\]V[$HÏ6

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR  ,AUN ERU GREIDD
SAMKV¾MT LAUNAKERÙ STARFSMANNA RÅKISINS HUGASAMIR GETA
KYNNT SÁR STARFSEMI 6INNUM¹LASTOFNUNAR ¹ HEIMASÅÈU HENNAR
WWWVINNUMALASTOFNUNIS
3KRIÚEGRI UMSËKN ¹SAMT FERILSKR¹ SKAL SKILA TIL 6INNUM¹LASTOF
NUNAR ¹ .ORÈURLANDI VESTRA ¶VERBRAUT   "LÎNDUËS
&REKARI UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ ,ÅNEYJU RNADËTTUR FORSTÎÈUMANNI
Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGINU LINEYARNADOTTIR SVMIS
OG HJ¹ (UGRÒNU " (AÚIÈADËTTUR STARFSMANNASTJËRA Å SÅMA
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+M~NUXQDUIU èLQJDUVM~NDOLèDURIO
+M~NUXQDUIU èLQJXU 0LèVW|èKHLPDKM~NUXQDU
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar. Um er að ræða starf sem felst í heimavitjunum með nánu þverfaglegu samstarfi í aukinni þjónustu við veika aldraða á höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða samstarfsverkefni Landspítala háskólasjúkrahúss og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og
er tilgangurinn að veita sérhæfða þjónustu við veika aldraða í heimahúsum og auðvelda þeim að vera lengur
heima. Sérstök áhersla er lögð á teymisvinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, félagsliða, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Einnig er lögð áhersla á stuðning við fjölskyldur þeirra sem þjónustuna þiggja. Verkefnið
hefst að tilstuðlan Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.
1iQDULXSSOêVLQJDU YHLWLU Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka 16,
í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is

6M~NUDOLèDU 0LèVW|èKHLPDKM~NUXQDU
Sjúkraliðar óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar frá 1. mars 2007 eða eftir nánara samkomulagi. Um
er að ræða dag- og kvöldvaktir. Starf sjúkraliða við Miðstöð heimahjúkrunar krefst sjálfstæðra vinnubragða
og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum til að geta unnið sjálfstætt. Bíll til afnota
á vinnutíma. Starfsemi heimahjúkrunar er ört vaxandi, fjölbreytt og mjög gefandi starf. Miðstöðin sinnir
sólarhringsþjónustu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.
1iQDULXSSOêVLQJDU YHLWLU Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka
16, í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is

+M~NUXQDUIU èLQJDU +HLOVXJ VODQÈUE
Heilsugæslan Árbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum til starfa við heilsugæsluhjúkrun. Leitað er að
hjúkrunarfræðingum þar sem starfssvið er í ung- og smábarnavernd, skólaheilsugæslu og almennri móttöku.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í hjúkrun.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU Ingibjörg Sigmundsdóttur, hjúkrunarforstjóri í síma 585-7800 eða á netfangi
Ingibjorg.Sigmundsdottir@arbae.hr.is

+M~NUXQDUIU èLQJXU +HLOVXJ VODQ(IUD%UHLèKROWL
Heilsugæslan Efra Breiðholti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í afleysingar til eins árs við heilsugæsluhjúkrun. Leitað er að hjúkrunarfræðingi í 100% starf þar sem starfssviðið er í skólaheilsugæslu, ung- og
smábarnavernd og almennri móttöku. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í
hjúkrun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir
hönd ríkissjóðs.
1iQDULXSSOêVLQJDU YHLWLUHanna María Kristjónsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 513-1550 eða á netfangi
hanna.m.kristjonsdottir@efrabr.hg.is

+M~NUXQDUIU èLQJXU 0LèVW|èKHLOVXYHUQDU EDUQD
Laus er til umsóknar 50% afleysingarstaða hjúkrunarfræðings á Ung- og smábarnasviði á Miðstöð heilsuverndar barna, Þönglabakka 1. frá 1.mars 2007 til eins árs. Starfið felst í ung- og smábarnavernd fyrirbura,
fræðslu og ráðgjöf um brjóstagjöf auk annarra verkefna á sviðinu.
Leitað er að umsækjendum sem hafa reynslu af ung- og smábarnavernd. Æskilegt er að umsækjendur hafi
góða þekkingu og reynslu af vinnu með fyrirburum og áhuga á heilsufræðslu, sérstaklega brjóstagjöf.
Mikilvægt skilyrði er lipurð í mannlegum samskipum og samstarfshæfileikar. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU Sesselja Guðmundsdóttir sviðsstjóri í síma 585-1350 eða á netfangi
sesselja.gudmundsdottir@mhb.hg.is

6M~NUDOLèDU +HLOVXJ VODQ+DPUDERUJ.ySDYRJL

Okkur vantar hársnyrti til
starfa frá ca. 1. apríl.
Fullt starf í boði
Upplýsingar í síma 6951019 Maja
Hárhúsið Vestmannaeyjum.

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

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR

,AUSAR STÎÈUR
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
(AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK
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
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
-IÈVANGI 
,EIKSKËLAKENNARAR
SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
(VALEYRARSKËLI    HELGI HVALEYRARSKOLIIS
3KËLALIÈA VEGNA FORFALLA
,¾KJARSKËLI   HALLA LAEKJARSKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒI

Sjúkraliðar óskast til starfa í heimahjúkrun við Heilsugæsluna Hamraborg Kópavogi. Starf sjúkraliða í
heimahjúkrun krefst sjálfstæðra vinnubragða og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum
til að geta unnið sjálfstætt. Um er að ræða gefandi starf þar sem starfsandinn er góður. Bíll til umráða á
vinnutíma. Laun eru samkvæmt kjarasamningi sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU Sigríður A. Pálmadóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Kópavogi í síma
594 0500 eða á netfangi: sigridur.a.palmadottir@hgkop.is

3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS
V(LÅÈARBERG
&ORFALLAKENNSLA
3KËLALIÈI KL  

0DWUièXU +HLOVXJ VODQ*UDIDUYRJL

®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS
V®LDUTÒN
¥ÖRËTTAKENNARI
4ÎLVUKENNSLA
!LMENN KENNSLA VBARNSBURÈARLEYÙS

Heilsugæslan Grafarvogi auglýsir lausa til umsóknar starf matráðs hjá Heilsugæslunni Grafarvogi í
Spönginni. Um er að ræða nýtt starf þar sem vinnutíminn er frá 08:00-14:00. Um 40 manns starfa á heilsugæslustöðinni og þarf viðkomandi matráður að sjá um létta máltíð fyrir starfsmenn í hádeginu, innkaup fyrir
eldhús, undirbúning og frágang í eldhúsi sem og ýmis önnur tilfallandi verkefni. Leitað er eftir
umsækjanda sem hefur reynslu af störfum í mötuneyti, hefur góða þjónustulund, er hugmyndaríkur,
snyrtilegur og röskur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.
1iQDULXSSOêVLQJDU YHLWLU Sigríður Brynja Sigurðardóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Grafarvogi í
síma 585 7600 eða á netfangi sigridur.brynja.sigurðardottir@grvog.hg.is

8PVyNQLU XPVW|èXUQDUiVDPWXSSOêVLQJXPXPQiPRJI\UULVW|UIVHQGLVWWLOVWDUIVPDQQDVYLèV
+HLOVXJ VOX+|IXèERUJDUVY èLVLQVÈOIDEDNND5H\NMDYtNI\ULU IHEU~DU 
Reykjavík 11. febrúar 2007.

+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQV6WDUIVPDQQDVYLè
ÈOIDEDNND5H\NMDYtN
ZZZKHLOVXJDHVODQLV

6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
V(RAUNTUNGU
3TUÈNINGSFULLTRÒI

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

&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI
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,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
(¹TEIGSSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒA VANTAR Å  STARF ¹ YNGSTA STIG
)NGUNNARSKËLI SÅMI  
 (EIMILISFR¾ÈIKENNARA Å AÚEYSINGASTÎÈU VEGNA BARNSBURÈARLEYÙS
 3KËLALIÈAR Å HLUTA EÈA  STÎÈUR
3AFAMÕRARSKËLI SÅMI  
 3TUÈNINGSFULLTRÒI Å  STARF FR¹  

&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI ER AÈ
ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS WWWMENNTASVIDIS 5PPLÕS
INGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI
SKËLUM ,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ
VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

®LL LAUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM ERU
AUGLÕST ¹ WWWMENNTASVIDIS

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

Mömmu gengur vel!
Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn
ánægðan og Mömmu stolta.
Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri
sölu- og tæknimanna.
ÍSLENSKA / SIA.IS MAM 35809 01.2007

Viltu vinna hjá Mömmu?
Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!

Sími
& Internet

Sjónvarp

S

OKKUR VANTAR
FLEIRI FRÁBÆRA
STARFSMENN
Í LAUGARNAR
ÍTR óskar eftir starfsfólki í Vesturbæjarlaug og
Grafarvogslaug. Laugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og
skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því
að umgangast og þjónusta viðskiptavini.

Laugarvarsla í Vesturbæjarlaug
Starfsmann vantar í laugarvörslu í Vesturbæjarlaug.
Um er að ræða 95% starf í vaktavinnu. Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2007
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Arna Gylfadóttir
forstöðukona í síma 551-5004 netfang:
gudrun.arna@reykjavik.is. Einnig er hægt að sækja
um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.

Starfsmann vantar í baðvörslu karla í Grafarvogslaug. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2007
Nánari upplýsingar veitir Hafliði Halldórsson
forstöðumaður í síma 510-4600 netfang:
haflidi.halldorsson@reykjavik.is. Einnig er hægt að
sækja um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.
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Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is
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KÓPAVOGSBÆR
Frá Smáraskóla
3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ SKURÈDEILD
3T *ËSEFSSPÅTALA VIÈ R¾STINGU OG ÚEIRI STÎRF
5M ER AÈ R¾ÈA ¹HUGAVERT  STARF
,AUN GREIÈAST SAMKV¾MT KJARASAMNINGI "32" OG RÅKISSJËÈS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 2AGNHILDUR *ËHANNSDËTTIR
DEILDARSTJËRI SKURÈDEILDAR Å SÅMA   EÈA UM NETFANG
RAGNHILDUR STJOIS

• Starfsmaður óskast í Dægradvöl í
50% starf.
Vinnutími er frá 13:30 – 17:30.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma
515 5900.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið

www.kopavogur.is - www.job.is

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

Flügger
6ERSLUNARSTJËRI OG SÎLUMAÈUR 
«SKUM AÈ R¹ÈA  MENN TIL STARFA Å VERSLUNUM OKKAR VERSLUN
ARSTJËRA OG SÎLUMANN ¶EKKING ¹ M¹LNINGU OG VERSLUNARSTÎRF
UM ER KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI ¶URFA AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM
FYRST 5MSËKNARFRESTUR TIL  FEBRÒAR NK

K^ÂaZ^ijbVÂ

\gV[h`jb]ccjÂ^

5PPLÕSINGAR VEITIR +ARL *ËHANN Å SÅMA  
HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹
KAJO ÚUGGERCOM EÈA ¹ HEIMSILFANG OKKAR

HiVg[^Â[Zahib#V#jeehZic^c\jk^`jaZ\gVhajW¨`a^c\V!Vj\aÅh^c\V\ZgÂ[ng^gegZcib^ÂaV!\ZgÂ
h_ckVgehVj\aÅh^c\Vd\bZg`^c\VkZghajcjb[aV\VccV#
BZccijcVg"d\]¨[c^h`g[jg/

&LÔGGER EHF

BZccijc{hk^Â^\gV[h`gVg]ccjcVgZg¨h`^aZ\ZcZ``^h`^angÂ^
CVjÂhncaZ\iZgVÂjbh¨`_ZcYjg]V[^gZnchajV[hVbW¨g^aZ\jbkZg`Z[cjb
{hk^Â^\gV[h`gVg]ccjcVg#
K^ÂaZ^ijbVÂZ^chiV`a^c\^hZb]Z[jg/
g`Vh`ejcVg\aZÂ^d\[gjb`k¨Â^kZg`Z[cjb
c¨biVj\V[ng^ghb{Vig^Âjb
\ÂVck^ccj]gVÂV
\Ziji^aVÂk^ccVh_{a[hi¨ii
]¨[c^i^aVÂk^ccVjcY^g{aV\^
i^aZ^c`VÂhgh`^eja\Âd\kcYjÂk^ccjWg\Â
_{`k¨Âk^Â]dg[d\]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb

3TËRHÎFÈA  o  2EYKJAVIK

HI6G;H;ÓA@
ÓH@6HI

Jbh`c^gbZÂ[Zg^ah`g{WZg^hii^ahiVg[hbVccVhi_gV{
VccVW^gcV5VgYZ\^#^h#
Jbh`cVg[gZhijgi^a&.#[ZWgVg'%%,
ÌgYZ\^ZgZ^iiV[hi¨ghijhb{haj[ng^gi¨`_jbaVcYh^chbZÂ&+kZghaVc^g#
=_{[aV\^cjhiVg[V'*%hiVg[hbZccjcY^gbZg`_jbkZghaVcV7I!Hdcn8ZciZg!H`[jccVg!CD6CD6d\C:MI#
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Ráðningarþjónusta

Byggingaverkfræðingur
Leitum að byggingaverkfræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og hönnun
forsteyptra eininga á Íslandi
.&2"?2=?"34"2')E//5?33&.-&*?*2)E//5/AG.35.6&2,&'/5.C)E//5/"2%&*-%'92*24=,*3*/3

Hæfniskröfur:
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Starfsreynsla í faginu æskileg en til greina kemur að ráða einstakling sem er
að klára nám í byggingaverkfræði.

Byggingafræðingur
/byggingatæknifræðingur
Leitum að byggingafræðingi eða byggingatæknifræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki
í framleiðslu og hönnun forsteyptra eininga á Íslandi
.&2"?2=?"6&2,&'/"34+D2/C4=,/*%&*-%'92*24=,*3*/3)E//5/'0234&9142"&*/*/("0(5.3+D/.&?(&2?6&2,4&*,/*/("
'92*2'2".-&*?3-5%&*-%'92*24=,*3*/3A3".4E?25.34E2'5.3&.4*-'"--"C%&*-%*//*

Hæfniskröfur:
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HD?*23".3,*14")=:-&*,"2("(/6"243".34"2'3'D-,*0(6*?3,*14"6*/5.

Til greina kemur að ráða einstakling sem er að klára nám í byggingatæknifræði
eða byggingafræði.

»

Kannaðu málið á www.hhr.is

)5("3".*2&25
#&?/*25."?3=,+"
5.34"2:?A
)&*."3C?5
A?(+"'"2
777))2*3

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM
Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að
vinna með 6 – 9 ára börnum
List- og verkgreinum
tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni
hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

A/"2*511-G3*/("2
C3C."

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000
.


   

A?(+E'<*3,*3-D?<&9,+"6C,<C.*<"8<))2))2*3<777))2*3

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

3492+)2

Fræðslusjóður
brunamála
Brunamálastofnun auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr Fræðslusjóði brunamála
Markmið sjóðsins er að stuðla að
aukinni þekkingu þeirra sem starfa að
brunamálum á sviði brunavarna og
slökkviliðsstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki
til rannsókna- og þróunarverkefna,
námskeiðsgjöld, ferða- og
dvalarkostnað, laun á námstíma og
styrki vegna námskeiða og
endurmenntunar. Brunamálastofnun
annast úthlutun styrkja að fenginni
umsögn brunamálaráðs.

Umsóknir merktar "Fræðslusjóður brunamála
2007" skal senda til Brunamálastofnunar,
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík, fyrir 5. mars 2007 á
eyðublöðum sem fást á www.brunamal.is. Athygli
er vakin á því að styrkveiting fellur úr gildi ef styrkur
er ekki nýttur innan tveggja ára frá veitingu.
Nánari upplýsingar veita Elísabet Pálmadóttir
skólastjóri (elisabet@brunamal.is) og Pétur
Valdimarsson (petur@brunamal.is).

Brunamálastofnun

Skúlagata 21
101 Reykavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.brunamal.is

Skrifstofan er opin virka daga kl. 8-16
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"OÈAÈ ER TIL OPINS KYNNINGARFUNDAR Å ,ISTASAL
-OSFELLSB¾JAR ÖRIÈJUDAGINN  FEBRÒAR KL 
UM HÎNNUN OG ÒTF¾RSLU (ELGAFELLSVEGAR
 FUNDINUM MUNU 0ÁTUR *ËNSSON LANDSLAGSARKITEKT
OG *ÒLÅUS *ÒLÅUSSON BYGGINGARVERFR¾ÈINGUR GERA
GREIN FYRIR HÎNNUN OG ÒTF¾RSLU VEGARINS
!LLIR VELKOMNIR
4¾KNI OG UMHVERÙSSVIÈ -OSFELLSB¾JAR

ÚTBOÐ TÍÐNIHEIMILDA
FYRIR GSM 1800 OG 3G
Vakin er athygli á útboðum á tíðniheimildum fyrir GSM 1800 og þriðju
kynslóð farsíma sem nú standa yfir hjá Póst- og fjarskiptastofnun.
Útboðsgögn má nálgast á vef Póst- og fjarskiptastofnunar, www.pfs.is
Útgáfa tíðniheimilda fyrir GSM 1800
Póst- og fjarskiptastofnun mun veita tíðniheimildir til starfrækslu tveggja nýrra
farsímaneta skv. viðurkenndum GSM stöðlum. Allt að tveimur umsækjendum
verður úthlutað tíðnum. Hvor tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í
sér tíðnisvið sem er 2 x 7,4 MHz, alls 14,8 MHz. Afhenda skal umsóknir í
afgreiðslu Póst- og fjarskiptastofnunar bæði á pappírs- og tölvutæku formi.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en
þriðjudaginn 3. apríl 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska.
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Útgáfa tíðniheimilda fyrir þriðju kynslóð farsíma, IMT-2000
Póst- og fjarskiptastofnun mun gefa út tíðniheimildir til starfrækslu þriðju
kynslóðar farsímakerfa skv. IMT-2000 stöðlum Alþjóðafjarskiptasambandsins
(ITU), þ.m.t. UMTS-stöðlum. Allt að fjórum umsækjendum verður úthlutað
tíðnum. Sérhver tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í sér tíðnisvið,
sem hvert um sig er 2 x 15 MHz FDD og 5 MHz TDD, samtals 35 MHz.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en
mánudaginn 12. mars 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska.
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Styrkir til meistara- og doktorsnáms
Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir til umsóknar styrki til meistara- og

Í umsókn skal gera grein fyrir tilgangi og markmiði rannsókna, framkvæmda-

doktorsnáms á starfssviði stofnunarinnar. Að þessu sinni verða veittir tveir

lýsingu ásamt tíma- og kostnaðaráætlun, leiðbeinanda og við hvaða

styrkir til doktorsnáms og tveir til meistaranáms.

háskóla rannsókn verður unnin. Styrkirnir skiptast í tvennt: annars vegar

Hlutverk rannsóknastyrkja Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) er
að styrkja íslenska nemendur í meistara- og doktorsnámi við háskóla til
rannsóknarverkefna sem snerta starfssvið stofnunarinnar. Rannsóknaverkefni
skulu nema að minnsta kosti 15 einingum af náminu og tengjast þróunarsamvinnu á eftirtöldum sviðum:

rannsóknastyrki og hins vegar ferðakostnað. Reiknað er með að viðkomandi
þurfi að kynna sér aðstæður í því landi sem rannsóknin miðar að.
Rannsóknastyrkirnir nema að hámarki 624.000 kr. fyrir meistaraverkefni og
1.248.000 kr. fyrir doktorsverkefni. Styrkir vegna ferðakostnaðar geta numið
allt að 250.000 kr. og greiðast gegn framvísun staðfestra ferðareikninga.
Umsókn skal senda inn til Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands, sem hefur

·

Sjávarútvegi

umsjón með styrkjunum, á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðunni

·

Jarðhita

www.rthj.hi.is

·

Fullorðinsfræðslu

·

Heilbrigðismálum

·

Vatns- og hreinlætismálum

·

Uppbyggingu náms á háskólasviði

·

Stefnu og straumum í þróunarsamvinnu

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2007.
Nánari upplýsingar fást hjá:
Rannsóknaþjónustu Háskólans,
s. 525 4900, netfang: rthj@hi.is

Sérstakan forgang hafa verkefnaumsóknir sem tengjast samstarfslöndum
ÞSSÍ og/eða nýst geta stofnuninni í starfsemi hennar. Samstarfslönd ÞSSÍ eru
Namibía, Malaví, Mósambík, Úganda, Srí Lanka og Níkaragúa.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands,
Þverholti 14, sími 545 8980.
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6ERSLUNARPL¹SS
¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM

__________ Útboð ___________
Húsfélagið að Lauganesvegi 106 - 110 óskar eftir tilboðum
í verkið:

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU

Laugarnesvegur 106 - 110
Ný drenlögn og viðgerðir á lögnum í grunni

"JART NÕUPPGERT M HÒSN¾ÈI TIL LEIGU
INNRÁTTAÈ FYRIR FATAVERSLUN ,OSNAR ÚJËTLEGA
3PENNANDI VIÈSKIPTASAMBÎND Å BOÈI EF VILL
HUGASAMIR HAÙ SAMB ¹ DURA HEIMAIS

,EIKSKËLINN 2AUÈABORG ENDURGERÈ LËÈAR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


Verkið felst í að endurnýja drenlagnir í kringum
Laugarnesveg 106 – 110 ásamt viðgerðum á lögnum í
kjallara hússins og frágangi.

,EIKSKËLINN "REKKUBORG ENDURGERÈ LËÈAR  ¹FANGI

x
x
x
x
x

Helstu magntölur eru:

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

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

150 m2
130 m2
100 m
112 m2
30 m2

Endurnýjuð hellulögn
Jarðvegsskipti undir hellum
Drenlagnir og lagnaskurður
Frágangur sökkuls
Viðgerð á steyptu gólfi

(ÒS TIL LEIGU
¹ ,AUGARVATNI

Lokaskiladagur verksins er 15. maí 2007.
Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit h.f.,
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 13. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 28.
febrúar 2007 klukkan 11:00.

+ENNARAH¹SKËLI ¥SLANDS AUGLÕSIR HÒS ¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈ ¥SLANDS
¹ ,AUGARVATNI TIL LEIGU ¥ HÒSINU HEFUR VERIÈ REKIN STARFSEMI
SEM TENGIST ÅÖRËTTA OG TËMSTUNDAM¹LUM ¾SKULÕÈSM¹L
UM MENNTA OG SKËLAM¹LUM OG FERÈAÖJËNUSTU (ÒSIÈ ER
Å GËÈU ¹STANDI OG HAFA NÕLEGA VERIÈ GERÈAR ¹ ÖVÅ VERULEGAR
ENDURB¾TUR

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
-¹LNINGARVINNA Å FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR
(VERÙ  OG 
²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

(ÒSIÈ ER SAMTALS UM  FERMETRAR TV¾R H¾ÈIR OG KJALL
ARI
  H¾È ERU  GISTIHERBERGI SEM RÒMA   MANNS HVERT
NÕUPPGERÈ BAÈ OG SNYRTIAÈSTAÈA STËR BORÈSALUR OG ELDHÒS
AUK ANDDYRIS



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

  H¾È ERU  GISTIHERBERGI SEM RÒMA   MANNS HVERT
NÕUPPGERÈ BAÈ OG SNYRTIAÈSTAÈA SETUSTOFA SKRIFSTOFA OG
RÒMGËÈ SÁR ÅBÒÈ



¥ KJALLARA ERU STËR SALUR SEM NOTA M¹ FYRIR ÅÖRËTTIR FUNDI EÈA
SEM SVEFNPOKAPL¹SS GEYMSLUR OG ÖVOTTAÈSTAÈA

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

-ÎGULEGT ER AÈ SEMJA UM AÈGANG AÈ ÅÖRËTTA OG SKËLA
MANNVIRKJUM +ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS ¹ ,AUGARVATNI SS
SUNDLAUG LÅKAMSR¾KTARSAL ÅÖRËTTAHÒSI OG ÚEIRA
«SKAÈ ER EFTIR TILBOÈUM Å LEIGU ¹ HÒSINU OG SKAL ÖEIM SKILAÈ
TIL +ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS 3TAKKAHLÅÈ  2EYKJAVÅK EÈA TIL
+ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS ,AUGARVATNI  3ELFOSS Å SÅÈASTA
LAGI  FEBRÒAR  MERKTUM m(ÒSALEIGA ,AUGARVATNn
'ERT ER R¹È FYRIR LEIGU ¹ HÒSINU ALLA M¹NUÈI ¹RSINS 2ÁTTUR
ER ¹SKILINN TIL AÈ TAKA HVAÈA TILBOÈI SEM ER EÈA AÈ HAFNA
ÎLLUM .¹NARI UPPLÕSINGAR OG AÈGANG TIL SKOÈUNAR ¹ HÒS
INU VEITA %RLINGUR *ËHANNSSON S   OG 'UÈMUNDUR
2AGNARSSON S  

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
/RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR OG 3ÅMANS
²LFARS¹RDALUR )6

&!34%)'.)2

 ¹FANGI GATNAGERÈ OG LAGNIR

²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  FEBRÒAR 

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

/PNUN TILBOÈA  FEBRÒAR  KL  Å 2¹ÈHÒSI

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15-16

WWW.LYNGVIK.IS

2EYKJAVÅKUR

Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

LYNGVIK@LYNGVIK.IS



²LFARS¹RDALUR )6

 ¹FANGI GATNAGERÈ OG LAGNIR

²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ  FEBRÒAR 
Frum

2EYKJAVÅKUR

Frum

/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 15-17.
BORGARHOLTSBRAUT 72 - VESTURBÆ KÓP.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð,
ásamt 34 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin er laus til afheningar strax. Verð 25,9 m.

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm einbýli
með fimm svefnherbergjum, tveimur snyrtingum og sólstofu.
Veglegur garður með sólpalli og skjólveggjum af bestu gerð.
Lækur og tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.
Verð 45 m.
Sigríður og Kristján taka á móti gestum.
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
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OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 11.02.2007
KL. 14:30 - 15:30
Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15

GAUKSÁS HF. - EINBÝLI
ÚTSÝNI, HAGSTÆTT VERÐ

GUNNAR ÓLASON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR FASTEIGNASÖLU TEKUR Á MÓTI GESTUM.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5,
REYKJAVÍK
Góð, talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað.
Sér inngangur.
Verð kr 25,5 millj.
Halla Hrund tekur vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 15:30
Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari
www.eignastyring.is
FASTEIGNAMIÐLUN

Ný og glæsileg
2ja
herbergja,
68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt
stæði í bílskýli á
góðum stað í
Vesturbænum.
Íbúðinni verður
skilað
fullfrágenginni að innan, án gólfefna,
nema á baði sem verður flísalagt. Húsið skilast fullfrágengið að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljósum lit og klæddir með báraðri álklæðningu. Bílakjallari
verður með innkeyrslu frá Bræðraborgarstíg. Íbúðin er
í göngufæri frá miðbænum.
22.900.000,-

Frum

Frum

Frum

HOLTSGATA - 101 RVK

Sérlega fallegt nýlegt tvílyft einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr,
samtals 300 fm. Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, hol, eldhús, stofa
(borðstofa), herbergi, arinn í stofu, stórar suður- svalir, innangengt í bílskúr.
Neðri hæð: 4-5 rúmgóð herbergi, baðherbergi, sjónvarpsskáli, geymsla ofl.
Einstök staðsetning og útsýni.

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNAMARKAÐURINN

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

www.as.is

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

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300
Opið virka daga kl. 9–18

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Frum

Frum

NJARÐVÍKURBRAUT 21 - NJARÐVÍK
260 fm einbýli miðsvæðis í Njarðvík.
Stutt í þjónustu og
skóla. Fimm svefnherbergi. Stór verönd með heitum
potti og skjólveggjum. Í kjallara er innangengt í fullbúinn
bílskúr. Laust fljótlega. Verð 28,8 millj.
Þorbjörg tekur á móti gestum s: 824-2196

OPIN HÚS Í DAG

ÞRÖSTUR GESTSSON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR
FASTEIGNASÖLU, TEKUR Á MÓTI GESTUM.
Magnús Benediktsson á bjöllu.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 40

RJÚPUFELL - 109 RVK

Góð 109,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svölum. Forstofa
með Mustangflísum á gólfi.
Hol er með parketi á gólfi og
þaðan er gengið inn í herbergi íbúðarinnar. Hjónaherbergi er með parketi og góðum skápum. Tvö barnaherbergi eru í íbúðinni og eru þau með parketi og skápum.
Baðherbergi er með flísum á gólfi, hvítum skáp undir
vaski ásamt öðrum hliðarskáp. Eldhús er með eldri innréttingu, burstuðu stáli á milli skápa og á sökklum. Svalir eru yfirbyggðar og vísa í suðvestur. Húsið að utan er
álklætt og þakið er nýlegt. Stutt í alla helstu þjónustu.
Góð eign á góðum stað.
17.700.000,-

Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 15-16

6WHIiQ+UDIQ6WHIiQVVRQKGO/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

Falleg og mikið endurnýjuð 70 fm 3ja herb. íbúð í kjallara
þ.m.t. 2,8 fm sér geymsla í góðu fjölbýli í vesturbænum. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með nýlegri innréttingu, 2 herbergi, bjarta stofu og baðherbergi sem er flísalagt í gólf og
veggi. Nýleg gólfefni. Stór sameiginlegur garður með leikaðstöðu. Verð 16,5 millj.

Opið hús á milli 14 og 16
Lindarberg 56 A í Hafnarfirði

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-16

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

Frum

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

Frum

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Nýkomið í einkasölu glæsileg ný, vönduð 12 hesta hús. Um er
að ræða 5 hús í lengju. Allt sér, hitaveita. Húsin afhendast
fullbúin að utan, hitalögn í stéttum og gerði frágengið. Að
innan nær tilbúið undir tréverk. Frábær staðsetning og
reiðleiðir. Hús í sérflokki. Byggingaraðili er Jón og Salvar ehf.
V. frá 16,9 millj.

Frum

HESTHÚS

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

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.
Verið velkomin.

Háaleitisbraut 56
Falleg 4ra herb. íbúð með bílskúr.

Opið hús í dag frá kl. 14-16
BLESAVELLIR - GARÐABÆ

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL: 16-18

Frum

Veghús 27 112 Reykjavík

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.
Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 16-18. (4894)

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Um er að ræða gott, (miðju eining), 6 hesta hús á félagssvæði
Andvara við Blesavelli í Garðabæ. 3 x 2ja hesta stíur. Ný milligerði, ný kaffistofa á millilofti. Hlaða og hnakkageymlsa. Þó
nokkuð endurnýjuð eign. Gerði er sameiginlegt með einum
öðrum. Góð staðsetning. V. 6,5 millj.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Góð 108 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð, íbúð 0201, þ.m.t.
4,8 fm sér geymsla í kj. Nýleg innrétting og nýleg tæki
eru í eldhúsi, björt parketlögð stofa með útg. á rúmgóðar svalir til suðvesturs, sjónvarpsherbergi, 2 svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Hús
nýlega málað hið ytra. 21 fm bílskúr fylgir íbúðinni.
Verð 25,5 millj.
Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.
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MOSFELLSBÆR

Suðurlandsbraut 50

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

(Bláu húsin við Faxafen)

LÓÐIR FYRIR EINBÝLISHÚS!

Gistiheimili - Vestfjörðum

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

Engar reglur um úthlutun,
fyrstur kemur fyrstur fær!
Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

Um er að ræða gistiheimilið að Borgabraut 4, Hólmavík. Í húsinu eru 8-10
gistiherbergi auk 4ra herbergja íbúðar.
Besti bókunartíminn á næsta leiti.
Nánari upplýsingar veitir
Jóhanna Halldórsdóttir í síma 868-4112

Söluturninn Bíógrill
Starengi 2, 112 Reykjavík
Frum

Frum

Frum

Höfum í einkasölu 5 mjög vel staðsettar lóðir fyrir einbýlishús. Mjög glæsilegt
hússtæði. Mikið útsýni. Á lóðunum má
byggja ein- og tvílyft hús.

S. 562 1200 862 3311

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður
noa@vidskiptahusid.is

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

•
•
•
•

Vídeóleiga og grill
Ís og sælgæti
Lottó og spilakassar
Góð velta

• Rekstur er í góðu leiguhúsnæði
• Borð og stólar fyrir viðskiptavini
• Bílalúgur sem afgreitt er út um
• Kælar, ísvélar og grilllína

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

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

BREKKUÁS 3 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Í DAG KL 14-16

Hraunbær 37-41 Hveragerði.

Á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ
er til sölu sérlega fallegt og vel skipulagt 302,2 fm.
tvílyft einbýlishús, þar af er bílskúr 33 fermetrar.

Nánari upplýsingar
í síma 846 3676 eða 897 7155.

Opið virka daga kl. 9–18

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

Húsið er vel staðsett innst í botnalanga. Húsinu verður skilað fullkláruðu að utan með grófjafnaðri lóð. Húsin eru
byggð úr forsteyptum einingum með svörtum salla frá Borg einingarverksmiðju. Gluggar verða hvítmálaðir með
gasfylltu K gleri. Grófjöfnuð lóð. Innveggir eru úr gipsi og verða allir innveggir spartlaðir og grunnaðir. Loft í
anddyri, herbergjum, salerni, þvottahúsi, stofu og eldhúsi verða einangruð og plöstuð, mikil lofthæð. Hitakerfi er
lagt í gólf. Bílskúrinn verður sandspartlaður. Eignirnar skiptist í: Anddyri, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa,
eldhús, þvottahús, geymsla og bílskúr. Verð frá 20,8millj. Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag frá kl. 14-16.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIN HÚS KL. 14-16
Drekavellir 18
Hafnarfirði

Eskivellir 7
Hafnarfirði

Frum

Drekavellir 26
Hafnarfirði

Frum

Frum

Um er að ræða 3 hús í sömu lengjunni og eru húsin
118,3fm 3 herbergja með innbyggðum 25 fm bílskúr

Sérlega vandaðar ca 124 fm 4ra herb. íbúðir í 9
hæða lyftuhúsi.
Afhendast fullbúnar en án gólfefna
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
Vandaðar innréttingar
Sjónvarpsdyrasími
Afhending við kaupsamning
Verð án bílageymslu frá 25,4 millj.
Verð með bílageymslu frá 26,6 millj.

Glæsilegar fullbúnar 126-130 fm 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í 9 hæða lyftuhúsi.
Afhendast fullbúnar m/parketi og flísum á
gólfum
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf

Fallegar og vandaðar íbúðir með stæðum í
bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi.
Afhendast fullbúnar en án gólfefna
Vandaðar innréttingar og tæki
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
Yfirbyggðar svalir með rennihurð
Afhending fljótlega

Vandaðar innréttingar frá Parka
Sjónvarpsdyrasími

Þrjár fullbúnar sýningaríbúðir á 3. hæð

Afhending við kaupsamning
Þeir sem staðfesta kaup um helgina fá ísskáp
og uppþvottavél að verðmæti 225 þús. að auki.
Verð frá 26,3 millj.

3-4ra herb. m/stæði verð frá 22,1 millj.
4ra herb. m/stæði verð frá 21,9 millj.
5 herb. m/2 stæðum verð 30,9 millj.
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Frum

Netfang as@as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Frum

BLIKAÁS 56 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Glæsileg fullbúið parhús á frábærum útsýnisstað
innst í botnlanga við opið svæði. Húsið er allt sérlega
vandað með fallegum innréttingum, náttúrusteini og
parketi á gólfum. Upptekin loft með halogen lýsingu.
Þrjú góð svefnherbergi. Flísalagðar svalir og verönd.
Hellulagt bílaplan með hita. Glæsilegt útsýni allan
fjallahringinn og út á sjó. Verð 44,9 millj.
Jón Örn sölumaður verður á staðnum.
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

w w w.ny tt.is

Opið hús í dag á milli 14:00 - 15:00

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

GLÓSALIR 7 - SALAHVERFI Í KÓP.
ÍBÚÐ 0204 (EINAR OG HALLDÓRA)

opið
hús

Frum

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Heimasíða www.as.is

nytt heimili

®

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Heimalind 10 - Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG KL.15-16

Endaraðhús m/bílskúr 4ra herb. samtals 157,6 fm
í Lindarhverﬁ. 3 svefnherbergi, ágætlega rúmgóð
stofa. Eldhús með innréttingu í kirsuberjarvið.
Innangengt inn í bílskúr frá íbúð. Allar innréttingar
og parket eru úr dökkum við sem gerir heildarsvip
íbúðarinar mjög fallega. Ásett verð 45,9 millj.
Reynir s. 820 2145 og Bergur taka á móti áhugasömum. Verið velkomin, sjón er sögu ríkari.

Fasteignasalan Klettur er með í sölu fallega og vel staðsetta eign við
Glósali 7 í Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1 fm þriggja herbergja
íbúð á 2. hæð (fyrstu miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og
vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur. Ekki
stæði í bílageymslu. Gott útsýni. Nánari lýsing á eigninni: Þegar komið er
að húsinu er gengið að íbúðinni í gegnum snyrtilega sameign, þegar inn í
íbúðina er komið þá opnast inn í rúmgott alrými eða forstofu, þar er skápur
og úr alrýminu er aðgangur að herbergjum íbúðarinnar, herbergin eru
rúmgóð með skápum, gólfefni á íbúðinni er eikarparket, baðherbergið er
stórt með bæði baði og sturtu, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, hvít
innrétting. Hjónaherbergið er með góðum skápum. Kirsuberjaviður er í
innréttingum að mestu leiti og maghony hurðar í íbúðinni, góð tæki eru í
eldhúsi og falleg innrétting og borðkrókur, flísalagt er á milli innréttinga í
eldhúsi, stofan er rúmgóð með útgangi út á flísalagðar suðursvalir með
frábæru útsýni. Sérgeymsla íbúðarinnar 8,2 fm (hluti af heildarfm- tölu
íbúðar) er á jarðhæð. Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Í
húsinu er fordæmi og leyfi (samþykki húsfélags) fyrir því að loka
svölum með gleri sé það eitthvað sem nýjum eiganda gæti hentað.

Sölumaður frá Kletti fasteignasölu verður á staðnum.

Opið hús Baugakór 4 Kópavogi, milli kl. 14-15



Fullbúnar íbúðir í algjörum sérflokki.



Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.



Granít í borðplötum og sólbekkjum.



Vönduð gólfefni parket og flísar.



Baðherbergi með hornbaðkari ásamt

Frum

sturtuklefa. Vönduð innrétting.


Innfelld halogen lýsing í loftum.



Tvennar svalir á efri hæðum.



Afgirtar verandir á neðri hæðum.



Allur frágangur í algjörum sérflokki.



Afhending við kaupsamning.



Neðri hæð 132 fm verð 34 millj.



Efri hæð 137 fm verð 36 millj.

Sölumenn Hraunhamars á staðnum.

B y g g i n g a r a ð i l i Tr é á s e h f

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali - Ágústa Hauksdóttir, löggiltur fasteignasali - Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR
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Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Frum

Markarflöt 20 - Tvöfaldur skúr

Sölusýning
í dag á milli kl. 14 og 14:30
Mjög fallegt og frábærlega staðsett 267 fm einbýli á einni hæð og hálf neðri hæð. Sex til sjö
herbergi. Góðar stofur ásamt sólstofu. Bílskúr er tvöfaldur með rafmagni, hita og fjarstýrðum
hurðaopnurum. Sunnan við húsið er timburlögð sólverönd. Lóðin, sem er 1.200 fm, er skjólsæl, vel gróin og í góðri rækt. Húsið hefur verið klætt með steniklæðningu. Til greina kemur
að taka eign upp í kaupverð. Húsið er laust nú þegar. Áhv. ca 36 millj. hagstætt lán í erlendri
mynt. Verð 64,8 millj. Við bjóðum gesti velkomna til að skoða eignina í dag frá kl. 14-15.
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14-15

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

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

Verð 37,9 Millj.

ÁLFKONUHVARF 65 - 203 KÓPAVOGUR

Trönuhjalli 11 - Útsýni

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 16:30

Falleg 77,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum og vinsælum stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Eingin skiptist í anddyri, símakrók, gott eldhús m/borðkrók, fallega stofu m/eikarparketi
og suður svalir með miklu útsýni. Flísalagt bað með baðkeri og tengi fyrir þvottavél. Tvö góð
svefnherbergi með eikarparketi á gófli. Verð 18,9 millj.
Sveinn Reynir býður gesti velkomna í dag frá kl. 14-15.
Bjalla merkt Sveinn Reynir (íbúð 203). Teikningar á staðnum.

Gullfalleg 78,7 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs.

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

Verð 20,9 Millj.

GRÆNAKINN 22 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15:30

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

„Skín við sólu Skagafjörður“

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals birt stærð 196 fm.
Tvær stofur,tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum,
gas eldavél. Mikið endurnýjuð t.d.ofnalagnir, gler á neðri hæð og rafmagn.
Falleg eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar.
Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Höfum í einkasölu jörðina Hjaltastaði í Skagafirði. Á jörðinni er nú rekið kúabú. Selst með bústofni, greiðslumarki í
mjólk og landbúnaðartækjum.
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

Verð 34,9 Millj.

KELDUHVAMMUR 9 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

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

Sölusýning

Skiptir útsýnið máli?
Frum

í dag á milli kl. 15 og 15:30

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

Höfum í sölumeðferð Hítarneskot í Borgarbyggð. Jörðin
liggur vestanvert að ósi Hítarár. Veiðihlunnindi. Einstök
náttúrufegurð og útsýni.
Landstærð jarðarinnar er um 455 ha.

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

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

Sölusýning

SVEITASÆLA
Rétt eign verður staðgreidd. Fullum trúnaði heitið.

í dag á milli kl. 16 og 16:30
Húsið er alls um 300 fm og skiptist í 6 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús,
þvottahús, forstofu, 2 baðherbergi, vinnuherbergi, sjónvarpshol og bílskúr
sem er um 30 fm. Innréttingar og innihurðir eru úr kirsuberjarviði. Í dag er
húsið innréttað sem tvær íbúðir en mjög lítið mál er að breyta því aftur í
fyrra horf. Glæsileg eign með miklu útsýni.

Uppl. gefur Jóhanna Halldórsdóttir, s. 868-4112.
Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Verð 30,9 Millj.

LINDARBERG 64 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

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

Höfum kaupendur að jörðum á
Vestfjörðum, Dölum eða Snæfellsnesi.

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

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

Laugavegi 97 l sími 440 6000
www.domus.is

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

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

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

- heilshugar um þinn hag -

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

Sími 513 4300

OPIN HÚS Í DAG
Austurströnd 8 - 0604

Háberg 3 - 0104

Opið hús kl. 14:00-15:00
•
•
•
•
•
•

Opið hús kl. 15:00-16:00

Nýlegt parket
Þvottahús á hæðinni
Lyftuhúsnæði
Bílskýli
Húsið er klætt að utan
Verð 24,9 m
Hrafnhildur sími 894 3800

•
•
•
•

Vilborg G Hansen s.895 0303

Gauksás 21 - Hafnarfjörður

Lækjasmári 6 - 0702

Opið hús kl. 17:00-17:30
Frum

•
•
•
•
•
•

3ja herbergja á 1.hæð
Sér inngangur og stór verönd
Mikið endurnýjuð
Verð kr. 19,5 millj.

Opið hús kl. 15:00-16:00

Glæsilegt 6 herb. 218,8 fm raðhús
Mustang flísar og gæðaparket á gólfum
Flísalagður bílskúr með sjálfvirkum opnara
Hurðir úr mahogny og góðir skápar
Eldhús frá InnX með 90 sm gaseldavél
Verð 49.900.000

•
•
•
•
•

3ja herbergja á 7 hæð
Yfirbyggðar svalir
Séð er um þrif
Bílskýli
Verð 27,9 m
Hrafnhildur sími 894 3800

Kolbeinn sími 694 9100

Kristnibraut 27 - 0301

Miklabraut 66 - 0001

Opið hús kl. 14:00-15:00
•
•
•
•

Opið hús kl. 14:00-15:00

4ra herbergja með lokuðu bílskýli
Vandaðar innréttingar úr Kirsuberjavið
Suðursvalir og útsýni
Verð 26,9 millj.
Vilborg G Hansen s.895 0303

Ljósheimar 12, íb. 802 - 0802
Opið hús kl. 14:00-15:00
•
•
•
•
•
•

4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi
Þvottahús innan íbúðar
Húsvörður
Sér inngangur
Að hluta til endurnýjuð
Verð kr. 21.900.000.
Sjá nánari lýsingu á husid.is.
Verið velkomin

•
•
•
•
•

Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm kjallaraíbúð
Vel staðsett miðsvæðis með Klambratúnið beint á móti
Öll rými íbúðar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu.
Gengið er inn á austurenda húsinns.
Verð 18,5
Lilja og Einar taka vel á móti ykkur
Nánari upplýsingar gefur Ólafur 693-4868

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
Glæsileg eign í Palomares, sem
er í hefðbundnum spænskum
bæ, Almería við Desert Springs
Golfvöllinn.

He i l s h u g a r u m þ i n n h a g
Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

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

Sími 513 4300

www.husid.is

Kjarni með sundlaugagarði í
göngufæri við góða baðströnd.
Bílgeymsla í kjallara.
Öll þjónusta í nágrenninu.
Fríar skoðunarferðir (ef af kaupum verður).
Einstök kjör í boði.
Hafið samband og bókið skoðunarferð

Fjöldi eigna í boði.
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"ÅLAR ËSKAST
!THUGA ÎLL SKIPTI

4OYOTA 2!6 ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

"ÅLABORG
3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
HTTPWWWBILABORGIS

4OYOTA 2!6 ,ANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

!4(5'! ®,, 3+)04)

.ISSAN !LMERA NÕSKR  EKINN
 Ö KM  DYRA  GÅRA VERÈ 
ATH SKIPTI ¹ m m BREYTTUM BENSÅN
JEPPA HELST 6 EÈA ËBREYTTUM HÒSBÅL
(EILDARVERÈ CA  5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU &ORD & ,ARIAT RG k %K
Ö (LAÈINN AUKABÒNAÈI &ALLEGUR OG
VEL MEÈ FARINN BÅLL 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA NÕSKR  EKINN
Ö KM  DYRA  GÅRA VERÈ 
ATH SKIPTI ¹ m m BREYTTUM BENSÅN
JEPPA HELST 6 EÈA ËBREYTTUM HÒSBÅL
(EILDARVERÈ CA  5PPL Å SÅMA
 

'ËÈ KJÎR  GOTT VERÈ

(YUNDAI 4RAJET O 'LS RGERÈ 
EK ÖKM NÕ TÅMAREIM OG NÕ SKOÈ
AÈUR RAFMAGN Å ÎLLU ABS BREMSUR
FRAMHJËLADRIFINN CD SPILARI HÎFUÈPÒÈAR
AFTAN KASTARAR LÅKNARBELGIR  GÅRA
VELTISTÕRI VETRAR OG SUMARDEKK OFL
FALLEGA BL¹R ¹ LITINN SETT VERÈ Ö
%R MEÈ ¹HVÅLANDI ,ÕSINGARBÅLAL¹NI Ö
AFBORGUN AÈEINS ÖPR M¹NUÈ &R¹B¾R
RÒMGËÈUR OG GL¾SILEGUR FJÎLSKYLDUBÅLL
 &R¹GANGUR HJ¹ LÎGGILTUM BIFREIÈASALA
FYLGIR 5PPL Å SÅMA  
4OPPBÅLL
%NGIN ÒTBORGUN 67 0OLO
¹RGERÈ  TIL SÎLU SETT VERÈ
  L¹N 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU (ONDA #IVIC ¹RG  EKINN
 ÖÒS 5PPL Å  
&AGURBL¹ 3UBARU )MPREZA k EK 
ÖÒS  CC Å TOPPSTANDI ÖÒS S
 

!-# #ONCORDE ËSKAST RG k l
5PPL Å S  

*EPPAR

2ENAULT 4WINGO k EK AÈEINS Ö
NÕSKOÈAÈUR JA DYRA 6ERÈ Ö
3 !NDRI

  ÖÒS

4OYOTA #OROLLA k EKINN ÖÒS ¹LFELG
UR OG CD V Ö 5PPL Å S  
.ISSAN !LMERA k SVARTUR YFIRTAKA ¹
L¹NI !FBORGUN CA  ÖM¹N 3 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4IL SÎLU &ORD -ONDEO k EKINN 
KM 6ERÈ  3ÅMI  

4OPPBÅLAR
+LETTH¹LSI   2VK
3ÅMI  
WWWTOPPBILARIS

67 6ENTO ¹RG k 3K k 6ETRAR OG
SUMARDEKK %K Ö %ITHVAÈ AF VARA
HLUTUM FYLGIR 6ERÈTILBOÈ %NGIN BÅLA
SKIPTI 5PPL Å S  
4IL SÎLU ER $ODGE 2AM  RG 
%KINN  Ö KM ,EÈUR m KRËMFELGUR
5PPL I S   'UNNAR

- "ENZ  k SJ¹LFSK SK k #$
%K  Ö 6ERÈ  M 4ILB  Ö 3
  

4IL SÎLU !CHEVAS ¹RG k «SKA EFTIR kl
¹LFELGU ¹ &ORD %XPLORER ¹RG k k 3
 
,AND #RUISER  k m BREYTTUR 5PPL
Å S  

4ILBOÈ ËSKAST

(ONDA !CCORD k SKOÈUÈ k ÖARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR 5PPL Å S  

  ÖÒS

)NNFLUTNINGUR OG SALA

4IL SÎLU 3UZUKI 6ITARA  CC %R ¹
GL¾NÅUM m DEKKJUM OG KL¹R Å SNJËINN
6ERÈ  ÖÒS N¹NARI UPPL 

  MILLJËNIR

4OYOTA !VENSIS ¹RGl  GÅRA CC
VERÈH YFIRTAKA ¹ L¹NI 
Ö 3
 

4OYOTA !VENSIS .ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR %KINN  Ö
6ERÈ  -5 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

LBOX FYRIR TJALDVAGNA FELLIHÕSI OG BÅLA
LBOX UNDIR GASKÒTA ¹ FERÈABÅLA +%
-¹LMSMÅÈI 6AGNHÎFÈA  S  
OG  

"ILAÈUR &ORD %XPLORER ¹RG k BILUÈ
SSKJ 5PPL Å S  

6EGNA MIKILLAR SÎLU VANTAR OKKUR ALLAR
GERÈIR BÅLA OG VÁLSLEÈA ¹ SKR¹ OG ¹
STAÈINN 3TËRT ÒTIPLAN OG M INNI
SALUR %RUM EINNIG MEÈ MIKIÈ ÒRVAL AF
MËTORHJËLUM  BÅLAR EHF S  
WWWBILARIS OPIÈ VIRKA DAGA  
OG LAUGARDAGA  

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

'L¾SILEGUR $ISCOVERY TIL SÎLU RGERÈ
 %KINN  KM 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å SÅMA  

4OYOTA !VENSIS ¹RG k 3SK %K Ö
3KOÈAÈUR 6ERÈ Ö 3   
 

4IL SÎLU '-# *IMMY ¹RG  X LÅTUR
MJÎG VEL ÒT UTAN SEM INNAN 6ERÈ
 5PPL Å S  

02/ EHF
(VALEYRARBRAUT  
(AFNARFJÎRÈUR
3ÅMI  
HTTPWWWPROTRADEIS

-ERCEDES "ENZ %
!VANT 'ARDE

3J¹LFSSKIPTUR 3KR¹ÈUR  m FELGUR
OG NÕ "RIDGESTONE DEKK m ¹LFELGUR
OG DEKK FYLGJA EINNIG &ALLEGUR BÅLL Å
TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS HV 
ÖÒS 3  

4OYOTA #OROLLA GR¹ ¹RG k EK 
ÖÒS KM NÕSKOÈUÈ Å GËÈU LAGI 
ÖÒSUND KRËNUR EÈA TILBOÈ 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA 
 ÖÒS STGR 67 0OLO ¹RG k .Õ YFIR
FARINN Å TOPPSTANDI 3  

4IL SÎLU ER '-# %MVOY ¹RG k m
KRËMFELGUR &¾ST GEGN YFIRTÎKU 
ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU &ORD %XCURSION 8,4 ¹RG k EKINN
 ÖÒS MÅLUR  , 0AWER STRKE  MANNA
5PPL Å  

4IL SÎLU *EEP #HEROKEEl %KINN Ö
3KOÈAÈUR k 3  

4IL SÎLU 0OLO  3J¹LFSKIPTUR
EKINN ÖÒS LÅTUR VEL ÒT FJARSTART
UPP

/PEL 6ECTRA k   T DIESEL ÖARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGA 6ERÈ  ÖÒS 3 

4IL SÎLU $AIHATSU #HARATE ¹RGl SSKJ
EK Ö ¶ARFNAST LAGF¾RINGA FYRIR SKOÈ
UN !UKADEKK ¹ FELGUM FYLGJA 3 
 6ERÈ Ö

4ILBOÈ ËSKAST 2ANGE 2OVER ¹RG k
EINN MEÈ ÎLLU &R¹B¾RT EINTAK %KINN
RÁTT UM  ÖÒS HVÅLANDI   MILLJ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

/PEL !STRA ¹RGERÈ k TIL SÎLU KEYRÈUR
ÖÒS ÖARFNAST LAGF¾RINGAR &ÅNN BÅLL
FYRIR LAGHENTA 3ELST ËDÕRT 5PPL Å SÅMA
 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SSK
VERÈ  2NR 

&IAT 3TILO k EK  ÖÒS HV L¹N 
ÖÒSM¹N  KR ÒT 3  

²TSALA 'ËÈUR 6OLVO 3 ¹RG 
SKOÈAÈUR JAN k EKINN AÈEINS Ö
3SK SETT Ö ²TSALA Ö OG FULLUR
TANKUR AF BENSÅNI &YRSTUR KEMUR FYRSTUR
F¾R 3  

3  

'L¾SILEGUR ,AND #RUISER  ,8 RG 
"REYTTUR m TOPPLÒGA SPOILER KRËKUR
OFL %K  ¶ KM 6EL MEÈ FARINN GULL
MOLI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL S 
 

4ILBOÈ

&ORD %XPEDITION %DDIE "AUER SKR¹ÈUR
 EK  MÅLUR OG SJ¹LFSKIPTUR
SETT VERÈ ÖÒS KR ,¹N  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4OYOTA ,AND #RUISER '8  
% Ö ll BREYTING KRËKUR OG AUKA
S¾TI  MANNA  4OPP BÅLL 6ERÈ Ö
HVLCA Ö

 MILLJËNIR

- ,ANCER  ¹RG EKINN ÖKM
NÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL Å
S  

#HEVROLET #OLORADO ,3 8 #REW #!"
: ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM BENS
ÅN SSK VERÈ  2NR 

+% -¹LMSMÅÈI (AMARSHÎFÈI  3ÅMI
  WWWKEISWWWKEIS

'-# 3IERRA  k EK  Ö  ,
VORTEC  HP GL¾NÕ SJ¹LFSKIPTING
LEÈUR RAFM RAFSTART SUICIDE m ORIGINAL
GMC FELGUR MNAGLAD m PANTHER KROM
FELGUR M SUMARD 6ERÈ   M 3 
 «SKAR

"ÅLAR TIL SÎLU
3KI $OO 2ENEGADE 8  ¹RG  .ÕR
SLEÈI SEM F¾ST ¹ MJÎG GËÈU VERÈI 
ÖÒS m BELTI RASTART BAKKGÅR OSFRV
5PPL Å SÅMA   OG  

X 3UBARU )MPREZA RG k SSK %K
ÖÒS4ILBOÈ ÖÒS L¹N ÖÒS
ÖÒS  3  

--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS SETT VERÈ Ö 3TGR
Ö 'OTT EINTAK 3  

/PEL !STRA  SKRD EK¶US
KM VETRAD OG SUMARDEKK6ERÈ 
¶5PPL Å  
"-7  ) ¹RG k ¹LFELGUR OG NÕ
VETRARDEKK 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 3
 

4OYOTA #OROLLA


3OL



5PPL

 &92)2 4ROOPER k m BR OG !CCENT
¹RG k FRÅTT MEÈ 5PPL  
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6ÁLSLEÈAR

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL 3% ¹RG  EK
 ÖÒS m BREYTTUR L¾STUR FRAMAN
OG AFTAN ,¾KKUÈ HLUTFÎLL 6ERÈ  MILLJ
5PPL Å SÅMA  

,YFTARAR

+AWASAKI 6ULCAN CC ¹RG 
(JËLIÈ ER HLAÈIÈ AUKAHLUTUM 5PPL Å S
 

4IL SÎLU

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

%INN MEÈ ÎLLU 4ILBOÈ

4IL SÎLU &ORD &  ,ARIET &8 ¹RG k
X SSK BENSÅN  CC RAFMAGN Å
ÎLLU HRAÈASTILLIR !"3 LOFTK¾LING DR¹TT
ARKÒLA TOPPLÒGA LITAÈ GLER ¹LFELGUR
LEÈUR¹KL¾ÈI OFL OFL .¹NARI UPPL Å S
 

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  
4IL SÎLU STEINBOK LYFTARI 3ELST ËDÕRT 5PPL
Å SÅMA  

"¹TAR
²TSALA

4OYOTA
,ANDCRUISER

4$)
k!RGmBREYTTUR %KINN TÒS
KM5PPTEKIÈ HEDD OG NÕ TÅMAREIM Å
TÒS .Õ SPRAUTAÈUR FJARSTART SNORKEL
OGFL6ERÈ  TÒS ¹HVTÒS 3KOÈA
SKIFTI ¹ ËDÕARI3
$ODGE 2AM    DIESEL ¹RG 
NÕR BÅLL ,EÈUR  DISKA  MANNA OFL OFL
6ERÈ  3  

(ËPFERÈABÅLAR
0ALLBÅLAR

²TSALA

²TSALA

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

3KIDOO FORMULA MX RG k6ERÈ
KR ATH SKIPTI HJËL  KROSSARA
3  
4IL SÎLU EINANGRAÈ TVÅSKIPT G¹MAHÒS
¹ KRËKLYFTUGRIND ST¾RÈ , " (
%INANGRAÈA RÕMIÈ X  LENGD MEÈ
HURÈ ¹ LANGHLIÈ OG GLUGGA «EINANGRAÈA
RÕMIÈ ER MEÈ TVÎFALDRI HURÈ ¹ ENDA HÒS
INS /FN LJËS OG TENGLAR ERU Å EINANGRAÈA
HLUTA HÒSINS ¶RIGGJA FASA VINNURAFMAGN
OG RAFMAGNSTAFLA ER Å ËEINANGRAÈA RÕM
INU 6ERÈ  ¹N SKATTS

&ELLIHÕSI

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS
4IL SÎLU - "ENZ 5NIMOK  ¹RG k
EKIN CA  ÖÒS  FARÖ VINNA GETUR
FYLGT MEÈ 5PPL Å  

'ALEON SKEMMTIB¹TAR 'L¾SILEGIR B¹TAR
MEÈ ÎLUM Ö¾GINDUM 3ÅMI  

4IL SÎLU - "ENZ $ ¹RG k EKINN
 ÖÒS  FARÖ "ÅLL Å GËÈU ¹STANDI
5PPL Å  

"¹TUR ËSKAST «SKA EFTIR AÈ KAUPA GËÈAN
3OMA  EÈA  TIL TËMSTUNDAVEIÈA
5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR
6ARAHLUTIR
4/9/4! ,%853  L
INNANB¾JAR

4IL SÎLU 6OLVO FL  ¹RG  EKINN
 ÖÒS  HLIÈARHURÈIR ¹ VINSTRIHLIÈ
SELST ¹ GËÈU VERÈI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

4IL SÎLU -" !TEGO  ¹RG  -EILLER
PALLUR MHLIÈARSTURTUM$R¹TTARKRËKUR $
R¹TTARKÒLA 6AGNSTURTUTENGI !"3 TENGI
6 TENGILL 6 TENGILL 0ALFINGER 0+
 XGLUSSAÒTDRÎGSNÒNINGUR ¹ KRËK
KRABBI -JÎG GËÈUR BÅLL5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP ¹
4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM BYGG
IR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI  HESTÎFL  
LÅTRAR ¹ KM INNANB¾JAR -EIRI LÒXUS
OG MINNI EYÈSLA EN 4OYOTA ,ANDCRUISER
(YBRID ER bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
SAGÈI FORSTJËRI 4OYOTA ¹ BÅLASÕNINGU Å
53! ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4D 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL FR¹ +R 
OG ,EXUS 28 FR¹ KR  .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

&ORD ²TSALA Å DAG

%RUM MEÈ NOKKRA &ORD %XPLORER ¹RGERÈ
 N¹NAST EINS OG NÕJA ¹ MJÎG HAG
ST¾ÈU ÒTSÎLUVERÈI Å DAG 4D 8,4 +R
 %DDIE "AUER KR 
OG ,)-)4%$ KR  "ERÈU SAMAN
VIÈ MARKAÈSVERÈ ¹ SAMB¾RILEGUM
BÅLUM   MILLJËNIR ¥SLENSK ¹BYRGÈ
FYLGIR ÎLLUM OKKAR BÅLUM ²TVEGUM HAG
ST¾È BÅLAL¹N (VERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
®LL HELSTU MERKIN FËLKSBÅLAR PALLBÅLAR
OG JEPPAR SÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

6INNUVÁLAR

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


'R¾JUSK¹PUR

3¹ EINI SINNAR TEGUNDAR 'EGGJAÈ SOUND
 AÈEINS  FYRSTUR KEMUR OG
FYRSTUR F¾R 5PPLÕSINGAR VEITIR STA Å S
 

(JËLHÕSI

(EIL BÒSLËÈ TIL SÎLU 0RÒTTIÈ 3UNNUDAG
 FEB 3  

«SKUM EFTIR VÎRUBÅLUM OG VINNUVÁLUM
¹ SKR¹ 'AMALT SEM NÕTT 6ANTAR GAMLA
X OG X BÅLA MEGA VERA ¹ GRIND "ÅLA
OG VÁLASALA "ORGARNESI   SENDA
MYNDIR ¹ GEISLI GEISLICOM

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR ËDÕRUM EÈA GEFINS SËFA 5PPL
Å S  

-ËTORHJËL
"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

#AMRY Å STAÈ !VENSIS

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

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

'AS GAS EC  ¹RG  EK KM ¹ HVÅT
UM NÒM ¹HVÅL Ö AFB Ö VERÈ Ö
SKIPTI ¹ DÕRARI SLEÈA 

#AMRY ER ST¾RRI OG MEÈ MEIRI LÒXUS
EN !VENSIS "YLTING Å SPARNEYTNI MEÈ
ÎFLUGRI HYBRID VÁL SEM BRENNIR ALLT AÈ
 MINNA ELDSNEYTI   LÅTRAR INNAN
B¾JAR &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA
bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUS
COM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG
PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM (J¹
)SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INN
KAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D
4OYOTA #AMRY FR¹ +R  .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

(LJËÈF¾RI

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

WWWSNJOKEDJURIS

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

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
--# VÁL   , EINNIG TIL VARAHLUTIR Å
3PACE 7AGON 5PPL Å S  

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

35..5$!'52  FEBRÒAR 
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%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

4IL SÎLU RAFMAGNS PÅANË 9AMAHA
#LAVINOVA  M¹N GAMALT +OSTAR NÕTT
 Ö 6ERÈHUGMYND Ö 3TËLL
FYLGIR 3  

6ÁLAR OG VERKF¾RI

µMISLEGT

(ÒSAVIÈHALD

3P¹DËMAR

"ÅLSKÒRSSALA

#-4 HANDFR¾SITENNUR OG 3AGARBLÎÈ Å
MIKLU ÒRVALI SBORG 3MIÈJUVEGI  3
 

4IL BYGGINGA

6ANDAÈ SVARTPËLERAÈ 'ERTZ
PÅANË MEÈ STËL Ö «NOTAÈIR
SKÅÈABOGAR ¹ ÖAKRENNUBÅL Ö
ËNOTAÈ "LACK  $ECKER RAF
MAGNSORF Ö  LÅTIÈ SLITIN ll
SUMARDEKK Ö ANTIKBORÈ ÒR
MARMARA OG POTTJ¹RNI Ö %0)
TURNH¹TALARAR Ö PARIÈ ALLS
KONAR B¾KUR STK
4IL SÎLU OG SÕNIS AÈ "IRKIGRUND
 LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL
 
4IL SÎLU 7HIRLPOOL BARKA ÖURRKARI -JÎG
GËÈUR 6ERÈ Ö %INNIG BORÈSTOFUBORÈ
OG STËLAR ÒR 5NIKA OG  M¹N +ING
3IZE RÒM ÒR 3VEFN OG (EILSU 5PPL Å S
 

(LJËMT¾KI
4IL SÎLU -ORDAUNT 3HORT H¹TALARAR ¹SAMT
KÎPLUM OG STÎNDUM +R Ö 3 
 *ËHANN

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

4ËNLIST

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

"ASSA OG SËLËGÅTARLEIKARI ËSKAST Å ROKK
HLJËMSVEIT SEM SPILAR B¾ÈI COVER OG
EIGIÈ EFNI 3     

"ARNAG¾SLA

3ÅMASP¹   6)3!
-!34%2

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


%RU FJ¹RM¹LIN TILFINNINGARNAR EÈA HEILS
AN Å RUGLI -IÈLUN FYRIRB¾NIR TAROT /PIÈ
FR¹   ALLA DAGA ,AUFEY MIÈILL

6ERSLUN

)ÈNAÈUR

(REINGERNINGAR

&¾RIBÎND TIL LEIGU

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

2¾STINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM OG
ALLS KYNS ÖRIF 3     

'ARÈYRKJA

(852&21)2572
(EILSUSKËRNIR HAFA SLEGIÈ Å GEGN ¹ ¥SLANDI

3MELLPASSA
Å VETRARFRÅIÈ


"ËKHALD
"ËKHALD FYRIR ÖIG ¡G ER AÈ LEITA AÈ
BËKHALDSVERKEFNUM HLUTASTÎRFUM ¡G
TEK  KR ¹ TÅMAN VSK 4ËMAS 3ÅMI
 
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

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

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

%LDHÒSHNÅFATÎSKUR MEÈ GRILLHNÅFAPÎRUM
F MANNS  HL KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

®NNUR ÖJËNUSTA

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖAKJ¹RNSSKIPTI FYRIR
HÒSFÁLÎG OG EINSTAKLINGA %RUM BYRJAÈIR
AÈ TAKA AÈ OKKUR VERK FYRIR SUMARIÈ
3MIÈSVERK EHF  "REIÈFJÎRÈSBLIKKSMIÈJA
EHF 5PPL Å S  

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

3T¹L POTTASETT MEÈ FÎLDUM BOTNI 
POTTAR OG  PANNA  HL KR )CE
!TLANTIC SÅMI  



6ERÈ 

)UDPOHLêXPDOODU
JHUêLUDIORNXP
\ÀU
KHLWDSRWWD

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

3T¾RÈIR 

²TSÎLUSTAÈIR
6ALMIKI +RINGLUNNI %UROSKËR &IRÈINUM " 9OUNG
,AUGAVEGI .ÅNA !KRANESI (EIMAHORNIÈ 3TYKKISHËLMI
-ÎSSUBÒÈ !KUREYRI 4ÎFF FÎT (ÒSAVÅK +ËDA +EÚAVÅK

-¹LARAR
(NÅFAPARATÎSKUR  MANNA  HL MEÈ
OG ¹N GYLLINGAR KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

FALLEGIR LITIR

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS KL¹RAÈAR STRAX Å
FEBRÒAR )ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR
FLEIRI VERKEFNI SM¹ OG STËR Å FEB %RUM
RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWW
HUSVERKIS 3  

7MDOGRJVHJODîMyQXVWDQ
/DXIiVJDWDV
WMDOGD#VLPQHWLV

 FEBRÒAR  35..5$!'52
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&YRIR VEIÈIMENN

,EIKSKËLINN 3KERJAGARÈUR
6IÈ ¹ LEIKSKËLANUM 3KERJAGARÈI
ERUM AÈ LEITA AÈ SKEMMTILEGU
FËLKI Å LIÈ MEÈ OKKUR TIL AÈ
VINNA MEÈ FR¹B¾RUM KRÎKKUM
¹ STAÈ ÖAR SEM RÅKIR GLEÈI OG
GËÈUR STARFSANDI
5PPLÕSINGAR Å S   
 

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

(ESTAMENNSKA
(EILSUVÎRUR

(ÒSGÎGN
&ALLEGT BORÈSTOFUBORÈ OG  STËLAR ÒR
2ÒMFATALAGERNUM 6ERÈHUGM  ÖÒS
3   

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

!MERICAN 3TYLE

$ÕRAHALD

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
JA HERB ÅBÒÈ ¹ %YRARBAKKA TIL LEIGU
,AUS STRAX ,EIGA   ÖÒS  M¹N
FYRIRFRAM .Õ ÅBÒÈ 5PPL Å S  
3CHAFER HVOLPAR TIL SÎLU MEÈ ¾TT
BËK FR¹ (2&¥ 4IL AFHENDINGAR MARS
5PPLÕSINGAR Å S  

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

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

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

 SAMLIGGJANDI ÅBÒÈIR FULLBÒNAR HÒS
GÎGNUM ¹ GËÈUM STAÈ Å +ËP 4IL LEIGU
3ENDIST ¹ SOGI HIVEIS
0AR MEÈ UNGABARN ËSKA EFTIR ÅBÒÈ TIL
LEIGU ¹ VERÈB   ÖÒS Å H¹LFT ¹R TIL ¹R
5PPL Å S  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

3UMARBÒSTAÈIR
-JÎG EFNILEGIR HVOLPAR

4VEIR LJÒFIR OG LOÈNIR ÅSL HVOLPAR UNDAN
($ FRI HEILBR OG AUGNSK FORELDRUM
(2&¥ ¾TTBËK BËLUSETTIR OG ÎRMERKTIR
5PPL HJ¹ R¾KT Å S  

+RANAÖJËNUSTA -%34 EHF
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

0ÅPULAGNIR

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

&ERÈALÎG

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
3UÈURKANDSBRAUT
4IL SÎLU LANDSPILDA ÒR LANDI -IÈDALS Å
-OSFELLSHEIÈI KRISTRUN ISMENNTIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI

4IL LEIGU GËÈ NEÈRI H¾È Å NÕLEGU RAÈHÒSI
Å 4ORREVIEJA %VRËPUHVERFIÈ 'ÎNGUF¾RI Å
ALLT GËÈ SUNDLAUG ÒTVEGA AKSTUR TILFR¹
FLUGVELLI GET ÒTVEGAÈ FLEIRI ÅBÒÈIR Å SAMA
HÒSI VIDIRH ISLIS  S   6ÅÈIR

'ISTING

3KRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU Å RMÒLANUM
'ËÈ AÈSTAÈA HAGST¾È KJÎR 3 


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

!U PAIR ËSKAST

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
Å FULLT STARF UM ER AÈ R¾ÈA 
VAKTIR Å M¹NUÈI %INNIG ËSKUM
VIÈ EFTIR DAGMANNESKJU Å HLUTA
STARF
HUGASAMIR GETA HAFT SAM
BAND Å S   EÈA ¹ WWW
NINGSIS

+RINGLUKR¹IN
,EITUM AÈ VÎNUM STARFSMANNI
Å ÖJËNUSTU &ULLT STARF ¶ARF AÈ
HAFA FRUMKV¾ÈI DRIFKRAFT OG
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT 2ËTGRËIÈ
FYRIRT¾KI ,¹MARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWW KRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3HOPUS S  

²RA OG SKARTGRIPAVERSLUN ËSKAR
EFTIR STARFSMANNI TIL AFGREIÈSLU
STARFA
5MSËKNIR SENDIST ¹
MEBA MMEDIAIS 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

!U PAIR ËSKAST TIL
$ANNMÎRKU
5NG DÎNSK FJÎLSKYLDA Å
&REDERICIA ËSKAR EFTIR !U PAIR
SEM ALLRA FYRST 6IÈ REKUM STËRT
TJALDSV¾ÈI OG Å FERÈAMANNA
TÅMANUM ER MIKIÈ AÈ GERA ALLA
DAGA ¶ITT AÈALVERKEFNI VERÈUR
AÈ LEIKA VIÈ #ECILLIE SEM ER 
¹RS OG PASSA HUNDINN "ELLA
¶Ò VERÈUR AÈ VERA AÈ MINSTA
KOSTI ¹RA REYKLAUS OG MEÈ
ÎKURÁTTINDI ,AUN ERU $+2
¹ M¹N F¾ÈI HÒSN¾ÈI OG
FERÈAKOSTNAÈUR !È AUKI BORG
UM VIÈ DÎNSKUN¹MSK EF ¹HUGI
ER FYRIR HENDI
2¹ÈNING SEM ALLRA FYRST
HUGASAMIR HAFIÈ SAMB VIÈ
3USANNE S  
UPPL UM TJALDSV¾ÈIÈ SEM VIÈ
BÒUM ¹ ALLT SUMARIÈ ¹ WWW
COLORCAMPDK

3UMARSTARF
6ANTAR GËÈAN TÎLUGLÎGGAN
STARFSKRAFT ¹ SKRIFSTOFU
3TUNDVÅSI OG N¹KV¾MNI Å VINNU
BRÎGÈUM SKILYRÈI
3¾KIÈ UM OG KYNNIÈ YKKUR FYR
IRT¾KIÈ ¹ GARDLISTIS EÈA Å SÅMA
 

!ÈSTOÈARFËLK ¹ RANN
SËKNARSTOFU
2ANNSËKNARSTOFA Å EFNA OG
BLËÈMEINAFR¾ÈI ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA AÈSTOÈARFËLK TIL STARFA VIÈ
BLËÈTÎKUR TÎLVUF¾RSLUR OG FL
HUGASAMIR ERU BEÈNIR UM
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Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, laugardaginn 10. febrúar og sunnudaginn 11. 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.
Kynnum tvö ný svæði, Novogolf, við Villamartín golfvöllinn á Spáni og Cala Domingo, á austurströnd Mallorka.

Frum

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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Tilfinning orðanna
Eins og vikið var að í síðasta
pistli nýta skáld sér hljóðfæri
hugans betur og haganlegar en
aðrir. Orð eru í sjálfu sér hlutlaus tákn hugsunar og öðlast
gildi hjá þeim sem nemur þau.
En hægt er að hlaða þau tilfinningaþunga. Í fallegri og átakanlegri vögguvísu Jóhanns Sigurjónssonar í Fjalla-Eyvindi, Sofðu
unga ástin mín, syngur Halla: Í
jöklinum hljóða dauðadjúpar
sprungur. Hlutlaus merking
hefði verið fólgin í að geta um
dýpt í mælieiningu, en hversu
djúpar eru dauðadjúpar sprungur? Og enn er aukið á tilfinningaþrungann með því að þær hljóða.
Það er lesandans, hlustandans að
greina hvernig sprungurnar
hljóða. Þannig má einnig ná
áhrifum með því ósagða, því sem
ekki er skýrt. Í kvæðinu „Fyrir
utan glugga vinar míns“ er önnur
tilfinningarík mynd hjá Jóhanni
þegar hann líkir vináttunni við
háan „pálmaskugga / hafi ég
komið líkur þreyttum gesti / utan
af lífsins eyðihvítu söndum“.
Takið sérstaklega eftir þessu einkennilega samsetta lýsingarorði
eyðihvítur.
Meðferð
Oft tökum við upp á því að breyta
merkingum orða, stundum með
því að þrengja þær og gefa þeim
sérstakt hlutverk. Orðið meðferð
merkir meðhöndlun; lækningaaðferð, en einnig hátterni, hegðun, framkoma, athafnir (þær síðastnefndu að vísu fornt og jafnvel
úrelt mál, horfið úr almennri
notkun). Í daglegu tali er meðferð notað um áfengismeðferð,
eða réttara sagt meðferð fyrir
áfengissjúklinga, því að áfengið
fer ekki í meðferð. Stundum staf-

Hanna Björk Valsdóttir talar frá Teheran

ar þess konar notkun einfaldlega
af leti og við styttum okkur leið.
Venjulega veldur þetta engum
misskilningi, en leiðir þó af sér
að lengja verður málið ef farið er
í annars konar meðferð. Því ef
við segjum: hann er í meðferð,
verður það lagt út á einn veg
aðeins.

Ég gleymi stundum hvað Íran er
ævafornt land, hvað menningin er
rík og fáguð og hvað gamla Persía
var mikið heimsveldi áður, þegar
hún náði yfir öll Mið-Austurlönd,
hluta af Afríku og alla leið til Indlands. 4000 ára saga þessa lands
skiptist í mörg tímabil velmegunar og hnignunar, þrjú heimsveldi
Persíu, konungsveldi og klerkaveldi.
Ég gleymi því líka stundum
hvað Íran er stórt land og þar búa
um 80 milljónir. Íran er mjög fallegt land, og hefur upp á allt að
bjóða, magnaða náttúrufegurð,
fjöll og strendur og ævaforna
menningu, íburðarmiklar moskur,
grafreiti og hallir. Og þar að auki
fornminjar frá því fyrir fæðingu
Krists. Íran er mjög ríkt land en á
móti kemur hversu lokað það er.
Í síðustu viku flaug ég til Shiraz í Suður-Íran með Iran Air. Eftirlitið á flugvellinum var ekki sérstaklega mikið og konurnar sem
voru í öryggishliðinu nenntu varla
að standa upp þó að hliðið pípti
stöðugt á mig. Að sjálfsögðu var
sér inngangur fyrir konur og
karla.
Shiraz er mikil menningarborg,
þar eru fornar moskur og grafreitir, garðar og hallir. Shiraz er
borg siðmenningar og fágunar og
þar er hjarta persneskrar menningar að finna. Shiraz var áður
höfuðborg Persíu og varð fræg
fyrir menntun, menningu og listir,
ljóðlist, næturgala, rósir og vínekrur.
Fólkið í Shiraz er alveg ótrúlega almennilegt og allir mjög
áhugasamir um á hvaða ferðalagi
ég væri og hvaðan ég kæmi. Leigubílstjórar neituðu oftar en ekki að
taka við greiðslu eftir að hafa
keyrt okkur á áfangastaðinn. Í
rauninni þyrfti hvorki hótel né

Áfengi – „edrúmennska“
Úr því að minnst er á meðferð,
mætti kannski um leið víkja að
orðum sem snerta „meðferð“.
Orðið áfengi mun dregið af orðasambandinu „að fá á“ og til er
kvenkynsorðið áfá (á 18du öld)
og fornt orð áfang merkir átak,
hnjask, ofbeldi. Af áfá er svo
dregið áfengur og áfengi, – og
víst er um það, að áfengi hefur
„fengið á“ margan manninn. Í
„meðferð“ er svo títt notað orðið
„edrúmennska“ (eitthvert allra
ljótasta orð sem um getur) um
hæfni til að vera varanlega laus
við áfengisdrykkju. Nú eru til
ágæt íslensk orð um það að vera
ódrukkinn: algáður, allsgáður í
stað orðsins edrú, væntanlega
ættað úr dönsku. Þess vegna
hefur mér dottið í hug hvort
ekki mætti notað orðið algæði.
Eru það ekki algæði drykkjusjúklings að vera laus við
áfengi?
Braghenda
Aftur er á ferð braghenda eftir
Pál Ólafsson:
Hugði ég vel að hverri stund á
hverjum degi.
Samt sem áður sá ég eigi
sólskinsblett á þínum vegi.
Vilji menn senda mér braghendu
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

veitingastaði í Íran, heilu fjölskyldurnar keppast um að bjóða
manni heim í mat og gistingu.
Maður er alls staðar velkominn.

(EILAGT ANDRÒMSLOFT Å MARGLITUM
SPEGLASÎLUM
Í Shiraz þurfti ég tvisvar að klæðast chador til að mega heimsækja
heilaga staði múslima. Það er hægara sagt en gert. Chador er svarta
skikkjan
sem
múslimakonur
sveipa um sig og hylur þær frá
toppi til táar. Virðing mín fyrir
þessum konum hefur aukist til
muna eftir að hafa reynt þennan
klæðaburð. Chador er eitt stórt
lak með engum ermum, hnöppum
eða rennilás og þær halda þessu
saman með höndunum eða tönnunum. Þegar ég sé þær klæðast
þessu úti á götu, halda á barni og
kannski einhverju öðru líka er ég
viss um að þær eru með einhverja
ofurkrafta. Ég átti í mestu vandræðum með að halda þessu saman
og til þess þurfti ég að nota báðar
hendur. Þar með var ég orðin
handlama og gat ekkert annað
gert.
Þessar moskur eru ótrúlega
fallegar, andrúmsloftið mjög heilagt og magnað að fylgjast með úr
fjarlægð hversu máttur trúarinnar er mikill. Í einni moskunni í
marglituðum gler- og speglasal
með gull- og silfurslegnum hurðum krupu konurnar á gólfinu, allar
í svörtum Chador, og báðu eftir
kúnstarinnar reglum. Aðrar sátu
upp við veggi og lásu úr Kóraninum meðan börnin þeirra léku sér á
gólfinu.
Rétt fyrir utan Shiraz standa
minjarnar af borginni Persepolis
sem var byggð á tímum fyrsta
heimsveldis Persíu, um 520 fyrir
Krist. Þangað kom fólk til að heimsækja konunginn og íburðurinn
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hefur verið mikill á þessum tíma.
Borgin skemmdist í miklum eldi á
tímum Alexanders mikla árið 330
fyrir Krist en ekki er vitað hvort
Alexander brenndi borgina viljandi eða hvort kviknaði óvart í
henni í einni af drykkjuveislunum. Það var magnað að eyða degi í
þessari fornu borg og velta fyrir
sér hvernig þeir fóru að því að
byggja hana úr sandi og grjóti.
Steinveggirnir segja miklar sögur
með útskornum myndum og texta.
Já, löngu fyrir Krist, á tímum
fyrsta heimsveldis Persíu, ríkti
mikil menning í Íran.
Leigubílstjórinn sem keyrði
okkur út á flugvöllinn í Shiraz talaði um það alla leiðina hversu
dapur hann verður yfir ástandinu
í Íran í dag í hvert sinn sem hann
fer til Persepolis og hugsar til
þeirrar siðmenningar og frelsis
sem var í landinu fyrir þúsundum
ára.
HANNABJORK GMAILCOM
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Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti
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Dregið úr réttum svörum n.k.
ﬁmmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið
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,AUSN KROSSGÉTUNNAR ER BIRT A VIKU LIINNI É VEFNUM WWWGATURNET

Þú sparar 1.125 kr/kg

42%

afsláttur

1.554 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.
Íslandsfugl Kjúklingabringur - ferskar

Þú sparar 584 kr/kg

30%

afsláttur

2 fyrir 1

399 kr/stk. áður 499 kr/stk.

Hönnun: Víkurfréttir

Freschetta Brickoven pizzur

1.362 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.
Borgarnes lambalæri sítrónukryddað

67 kr/kg.
Vatnsmelóna

allt í matinn á einum stað
$#! ! 
$%$&$$
"""

 #!' ( #!' !) (!
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Við vitum það flest
að lífið er oftast
miklu skrítnara og
dramatískara en bíómyndir og bækur,
enda eru bíómyndir
og bækur byggðar á
því sem gerist í lífinu og höfundar þeirra
hafa
ekki jafn mikið ímyndunarafl og sá/sú sem lífinu og dauðanum stjórnar.
Nú er Anna Nicole Smith látin,
en lífshlaup hennar var einkar
dramatískt. Hún giftist fyrst sautján ára, svo aftur þegar hún var tuttugu og sex ára, manni sem var 63
árum eldri en hún. Ári síðar varð
Anna ekkja og milljónamæringur.
Þann sjöunda september síðastlið-

spilaranum er hljóðbókin Sophie’s
World eftir Jostein Gaarder og þar
eru lýsingar á drama sem gerist
innra með fimmtán ára stelpu.
Drama er nefnilega að finna
víða í þessu lífi. Hvort sem er yfir
kaffibolla, í slúðurblöðum, fréttum eða skáldsögum. Við hreinlega
elskum þetta fyrirbæri og því er
dilkadráttur á dramanu óþarfi.
Góð dramatík og dramatískar persónur standa alltaf fyrir sínu.
Hvort sem um er að ræða Hallgerði Langbrók, Önnu Nicole eða
ímyndaðar persónur Laxness.
Dramað gerir hversdagsleikann
bærilegri og myndar örlitla innri
spennu sem við höfum öll gott af
og það er sama hvaðan gott kemur
- ekki satt?
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inn eignaðist hún dóttur. Þann
tíunda lést tvítugur sonur hennar
og þann tuttugasta og áttunda giftist hún lögfræðingi sínum. Á
fimmtudaginn lést svo Anna Nicole
og enn er ekki séð fyrir endann á
dramanu. Af hverju lést hún? Af
hverju lést sonur hennar og hver
er faðir litlu stúlkunnar? Slúðurpressan á eftir að fjalla ítarlega
um þetta og ég mun fylgjast spennt
með á Entertainment Channel.
Um daginn sá ég bíómynd sem
heitir Little Children. Í henni er
mjög gott drama sem er fært fram
á skemmtilegan og vandaðan hátt.
Bókin á náttborðinu mínu er Njála
(eina ferðina enn) enda er hún
stútfull af hreint dásamlegu drama
sem ég fæ aldrei nóg af. Í geisla-
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Strákar? Þetta tengist
ekkert því að ég hafi farið
aðeins yfir á reikningnum
er það nokkuð?
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Strákar?

Sem sagt af því að þú Já, nákvæmlega
óttast stóra menn sem
reyna að drekkja þér og ég get lofað
og þess vegna reynirðu þér því að það
að taka peninga út úr
er fullt af fólki
spilakassa?

sem gerir þetta.

Þú ert fífl,
Jói!

Ég er að segja
þér það, fullt af
fólki gerir þetta
svona!

Heyrðu,
drífðu
þig, aðrir
þurfa
líka að
taka út
peninga!
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Sagðirðu
skiptilykill eða
skrúfjárn?
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Kl. 14.00
Elísa B. Þorsteinsdóttir
listfræðingur veitir gestum
Listasafns Íslands leiðsögn
um sýningar safnsins á
frönskum expressjónisma
í upphafi 20. aldar og
verkum Jóns Stefánssonar.
Aðgangur að safninu er
ókeypis.
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

+LASSÅSKUR DULBÒNINGUR
Tónlist leikur stórt hlutverk
í teiknimyndinni Önnu og
skapsveiflunum, sem frumsýnd var á föstudag, enda
verkið upphaflega samið
til að vekja áhuga barna
og unglinga á klassískri
tónlist. Bergsteinn Sigurðsson ræddi við handritshöfundinn Sjón og tónskáldið
Julian Nott, sem sömdu
verkið saman.
„Ég tel að það eigi ekki að láta börn
hlusta á of mikið af klassískri tónlist,“ segir enska tónskáldið Julian
Nott. „Þeim á líklega eftir að leiðast hún. Ég held að það gefist betur
að dulbúa hana, til dæmis með sögu
eins og við gerðum í þessu tilfelli.“
Anna og skapsveiflurnar segir
frá fyrirmyndarsnótinni Önnu,
sem vaknar dag einn með allt á
hornum sér. Foreldrar hennar geta
ekki á sér heilum tekið og senda
hana í rannsókn til doktors
Artmanns, sem kemst að verstu
hugsanlegu niðurstöðu: Anna er
orðinn unglingur. Upphaflega var
Anna og skapsveiflurnar samið
sem sviðsverk í þeim tilgangi að
vekja áhuga unglinga á klassískri
tónlist. Brodsky-kvartettinn flutti
verkið en Sjón var í hlutverki sögumanns. Verkið var styrkt af breska
Listaráðinu en Sjón segir að þar á
bæ hafi menn verið efins um söguna til að byrja með. „Þeir höfðu
áhyggjur af því að við værum að
gera gys að unglingum,“ segir Sjón.
„Ég hef hins vegar unnið með unglingum og vissi að þeir kynnu að
meta að vera sýndir sem hálfgerðar ófreskjur, þeir vilja vera dálítið
ógnvekjandi. En í myndinni er það
líka unglingurinn sem fer með
sigur af hólmi.“
Brodsky-kvartettinn leiddi þá
Nott og Sjón saman með þeim einföldu leiðbeiningum að semja fyrir
sig „tímalaust meistarastykki í
anda Péturs og úlfsins eftir
Prokofjev“. Kvartettinn þekkti til
verka Notts, sem hafði samið tónlist fyrir leirmyndirnar Wallace og
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Gromit og Chicken Run en Sjón
kom í spilið fyrir tilstuðlan Bjarkar, sem kvartettinn var að vinna
með á þeim tíma.
Sjón segir að samstarfið hafi
verið afskaplega lærdómsríkt fyrir
sig og fengið hann til að hugsa um
hvernig væri hægt að drífa sögur
áfram. „Við hittumst tvisvar eða
þrisvar og réðum ráðum okkar,
hvað við vildum gera og þar fram
eftir götunum. Eftir að ég hafði
samið söguna gaf Julian mér mjög
nákvæm fyrirmæli um að byrja
allar setningar á hreyfingu, sem
hann notaði til að keyra tónlistina
áfram. Sviðsútgáfan var þannig að
tónlistin og textinn unnu mjög náið
saman, sem var krefjandi fyrir
mig sem sögumann því ég hafði
lítið sem ekkert olnbolgarými.
Tímasetningin þurfti að vera
nákvæm því um leið og orðinu
sleppti skall nótan á.“
Sjón ferðaðist um England
ásamt Brodsky-kvartettinum og
verkið var líka flutt á Listahátíð í
Reykjavík árið 2004. Sjón kveðst
hins vegar hafa vitað að það hafi
verið hægt að gera meira við verkið og farið því á leit við Gunnar
Karlsson leikstjóra að gera mynd.
„Ég hafði séð Litlu lirfuna ljótu og
vissi að Gunnar og Caoz gætu gert
eitthvað úr þessu, sem reyndist
rétt.“
Nott segist hafa þurft að gera
töluverðar breytingar á tónlistinni
fyrir kvikmyndina. „Í fyrsta lagi

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

þjónar tónlist öðrum tilgangi á
sviði en í mynd. Á sviðinu er hún í
aðalhlutverki, áköf og ofsafengin.
Sérstaklega þegar hún er spiluð
fyrir börn og maður þarf að beita
öllum brögðum til að halda athygli
þeirra. En sviðsútgáfan hefði verið
allt of áköf fyrir myndina, því þar
á tónlistin að vera í bakgrunni.“
Tónlistin spilar engu að síður
stóra rullu í myndinni, það er ekki
nema ein sekúnda af 27 mínútum
þar sem ekki er sleginn tónn. „Sem
var líklega mesta áskorunin því
sífelld tónlist verður auðveldlega
hvimleið.“
Sjón segir að börn og unglingar
kunni að meta klassíska tónlist
betur en margan grunar. „Við
áttum okkur kannski ekki á því en
börn heyra klassíska tónlist í Kalla
kanínu og fleira barnaefni. Kvikmyndatónlist byggir oftar en ekki
á klassískri tónlist.“ Nott tekur
undir það en segir hins vegar að
ekki sé til nein uppskrift til að
vekja áhuga barna á klassík. „Foreldrar spyrja sífellt hvaða verk
þau eigi að leika fyrir börnin sín til
að gera þau áhugasöm. Sama hvað
ég legg til virðist ég hafa rangt
fyrir mér. Ég er farinn að hallast
að því að besta leiðin sé að banna
þeim að hlusta á klassíska tónlist,
segja þeim að hún sé ógeðsleg. Það
ætti að minnsta kosti að gera þau
forvitin.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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„Þetta er kvikmynd
sem vert er að sjá“
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Sýnd í Smárabíói, Regnboganum og Blönduósi
-9.$,)34 %ITT VERKA 3OFFÅU ¹ SÕNINGUNNI SEM LÕKUR Å DAG

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Grafík á Miðbakka
Það er velkunnugt leyndarmál að
félagsskapurinn Íslensk grafík
rekur lítið safn, sölu og sýningarsal, í Hafgnarhúsinu á Miðbakkanum í gömlu höfninni í Reykjavík.
Þar eru gjarnan uppi sýningar á
verkum félagsmanna og gesta
þeirra og þar er nú sýning á ljósmyndaverkum Soffíu Gísladóttur.
Hún kallar sýningu sína Ljósmyndir, en opnunin var hinn 4. og
lýkur henni í dag, 12. febrúar.
Soffía útskrifaðist frá grafíkdeild Listaháskóla Íslands árið
2001. Hún hefur unnið mikið með

ljósmyndir í verkum sínum og með
tilkomu stafrænnar tækni hefur
Soffía notað tölvu bæði sem grafískt verkstæði og stafrænt myrkraherbegi.
Soffía bjó í Kamloops í Kanada
síðastliðin tvö ár þar sem hún vann
í myndlist og hélt nokkrar einkasýningar. Hún ferðaðist víða um
Bresku-Kólumbíu og varð gagntekin af fegurðinni þar sem veitti
henni mikinn innblástur. Á sýningunni í sal íslenskrar grafíkur má
sjá ljósmyndir sem Soffía hefur
tekið í Kanada, á Íslandi og víðar.

Lýðræðið nema hvað?
ReykjavíkurAkademían, félag
sjálfstætt
starfandi
fræðimanna, gengst fyrir hádegisfundaröð um lýðræði og samfélag
nú
í
aðdraganda
kosninganna. Yfirskrift fundanna er „Lýðræði hvað?“ og
verður þar rætt á gagnrýninn
máta um ýmis brýn samfélagsog lýðræðismál.
Dagskráin hefst á morgun
þegar Jón Ólafsson heimspekingur ræðir um lýðræðishugtakið í samtímanum en að erindi
hans loknu munu fulltrúar
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stjórnmálaflokkanna
taka þátt í
pallborðsumræðu
um
þetta brýna
málefni
ásamt því að
svara fyrirspurnum úr
*«. «,!&33/.
sal.
Fundirnir hefjast stundvíslega kl. 12.15 og eru þeir haldnir
í húsnæði ReykjavíkurAkademíunnar Hringbraut 112 á 4. hæð.
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VERK SEM ERU UNNIN MEÈ SÕNINGAR
RÕMIÈ SÁRSTAKLEGA Å HUGA

N N 3µ.).'!2
F  ¥ (AFNARBORG STANDA YFIR
SÕNINGAR ¹ VERKUM (RAFNHILDAR
)NGU 3IGURÈARDËTTUR OG $RAFNAR
&RIÈFINNSDËTTUR 3ÕNINGARNAR VERÈA
OPNAR TIL  MARS

5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
í febrúar:
10/2, 15/2, 16/2, 17/2, 23/2, 24/2, 25/2.
Í mars:
2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 9/3, 10/3, 15/3, 17/3,
18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 30/3, 31/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15.
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga
og tveim tímum fyrir sýningu. Sími miðasölu er 562 9700.

pabbinn.is
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&ARI VERUR É EFTIRTALDAR SâNINGAR Ó 3AN &RANCISCO ØPERUNNI
$ER 2OSENKAVALIER EFTIR 2ICHARD 3TRAUSS  $ON 'IOVANNI EFTIR 7OLFGANG !MADEUS -OZART
+RISTINN 3IGMUNDSSON SYNGUR Ó BÉUM ESSUM UPPFRSLUM
%NN FREMUR VERUR BOI UPP É SKOUNARFERIR UM 3AN &RANCISCO OG 9OSEMITE JØGARINN
OG VERUR VÓ UM FJÚLBREYTILEGA MENNINGARFER A RA

F  "RYNDÅS "RYNJARSDËTTIR
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...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR
SERÍUNNI MEÐ
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

FRÁBÆR STÓRMYND SEM
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN.
WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK
SINN Í MYNDINNI.
BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ
ÓMÖGULEGA!

1

ÓSKARSVERÐLAUNA

700 kr. fyrir fullorðna
og 500 kr. fyrir börn

TILNEFNING

Gagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN
WILLIAMS

ÍSLENSKT TAL
SÍMI 564 0000
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS
kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 1, 2, 3, 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 1 og 3.10
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

PAN´S LABYRINTH
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL
ROCKY BALBOA
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
MÝRIN
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL
NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 4, 5, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA
kl. 3

THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4, 4.40 og 5.20 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 6 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS
kl. 5.40 og 8
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL
kl. 4 450 KR.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Húmor og hormónar
Sagan um Önnu og skapsveiflurnar er blessunarlega laus við klassískan boðskap flestra teiknimynda
enda er hlutverk hennar ekki að
hvetja áhorfendur sína til að vera
trúir sjálfum sér, trúa á mátt kærleikans eða vináttunnar heldur er
þarna á ferð lítil saga um stórt og
algengt vandamál.
Myndin er ósköp litrík og ekkert sérlega sæt (sem er frábært
því ekki vantar þær heldur) og
sagan ætti að höfða til allra þeirra
sem hafa gengið í gegnum hroða
gelgjuskeiðsins eða eiga það eftir
í náinni framtíð. Sagan er þó nokkuð sundurlaus sem skýrist að hluta
til af lengd hennar sem ekki býður
upp á miklar útskýringar. Persónurnar eru vel skapaðar en framvindan óvenjuhröð og undirfurðuleg eins og gerist og gengur í
ævintýrum.
Teikningarnar eru eftirminnilegar og útlitið fallega unnið frá
öllum sjónarhornum. Tónlist Julians Nott vinnur afbragðsvel með
öllu saman, hún er dillandi og
drungaleg og nokkuð áberandi en
það er jú ætlunin – að opna hlustir
unga fólksins og fá það til að hlusta
á klassíska tónlist.
Á frumsýningunni var boðið
upp á bæði enska og íslenska
útgáfu myndarinnar og var talsetning beggja þeirra til fyrirmyndar – reyndar held ég meira
upp á þá íslensku því hún var ekki
eins ýkt og sú enska. Þess vegna
fannst mér til dæmis Ólafía Hrönn
Jónsdóttir skemmtilegri Anna
heldur en Björk.
Það var kærkomið að sjá mynd-

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

+6)+-9.$)2
!NNA OG SKAPSVEIFLURNAR 
!NNA AND THE -OODS
,EIKSTJËRI 'UNNAR +ARLSSON
(ANDRITSHÎFUNDUR 3JËN  4ËNLIST
*ULIAN .OTT
!ÈALHLUTVERK ¹ ENSKU 4ERRY *ONES
$AMON !LBARN 3JËN "JÎRK ¶ËRUNN
,¹RUSDËTTIR
!ÈALHLUTVERK ¹ ÅSLENSKU *ËHANN
3IGURÈARSON 'UNNAR (ELGASON 3JËN
«LAFÅA (RÎNN *ËNSDËTTIR ¶ËRUNN
,¹RUSDËTTIR

((((

3TËRSNIÈUG OG SNJÎLL MYND MEÈ
AFBRAGÈS TËNLIST OG ËVENJULEGRI SÎGU

ina tvisvar því hún batnar með
hverju áhorfi – smáatriði sem
höfða til húmors hinna eldri eru
fjölmörg. Vísanaheimur þessarar
myndar er aðeins að hluta í hinni
„barnalegu“ teiknimynd og spurning hvort yngstu íslensku áhorfendurnir nái að njóta hennar til
fulls, einkum þeir sem ekki hafa
enn lært að lesa ensku. Krökkum á
þó vafalítið eftir að finnast þessi
stuttmynd afar fyndin, eins og vel
kom í ljós á frumsýningunni.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

+JAFTSHÎGG FYRIR ÖJËÈINA
Breiðavíkurmálið á hug
þjóðarinnar um þessar
mundir. Fyrir þrjátíu árum
kom út bók sem varpaði
einstöku ljósi á dvölina þar
en var stungið undir stól af
þjóðinni.
„Þessar sögur koma mér ekki á
óvart,“ segir Stefán Unnsteinsson,
sem skrifaði ævisögu Sævars Ciesielski fyrir tæpum þrjátíu árum.
Bókin hét Stattu þig drengur og
vakti hörð viðbrögð í þjóðfélaginu.
Þar greinir Sævar frá dvöl sinni í
Breiðavík og eru lýsingar hans í
samræmi við það sem þjóðin hefur
lesið og séð í bæði DV og Kastljósinu.
Bókinni var úthýst af almenningi og segir Jóhann Páll Valdimarsson, sem gaf bókina út á sínum tíma,
að hann hafi hreinlega verið
afskrifaður í þessu fagi á
þessum tíma. „Ég fann fyrir
alveg gríðarlegri andúð og
varð fyrir miklum árásum
vegna hennar,“ segir Jóhann
Páll. Hann segir það ekki vera
á teikniborðinu að endurútgefa bókina í ljósi
nýrra
upplýsinga.
„Þetta yrði að vera
alveg ný bók,“ segir
hann.
„Þetta
var
allt
saman of sárt fyrir
íslenskt samfélag á
þessum tíma og það

34%&. 5..34%).33/. 3KRIFAÈI ¾VISÎGU 3¾VARS #IESIELSKI FYRIR T¾PUM ÖRJ¹TÅU ¹RUM

EN ÖAR KOMU FRAM OPINSK¹AR LÕSINGAR ¹ HARÈR¾ÈINU Å "REIÈAVÅK

vildi einfaldlega ekki horfast í augu
við þetta,“ bætir Stefán við. „Það
jákvæða við þessar uppljóstranir
er kannski að íslenska þjóðin er
komin á það þroskastig að hún
getur tekist á við þetta núna,“
segir Stefán og telur þetta vera
ákveðið kjaftshögg fyrir
Íslendinga.
Við
vinnslu
bókarinnar ræddi
Stefán við fjölda
vina
Sævars,
*«(!.. 0,, 6AR

N¹NAST AFSKRIFAÈ
UR SEM ÒTGEFANDI
EFTIR AÈ BËKIN
KOM ÒT

sem margir hverjir sátu af sér á
Litla-Hrauni. „Og allar þeirra sögur
beindust að sama brunni, Breiðavík,“ útskýrir höfundurinn. Sjálfur
starfaði Stefán á heimilinu eftir að
því var breytt árið 1973 og hann
hafði því heyrt hluta af því sem
þegar er komið fram. „Sævar fyllti í
raun bara út í þá mynd sem ég hafði
gert mér þótt sú mynd hafi aldrei
verið svona dökk eins og nú hefur
verið sýnt fram á,“ segir Stefán,
sem veltir því alvarlega fyrir sér
hvort Breiðavíkurmálið eigi eftir að
leiða til þess að Geirfinnsmálið
verði tekið aftur upp. „Þar voru líka
ákveðin mistök gerð og það eru til
ótal vitni sem eru reiðubúin að
varpa réttu ljósi á málið.“
FGG

The Police snýr aftur
Liðsmenn hljómsveitarinnar The
Police hafa tilkynnt að þeir hyggist
koma saman aftur í tilefni af þrjátíu
ára afmæli sveitarinnar. Sting,
söngvari The Police, segir á heimasíðu sinni að um tuttugu hörðum
aðdáendum verði boðið á æfingu
sveitarinnar sem haldin verður á
tónleikastaðnum Whisky A Go Go á
mánudaginn.
Eins og fram hefur komið mun
The Police spila á Grammy-verðlaunaafhendingunni í kvöld. Það
verður í fyrsta sinn í 23 ár sem það
gerist. Búist er við því að á æfingunni á mánudag muni Sting og félagar kynna fyrirhugaða alheimstónleikaferð The Police á þessu ári.
4(% 0/,)#% +%-52 &2!- 3TING OG

FÁLAGAR Å HINNI FORNFR¾GU HLJËMSVEIT 4HE
0OLICE ¾TLA Å TËNLEIKAFERÈ UM HEIMINN

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND

8

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

5

Ævintýraleg spenna og hasar

ATH!

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

7

BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚTGEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUMSÝNINGU MYNDARINNAR

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

Christopher Walken Robin Williams

EEEE
L.I.B. TOPP5.IS

20% AFSLÁTTUR

ER ÞETTA ...

EF GREITT ER MEÐ

NÆSTI FORSETI ?

SPRON-KORTI

ILMURINN
fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

Sýnd í Háskólabíói

2

1
TILNEFNING

EEEE

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

FRÉTTABLAÐIÐ

TIL ÓSKARS

FORELDRAR
/ ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:30

ALPHA DOG VIP

kl. 8 - 10:30

PERFUME

kl. 5 - 8 - 10:50

MAN OF THE YEAR
BLOOD DIAMOND

B.i.16

FORELDRAR

kl.3-6-10:45 Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 3 - 6 - 9

B.i.7

BABEL

kl. 3 - 6 - 9

BLOOD DIAMOND

kl. 3 - 6 - 9

B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 10

B.i.16

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

kl. 2

Leyfð

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

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5:30

Leyfð

FORELDRAR

kl. 8

Leyfð

LITLE CHILDREN

kl. 8

B.i. 14

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

APOCALYPTO

kl. 10:30

B.i. 16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

kl. 8 - 10:30

MAN OF THE YEAR

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

B.i.7

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

DIGITAL

Leyfð

VEFURINN HEN...M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:50 - 6

Leyfð

kl. 1 - 2 - 3:30

Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:50

Leyfð

DIGITAL
DIGITAL

kl. 1 - 3

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10:30

B.i.12

kl. 1:30

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:40

Leyfð

kl. 2 - 5

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6

kl. 8 - 10:30

B.i.7

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:40

kl. 5 - 8 - 10:50

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kr
kr

Framhald á Borat
framt 20th CentViðræður eru hafnury Fox, lýst því
ar á milli breska
yfir að Cohen væri
grínistans Sacha
þegar búinn að
Baron Cohen og
skrifa undir samnkvikmyndaframing um að gera
leiðandans
20th
framhaldsmynd.
Century Fox um að
Borat, sem fjallgera framhald af
ar um samnefndan
gamanmyndinni
"/2!4 6IÈR¾ÈUR ERU HAFNAR UM AÈ
sjónvarpsmann frá
vinsælu, Borat.
GERA FRAMHALD GAMANMYNDARINNAR
Kasakstan, sló í
„Við
viljum VINS¾LU "ORAT
gegn síðasta sumar
ólmir vinna aftur
og náði inn rúmum sautján milljmeð Sacha og höfum rætt lítillega
örðum krónum í miðasölu víðs
við hann um framhald. Samningavegar um heiminn. Myndin er tilviðræðurnar eru samt of skammt
nefnd til Óskarsverðlauna fyrir
á veg komnar til að hægt sé að
besta handritið auk þess sem
ræða frekar um þær,“ sagði talsCohen vann Golden Globe-verðmaður 20th Century Fox.
launin fyrir frammistöðu sína sem
Áður hafði Rupert Murdoch,
Borat.
yfirmaður News Corp sem á jafn-

DIGITAL

/ AKUREYRI

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ALPHA DOG

BABEL VIP

Leyfð

kl. 8 - 10:30

B.i.16

B.i.16

B.i.16

PERFUME

kl. 5:45 - 8 - 10:30

kl. 8 - 10:50

SPARBÍÓ 450

B.i.12

ALPHA DOG

BABEL

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal. kl.1:30 - 3:40 - 5:50

kl. 3 - 6 - 9 - 10:30

B.i. 12

SPARBÍÓ 450

kr
kr

&2¡44)2 !& &«,+)
4ÎKUR ¹ NÕJUSTU MYND LEIKKONUNNAR *ULIU 2OBERTS
&IREFLIES IN THE 'ARDEN HEFJAST Å !USTIN Å 4EXAS Å
N¾STA M¹NUÈI 5M FJÎLSKYLDUDRAMA ER AÈ R¾ÈA OG
MEÈ ÎNNUR HLUTVERK FARA #ARRIE !NNE -OSS 2YAN
2EYNOLDS OG %MILY 7ATSON

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

-YNDIN SEM ER SÒ FYRSTA FR¹ LEIKSTJËRANUM
$ENNIS ,EE FJALLAR UM FJÎLSKYLDUMEÈLIM SEM
LENDIR Å ËV¾NTRI SORG
¥ NÕJUSTU MYND SINNI #HARLOTTES 7EB LJ¾R
2OBERTS KÎNGULËNNI #HARLOTTE RÎDD SÅNA

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 36171 02/07

ALPHA DOG

Háskólabíó
PERFUME

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

Í dag, sunnudag:
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:00
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og
Sveinbjörn Guðbjarnarson fara með hópa um
sýninguna, deila sérfræðikunnáttu sinni á
sýningargripum og gefa aukna innsýn í sögu
banka og þjóðar.
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 TTU VERÈLAUNIN SKILIN
3TR¹KARNIR ¹ VEFSÅÈUNNI FOTBOLTINET FENGU VERÈLAUN FR¹ +3¥
¹ ¹RSÖINGINU Å G¾R FYRIR FRAMLAG SITT TIL KNATTSPYRNUNNAR
¹ ¥SLANDI &JÎLMIÈLAVERÈLAUN +3¥ HAFA ¹
STUNDUM ÖËTT UMDEILD EN AÈ ÖESSU
SINNI HITTI +NATTSPYRNUSAMBANDIÈ
BEINT Å MARK MEÈ ÒTNEFNINGU SINNI
ENDA HEFUR VEFSÅÈAN KOMIÈ MEÈ
VERULEGT LÅF Å ÅSLENSKT KNATTSPYRNULÅF
OG ÖEIR SEM AÈ HENNI STANDA EIGA
SVO SANNARLEGA SKILIÈ KLAPP ¹ BAKIÈ
&ËTBOLTINET F¾R HRËS VIKUNNAR AÈ ÖESSU
SINNI HJ¹ ÅÖRËTTADEILD &RÁTTABLAÈSINS FYRIR
SITT FËRNFÒSA OG FR¹B¾RA STARF SEM OFTAR EN EKKI ER UNNIÈ AF
HUGSJËN FREKAR EN GRËÈAVON

3%+².$52

-%¨ ).'6!2)
+!,%

6ÅKINGUR ER FR¹B¾RT FÁLAG
5PP¹HALDS HLJËMSVEIT 0ASS
-AGGI 'YLFA ER KËNGURINN
,IÈ Å ENSKA -ANCHESTER 5NITED

SPORT FRETTABLADIDIS

-ESTI SPRELLIGOSINN Å 6ÅKINGI -AGNÒS MARKVÎRÈ
UR

"ESTI MARKVÎRÈUR HEIMS )KER #ASILLAS

%F EKKI FËTBOLTI Ö¹ K¾RASTAN

"ERSERKIR ERU HRESSIR

'ETURÈU EITTHVAÈ ÒTI ¶EGAR ÁG SPILA ÒTI ¹ ¾FING
UM SKORA ÁG ALLAVEGA MEST ALLRA

(VER ¹ AÈ FARA FYRIR ¥SLAND Å %UROVISION $ANNI
(JALTA

(VER ER LENGST Å STURTU $ABBI 2ÒNARS

"ESTA 2OCKY MYNDIN ¡G ER EKKI ALVEG INNI Å ÖEIM
EFNUM

,ASAGNE EÈA PITSA 0ITSA

3T¾RSTI FORMANNSSIGUR SÎGUNNAR
Geir Þorsteinsson var kjörinn formaður KSÍ með fádæma yfirburðum á ársþingi Knattspyrnusambandsins
í gær. Geir hlaut 73 prósent atkvæða, sem er besta kosning í sögu KSÍ. Jafet Ólafsson og Halla Gunnarsdóttir stóðu Geir langt að baki, rétt eins og kom fram í könnun Fréttablaðsins á föstudag.

"%42) %. $!-/. 4ONY (ARRIS VAR B¾ÈI

MEÈ BETRI TÎLUR EN $AMON *OHNSON Å
4ENNESSEE H¹SKËLANUM OG LIÈ SKËLANS
N¹ÈI LÅKA MUN BETRI ¹RANGRI
./2$)# 0(/4/3'%449

.ÕR +ANI +EFLVÅNGA Å KÎRFUNNI

Úr sama skóla
og Damon
+®2&5"/,4) Keflvíkingar eru
komnir með nýjan bandarískan
leikmann, Tony Harris, 180 cm
bakvörð frá Tennessee-háskólanum. Með þeim skóla spilaði
einmitt Damon Johnson einn allra
besti Bandaríkjamaður sem hefur
spilað hér á landi.
Tony Harris átti mun farsælli
feril hjá Tennessee en Damon.
Hann er 12. stigahæsti leikmaður
skólans frá upphafi (13,1 að
meðaltali), í 4. sæti í stoðsendingum (4,2 að meðaltali) og aðeins
NBA-stjarnan Allan Houston
skoraði fleiri þrista en hann en
Harris. Harris byrjaði í öllum
leikjunum nema tveimur og
spilaði yfir 30 mínútur að
meðaltali í leik.
ËËJ

&«4"/,4) Geir Þorsteinsson var
kosinn formaður KSÍ með glæsibrag á ársþingi KSÍ á Hótel Loftleiðum í gær. Geir hlaut yfirburðakosningu eða 73 prósent atkvæða.
Jafet Ólafsson varð annar með
24,5 prósent og Halla Gunnarsdóttir rak lestina í formannskjörinu með 2,5 prósent atkvæða. Enginn skilaði auðu og ekkert atkvæði
var ógilt.
Þetta er glæsilegasta formannskosning í sögu KSÍ en aldrei
áður hefur einstaklingur fengið
yfir sjötíu prósent atkvæða í formannskjöri KSÍ. Eggert Magnússon hlaut 67,1 prósent atkvæða
þegar hann var kjörinn formaður
árið 1989 og Albert Guðmundsson
hlaut 69,2 prósent atkvæða er
hann var kjörinn árið 1968.
Ellert B. Schram var sjálfkjörinn formaður á sínum tíma líkt og
Björgvin Schram faðir hans.
Sigurjón Jónsson hlaut 68,9 pró4), (!-).'*5 %GGERT -AGNÒSSON FAÈMAR HÁR ARFTAKA SINN OG N¹NASTA SAMSTARFSMANN TIL MARGRA ¹RA 'EIR ¶ORSTEINSSON EFTIR AÈ S¹
SÅÈARNEFNDI HAFÈI UNNIÈ STËRSIGUR Å FORMANNSKJÎRI +3¥
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&/2-!..3+*®2 +3¥
!TKV¾ÈI ERU Å SVIGA
'EIR ¶ORSTEINSSON
*AFET 3 «LAFSSON
(ALLA 'UNNARSDËTTIR

 
  
  

sent atkvæða er hann var kjörinn
formaður KSÍ árið 1952.
„Ég er mjög ánægður og ég
fann fyrir miklum stuðningi frá
upphafi. Ég er mjög þakklátur
fyrir það traust sem mér er sýnt.
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Þetta er ánægjulegur dagur fyrir
mig,“ sagði Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, skömmu eftir kjörið í
gær. Geir segir að ekki megi búast
við miklum breytingum með
nýjum formanni í brúnni en Geir
verður í fullu starfi sem formaður,
ólíkt forvera sínum.
„Þær skyldur sem liggja á formanni sambandsins eru gríðarlegar og ég veit það manna best. Ég
myndi ekki treysta mér til að sinna
þessu starfi nema í fullu starfi
miðað við þær kröfur sem gerðar
eru til sambandsins úr öllum
áttum.
Það liggja fyrir mörg verkefni
og mér er mjög annt um að vel sé
hlúð að barna og unglingastarfi í
hreyfingunni því það er lykillinn
að okkar starfi. Égg vil sjá sveitarfélögin styðja betur við barna- og
unglingastarfið. Það er sums staðar byrjað en ég vil sjá sveitar-

félögin um allt land taka þátt í
starfinu. Það er ekki nóg að gera
kröfur til okkar. Svo þarf að koma
á ferðasjóði svo börn úti um allt
land hafi sömu tækifæri til að
spila knattspyrnu.
Það gengur ekki að þeir sem
búa á afskekktum svæðum njóti
ekki sömu réttinda. Þetta er stórmál,“ sagði Geir og bætti við að
einnig væri mikilvægt fyrir hreyfinguna að landsliðinu gengi betur
en hefur gert síðustu misseri. Geir
segir ekki ljóst hver taki við hans
gamla starfi sem framkvæmdastjóri KSÍ.
„Við finnum góðan mann og nú
hefst sú leit. Ég vil gjarna finna
þann mann fyrir utan skrifstofu
Knattspyrnusambandsins en þó
vil ég gjarna að hann sé í knattspyrnuhreyfingunni,“
sagði
nýkjörinn formaður að lokum.
HENRY FRETTABLADIDIS
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&YRRI KEPPNISDAGUR ¹ -EISTARANMËTINU Å FRJ¹LSUM

Breiðablik leiðir í
karla- og kvennaflokki

2/-!. 05.'!24.)+ -UN STYRKJA LIÈ

&2*,3!2 Fyrri keppnisdagur á
Meistaramóti Íslands í frjálsum
íþróttum fór fram í Laugardalshöll í gær. Nokkur unglingamet
féllu í gær en engin met féllu í
fullorðinsflokkum.
Helga Margrét Þorsteinsdóttir
úr USAH var aðsópsmikil í gær en
hún sigraði í tveimur greinum í
gær - 60 metra hlaupi og langstökki.
Helga hljóp frábært 60 metra
hlaup og bætti fimm ára gamalt
met Blikastúlkunnar Sigurbjargar
Ólafsdóttir. Helga Margrét stökk

5,80 metra í langstökki og bætti
með því sinn besta árangur. Hún
gerði að lokum góðan dag betri
með því að næla í silfur í kúluvarpi.
Sveinn Elías Elíasson úr Fjölni
sigraði einnig í tveimur greinum í
gær og nældi í eitt silfur eins og
Helga. Sveinn Elías fékk gull í 60
metra hlaupi og 400 metra hlaupi.
Silfrið fékk hann í stangarstökki.
Blikar leiða stigakeppnina í
báðum flokkum með miklum yfirburðum og þarf mikið að gerast til
að Blikar missi forskotið.
HBG

%2&)44 ¶AÈ VAR VEL TEKIÈ ¹ ÖVÅ Å FRJ¹LSÅÖRËTTAHÎLLINNI Å G¾R
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'UMMERSBACH MIKIÈ

!LFREÈ SAFNAR LIÈI

Pungartnik til
Gummersbach
(!.$"/,4) Slóvenski landsliðs-

maðurinn Roman Pungartnik mun
ganga í raðir Gummersbach í
sumar frá Hamburg.
Þessi 35 ára hægri hornamaður getur einnig leikið fyrir utan.
Hann er gríðarlega leikreyndur;
lék í tíu ár með Celje Lasko og
hefur leikið með Wilhelmshavener, Kiel og Hamborg í þýsku
úrvalsdeildinni.
Alfreð Gíslason stýrir liði
Gummersbach og með liðinu
leika Íslendingarnir Guðjón Valur
Sigurðsson, Róbert Gunnarsson
og Sverre Jakobsson.
HBG

"REYTINGAR Å STJËRN

Þrír nýir í
stjórn KSÍ
&«4"/,4) Breytingar urðu á stjórn

Knattspyrnusambands Íslands,
KSÍ, á ársþingi sambandsins í
gær.
Ágúst Ingi Jónsson, Eggert
Steingrímsson og Björn Friðþjófsson gáfu ekki kost á sér til
áfram en það gerði aftur á móti
Halldór B. Jónsson.
Í stað þremenninganna voru
kosin þau Guðrún Inga Sívertsen,
Stefán Geir Þórisson og Vignir
Már Þormóðsson.
Varamenn í stjórn voru kosnir
Jóhannes Ólafsson, Kjartan
Daníelsson og Þórarinn Gunnarsson.
HBG

 -®2+ ¥ &922! .ÅNA «SK +RISTINSDËTT
IR VERÈUR EKKI MEÈ 6AL Å SUMAR

-AN 5TD OG #HELSEA GEFA
EKKERT EFTIR Å BAR¹TTUNNI
Toppliðin tvö í enska boltanum, Manchester United og Chelsea, unnu bæði leiki
sína í gær. Liverpool tapaði mikilvægum stigum í Newcastle. Raunir West Ham
halda áfram en liðið tapaði fyrir botnliði Watford í gær.

Enska úrvalsdeildin:
2%!$).' !34/. 6),,!
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  .OLBERTO 3OLANO VÅTI  

&«4"/,4) Einvígi Manchester Unit-

ed og Chelsea um enska meistaratitilinn hélt áfram í gær og engan
bilbug er að finna á þessum liðum,
sem vinna alla sína leiki þessa
dagana og misstíga sig ekki. Liverpool er væntanlega endanlega úr
baráttunni eftir tap gegn Newcastle og strákarnir hans Eggerts
Magnússonar í West Ham halda
áfram að valda vonbrigðum og
breytti engu þótt Eggert væri fjarverandi í gær.
„Við leikum vel og sjálfstraust
leikmanna er mikið. Í svona stöðu
eiga lið það til að líta til baka og
hugsa um liðið sem er fyrir aftan.
Ég vil frekar að strákarnir horfi
fram á veginn því það eru spennandi leikir fram undan,“ sagði Sir
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, en
ellefu umferðir eru eftir af ensku
úrvalsdeildinni.
„Við mætum Reading næst í
bikarnum og það ætti að verða
frábær leikur. Ég vil að menn fari
að hugsa um þann leik núna. Það
var gott að gefa nýjum mönnum
tækifæri og nauðsynlegt að hafa
sem flesta leikmenn í formi.“
Alan Pardew, stjóri Charlton,
er ekki búinn að gefast upp þó að
staða Charlton sé orðin frekar
slæm og spilamennskan lofar
heldur ekki góðu.
„Við erum vissulega aðeins
komnir með 20 stig en leikur okkar
er að batna. Við þurfum að komast
á álíka skrið og Portsmouth á síðustu leiktíð og næla í önnur 20 stig
í síðustu leikjunum. Það er okkar
markmið,“ sagði Pardew.
Chelsea var í fínu formi í gær
og vann mjög sannfærandi sigur á
Middlesbrough. Jose Mourinho,
stjóri Chelsea, segir að liðið verði
að halda áfram á sömu braut.
„Ég vil að Chelsea haldi áfram
að vinna og vinna. Ég gef Man. Utd
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það að liðið gefur ekkert eftir og
vinnur alla sína leiki. Þetta er barátta og við megum ekki við því að
tapa einum einasta leik. Þetta er
mjög einföld formúla,“ sagði
Mourinho, sem hrósaði Didier
Drogba sérstaklega fyrir frammistöðu sína.
Eggert Magnússon lét af starfi
formanns KSÍ í gær og fylgdist
eflaust í kjölfarið með liði sínu West
Ham tapa fyrir botnliði Watford, 01. West Ham klúðraði víti í leiknum
og baulað var á leikmenn liðsins er
þeir gengu af velli í leikslok.

„Við erum einfaldlega ekki að
koma með stig í hús þannig að ég
skil áhorfendur vel,“ sagði Alan
Curbishley, stjóri West Ham, eftir
leikinn. „Stuðningsmennirnir hafa
stutt vel við bakið á okkar þannig
að ég get ekki fordæmt hegðun
þeirra. Við spilum ekki heilan
góðan leik og við gefur stuðningsmönnunum ekkert til að gleðjast
yfir,“ sagði Curbishley en West
Ham hefur ekki unnið leik undir
hans stjórn síðan liðið skellti Man.
Utd óvænt í fyrsta leiknum undir
hans stjórn.
HENRY FRETTABLADIDIS

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*OHN /BI -IKEL

Lét undan hótunum
&«4"/,4) Nígeríski landsliðsmaðurinn John Obi Mikel lét undan
hótunum og hundsaði skipanir
Jose Mourinho, stjóra Chelsea, í
vikunni.
Mourinho vildi ekki að Mikel
léki vináttulandsleik með Nígeríu
í vikunni en eftir að fjölskyldu
Mikel bárust hótanir ákvað Mikel
að spila og lék hann allan leikinn
gegn Ghana.
HBG

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

,ANDSBANKADEILD KVENNA

Nína Ósk í frí
&«4"/,4) Það verður ekkert af því

að tveir markahæstu menn
Landsbankadeild kvenna á síðasta
tímabili spili hlið við hlið næsta
sumar. Nína Ósk Kristinsdóttir
hefur nefnilega ákveðið að taka
sér frí frá fótboltanum næsta
sumar en Valsmenn höfðu fengið
hana á Hlíðarenda til þess að taka
við hlutverki Margrétar Láru
Viðarsdóttur í liði Íslands- og
bikarmeistaranna.
Margrét Lára gekk í fyrradag
aftur til liðs við Val en áður hafði
Nína Ósk Kristinsdóttir samið við
liðið í nóvember. Margrét Lára
skoraði 34 mörk í deildinni
síðasta sumar, 10 mörkum fleiri
en Nína Ósk sem lék þá með
Keflavík en hún lék með Val á
árunum 2003 til 2005.
ËËJ

%NGRI BREYTINGARTILLÎGU VAR HAFNAÈ ¹ ¹RSÖINGI +3¥ SEM FRAM FËR ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM Å G¾R

Fjölgað í úrvals- og 2. deild á næsta ári
&«4"/,4) Á næsta ári verða þrjár

efstu deildir á Íslandsmóti karla
skipaðar tólf liðum hver. Tólf lið
munu leika í 1. deildinni nú í
sumar en fjölgað verður liðum úr
tíu í tólf í Landsbankadeildinni og
2. deild 2008. Þetta var samþykkt
á ársþingi KSÍ sem fram fór í gær.
Þar með er ljóst að aðeins eitt lið
mun falla úr Landsbankadeildinni
á komandi sumri en þrjú efstu lið
1. deildar komast upp.
Sömuleiðis mun aðeins neðsta
liðið í 1. og 2 deild falla og þrjú lið
munu komast upp úr 2. deild. Það
þýðir að alls munu fimm lið komast
upp úr 3. deildinni en leikinn verður aukaleikur til að ákvarða hvaða
lið mun hafna í fimmta sætinu.
Á þinginu í gær var einnig

ákveðið að fjölga í Landsbankadeild kvenna í tíu á næsta ári. ÍR
mun fá sæti í deildinni og því
verður hún skipuð níu liðum í ár í
stað átta. Þá mun aðeins eitt lið
falla úr deildinni á meðan tvö
komast upp úr 1. deildinni.
Þá var samþykkt ályktun frá
KFS varðandi breytingar á fyrirkomulagi VISA-bikarsins í karlaflokki. Hugmynd KFS er að þau
lið sem taka þátt í Evrópukeppni
muni koma inn í sextán liða úrslitum en önnur Landsbankadeildarlið koma inn í 24 liða úrslitum. Þar
verða því tólf efstu lið Íslandsmótsins (fyrir utan lið í Evrópukeppnum) frá árinu á undan og
tólf lið sem komast áfram úr
undankeppni bikarsins.

Samþykkt var tillaga HK um
að í yngri flokkum megi markverðir A liða leika sem útileikmenn í lægri styrkleikaflokki.
Einnig var samþykkt tillaga frá
Þór um reglur þess efnis að landsliðsþjálfarar yngri landsliða geti
ekki þjálfað sama aldursflokk hjá
félagsliði samhliða landsliðsþjálfun.
Tillögu HK um að lið geti sent
varalið til þáttöku í neðri deildum
var vísað til stjórnar KSÍ sem
mun ræða hana nánar.
EGM
&,%)2) ,)¨ ¥ ²26!,3$%),$
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+ÎRFUBOLTINN ER SAMEININGART¹KN B¾JARINS
Láttu Hólminn heilla þig segir í góðu lagi. Henry Birgir Gunnarsson fór í Hólminn á dögunum og heillaðist af þeim mikla krafti sem
er í körfuboltastarfinu hjá Snæfelli. Það er í raun ótrúlegt að eitt besta körfuboltalið landsins undanfarin ár sé frá þessu fallega 1.100
manna sjávarþorpi á Snæfellsnesi. Körfuboltaliðið er stolt bæjarins og bæjarbúar fylkja sér á bak við körfuboltastrákana enda skiptir
liðið miklu máli í lífi marga bæjarbúa, segir Daði Heiðar Sigurþórsson, formaður körfuknattleiksdeildar Snæfells.

Þ

að er rúmur klukkutími í stórleik Snæfells og KR um toppsætið
í
Iceland
Express-deildinni.
Það leynir sér ekki að
mikil tilhlökkun er í þeim bæjarbúum sem fá sér snæðing fyrir
leik á hinum huggulega matsölustað Narfeyrarstofu fyrir leik. Það
eru allir að tala um körfubolta og
um leikinn. Hérna er körfuboltinn
lífið á leikdag enda sýnir það sig
best þegar um 600 manns mæta á
leik í 1.100 manna samfélagi.
Þegar nákvæmlega klukkutími
er í leik er allt að verða klárt í
íþróttahúsinu. Formaður körfuknattleiksdeildar Snæfells, Daði
Heiðar Sigurþórsson, hefur í mörg
horn að líta en honum er augljóslega fátt óviðkomandi í undirbúningi heimaleikja og má sjá að hann
er með puttana í öllu. Þess utan
sér hann um hlutverk vallarþular,
sem hann leysir með sóma.
Í miðju brjálæðinu setjumst við
Daði niður með kaffibolla og tökum
létt spjall á milli þess sem hann
svarar fyrirspurnum sjálfboðaliða
um hluti er tengjast umgjörð leiksins. Hinn 27 ára gamli Daði Heiðar

þá fór boltinn af stað sem er enn
að rúlla. Gissur er enn virkur þátttakandi í starfinu en þegar hann
bað mig að leysa sig af hólmi gat
ég ekki skorast undan áskoruninni.
Það var vissulega erfið staða
þegar ég tók við en við gerðum
okkur strax grein fyrir því að við
fengjum ekki leikmenn ef við
fengjum ekki þjálfara og öfugt.
Eina lausnin var því að leiða Kotila saman við leikmennina,“ sagði
Daði og vísar þar til hins bandaríska þjálfara liðsins, Geoff Kotila, sem gríðarleg ánægja er með.
„Við kynntum Geoff þá fínu
þjónustu sem er í boði í bænum en
hér er allt til alls. Hann fór svo í
sund og fékk borgara á Narfeyrarstofu sem sló að sjálfsögðu í gegn,“
sagði Daði og hló.
„Konan hans er sjúkraþjálfari
og hér er gott sjúkrahús þar sem
konan hans gat fengið vinnu við
sitt hæfi, þannig að þetta small
allt saman. Hann er alger gullmoli
og sem unnandi körfubolta vona
ég að hægt sé að halda þessum
manni á landinu þó svo að það sé
ekki með okkur. Það á að mjólka
allt sem hægt er að mjólka úr

+2!&4-)+),, $AÈI (EIÈAR 3IGURÖËRSSON L¾TUR MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å 3TYKKISHËLMI (ANN ER FORMAÈUR KÎRFUKNATTLEIKSDEILDAR 3N¾

FELLS OG SVO ER HANN EINNIG KYNNIR ¹ HEIMALEIKJUM FÁLAGSINS

-%¨ 0!""! ¥ 6)..5..) 5NG DËTTIR 'EOFF +OTILA ÖJ¹LFARA 3N¾FELLS F¾R AÈ SITJA ¹
BEKKNUM HJ¹ 3N¾FELLI OG FYLGJAST MEÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

spilaði sjálfur körfubolta á sínum
yngri árum. Hann tók við taumunum i körfuknattleiksdeildinni fyrir
núverandi tímabil af Gissuri
Tryggvasyni.
Þegar Daði tók við var staðan
ekki góð. Bárður Eyþórsson þjálfari var horfinn á braut og í kjölfarið var óvissa með áframhaldandi
þátttöku nokkurra leikmanna og
óttuðust margir að ballið væri búið
í Hólminum. Því vildu Daði og
fleiri ekki kyngja og í stað þess að
leggjast niður og gefast upp var
staðið upp og spýtt í lófana.

'AT EKKI SKORAST UNDAN ¹SKORUN
INNI
„Fyrir sex eða sjö árum síðan,
þegar Snæfell var í 1. deildinni,
komu Gissur og Bárður saman.
Þeir ákváðu að rífa félagið upp og

þessum manni fyrir íslenskan
körfubolta því hann býr yfir mikilli þekkingu og veit hvað þarf til
að ná árangri,“ sagði Daði.

+OM EKKI TIL GREINA AÈ GEFAST UPP
Eftir að Kotila var ráðinn til
starfa sneru tveir fyrrverandi
leikmenn liðsins heim - Hlynur
Bæringsson og Sigurður Þorvaldsson - sem höfðu verið í atvinnumennsku í Hollandi. Báðir voru
þeir gríðarlega eftirsóttir en kusu
samt að snúa aftur í Hólminn
þegar ljóst var að umgjörðin væri
sú sama og undanfarin ár.
„Það kom aldrei til greina að
gefast upp. Skeljastofninn hrundi
hér fyrir nokkrum árum og þá
neituðu menn líka að gefast upp.
Það er auðvelt að gefast upp en
það var líka hægt að líta á stöðuna

34%-.).' HORFENDUR Å (ËLMINUM TAKA VIRKAN Ö¹TT Å LEIKNUM OG L¹TA VEL Å SÁR HEYRA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

sem frábært tækifæri til að prófa
nýja hluti og það gerðum við.
Þegar það fréttist að Siggi og
Hlynur væru að koma heim settum við okkur í samband við þá og
báðum um að vera ekki útilokaðir.
Við buðum þeim í heimsókn eina
helgi, þeir komu, hittu þjálfarann
og æfðu og svo áttum við notalega
kvöldstund. Eftir það var aldrei
spurning um framhaldið.“
Miðað við það sem blaðamaður
sá á tíma sínum í Hólminum er
alveg ljóst að lífið í þessum 1.100
manna bæ snýst að stóru leyti um
körfubolta og bæjarbúar eru augljóslega stoltir af liðinu sínu.
Hversu mikilvægt er það fyrir
bæjarfélagið að eiga íþróttalið í
fremstu röð?

3TR¹KARNIR ERU J¹KV¾ÈAR FYRIRMYND
IR FYRIR KRAKKANA
„Það skiptir svakalega miklu
máli að eiga eitthvað sem allir
geta sameinast á bak við og ég tel
það skipta svakalega miklu máli
fyrir bæjarfélagið að eiga slíkt
lið. Líka vegna útileikjanna því
þar hittast brottfluttir Hólmarar

(/2&%.$52  ®,,5- !,$2) ¶AÈ HAFA
ALLIR ¹HUGA ¹ KÎRFUBOLTA Å 3TYKKISHËLMI
OG M¾TA ¹ VÎLLINN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

sem rækta frændgarðinn á vellinum.
Snæfell er í hverri einustu viku
í fjölmiðlum og allt þetta hefur
áhrif á hina ýmsa þætti eins og
ímynd bæjarins. Körfuboltaliðið
er ákveðið sameiningartákn og
strákarnir í liðinu eru jákvæðar
fyrirmyndir. Þeir vita af því og
gefa krökkunum í bænum mikið
af sér,“ sagði Daði Heiðar, sem
segir erfitt að setja langtímamarkmið í því umhverfi sem Hólmarar
þurfa að búa við.
„Fyrir þetta ár var markmiðið
fyrst og fremst að koma saman
samkeppnishæfu liði en við vorum
samt með tveggja ára sýn þar sem
draumurinn var að komast á meðal
fjögurra bestu. Að sjálfsögðu viljum við vera á meðal þeirra bestu
næstu árin en það er erfitt að setja
sér háleit framtíðarmarkmið. Við
verðum eiginlega að setja okkur
ný markmið í byrjun hvers tímabils.“

+ÎRFUBOLTADEILDIN STENDUR VEL AÈ
VÅGI EN STAÈAN TRÒNAÈARM¹L
Það er ekki eingöngu gaman

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

heldur er einnig dýrt að eiga
íþróttalið í fremstu röð. Daði vill
ekki ræða mikið um fjármál
félagsins en segir fjárhagsstöðu
deildarinnar ekki slæma.
„Þetta kostar sitt og stór hluti
stjórnarmanna er að afla fjár í
starfið. Við höfum verið heppnir
með stuðning bæjarbúa og góðra
aðila í bænum sem setja pening í
liðið og það hefur geysilega mikið
að segja. Okkar deild stendur
einna best af þeim deildum sem
eru reknar á Íslandi. Nákvæm
staða deildarinnar er trúnaðarmál
en við erum ekki eitt af þeim
félögum sem hafa verið skorin
niður úr snörunni. Það hefur ekki
þurft að fella niður skuldir hjá
okkur og við erum ekki á vanskilaskrá,“ sagði Daði, sem er bjartsýnn á framtíðina.
„Snæfell á orðið mjög langa
sögu og það er nauðsynlegt að
hafa þessa hefð. Ég hef ekki
áhyggjur af framtíðinni enda eru
margir tilbúnir að leggja hönd á
plóginn og hér hefur fólk áhuga á
körfubolta,“ sagði Daði Heiðar
Sigurþórsson.
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-IKIÈ VAR UNDIR ÖEGAR 6ALUR TËK ¹ MËTI (AUKUM Å (ÎLLINNI

Mikilvægur sigur Vals á Haukum
(!.$"/,4) Valsstúlkur unnu mikilvægan sigur á Haukum í DHLdeild kvenna í gær 24-22. Valur er
nú fjórum stigum á eftir Stjörnunni sem er í toppsætinu en Valur
á leik inni á Garðabæjarliðið.
Fyrir leikinn í gær var búist við
spennandi viðureign enda voru
þessi lið jöfn að stigum fyrir
hann.
Valur byrjaði leikinn betur og
náði 6-2 forystu en fjögur af þessum sex fyrstu mörkum komu úr
hraðaupphlaupum. Haukar tóku
leikhlé og náðu að endurskipuleggja leik sinn svo liðið komst inn
í leikinn. Gestirnir náðu smátt og
smátt að saxa á forskot Vals og

jöfnuðu í 9-9. Valsstúlkur skoruðu
á lokasekúndum fyrri hálfleiks og
höfðu 12-11 forystu þegar haldið
var inn í hálfleik.
Jafnræði var með liðunum í
seinni hálfleik en heimastúlkur þó
oftast með eins til tveggja marka
forskot. Á endanum vannst tveggja
marka sigur sem verður að teljast
fyllilega verðskuldaður.
„Til að ná að hanga í Stjörnunni
í toppbaráttunni var gríðarlega
mikilvægt að ná sigri og það tókst.
Haukar eru með klassalið og því
gekk okkur erfiðlega að stinga þá
af og það var alltaf spenna í leiknum. Gæði leiksins voru kannski
ekki mikil en sigurinn góður,“

sagði Ágúst Jóhannesson, þjálfari
Vals.
„Við spiluðum fína vörn og
markvarslan var góð. Ég hefði
viljað fá aðeins meira tempó í
sóknarleiknum hjá okkur en það
kemur vonandi í næstu leikjum.
Við þurfum að spila aðeins fleiri
leiki til að ná takti,“ sagði Ágúst.
EGM

'2)-- GÒSTA %DDA
"JÎRNSDËTTIR REYNIR HÁR
AÈ BRJËTAST Å GEGNUM
VÎRN (AUKA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

«KLEIFUR VARNARMÒR &YLKIS
Fylkir tryggði sér góðan sigur á Akureyri, 29-23, í DHL-deild karla í gær. Frábær
varnarleikur Fylkis í síðari hálfleik tryggði liðinu sigurinn í leiknum.

Aldrei fleiri útlendingar
&«4"/,4) Erlendir knattspyrnu-

menn hafa aldrei verið fleiri í
danska fótboltanum en einmitt
nú, en 98 útlenskir leikmenn eru
skráðir í dönsk lið þegar keppni
fer aftur af stað eftir vetrarfrí.
Fjöldi erlendra leikmanna hefur
meira en tvöfaldast á síðustu sjö
árum.
Landsliðsþjálfarinn Morten
Olsen hefur lengi barist fyrir því
að fækka erlendum leikmönnum
en eins og mörgum þykir hann
dönsku félögin ekki leggja næga
rækt við unga leikmenn.
Fimm íslenskir leikmenn spila
í Danmörku; Bjarni Ólafur
Eiríksson, Hólmar Örn Rúnarsson
og Hörður Sveinsson hjá Silkeborg, Hannes Sigurðsson hjá
Bröndby og Kári Árnason hjá
AGF.
ËËJ

(!.$"/,4) Það eru bjartari tímar

framundan hjá Fylki eftir að liðið
endurheimti þrjá lykilmenn í fríinu. Það skilaði sér strax í sigri á
Akureyri í gær, 29-23, og það væri
skandall ef Fylkir félli með þann
mannskap sem liðið hefur í dag.
Leikur liðanna í gær var bráðfjörugur og þessi mikli munur gefur
ekki alveg rétta mynd af leiknum.
Gestirnir frá Akureyri byrjuðu
leikinn mjög vel, vörnin var
gríðarsterk og fyrir aftan var
landsliðsmarkvörðurinn Hreiðar
Guðmundsson í fantaformi en
hann varði 14 skot í fyrri hálfleik.
Að sama skapi var mikið basl á
sóknarleik Fylkis og það var ekki
fyrr en Arnar Jón Agnarsson kom
af bekknum og hinn arfaslaki
Tomislav Broz fékk sér sæti að
Fylkir hrökk í gang. Með góðu
átaki síðari hluta fyrri hálfleiks
náði Fylkir gestunum og jafnt var
á með liðunum í leikhléi, 13-13.
Heimamenn í Fylki komu mun
grimmari til leiks í síðari hálfleik.
Vörnin fór að ganga betur og
sóknarleikurinn gekk ágætlega.
Eftir því sem á leið hálfleikinn
þéttist Fylkisvörnin og við frábærum varnarleik Fylkis áttu
gestirnir ekkert svar.
Þeir töpuðu boltanum hvað
eftir annað og var refsað með
hraðaupphlaupsmörkum.
Vörn
Fylkis varði skot og Hlynur fyrir
aftan og Akureyringar voru gjörsamlega ráðþrota síðasta stundarfjórðunginn.
Sigur Fylkis var því sanngjarn
þegar upp var staðið. Það er allt
annað að sjá til liðsins en fyrir jól
og leikmennirnir þrír - Heimir,
Guðlaugur og Arnar Jón - styrkja
það gríðarlega. Ekki síst hefur
varnarleikurinn batnað mikið en
Fylkir var með bestu vörnina í

.ÕTT MET Å DANSKA BOLTANUM
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Fyrsti leikur
Ronaldo hjá AC
&«4"/,4) Brasilíski sóknarmaður-

„Þetta var svipað og búast
mátti við. Þetta var stirðbusalegt
en vörnin síðasta korterið var eins
og hún gerðist hvað best í fyrra,“
sagði Heimir Örn Árnason, sem
átti ágæta spretti þrátt fyrir að
vera í litlu leikformi. „Ég er svona
70 prósent. Mér líst ágætlega á
liðið okkar og ef við föllum yrði
það gríðarleg vonbrigði. Það er
engin spurning.“

inn Ronaldo mun líklega leika
sinn fyrsta leik fyrir AC Milan
þegar liðið tekur á móti Livorno í
dag. Það fá þó fáir að berja þessa
frumraun hans í treyju AC Milan
augum þar sem San Sirovöllurinn stenst ekki öryggiskröfur sem gerðar voru í kjölfar
morðsins á Sikiley.
Það verður spennandi að sjá
hvernig þessi hæfileikaríki
leikmaður finnur sig hjá AC
Milan en hann var keyptur frá
Real Madrid í janúarglugganum.
Ronaldo mun byrja á bekknum í
dag en þó má reikna með því að
hann fái eitthvað að spreyta sig.

HENRY FRETTABLADIDIS

EGM
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fyrra og miðað við leikinn í gær
verður erfitt að eiga við hana það
sem eftir lifir móts. Svo eiga
Arnar Jón og Heimir eftir að komast í betra form og þá getur þetta
Fylkislið strítt hverjum sem er.
Andri Snær átti frábæran leik
fyrir Akureyri en því miður fyrir
hann voru félagar hans nær meðvitundarlausir í síðari hálfleik og
enginn lagði sitt af mörkum fyrir
utan Andra og Hreiðar markvörð.

(ART VAR BARIST Å LEIK 3TJÎRNUNNAR OG (AUKA Å SGARÈI Å G¾R

Munurinn lá í vörninni í síðari hálfleik
(!.$"/,4) „Ég bjóst alveg við því
að leikurinn yrði svona. Það var
taugatitringur í okkur í byrjun en
þeim líka. Þeir voru ekki með
Andra Stefan og það sýndi sig í
þessum leik hvað hann er mikilvægur, hann er algjör stjórnandi í
þessu liði hjá þeim,“ sagði Patrekur Jóhannesson, leikmaður Stjörnunnar, eftir að hans lið sigraði
Hauka 31-28 á heimavelli í gærkvöldi.
„Þetta var erfitt hjá okkur en
munurinn lá mest í því að við spiluðum vörnina öllu betur í seinni
hálfleik. Við töpuðum fyrir Akureyri þrátt fyrir að hafa verið fimm
mörkum yfir og það hefði getað
gerst í dag. Fyrir okkur var þetta
mjög mikilvægur leikur,“ sagði
Patrekur.
Lokakafli leiksins í gær var
hörkuspennandi en flestir héldu
að Stjarnan væri að sigla fram úr
þegar liðið komst í 25-19. Þá vöknuðu hins vegar gestirnir og náðu
að minnka muninn í eitt mark

0!44) '«¨52 0ATREKUR *ËHANNESSON VAR MJÎG ÎFLUGUR Å LIÈI 3TJÎRNUNNAR SEM LAGÈI

(AUKA Å G¾RKVÎLDI

þegar stutt var eftir. En Haukar
fóru illa að ráði sínu, Roland
Eradze varði vel á gríðarlega
mikilvægum tíma og Stjarnan náði
á endanum þriggja marka sigri.
„Við erum enn í efri hlutanum í

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

þessari fáliðuðu deild og hver einasti leikur skiptir miklu máli. Nú
höfum við verið að horfa á HM í
sjónvarpinu síðasta mánuðinn og
mjög mikilvægt upp á móralinn að
byrja á sigri eftir hlé. Það hjálpar

okkur mikið í undirbúningi fyrir
næsta leik, sem við ætlum að klára
líka,“ sagði Patrekur Jóhannesson, sem var markahæstur í liði
Stjörnunnar með tíu mörk.
Haukar byrjuðu betur í gær og
komust 4-1 yfir en eftir það jafnaðist leikurinn út og var staðan 1515 í hálfleik. Stjarnan var yfir
allan seinni hálfleikinn, náði mest
sex marka forskoti, en litlu mátti
muna undir lokin að Haukar næðu
að ræna að minnsta kosti öðru
stiginu úr leiknum. Mikil spenna
var í leiknum og hiti í mönnum en
Páll Ólafsson, þjálfari Hauka, fékk
að líta rauða spjaldið frá dómurum leiksins.
Það var þó mikið fagnað í leikslok enda fjölmargir stuðningsmenn Stjörnunnar sem mættu á
þennan leik og létu vel í sér heyra
að vanda. Markahæstur í liði
Hauka var Árni Sigtryggsson með
sjö mörk en eins og Patrekur
minntist á saknaði liðið greinilega
Andra Stefans.
EGM

Mánudaginn, 5.febrúar, var 43 aðilum úthlutað 56,5 milljónum króna úr Styrktarsjóði Baugs Group. Þetta er í þriðja sinn sem
úthlutun fór fram úr sjóðnum sem stjórn Baugs Group hf stofnaði þann 10. júní 2005 með 300 milljón króna stofnframlagi.
Styrktarsjóði Baugs Group hf. er ætlað það hlutverk að styðja margvísleg líknar- og velferðarmál auk menningar- og listalífs.
Framlög úr sjóðnum eru veitt tvisvar á ári og er auglýst eftir umsóknum nokkru áður en styrkúthlutun fer fram. Formaður
stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson en auk hans sitja Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir í stjórn sjóðsins.

Stærstu styrkina að þessu sinni hlutu Gunnar Þórðarsson til útgáfu á Brynjólfsmessu að upphæð 2,6 milljónir, Gríman - Íslensku
Leiklistarverðlaunin til næstu tveggja ára að upphæð 5 milljónir, Múlalundur að upphæð 2.4 milljónir til að laga vinnuaðstöðu
fatlaðra og Action on Addiction að upphæð 7 milljónir til rannsókna á vímuefnaforvörnum og meðferðarúrræðum í Bretlandi.

myndin

Eftirtaldir aðilar hlutu styrk:
Gunnar Þórðarson 2.600.000 kr styrkur til útgáfu á Brynjólfsmessu. Gríman - íslensku leiklistarverðlaunin 5.000.000 kr styrkur til Grímunnar, íslensku
leiklistarverðlaunanna. Canada Iceland Arts Festival Inc 1.250.000 kr styrkur til listahátíðar á Íslendingaslóðum í Manitoba. Rithöfundasamband Íslands
2.000.000 kr styrkur til verkefnisins Skáld í skólum til að efla tengsl rithöfunda og skóla ásamt því að efla áhuga íslenskra ungmenna á bókmenntum. Sonja
Sigurðardóttir 1.000.000 kr styrk til undirbúnings fyrir Ólympíuleika fatlaðra í Kína 2008. Líknar- og vinafélagið Bergmál 2.000.000 kr styrkur til starfssemi
Bergmáls, vegna hvíldar- og orlofsvikna fyrir krabbameinssjúklinga og aðra sem búa við langvarandi veikindi. Hjálpræðisherinn á Íslandi 2.000.000 kr styrkur
til reksturs samtakanna. Skálatúnsheimilið 400.000 kr styrkur til kaupa á Soundbeamtæki sem gefur m.a. fötluðum tækifæri til að upplifa og skapa tónlist.
Mannréttindaskrifstofa Íslands 2.000.000 kr styrkur til verkefna Mannréttindaskrifstofunnar árið 2007. Beinvernd 750.000 kr styrkur til verkefnisins Vertu
á verði - minnkaðu áhættuna á brotum vegna beinþynningar. Sambýlið Hrauntunga 54 í Kópavogi 100.000 styrkur til endurnýjunar á húsbúnaði. Sambýlið
Lyngmóa 17, Njarðvík 100.000 kr styrkur til endurnýjunar á húsbúnaði. Haukur Sigurðsson og Elva Dögg Pedersen 2.000.000 kr styrkur til fjölskyldunnar
til að mæta miklum kostnaði vegna veikinda. Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins 1.675.000 kr. styrkur til kaupa á fimm alsjálfvirkum hjarta-stuðtækjum til að
setja í allar forystuslökkvibifreiðar liðsins. Múlalundur Vinnustofa SÍBS 2.435.000 kr styrkur til að lagfæra vinnuaðstöðu fyrir fatlaða. Kári Árnason 150.000
kr styrkur til að gefa út jazz-geisladisk til styrktar Árna Ibsen. AFS áhugafélag um tónlistarflutning 500.000 kr styrkur til tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég
suður á Ísafirði. Sigur Rós og Von Andi ehf. 2.000.000 kr styrkur til eftirvinnslu á kvikmynd um tónleikaferð Sigur Rósar um Ísland s.l. sumar. Foreldra- og
styrktarfélag Tónstofu Valgerðar 1.250.000 kr styrkur til kaupa á flygli fyrir Tónstofu Valgerðar sem sérhæfir sig í tónlistarkennslu og músíkþerapíu fyrir
fatlaða. Kórastefna við Mývatn 2007 300.000 kr styrkur til Kórastefnu við Mývatn 2007 sem er fjölmennasta tónlistarhátíð lands-byggðarinnar. Ópera
Skagafjarðar 1.000.000 kr styrkur til að setja upp óperuna La Traviata á Sæluviku Skagfirðinga í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Voces Thules
375.000 kr styrkur til verkefnisins Sturlunga - ég sé eld yfir þér. Hugo film 1.000.000 styrkur til heimilidamyndarinnar Roðlaust og beinlaust. Ísold Uggadóttir
350.000 styrkur til vinnslu á stuttmyndinni Góðir gestir. Ásgarður handverkstæði 1.000.000 styrkur til leikfélagsins M.A.S í Ásgarði þar sem 28 þroskaskertir
einstaklingar starfa. Möguleikhúsið 1.500.000 kr styrkur til reksturs barnaleikhúss. Leikhópurinn Fjalakötturinn 500.000 kr styrkur til uppsetningar á
Heddu Gabler eftir Ibsen. Yoga Shala Reykjavík 650.000 kr styrkur til jógastöðvarinnar. Fanndís Huld Valdimarsdóttir 500.000 kr styrkur til náms í
Riksglassskólanum í Orrefors í Svíþjóð. Byggðasafn Vestfjarða 2.000.000 kr styrkur til fornleifauppgröfts á Eyri við Skutulsfjörð. Minjasafnið á Akureyri
250.000 kr styrkur til verkefnisins Sumarlestur - Akureyri bærinn minn. RHLÖ Rannsóknarstofa HÍ og LSH í öldrunarfræðum 1.000.000 kr styrkur til
fræðslumyndarinnar Hugarhvarf - lífið heldur áfram með heilabilun. Landakotsskóli 1.500.000 kr styrkur til tækjakaupa í tilefni af 110 ára afmæli skólans.
Orgelnefnd Landakotskirkju 1.500.000 kr styrkur til viðhalds og endurbóta á orgeli Landakotskirkju. Samtökin '78 1.000.000 kr styrkur til fræðslustarfs
samtakanna sem miðar að því að efla fræðslu um samkynhneigð og vinna gegn fordómum. Lauf - Landssamtök áhugafólks um flogaveiki 2.000.000 kr
styrkur til verkefna félagsins og uppbyggingar heimasíðu. Elísabet Jökulsdóttir 600.000 kr styrkur til skáldsögu- og leikritaskrifa. Stofnun Vigdísar
Finnbogadóttur 200.000 kr styrkur til tvímála útgáfu á bókinni Villa á öræfum eftir Pálma Hannesson. Viðar Hreinsson 1.000.000 kr styrkur til þýðingar á
Ævisögu Stephans G. Stephanssonar á ensku. Garðar Guðmundsson, heila- og taugaskurðlæknir 600.000 kr styrkur til kaupa á forriti fyrir þrýstingsmæli
til að mæla innankúpuþrýsting. Vísindasjóður fyrir mænuskaðaða 1.000.000 kr styrkur til kaupa á sérhæfðum tækjabúnaði til gönguþjálfunar á endurhæfingardeild Landsspítala háskólasjúkrahúss. DEA félagið 500.000 kr styrkur til að gefa út Bað Biblíuna sem fjallar um böð og baðaðferðir ólíkra landa og
menningarsvæða. Action on Addiction 7.000.000 kr styrkur til rannsókna á meðferð og forvörnum vegna áfengis og vímuefna í Bretlandi.
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Brjálaðir töffarar með kúrekahatt
3UMT SJËNVARPSEFNI ER ÖANNIG AÈ ¹HORFANDINN HREINLEGA SOGAST INN
Å ÖAÈ -AÈUR ÖARF EKKI BEINT AÈ FYLGJAST MEÈ EN STARIR SEM D¹LEIDD
UR ¹ SKJ¹INN ¶ETTA KANNAST LÅKLEGA MARGIR VIÈ SEM HORFA
¹ FORMÒLUNA EN ANNAÈ ¹LÅKA SJËNVARPSEFNI ÖË ËLÅKT
SKEMMTILEGRA ER 0RO BULL RIDING EÈA NAUTA
RËDEË ¹ SJËNVARPSSTÎÈINNI 3ÕN ¶AR SEST
HVER BRJ¹LAÈI KÒREKINN ¹ F¾TUR ÎÈRUM ¹ ENN
BRJ¹LAÈRA NAUT OG ÖARF HANN AÈ HANGA ¹ BAKI
Å ¹TTA SEKÒNDUR .AUTIN ERU STËR OG ST¾ÈILEG
OG ERU SÁRSTAKLEGA R¾KTUÈ Å ÖEIM TILGANGI AÈ HENDA FËLKI
AF BAKI ¶Ë AÈ KÒREKANUM TAKIST ¾TLUNARVERKIÈ AÈ SITJA Å ÖESSAR
ÎRF¹U SEKÒNDUR SEM LÅKLEGA ERU MUN LENGUR AÈ LÅÈA EF MAÈUR SITUR
¹ NAUTSBAKI ER ÖË HÎFUÈVERKURINN EKKI BÒINN %INHVERN VEGINN ÖARF
KNAPINN AÈ KOMA SÁR AF BAKI ¹N ÖESS AÈ H¹LSBROTNA /FT ¹ TÅÈUM
M¹ SJ¹ GRANNVAXNA KÒREKA FLJÒGA UM LOFTIN OG LENDA SÅÈUR EN SVO
MJÒKLEGA ¹ LEIKVANGINUM
¶Ë AÈ ÖESSI RAUN V¾RI MEIRI EN NËG ÖURFA ÖEIR NÒ AÈ G¾TA AÈ
SÁR SVO NAUTIÈ SEM NÒ ER KOMIÈ Å HAM STINGI Ö¹ EKKI ¹ HOL (ÁR
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 &OUR +INGS E
 4HE .INE .µ44 E .ÅU MANNS
ALLT ËKUNNUGT FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å
BANKA EINUM ¶AR ER ÖEIM HALDIÈ Å 
KLUKKUSTUNDIR VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR ¶EGAR
ÖAU LOSNA ÒR BANKANUM OG FARA AÈ LIFA LÅFI
SÅNU FINNA ÖAU AÈ EKKERT VERÈUR EINS AFTUR

  H¾È TIL VINSTRI 6IKAN E
 -OULIN 2OUGE &R¹B¾R DANS OG
SÎNGVAMYND SEM LÅÈUR MÎNNUM SEINT ÒR
MINNI 3ÎGUSVIÈIÈ ER 2AUÈA MYLLAN FRANSKUR
N¾TURKLÒBBUR ÖAR SEM D¹SEMDIR LÅFSINS ERU
Å H¹VEGUM HAFÈAR 3K¹LDIÈ #HRISTIAN HRÅFST AF
3ATINE SÎNG OG LEIKKONU SEM ER SK¾RASTA
STJARNAN Å 2AUÈU MYLLUNNI (ERTOGI NOKKUR ER
EINNIG ORÈINN HRIFINN AF 3ATINE SEM NÒ ER ¹
MILLI TVEGGJA ELDA -YNDIN VAR TILNEFND TIL ¹TTA
«SKARSVERÈLAUNA OG FÁKK TVENN !ÈALHLUT
VERK .ICOLE +IDMAN %WAN -C'REGOR *OHN
,EGUIZAMO *IM "ROADBENT ,EIKSTJËRI "AZ
,UHRMAN  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GENCY E

SERÅA SEM SLË Å GEGN ÖEGAR HÒN VAR FRUM
SÕND Å BANDARÅSKU SJËNVARPI SL SUMAR EN Å
Ö¹TTUNUM ER BR¹ÈSKEMMTILEG BLANDA AF GRÅNI
OG DRAMA !ÈALSÎGUHETJAN ER UNGUR MAÈUR
MEÈ EINSTAKA ATHYGLISG¹FU SEM AÈSTOÈ
AR LÎGREGLUNA VIÈ AÈ UPPLÕSA MORÈM¹L EN
NEYÈIST TIL AÈ LJÒGA ÖVÅ AÈ HANN SÁ SKYGGN
SVO LÎGREGLAN HALDI EKKI AÈ HANN SÁ VIÈRIÈ
INN M¹LIÈ ¥ KJÎLFARIÈ ¹KVEÈUR HANN AÈ OPNA
EINKASP¾JARASTOFU ¹SAMT FÁLAGA SÅNUM OG
NOTAR bN¹ÈARG¹FUn SÅNA TIL AÈ LEYSA HIN FLËKN
USTU M¹L

 "OSTON ,EGAL
  $AYS ,OKAÖ¹TTUR -ËÈIR
SEM HEFUR ¹HYGGJUR AF DRYKKJU DËTTUR SINN
AR ¹KVEÈUR AÈ FARA ¹ SAMFELLT FYLLERÅ Å 
DAGA TIL AÈ REYNA AÈ N¹ ATHYGLI HENNAR $ËTT
IRIN SÁR MËÈUR SÅNA FULLA ¾LANDI OG TIMBR
AÈA OG ÖAÈ VERÈUR HENNI VÅTI TIL VARNAÈAR
OG MAMMAN F¾R AÈ KYNNAST ÖEIRRI PRESSU
SEM SETT ER ¹ UNGLINGA AÈ DREKKA Å NÒTÅMA
SAMFÁLAGI

 #3) E
 (EROES E
 *ERICHO .µ44 E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 3IRKUS 2VK E

3+*2 30/24

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ 3UNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !È LEIKSLOKUM E
 ,IÈIÈ MITT E
 "OLTON &ULHAM BEINT
 !RSENAL 7IGAN BEINT
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 &IORENTINA 5DINESE BEINT
 #HELSEA -IDDLESBR FR¹  FEB
 7EST ( 7ATFORD FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK

T

2ACING 3µ.

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR 
 "ITTE NÒ 
 (OPP OG HÅ 3ESSAMÅ 
 $ISNEYSTUNDIN
 3UÈANDI STUÈ 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 (ERKÒLES 
 4OBBI TVISVAR 
 !LLT UM DÕRIN 
 *ËN «LAFS E
 3PAUGSTOFAN E
 3ÎNGVAKEPPNI 3JËNVARPSINS 
 ¥SLENSKU TËNLISTARVERÈLAUNIN

3+*2%)..

T

"ARCELONA

¥ (!-

+LIKKAÈIR KÒREKAR ¹ BRJ¹LUÈUM
NAUTUM

3*«.6!20)¨

T



KOMA RËDEËTRÒÈARNIR AÈ GËÈUM NOTUM ¶EIR ERU
JAFNVEL ENN KLIKKAÈRI EN NAUTAREIÈMENNIRNIR ÖAR
SEM ÖEIR VEIFA HÎNDUM OG FËTUM AÈ NAUTINU
TIL AÈ FANGA ATHYGLI ÖESS OG L¹TA ÖAÈ ELTA SIG
%INS OG LESENDUR GETA ÅMYNDAÈ SÁR ER ÖAÈ
HIN MESTA SKEMMTUN AÈ FYLGJAST MEÈ ÎLLUM
ÖESSUM HAMAGANGI SÁRSTAKLEGA ¹ FÎSTUDAGS
KVÎLDI ÖEGAR EKKERT ANNAÈ ER Å SJËN
VARPINU ¹ HINUM STÎÈVUNUM

PSYCH
Bráðfyndin þáttaröð sem slegið hefur í gegn í
Bandaríkjunum. Aðalsöguhetjan er skrautlegur
náungi sem þykist vera skyggn og hjálpar
lögreglunni að leysa morðgátur.

HEFST Á SKJÁEINUM
Í KVÖLD KL. 20.00

ttur
Fyrsti þá r
tvöfaldu
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3J¹LFST¾TT FËLK
6IÈM¾LANDI *ËNS RS¾LS ¶ËRÈARSONAR Å %DDU
VERÈLAUNAÖ¾TTINUM 3J¹LFST¾ÈU FËLKI Å KVÎLD ER
ATHAFNAMAÈURINN OG FËTBOLTAUNNANDINN %GGERT
-AGNÒSSON .ÕVERIÈ SAMEINAÈI HANN ÖETTA
TVENNT ER HANN LEIDDI YFIRTÎKU ¹ ENSKA STËRLIÈINU
7EST (AM 5NITED ÖAR SEM %GGERT GEGNIR NÒ
STJËRNARFORMENNSKU !LLT SÅÈAN %GGERT KOM INN
Å MYNDINNI SEM MÎGULEGUR KAUPANDI AÈ 7EST
(AM HEFUR BRESKA PRESSAN VEITT HONUM MIKLA
ATHYGLI OG FJALLAÈ RÅKULEGA UM ÖENNAN ÅSLENSKA
bKEXBARËNn p SEM HANN ER GJARNAN KALLAÈUR ÖAR
YTRA ¶AÈ HEFUR ENDA GUSTAÈ AF %GGERTI OG 7EST
(AM VERIÈ STËRT¾KT ¹ LEIKMANNAMARKAÈINUM
Å JANÒAR ¥ Ö¾TTINUM S¾KJA ÖEIR *ËN RS¾LL OG
TÎKUMAÈUR HANS 3TEINGRÅMUR *ËN ¶ËRÈARSON
%GGERT HEIM TIL !USTUR ,UNDÒNA OG FYLGJAST MEÈ
HONUM Å ERILSÎMU STARFI ÖAR SEM ÖRÕSTINGURINN
OG KRAFAN UM ¹RANGUR ER N¾STA ËB¾RILEG

 %VRËPUMËTARÎÈIN ²TSENDING FR¹
-ALAYSIAN OPEN MËTINU Å GOLFI ¹ EVRËPSKU
MËTARÎÈINNI -ËTIÈ ER HIÈ FYRSTA SEM "IRGIR
,EIFUR (AFÖËRSSON TEKUR Ö¹TT Å ¹ ÖESSU ¹RI
 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL 3OCIEDAD
2EAL -ADRID ²TSENDING FR¹ LEIK ¹ 3P¹NI

 "OX 3HANE -OSLEY VS ,UIS
#OLLAZO

 3P¾NSKI BOLTINN "ETIS 3EVILLA
 !MERÅSKI FËTBOLTINN
 %VRËPUMËTARÎÈIN -ALAYSIAN
/PEN "EIN ÒTSENDING FR¹ LOKADEGI ¹ OPNA
-ALASÅU MËTINU ¹ EVRËPSKU MËTARÎÈINNI Å
GOLFI "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON ÒR '+' ER ¹
MEÈAL Ö¹TTAKENDA EN HANN VANN SÁR INN
Ö¹TTÎKURÁTT ¹ MËTARÎÈINNI SÅÈASTA HAUST OG
ER ÖETTA FYRSTA MËT HANS Å ¹R

 3P¾NSKI BOLTINN 'ETAFE 6ALENC
IA ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA BOLTANUM

T

 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA
2ACING ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA BOLT
ANUM
 !4  4 0EBBLE "EACH "EIN ÒTSEND
ING FR¹ LOKADEGI !4  4 MËTSINS ¹ 0'! -ËTA
RÎÈINNI Å GOLFI -ËTIÈ FER FRAM ¹ HINUM FR¹
B¾RA 0EBBLE "EACH VELLI Å +ALIFORNÅU

 3P¾NSKI BOLTINN "ARCA 2ACING

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 -ICKEY -OUSE +LUBHUS  $EN LILLE RÐDE
TRAKTOR  3ÐNDAGSFANDANGO  ,ILLE .ÐRD 
3TORE .ÐRD  *UNIOR  (ANNAH -ONTANA
 &LIGHT  SAVNES  (ELT SIKKERT $2
 3YGEDAG ELLER ARBEJDSDAG  !RBEJDSLIV
FIND ET JOB  46 !VISEN  "OXEN
 "OOGIE ,ISTEN  (JERTEFLIMMER 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  0L¹CIDO $OMINGO
 (½NDBOLD3ÐNDAG 3LAGELSE $4 (# +OMETAL
 "AMSES "ILLEDBOG  &AMILIEN +NURH½R
 46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
}RKENENS 3ÐNNER  &ORBRYDELSEN  
3ÐNDAG  3ÐNDAGS3PORTEN  $ÐDENS
$ETEKTIVER  -ANDEN FRA TOGET  #OME
$IE 7ITH -E

 3T½ OPP  $EN LILLE RÐDE TRAKTOREN 
,ISA  4EDDY OG !NNIE  7ILLY .ILSEN P½
CAMPING  "RAVO "IBBI  &AMILIEN 0LING
 .2+S 6- SÐNDAG  6- SKISKYTING 
 6- ALPINT   6- SKÐYTER ALLROUND
  6- SKISKYTING   6- SKzYTER
ALLROUND   0IPPI ,ANGSTRzMPE 
.EWTON  3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN
 0LANETEN V½R  3KREDDAREN I 0ANAMA
 +VELDSNYTT  2ALLY 6- 2ALLY 3VERIGE
 .YTT P½ NYTT  )NGEN GRUNN TIL BEGEIST
RING

364 
 "OLI"OMPA  3M½ %INSTEINS  ) HUVU
DET P½ UNGAR  +ARSTEN OCH 0ETRA  *ONAS
OCH VIKINGEN  $ISNEYDAGS  ,ILLA SPORT
SPEGELN  $EN FR¼MMANDE J¼GAREN 
-ELODIFESTIVALEN   3VENSKA RALLYT 
'REAT THINKERS OF OUR TIME  %XTRA  "ORN
7ILD  6¼RLDEN  +EITH ON THE ROAD 
0EDAGOGIKENS GIGANTER  )SHOCKEY 4RE +RONOR
LIVE  2IDDAREN AV 0ELARGONIEN  0ETTSON 
&INDUS  7ILD +IDS  2APPORT  0LAYA
DEL 3OL  3PORTSPEGELN  !GENDA 
6ETERAN46  6ETENSKAP $.!  2APPORT
 (ÎÎK  3¼NDNINGAR FR½N 364
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¥SLENSKUR FRÁTTASKÕRINGARÖ¹TTUR Å
UMSJ¹ *ËHANNESAR +R +RISTJ¹NSSONAR
¥ HVERJUM Ö¾TTI ERU TEKIN FYRIR TVÎ TIL
ÖRJÒ M¹L SEM KRUFIN ERU TIL MERGJAR
%INS OG NAFNIÈ GEFUR TIL KYNNA VERÈUR
FARIÈ YFIR VÅÈAN VÎLL OG ER Ö¾TTINUM
EKKERT ËVIÈKOMANDI ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS
BER H¾ST SL¹ANDI AFHJÒPUN ¹ GRËFU
MISFERLI Å ÅSLENSKUM MATV¾LAIÈNAÈI

23  &-   
 &RÁTTIR
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 6EÈURFREGNIR
 ¶ËRBERGUR ¶ËRÈARSON OG ALLIR HINIR

 'UÈSÖJËNUSTA Å KAPELLU (¹SKËLA
¥SLANDS 'UÈRÒN +VARAN PRÁDIKAR
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ ,EYNDARDËMUR ¹
PRESTSSETRI EFTIR -ATS !RNE ,ARSSON 
 3UNNUDAGSKONSERT
 3ÎNGVAM¹L
 3ÎGUMENN ,ÅF MITT HEFUR STREYMT
¹FRAM ¹TAKALAUST
 &RÁTTIR

 5NGIR VÅSINDAMENN 
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3EIÈUR OG HÁLOG
 !FSPRENGI
 «SKASTUNDIN
 3AGNASLËÈ
 ,AUFSK¹LINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 4IL ALLRA ¹TTA
 !NDRARÅMUR
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

(2«3)¨ c
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Dreymir um að fara í fimleika

...fá Magnús Scheving og
félagar í Latabæ en velgengni
þeirra virðast engin takmörk
sett.

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA
!LLT MJÎG FÅNT ¡G VAR AÈ FRUMSÕNA &LAGARA
Å FRAMSËKN ¹ FÎSTUDAGINN OG ÖAÈ VAR
GREINILEGT AÈ FËLK SKEMMTI SÁR BRJ¹L¾ÈIS
LEGA VEL
!UGNLITUR
"L¹R
3TARF
3ÎNGKONA
&JÎLSKYLDUHAGIR
¥ SAMBÒÈ MEÈ TVÎ BÎRN
(VAÈAN ERTU
¡G F¾DDIST ¹ !KUREYRI OG BJË LÅKA UM
TÅMA Å %YJAFJARÈARSVEIT 3VO HEF ÁG BÒIÈ Å
2EYKJAVÅK MEÈ HLÁUM ÖË FR¹ 
%RTU HJ¹TRÒARFULL
.EI ALLS EKKI ¡G ER FREKAR ÎRLAGATRÒAR
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
3IGTIÈ MEÈ &RÅMANNI 'UNNARSSYNI ÁG VIL

F¹ MEIRA AF HONUM (ANN ER HIN MESTA
SKEMMTUN OG SL¹ANDI RAUNVERULEGUR
KARAKTER
5PP¹HALDSMATUR
¥ UPP¹HALDI HJ¹ MÁR ER AÈ FARA ¹ GR¾NA
OG V¾NA STAÈI EN ÁG ER ÖË EKKI GR¾N
METIS¾TA
&ALLEGASTI STAÈUR
-ÕVATNSSVEITIN
I0OD EÈA GEISLASPILARI
¡G ¹ EKKI I0OD EN V¾RI ¹ EKKI ¹ MËTI ÖVÅ
AÈ EIGNAST EINN SLÅKAN
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST
'ËÈ BLANDA AF HÒMOR OG ALVÎRU
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST
!È SETJA Å ÖVOTTAVÁL ENDA SÁR MAÈURINN
MINN UM ÖAÈ
(ELSTI VEIKLEIKI
3M¹MUNASEMI

(ELSTI KOSTUR
¶RAUTSEIGJA
(ELSTA AFREK
!È ÁG SKULI HAFA EIGNAST TVÎ SVONA
YNDISLEG BÎRN
-ESTU VONBRIGÈIN
¶EGAR ÁG KEM HEIM MEÈ INN
KAUPAPOKA OG HEF KEYPT MATVÎRU
SEM ER ÒTRUNNIN
(VER ER DRAUMURINN
!È FARA Å FIMLEIKA
(VER ER FYNDNASTURFYNDN
UST
¶AÈ ER ROSALEGA ERFITT AÈ VELJA
EINN (ELGA "RAGA OG %GGERT
¶ORLEIFSSON
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹
ÖÁR
&ËLK SEM ÖRÅFST ¹ AÈ TALA ILLA UM AÈRA

*«. !8%, %'),33/. .345- 2%+).. &92)2 4%)+.)-9.$!3®'5
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3¹ FYRIR ST¾KKUN ¹LVERS Å  ¹RA
GAMALLI TEIKNIMYNDASÎGU
„Vegna frétta um stækkun ÍSÁL
(lesið LÁSÍ aftur á bak) og það að
færa þurfi veginn, mundi ég eftir
teiknimyndasögu sem ég teiknaði í
Spegilinn í 7. tölublað árið 1971
sem ég kallaði „Velkomin til
LÁSÍ“,“ segir Jón Axel Egilsson
kvikmyndagerðarmaður.
Svo virðist sem Jón Axel sé
gæddur þeirri gáfu að geta séð inn
í framtíðina í teikningum sínum.
Svipað og sjónvarpssjúklingar
þekkja úr þáttunum „Heroes“ á
Skjá einum. Í teiknimyndasögunni
má sjá hvar Reykjanesbrautin
hefur verið færð vegna stækkunar
álversins í Straumsvík. Liggur
reyndar undir verksmiðjunni.
Teiknimyndasagan var í anda hins
umdeilda og fornfræga Spegils,
háðsádeila, en á þeim tíma starfaði
Jón Axel á skrifstofunni í álverinu
og var kallaður inn á teppið. Og
nærri rekinn.
„Já, þeir voru voðalega viðkvæmir þarna suður frá þá. Ég var
kallaður fyrir og spurður hvað
þetta ætti eiginlega að þýða? En ég
var þá búinn að festa mig í sessi á
þeim þremur árum sem ég hafði
starfað þarna og var í þannig starfi
að ég bjó yfir ýmsum upplýsingum. Ég reyndar var búinn að skrifa
undir saming þess efnis að ég

²2 4%)+.)-9.$!3®'5..) 4EIKNARINN S¹ FYRIR SÁR AÈ ¹LVERIÈ ST¾KKI OG Ö¹ ÖARF AÈ

F¾RA VEGINN

-IKLAR UMR¾ÈUR OG P¾LINGAR ERU
NÒ UPPI UM HVER MUNI TAKA VIÈ
AF !LFREÈ 'ÅSLASYNI SEM LANDS
LIÈSÖJ¹LFARI Å HANDKNATTLEIK %INN
LÅKLEGRA KANDÅDATA ÖYKIR VERA $AGUR
3IGURÈSSON FYRRVERANDI FYRIRLIÈI
LANDSLIÈSINS SEM FLYTUR HEIM Å
SUMAR EFTIR FARS¾LAN FERIL Å ATVINNU
MENNSKU $AGUR HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ
GERAST FRAMKV¾MDASTJËRI 6ALS OG
ÖAR BÕÈUR HANS ¾RINN STARFI VIÈ AÈ
RÅFA FÁLAGIÈ UPP SAMHLIÈA UPPBYGG
INGU NÕRRAR OG GL¾SILEGRAR AÈSTÎÈU
¹ (LÅÈARENDA -IKIL PRESSA ER ¹ $EGI
MEÈAL 6ALSMANNA OG
ËLÅKLEGT VERÈUR AÈ TELJAST
AÈ ÖAÈ VERÈI VEL SÁÈ AÈ
HANN TAKI AÈ SÁR ANNAÈ
STARF SEM VITAÈ ER AÈ
TEKUR MIKINN TÅMA
FR¹ FRAM
KV¾MDA
STJËRASTÎÈ
UNNI

*«. !8%, %'),33/. 2EYNDIST FORSP¹R Å TEIKNIMYNDASÎGU SEM BIRTIST Å 3PEGLINUM ¹RIÈ 

kjaftaði ekki frá. Og þeir tóku af
mér loforð að ég hætti þessu –

væri ekki að gera grín að álverinu.“ Á þeim tíma var hinn sérstæði Ragnar Halldórsson, sem
stundum var kallaður álskallinn,
vegna þess að hann var á undan
sínum samtíma með nauðrakað
höfuðleðrið. Teiknarinn neitar því
að hafa stuðst við upplýsingar sem
hann bjó yfir þegar hann teiknaði
söguna.
„Nei, nei, svo er ekki. Árið 1969
opnar álverið. Hvort það var þegar
byrjað á skála númer tvö þá. Og
við vorum að gantast með það að
þeir héldu áfram og þá yrði vegurinn fyrir þeim. Og ég tók það inn í
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dæmið að annað hvort þyrfti að
færa veginn eða setja hann undir
skálann.“
Spurður hver afstaða Jóns
Axels sé hvað varðar fyrirhugaða
stækkun Alcan á álveri sínu í
Straumsvík segist hann vonast til
þess að ekki verði af henni.
„Helst vildi ég sjá þessa verksmiðju hverfa eins og byggðin er
orðin núna. Úrvals byggingaland
fyrir Hafnarfjörðinn. Gæti frekar
séð fyrir mér þarna smábátahöfn
með skútum. Gríðarlega fallegt
þarna í Straumi.“

,ÅKLEGRA
ÖYKIR AÈ 'EIR 3VEINSSON VERÈI
FYRIR VALINU SEM LANDSLIÈSÖJ¹LFARI
(ANN HEFUR Å ÖAÈ MINNSTA MEIRI
TÅMA TIL AÈ SINNA STARFINU EN $AGUR
'EIR STARFAR SEM KUNNUGT ER SEM
SKËLASTJËRI ¥ÖRËTTAAKADEMÅUNNAR Å
2EYKJANESB¾ EN STARFIÈ
ÖAR ¹ B¾ ER FARIÈ VEL AF
STAÈ OG ÖYKIR BLËMSTRA
¶AÈ MYNDI AUKINHELD
UR TELJAST ¹G¾TIS AKKUR
FYRIR !KADEMÅUNA AÈ
SKËLASTJËRI HENNAR
V¾RI LANDSLIÈS
ÖJ¹LFARI
¶AÈ ER VEL ÖEKKT AÈ BJËRBIRGJAR GERA
VEL VIÈ STËRA OG ÎFLUGA VIÈSKIPTAVINI
SÅNA ENDA MIKLIR PENINGAR Å HÒFI AÈ
HAFA MEST SËTTU VEITINGAHÒSIN SEM
KÒNNA ¶EIR +ORM¹KUR 'EIRHARÈS
SON OG 3KJÎLDUR 3IGURJËNSSON
SEM REKA ®LSTOFUNA OG $OMO NUTU
ÖANNIG GESTRISNI ®LGERÈAR
INNAR Å SÅÈASTA M¹NUÈI
®LGERÈIN VERÈLAUNAÈI
Ö¹ FÁLAGA FYRIR MIKLA
BJËRSÎLU MEÈ ÖVÅ AÈ
BJËÈA ÖEIM ¹ VÅNSÕN
INGU ¹ 3IKILEY
ËHÖ

JAKOB FRETTABLADIDIS

F í t o n / S Í A

Þrjár sýningar á einum degi
„Þetta verður svolítill sprettur. Það
er spurning hvort maður þurfi ekki
að útvega sér þyrlu. Það er annað
hvort það eða að láta klóna sig,“
segir Orri Huginn Ágústsson leikari, sem fer með hlutverk í hvorki
meira né minna en þremur sýningum í dag og er uppselt á þær allar.
Fyrst leikur hann í Ronju ræningjadóttur í Borgarleikhúsinu
eins og hann hefur gert undanfarið
ár, síðan tekur við frumsýning á
söngleiknum Abbababb í Hafnarfjarðarleikhúsinu og loks brunar
hann aftur í Borgarleikhúsið til að
leika í Eilífri hamingju. „Maður
þarf að vera klofinn persónuleiki
til að geta þetta en ég hugsa að ég
geti þetta samt. Vonandi slæðast
ekki vitlausar setningar inn í verkin, t.d setningar úr millistjórnendadrama inn í miðja barnasýningu,“
segir hann.
Orri, sem útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands vorið 2005, segist aldrei hafa leikið í svo mörgum
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HVORKI MEIRA NÁ MINNA

sýningum sama daginn. Mest hafi
hann leikið í tveimur á dag. „Þetta
verður mikil eldskírn og það er
bara gaman að því. Þetta verður
ábyggilega þrumu adrenalínspark.
Maður á ábyggilega eftir að leka
niður eftir þetta og sofa í þrjá
daga.“
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Orri hefur einnig verið að æfa
fyrir leikritið Grettir sem verður
frumsýnt í lok mars. „Það er enn
dágóður tími þangað til en kannski
þarf maður að ná fjórum sýningum
sama dag. Maður lætur kannski
reyna á það ef þetta gengur vel.“
FB

KALL TÍMANS

SUNNUDAGSÞÁTTUR
JÓHANNS HAUKSSONAR

Þáttur Morgunhanans Jóhanns Haukssonar hefur hlotið mjög góðar viðtökur,
en könnun Capacent sýnir að nærri tíundi hver maður hefur hlustað á þáttinn.

KALL TÍMANS – SUNNUDAGSÞÁTTUR JÓHANNS HAUKSSONAR
er næsta skref til bættrar þjónustu við hlustendur.

Alla sunnudaga kl. 13.00 á Útvarpi Sögu
Höfuðborgarsvæðið FM 99,4 – Suðurland FM 99,1 – Akureyri FM 93,9

BAKHJARL

KALLS TÍMANS
Á ÚTVARPI SÖGU

- Lifið heil
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Lyfja Lágmúla
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pyrjið mig ekki hvers vegna, en
meðal bókanna á náttborðinu
mínu er Saga svínaræktar á
Íslandi. Í hinu fróðlega riti um
þessa öndvegisskepnu er meðal
annars greint frá muninum á villisvíni og alisvíni. Hann er meðal
annars sá að 70 prósent líkamsþunga villisvínsins eru bundin við
fremri hluta skrokksins en 30 prósent við þann aftari. Með alisvínið
er þessu öfugt farið.
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upplýsingar fengu mig
til að leiða hugann að hinu hnignandi musteri minnar eigin sálar,
sem skautar í átt að þrítugu á meiri
hraða en ég kæri mig um og hefur
óneitanlega látið undan veðrun
áranna. Miðað við núverandi
líkamsástand verð ég seint kallaður villisvín og við því var aðeins
eitt að gera: fara í ræktina.

%&4)2 nokkurra vikna púl á
hlaupabrettum, óbifanlegum hjólhestum og róðrarvélum komst ég
að því, mér til mikillar skelfingar,
að hreyfing ein og sér hefur víst
lítið að segja nú til dags, sérstaklega ef maður ætlar að verða villisvín. Þá þarf að fylgja hreyfingunni rækilega eftir með ströngum
meinlætalifnaði. Leiðin til framfara er að ala á heilbrigðri andúð í
garð spegilmyndar sinnar, vitandi
að hún getur orðið betri.
¶!¨ varð mér til happs að í sturt-

unni eftir eina æfingu hitti ég
nokkra hjálpfúsa villigelti, stælta
og bronsgyllta á lit en ólíkt raunverulegum villisvínum voru þeir
algjörlega hárlausir. Í fyrstu datt
mér í hug að þetta hlytu að vera
skógarhöggsmenn frá fjarlægu en
sólríku landi; strituðu allan daginn
við að höggva tré á meðan sólin
bakaði skrokk þeirra. Líkamshárin rökuðu þeir sjálfsagt til að mæla
skerpu axa sinna.

36/ reyndist þó ekki vera, heldur

voru þetta venjulegir Íslendingar,
öskukallar, bakarar og forstöðumenn greiningardeilda, sem leggja
stund á hina tignu íþrótt „fitness“.
Þeir reyndust boðnir og búnir að
hjálpa hinum afvegaleidda grís í
átt að betra lífi – fengu feitan gölt
að flá, svo að segja. Í dag svigna
eldhússkáparnir undan prótíni,
glútamíni, kreatíni og koffíni. Ég á
Mega Mass, Nutramino Pure,
Promax, Thermo DynamX og
Hydroxycut (það er mikið af x-um
í heilsubótarvörum). Á tyllidögum
innbyrði ég bragðvont duft úr hvítum brúsa, sem ég keypti í skemmu
úti á Granda, með mynd af hesti og
áletrun á ritmáli sem ég ekki skil.

LÚXUSFERÐ TIL HANBURY MANOR
MEÐ BIRGI LEIFI HAFÞÓRSSYNI
10.–13. maí

Verð á mann í tvíbýli
Frábær golfferð til Hanbury Manor við
London sem er eitt besta golfhótel á
Englandi. Frábær völlur, þar sem
Breska meistaramótið hefur nokkrum Innifalið: Flug með sköttum og
sinnum farið fram. Birgir Leifur
gisting í 3 nætur ásamt
Hafþórsson mun bjóða upp á stutta
morgunverði og 3 golfhringir.
tilsögn í golfi fyrir hvern og einn, sem er
innifalin í verðinu. Golfvöllur eins og
best verður á kosið og hótelið býður
upp á öll helstu þægindi.

81.900 kr.

SPÁNN–ÍSLAND
UNDANKEPPNI EM
27.–29. mars

Verð á mann í tvíbýli

55.900 kr.

Íslenska landsliðið mun eiga í nógu
að snúast þegar það mætir stjörnumprýddu landsliði Spánverja á Mallorca. Innifalið: Flug til London og
Þetta er leikur sem dyggustu
áfram til Mallorca og til baka
stuðningsmenn og -konur hreinlega
með sköttum, gisting í tvær
verða að mæta á. Áfram Ísland! Flogið
nætur á hóteli ásamt morgunverður til London og þaðan til
verði og miði á leikinn. Akstur
Mallorca.
til og frá flugvelli.

LIONEL RICHIE Í LONDON

PÁSKAFERÐ TIL BERLÍNAR

Hinn eini sanni Lionel Richie heldur
Verð á mann í tvíbýli
tónleika í Wembley Arena tónleikahöllinni í London föstudaginn 23. mars.
Þessi margverðlaunaði tónlistarmaður,
Innifalið: Flug með sköttum,
sem hóf feril sinn með hljómsveitinni
The Commadores, mun taka öll sín
gisting í 2 nætur með morgunþekktustu lög. Hver man ekki eftir
verði og miði á tónleikana.
Hello, Say You Say Me, All Night Long
og Dancing on The Ceiling?

Menning, listir, sögulegur fróðleikur,
skoðunarferðir, tónleikar, góður
matur og frábær félagsskapur um
páskana í Berlín, þegar lifnar yfir
borginni eftir vetrardvala. Dvalið
verður á Park Inn hótelinu á
Alexanderplatz. Íslenskur fararstjóri
verður Lilja Hilmarsdóttir sem þekkir
hvern krók og kima í Berlín.

FERÐ ELDRI BORGARA
TIL BENIDORM

ROD STEWART Í STOKKHÓLMI

23.–25. mars

59.900 kr.

21.–28. mars

Skemmtileg og fjölbreytt ferð til
Benidorm. Dvalið á Pueblo Benidorm
hótelinu sem hefur allt til alls.
Skoðunarferðir um fjallaþorp,
leðurverksmiðjan Altea könnuð og
farið á danssýningu í Benidorm
Palace. Svo verður að sjálfsögðu
slakað á í sólinni, tekið í spil, farið í
sund, dansað o.fl.

2.–9. apríl

Verð á mann í tvíbýli

74.900 kr.
Innifalið: Flug til Berlínar með
sköttum, akstur til og frá
flugvelli, gisting á 4 stjörnu
hóteli ásamt morgunverði.
Íslensk fararstjórn.

18.–22. júlí
Verð á mann í tvíbýli

79.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum,
gisting í 6 nætur á hóteli
ásamt fullu fæði og íslensk
fararstjórn.

Nú er það sjálfur strigabarkinn Rod
Verð á mann í tvíbýli
Stewart sem ætlar að gera allt
vitlaust í Stokkhólmi. Express Ferðir
eru að sjálfsögðu vel með á nótunum
Innifalið: Flug með sköttum og
og bjóða upp á hópferð á þessa
mögnuðu tónleika enda má gera ráð gisting í 4 nætur með morgunfyrir að allir hans helstu smellir muni verði og miði á tónleikana.
hljóma. Ekki missa af þessu einstaka
tækifæri til að hlýða á goðið!

69.900 kr

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
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er bara tímaspursmál hvenær
ég breytist í aðra tegund. Ég þarf
bara nokkrar vikur í viðbót, brúnkuklúta og heilmikið af raksápu.
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