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Samfylking og VG jafnstór

3TYÈUR %IRÅK Å
(ELSINKI
(ELGA 'UÈRÒN 3TEIN
GRÅMSDËTTIR STYÈUR SINN
MANN %IRÅK (AUKSSON
ÖEGAR HANN KEPPIR Å
&INNLANDI

Um 24 prósent segjast nú myndu kjósa hvern flokk fyrir sig, Samfylkingu og Vinstri græn. Tæp 37 prósent
styðja Sjálfstæðisflokkinn. Framsóknarflokkurinn mælist nú tvöfallt stærri en í síðustu könnun og segjast
nú tæp níu prósent myndu kjósa flokkinn. Rúm sex prósent segjast myndu kjósa Frjálslynda flokkinn.

6INSTRI STJËRN TÅMASKEKKJA
b¥SLAND ER ÖVÅ VÅSINDA OG T¾KNI
SAMFÁLAG Å FREMSTU RÎÈ OG
FULLYRÈINGAR STJËRNARANDSTÎÈUNNAR
UM ANNAÈ MARKLAUSAR m SEGIR )LLUGI
'UNNARSSON
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+RISTRÒN (EIÈA
(AUKSDËTTIR GAGN
RÕNIR SÕNINGUNA
"AR PAR EFTIR *IM
#ARTWRIGHT

ar séu innan skekkjumarka, en er
sannfærð um að Samfylking sé í
sókn og eigi mikið inni hjá þeim
sem enn eru óákveðnir. Nú sögðust
tæp 34 prósent, af þeim 800 sem
hringt var í, enn vera óákveðin.
Tvöfalt fleiri segjast nú myndu
kjósa Framsóknarflokkinn en í síðustu könnun blaðsins, eða 8,8 prósent. Samkvæmt því myndu framsóknarþingmennirnir verða fimm,
sex færri en sitja nú á þingi fyrir
flokkinn en hann hlaut 17,7 prósent atkvæða í síðustu kosningum.
Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, segir niðurstöðuna vera í samræmi við tilfinningu
sína um að flokkurinn sé í sókn.
„Jafnframt er ljóst að meginverkefnin eru fram undan og við erum
að sækja í miklu meira fylgi en
þarna kemur fram.“
Alls 36,8 prósent segjast myndu
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, sem



'AMANIÈ K¹RNAR

3+/¨!.!+®..5. Í annarri skoðanakönnun Fréttablaðsins í röð segjast
rúm 23 prósent myndu kjósa Vinstri
græn, væri boðað til kosninga nú.
Myndi flokkurinn samkvæmt því
fá 15 þingmenn kjörna, 10 fleiri en
flokkurinn hefur nú. Í síðstu kosningum hlaut flokkurinn 8,8 prósent
atkvæða. „Við erum mjög ánægð
með þetta og það er magnað að við
skulum vera að fá nánast sömu
mælingu aftur. Það sýnir að þetta
er engin bóla hvað okkur varðar,“
segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar –
græns framboðs.
Fylgi Samfylkingar mælist nú
24,0 prósent og myndi flokkurinn
jafnframt fá 15 þingmenn kjörna,
fjórum færri en flokkurinn hefur
nú en 30,9 prósent kjósenda veittu
flokknum atkvæði sitt í síðustu
kosningum. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segist telja að niðurstöðurn-
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fengi samkvæmt því 24 þingmenn.
Flokkurinn hefur nú 23 þingmenn.
Þetta er nánast sama fylgi og í síðustu könnun blaðsins en flokkurinn hlaut 33,7 prósent atkvæða í

¥ LJËSI ÖESS AÈ H¹TÅÈIN 0OURQUOI
PAS &RANSKT VOR VAR AÈ HEFJA
GÎNGU SÅNA Å 2EYKJA
VÅK FER &RÁTTABLAÈIÈ
YFIR HELSTU KLISJUR OG
RANGHUGMYNDIR ¥S
LENDINGA UM &RAKKA

kosningunum 2003. „Ég er mjög
sátt við okkar hlut í þessu og það
er augljóst að við erum á þessu
róli,“ segir Arnbjörg Sveinsdóttir,
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins.
Frjálslyndir missa fylgi frá síðustu könnun blaðsins þegar 7,3 prósent sögðust myndu kjósa Frjálslynda. Nú segjast 6,1 prósent myndi
kjósa þá, en flokkurinn hlaut 7,4
prósent atkvæða í síðustu kosningum. Þingmenn flokksins yrðu fjórir
samkvæmt því, einum færri en
sitja nú á þingi fyrir flokkinn.
„Frjálslyndi flokkurinn á eftir að
kynna sína framboðslista, þannig
að ég reikna með að þetta muni
breytast eitthvað þá,“ segir Magnús Þór Hafsteinsson, varaformaður
Frjálslynda flokksins. „En þetta er
ekkert óviðunandi niðurstaða í
sjálfu sér.“
SS SJ¹ SÅÈU 

9FIRMAÈUR FÅKNIEFNADEILDAR

Afar og ömmur
eru burðardýr
,®'2%',5-, Þess eru dæmi að
afar og ömmur séu
tekin höndum við
smygl á fíkniefnum
til landsins, að sögn
Ásgeirs Karlssonar,
sem senn lætur af
starfi yfirmanns
fíkniefnadeildar
3'%)2
lögreglunnar á
höfuðborgarsvæð- +!2,33/.
inu.
„Burðardýrin eru á öllum
aldri, allt frá því að vera kornungt fólk og upp í að vera afar og
ömmur,“ segir Ásgeir í ítarlegu
viðtali í Fréttablaðinu í dag.
Hann segir vopnaburð vera að
aukast og taki fíkniefnalögreglan
oftar en áður fólk með skammbyssur og afsagaðar haglabyssur.
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VERÈA NORÈAN   MS HVASSAST
SUÈAUSTAN OG AUSTAN TIL ¡LJAGANG
UR NORÈAN TIL EN BJART ¹ LANDINU
SUNNANVERÈU &ROST YFIRLEITT   STIG
MILDAST SYÈST
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&*!2!. (2%).35¨ ,IÈSMENN "L¹A HERSINS FYLLTU TUTTUGU KÎR AF OLÅUBLAUTU ÖANGI Å FJÎRUNNI VIÈ (VALSNES Å G¾R EN ÖAR ÒTI FYRIR LIGGUR

FLUTNINGASKIPIÈ 7ILSON -UUGA 4ËMAS +NÒTSSON STOFNAÈI "L¹A HERINN FYRIR T¾PUM ¹RATUG OG HEFUR HANN BEITT SÁR FYRIR OG TEKIÈ Ö¹TT
Å MÎRGUM UMHVERFISVERKUM ¹ 3UÈURNESJUM 4ËMAS SEGIR VINNU G¾RDAGSINS HAFA GENGIÈ VEL OG TELUR AÈ VERKIÈ SÁ H¹LFNAÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,          

Humarveisla

4ËLF MEISTARAKOKKAR REYNDU MEÈ SÁR Å KEPPNI ¹ MATARH¹TÅÈINNI &OOD AND &UN

Matreiðsla Finnans þótti best
-!4!2'%2¨!2,)34
Finnski matreiðslumeistarinn Kai Kalliio fór
með sigur af hólmi í matreiðslukeppni Food and Fun-hátíðarinnar
í Hafnarhúsinu í Reykjavík í gær.
Tólf þekktir kokkar víðs vegar úr
veröldinni elduðu dýrindis rétti úr
íslensku hráefni.

Kai Kalliio, sem hóf störf við
matargerð aðeins fjórtán ára,
vinnur á Savoy-veitingahúsinu í
Helsinki. Að sögn listakokksins
Sigga Hall var Kalliio vel að sigrinum kominn, réttir hans hafi einfaldlega skarað fram úr öðrum
góðum réttum.

Meðal þess sem Kalliio töfraði
fram úr eldhúsinu var humar,
lamb og eftirréttur sem á fáa sína
líka enda var hann borinn fram í
múmínálfa-skríni.
Food and Fun-hátíðinni, sem nú
er haldin í sjötta sinn, lýkur í dag.
KDK

Opið 13–17 í dag
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3VEITARFÁLÎG ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VILJA BREYTINGAR ¹ NÕRRI SAMGÎNGU¹¾TLUN

Tvöfalda þarf fjárframlögin
Unnur Birna, hvernig er að
vera andlit íslenska hestsins?
¶AÈ ER MJÎG J¹KV¾TT 4ITILLINN ER
REYNDAR EKKI ALGILDUR EN ÖAÈ ER VIRKI
LEGA GAMAN AÈ F¹ AÈ KYNNA ÅSLENSKA
HESTINN FYRIR HEIMINUM
5NNUR "IRNA 6ILHJ¹LMSDËTTIR FYRRVERANDI
ALHEIMSFEGURÈARDROTTNING ER EIN ÖEIRRA
SEM SÕNIR ÅSLENSKA HESTINN ¹  ÖÒSUND
MANNA SÕNINGU Å "ANDARÅKJUNUM

3!-'®.'5-, Tvöfalt meira fjármagn þarf til vegamála á höfuðborgarsvæðinu en gert er ráð
fyrir í nýrri samgönguáætlun.
Þetta segir Lúðvík Geirsson, bæjarstjór Hafnarfjarðar og formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH), en samtökin sendu frá sér ályktun um málið
á föstudag.
Að því er segir í ályktuninni stefnir í óefni í umferðarmálum á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum,
komi framlagðar þingsályktunartillögur um samgönguáætlanir
fyrir árin 2007 til 2018 til framkvæmda óbreyttar. Samtökin fara
þess á leit við samgöngunefnd

hluta
af
vegaframAlþingis að tillögurnar
kvæmdafénu inn á svæðverði endurskoðaðar og
ið þar sem stærstur hluti
að stórauknu fé verði
þjóðarinnar býr.“
varið í samgöngubætur
Lúðvík segir samá höfuðborgarsvæðinu.
stöðu innan stjórnar
Ný samgönguáætlun
SSH bæði um það að
gerir ráð fyrir 37 milljauka þurfi framlögin,
örðum til framkvæmda
sem og æskilega forá höfuðborgarsvæðinu
gangsröð verkefna. „Við
til ársins 2018, en Lúðerum að tala um annars
vík segir að tvöfalda
vegar forgang á Hlíðarþyrfti upphæðina. „Það
fótinn í gegnum Öskjusjá það allir sem vilja að
hlíðina og Hafnarfjarðgatnakerfið á höfuð- ,²¨6¥+ '%)233/.
arveginn, sem er bara
borgarsvæðinu er gjörstíflað rör alla morgna og síðdegi
samlega sprungið. Það gengur
og síðan Ofanbyggðaveg ofan
ekki að enn og aftur eigi að fara að
Hafnarfjarðar.“
skammta einhverjum minnsta
SH

3¹PUËPERUR EKKI BARNAEFNI

Risasekt á sjónvarpsmarkaði
.%7 9/2+ !0 Stærsta spænskumælandi sjónvarpsstöð Bandaríkjanna, Univision Communications, hefur verið dæmd til að
greiða jafnvirði 1,6 milljarða
króna í sekt fyrir að uppfylla ekki
kröfur um að sýna barnaefni með
fræðslugildi.
Talsmenn sjónvarpsstöðvarinnar neituðu ásökununum og
bentu á að ýmsar sápuóperur á
dagskrá stöðvarinnar fjölluðu um
börn og kenndu þeim að ást,
kærleikur og vinátta sigraði allar
hindranir.
Fjarskiptanefnd Bandaríkjanna tók þau rök ekki gild og
gerði stöðinni að greiða sektina. TG

"RUNI Å ÅBÒÈARHÒSI Å 'RINDAVÅK

-IKIÈ SËTT Å RANNSËKNARSJËÈ

Eldur læsti sig í
loftklæðningu

Umræða ýtir
undir áhuga

3,®++6)¨,)¨ Eldur kom upp í
einbýlishúsi að Staðarvör 10 í
Grindavík um eittleytið í gærdag.
Upptök eldsins voru í eldhúsi og
læsti eldurinn sig í loftklæðningu
hússins.
Svo vel vildi til að á sama tíma
stóð yfir námskeið í slökkvistöðinni í Grindavík fyrir slökkviliðsmenn þar í bæ auk slökkviliðsmanna frá Selfossi. Mannafla
skorti því ekki í útkallið og tók
skamma stund að ráða niðurlögum eldsins þó nokkurt tjón hafi
orðið. Lögreglan á Suðurnesjum
rannsakar málið.
KDK

2!..3«+.)2 Mikill áhugi er á
umhverfisrannsóknum en 95
umsóknir
bárust til nýs
umhverfis- og
orkurannsóknarsjóðs
Orkuveitu
Reykjavíkur.
Sjóðurinn var
settur á
laggirnar
síðasta haust
og rann umsóknarfrestur um
styrki úr sjóðnum út á mánudag.
Samtals renna 450 milljónir til
rannsókna úr sjóðnum.
Guðlaugur Þór Þórðarson,
stjórnarformaður Orkuveitunnar
og formaður sjóðsins, segir mikla
umræðu um loftslagsmál hafa
eflt áhuga ungs vísindafólks á að
leggja umhverfismál fyrir sig.
Þekking á þeim málum sé
framúrskarandi á Íslandi og
mikilvægt að halda þeirri forustu
sem hefur skapast.
KDK
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SUNDURLEITA STJËRN VINSTRI FLOKKA ¹ ¥TALÅU
&2¡44!",!¨)¨!0

3TJËRNARKREPPA ¹ ¥TALÅU

Prodi bíður atkvæðagreiðslu
2«- !0 Forseti Ítalíu, Georgio

Napolitano, hefur beðið Romano
Prodi forsætisráðherra að sitja
áfram og bíða útkomu vantrauststillögu. Prodi tapaði atkvæðagreiðslu um utanríkisstefnu
ríkisstjórnarinnar í síðustu viku
og sagði af sér í kjölfarið.
Prodi samþykkti bón forsetans
og bíður nú atkvæðagreiðslunnar
sem að öllum líkindum fer fram á
miðvikudag. Talið er að 162
þingmenn séu á bandi ríkisstjórnarinnar og 157 á móti henni, en ef
svo er heldur hún velli. Atkvæði
ganga hins vegar kaupum og
sölum í þinginu og því er ógjörningur að segja til um útkomuna. TG

&,/++3&/2934!. 'UÈRÒN GÒSTA 'UÈMUNDSDËTTIR NÕR GJALDKERI FORMAÈURINN 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON VARAFORMAÈURINN +ATRÅN

*AKOBSDËTTIR OG 3ËLEY 4ËMASDËTTIR NÕKJÎRINN RITARI FAGNA AÈ LOKNU STJËRNARKJÎRI ¹ LANDSFUNDINUM Å G¾R
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Tveir kostir í boði
við stjórnarmyndun
Steingrímur J. Sigfússon segir ríkisstjórnarmyndun einungis geta farið á tvo
vegu, ríkisstjórn stjórnarandstöðu eða að einhver flokkur gangi í eina sæng með
Sjálfstæðisflokki. Steingrímur var endurkjörinn formaður VG á landsþingi í gær.
34*«2.-, Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, segir einungis tvo meginkosti í stöðunni
þegar kemur að myndun ríkisstjórnar í vor ef ríkisstjórnin fellur,
stjórn stjórnarandstöðuflokkanna
eða tveggja flokka stjórn með Sjálfstæðisflokki.
„Það er annars vegar að búa til
einhvern trúverðugan ríkisstjórnarvalkost án beggja stjórnarflokkanna, eða – ef menn hafa ekki kjark
og sjálfstraust í það – þá er ansi
hætt við því að hinn kosturinn yrði
að menn skráðu sig á biðlista eftir
því að vinna með Sjálfstæðisflokknum.“
Steingrímur segir stjórn stjórnarandstöðuflokkanna
augljósan
fyrsta kost. „Það þýðir ekki að ég sé
að útiloka samstarf við Sjálfstæðis-

Óskar Jónsson augnlæknir
hefurKD¿ð störf við
Augnlæknastöðina Sjónlag

flokkinn ef þær aðstæður koma upp
að óumflýjanlegt verði að taka það
til skoðunar.“
Landsfundur Vinstri grænna hélt
áfram í gær. Á fundinum var samþykkt ályktun undir yfirskriftinni
Frelsum ástina – höfnum klámi þar
sem fagnað var þeirri einörðu samstöðu sem myndaðist hérlendis
þegar erlendir klámframleiðendur
hugðust halda ráðstefnu hér í mars.
Í ályktuninni segir að samstaðan
sem myndaðist hafi verið yfir pólitíska flokkadrætti og bandalög hafin,
þjóðin hafi tekið undir með kvennahreyfingu undanfarinna alda og
mótmælt klámvæðingu af krafti.
„Rannsóknir
kynjafræðinga
hafa sýnt fram á sterkt samband
milli neyslu kláms og ofbeldis gagnvart konum og börnum. Í kjölfar
klámvæðingarinnar eru nauðg-anir

Tekið er á móti tímapöntunum alla virka daga
frá kl. 8:30-16:00 í síma 577 1001.
$OODUQiQDULXSSOêVLQJDUHUDè¿nna á vefsíðu Sjónlags www.sjonlag.is

Spöngin 39, 112 Reykjavík, s. 577 1001

Piltur og stúlka
tekin með hass
,®'2%',5-, Piltur og stúlka um

tvítugt voru handtekin í fyrradag
eftir að 710 grömm af hassi
fundust í fórum þeirra.
Parið var stöðvað við reglubundið eftirlit lögreglu á Öxnadalsheiði á leið sinni frá Reykjavík.
Fólkið hefur komið við sögu
lögreglu vegna fíkniefnaneyslu
og þótti því rétt að rannsaka bíl
þess. Efnin fundust í farangrinum.
Daníel Snorrason, lögreglufulltrúi á Akureyri, segir málið
meðal stærri fíkniefnafunda sem
hafa komið á borð lögreglunnar á
Akureyri. Ekki er enn vitað um
uppruna fíkniefnanna en rannsókn stendur yfir.
KDK

2EKTOR (¹SKËLA ¥SLANDS VIÈ BRAUTSKR¹NINGU Å G¾R

Fjölga þarf doktorsnemum
-%..4!-, Um þrjú hundruð nem-

Óskar er augnskurðlæknir með áherslu á sjónhimnusjúkdóma og
augasteinsaðgerðir. Hann sinnir einnig almennum augnlækningum.

orðnar grófari og hópnauðg-anir
alvarlegri, í fullu samræmi við
þróun klámvæðingarinnar,“ sagði
meðal annars í ályktuninni.
Í drögum að samþykktum sem
liggja fyrir fundinum og teknar
verða til umræðu í dag er meðal
annars lagt til að stjórnarskrárbinda jafnt hlutfall kynja á Alþingi
og í sveitarstjórnum, og að lögbinda
jöfn kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja.
Á fundinum voru Steingrímur og
Katrín Jakobsdóttir endurkjörin
sem formaður og varaformaður
flokksins, en engin mótframboð
komu fram gegn þeim. Þá var Sóley
Tómasdóttir kjörin ritari, en Drífa
Snædal lét af störfum. Guðrún
Ágústa Guðmundsdóttir var kjörin
gjaldkeri og voru þær Sóley báðar
sjálfkjörnar.
STIGUR FRETTABLADIDIS

,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI

endur við Háskóla Íslands voru
brautskráðir í gær. Þar af voru 96
manns að ljúka meistara- og viðbótarnámi.
Kristín Ingólfsdóttir rektor
lagði áherslu á mikilvægi þess að
fjölga útskrifuðum doktorsnemum
í ræðu sinni.
Atvinnulífið geri vaxandi kröfur um uppbyggingu doktorsnáms,
nauðsynlegt sé fyrir íslenskt samfélag að byggja hratt upp rannsóknartengt framhaldsnám til að
dragast ekki aftur úr öðrum Evrópuríkjum í mótun þekkingarsamfélags. Til að standast samkeppni
og mæta þörfum fyrirtækja sagði
Kristín ljóst að íslenskt samfélag
þyrfti á um hundrað nýjum doktorum að halda árlega.
Kristín sagði að lykillinn að því
að hægt yrði að fjölga doktorsnem-

um sé meðal annars falinn í nýundirrituðum
samningi
Háskóla
Íslands og menntamálaráðuneytis.
Samningurinn legði áherslu á eflingu starfsemi skólans, ekki síst
þegar kæmi að þeim greinum sem
tengjast íslenskri þjóðmenningu. Í
lok þessa árs yrðu sjö Rannsóknaog fræðasetur Háskóla Íslands á
landsbyggðinni, megin viðfangsefni þeirra væru til dæmis rannsóknir á sviði landmótunar, loftslagsbreytinga og sjávarlíffræði.
Með alþjóðlegu tengslaneti við
bestu háskóla í heimi hyggist
Háskóli Íslands tengja íslenskt
fræðastarf við alþjóðlega þekkingarstrauma til hagsbóta fyrir alla.
KDK
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STÓRSÝNING HJÁ
KIA UM HELGINA
FRUMSÝNUM KIA cee’d
MEÐ EINSTAKRI 7 ÁRA ÁBYRGÐ
Opið í dag sunnudag kl. 12–16

TILBOÐSDAGAR

Svo góður bíll að hann
er í sjö ára ábyrgð*

Frumsýnum um helgina með stolti fyrsta KIA bílinn
sem er framleiddur í Evrópu – KIA cee’d.
Framleiðendur KIA eru svo sannfærðir um gæði cee’d
að hann er í sjö ára ábyrgð, sem er besta bílaábyrgð í
Evrópu. Þetta er bíllinn sem endurspeglar af hverju KIA
er sá bílaframleiðandi sem er í hvað mestum vexti í
heiminum í dag. Flott hönnun, gæði og glæsileiki.

KIA cee´d verð frá 1.985.000 kr.

Nýr Kia

Responds to your life

*# '#$ )&*(#)'!+-#*$"*# '#$ )&*(#)'!+,)#& &%& +$!$
%%*')& +,& ,!&  & "#$  '$$ $!$"+#%#

K I A umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is

Valdir KIA Sportage og KIA
Picanto á sérstöku tilboðsverði
– ekki missa af þessu!

FULLBÚINN ALVÖRUJEPPI
KIA Sorento hefur slegið í gegn um
allan heim og ekki að ástæðulausu.
Líklega bestu jeppakaupin í dag.

EINN FYRIR ALLA!
Nýi fjölnotabíllinn KIA Carens rúmar
sjö manns og sameinar glæsilegt
útlit, endalausa notkunarmöguleika
og ótrúlegt verð.

EYÐSLUGRANNUR SPORTJEPPI
KIA Sportage er með nýrri og
byltingarkenndri 2ja lítra dísilvél sem
skilar 140 hestöflum. Vélin er einstaklega
umhverfisvæn, hljóðlát og eyðslugrönn.
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6ÁLARVANA SKIP

Á leið í land eftir hrakningar
3+)0 Loðnuskipið Antares frá
Vestmannaeyjum varð vélarvana
um hádegi í gær með þrettán
manna áhöfn um borð.
Skipið var um sex sjómílur
norður af Óðinsboða á Húnaflóa
og rak í átt að boðanum. Skip
Landhelgisgæslunnar voru ekki
nálæg og var kölluð út þyrla og
björgunaraðgerðir skipulagðar. Til
happs varð að áhöfn Antares náði
sambandi við togarann Frosta frá
Grenivík sem tók skipið í tog.
Skipin eru á leið til Þórshafnar og
tekur förin um tvo sólarhringa.
„Það er góð stemning um borð
þrátt fyrir allt, við vonumst samt
til þess að fara að ná inn sjónvarpi,“ segir Pétur Eyjólfsson, úr
áhöfn Antares.
KDK

3%-%.43+²,52.!2 *AFNVEL ER TALIÈ

AÈ GOSIÈ HAFI BYRJAÈ VEGNA ËG¾TILEGRA
JARÈGASBORANA
&2¡44!",!¨)¨!0

2EYNA AÈ STOPPA ELDGOS

Sementsboltar
ofan í eldfjall
).$«.%3¥! !0 Verkfræðingar vinna
nú að því að koma 1.500 steypuboltum ofan í virkan eldfjallagíg.
Hver bolti vegur 250 kg.
Fyrir níu mánuðum hóf gígurinn að spúa drullu yfir nærliggjandi olíuakra og þorp. 13.000
manns hafa flúið heimili sín og
margir af helstu vegum til næststærstu borgar Indónesíu, Surabaya, hafa lokast.
Boltarnir eiga að hindra flæði
drullunnar en margir hafa efast
um ágæti áætlunarinnar. Þrýstingurinn gæti fundið sér aðra leið
út og engin leið að spá fyrir um
hvar það yrði.
TG
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2¹ÈHERRA BREGST VIÈ ËHEIMILLI GJALDTÎKU VEGNA ENDURNÕJUNAR EINKANÒMERA

&ERNT HANDTEKIÈ ¹ !KUREYRI

Gjöldin líklega endurgreidd

Ungmenni grunuð um innbrot

.%94%.$!-, Sturla Böðvarsson

samgönguráðherra gerir engar
athugasemdir við álit umboðsmanns Alþingis þess efnis að
óheimilt hafi verið að innheimta
endurnýjunargjald vegna einkanúmera bifreiða.
„Ég tel álitið vera eðlilegt og
mun að sjálfsögðu bregðast við
því. Málið verður tekið upp og það
er nú þegar búið að skrifa bréf til
Umferðarstofu. Í því er henni falið
að framkvæma nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við athugasemdir umboðsmanns. Það felur
væntanlega í sér endurgreiðslur
til þeirra sem þegar hafa greitt
gjaldið.“

Hægt hefur verið að fá sérstök
einkanúmer á bifreiðar hér síðan
1996. Endurnýjunargjaldið átti að
greiðast á átta ára fresti og því
mun það hafa verið innheimt frá
árinu 2004. Sturla segir því ekki
um háar fjárhæðir að ræða og að
væntanleg endurgreiðsla muni ná
til tiltölulega fárra einstaklinga.
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu,
segir að sjálfsögðu verða farið að
tilmælum sem berist úr ráðuneytinu. „Okkur er ljúft og skylt að
fara eftir þeim breyttu reglum
sem ráðuneytið boðar. Það höfum
við gert hingað til og á því verður
engin breyting.“
ÖSJ

,®'2%',5-, Þrír piltar og ein

3452,! "®¨6!233/. SAMGÎNGUR¹È

HERRA GERIR ENGAR ATHUGASEMDIR VIÈ ¹LIT
UMBOÈSMANNS !LÖINGIS OG HEFUR ÖEGAR
BRUGÈIST VIÈ ÖVÅ

stúlka voru handtekin af lögreglunni á Akureyri í fyrrakvöld,
grunuð um innbrot í verslun í
Grenivík. Í fórum þeirra fannst
nokkuð af þýfi.
Fólkið er allt undir tvítugu og
tveir piltanna undir átján ára
aldri.
Að sögn lögreglu leikur grunur
á að þau kunni að tengjast fleiri
innbrotum. Tvö af ungmennunum
voru látin laus í gær en lögreglu
þótti ástæða til að halda tveimur
piltanna áfram. Þeir eru góðkunningjar lögreglunnar. Málið er í
rannsókn.
KDK

Framsókn réttir úr kútnum
Rúmlega helmingi fleiri segjast myndu kjósa Framsóknarflokkinn nú en í síðustu könnun Fréttablaðsins,
en myndi samt missa rúmlega helming af fylgi sínu frá síðustu kosningum. Frjálslyndir mælast nú minnstir og segjast rúm sex prósent myndu kjósa flokkinn. Samfylking dalar frá síðustu könnun.
Næstum jafnmargir segjast nú myndu kjósa
Samfylkingu og Vinstri græn, samkvæmt
nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins, um 24 prósent.
Samfylking mælist með örlítið
meira fylgi en Vinstri græn. 24 prósent segjast myndu kjósa flokkinn,
sem er tæpum fjórum prósentustigum minna en í könnun blaðsins
sem birt var 11. febrúar. Í síðustu
kosningum hlaut flokkurinn 30,9
prósent atkvæða og 20 þingmenn
kjörna, en þingmenn flokksins eru
nú nítján, fjórum fleiri en flokkurinn fengi kjörna nú samkvæmt
könnuninni. Vikmörk eru fjögur
prósentustig. Heldur fleiri konur
en karlar segjast myndu kjósa Samfylkingu, 25,9 prósent kvenna og
22,5 prósent karla. Þá er fylgi
flokksins aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni.
Fylgi Vinstri grænna mælist nú
23,5 prósent, sem er nánast sama
fylgi og flokkurinn mældist með í
síðustu könnun blaðsins. Vikmörk
reiknast fjögur prósentustig. Flokkurinn hlaut 8,8 prósent atkvæða í
kosningunum 2003 og fimm þingmenn kjörna. Þingmenn Vinstri
grænna myndu því fjölga um tíu,
yrði niðurstaða kosninga í samræmi við þessa könnun.
Heldur fleiri konur en karlar
styðja Vinstri græn, 26,4 prósent
kvenna en 21,2 prósent karla. Þá
eru heldur fleiri á höfuðborgarsvæðinu sem styðja flokkinn en
íbúar landsbyggðarinnar.
Fylgi við Framsóknarflokkinn
hefur rúmlega tvöfaldast frá síðustu könnun blaðsins og mælist nú
8,8 prósent. Fengi flokkurinn samkvæmt því fimm þingmenn kjörna.
Vikmörk reiknast 2,6 prósentustig.
Í síðustu kosningum hlaut flokkurinn 17,7 prósent atkvæða og tólf
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þingmenn kjörna, sjö fleiri en
Framsóknarflokkurinn fengi samkvæmt þessari könnun. Framsóknarþingmennirnir eru nú ellefu.
Lítill munur er á stuðningi við
Framsóknarflokkinn eftir kyni, en
nokkuð mikill eftir búsetu. Þannig
segjast 14,9 prósent íbúa utan höfuðborgarsvæðisins myndu kjósa
Framsóknarflokkinn, en 4,9 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Fylgi Frjálslynda flokksins
dalar enn frá síðustu könnun blaðsins og segjast nú 6,1 prósent myndu
kjósa flokkinn, í stað 7,3 prósenta.
Vikmörk mælast 2,2 prósentustig.
Samkvæmt því myndi flokkurinn
fá fjóra þingmenn kjörna, líkt og í
síðustu kosningum þegar Frjálslyndi flokkurinn hlaut 7,4 prósent
atkvæða. Það er einum þingmanni
færra en flokkurinn hefur nú.
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Nokkuð fleiri karlar en konur
segjast myndu kjósa Frjálslynda
flokkinn. 7,4 prósent karla og 4,6
prósent kvenna. Þá er staða flokksins aðeins sterkari á landsbyggðinni þar sem 6,9 prósent segjast
myndu kjósa flokkinn, en á höfuðborgarsvæðinu, þar sem 5,6 prósent styðja frjálslynda.
Fylgi
Sjálfstæðisflokksins
breytist ekki frá síðustu könnun
blaðsins. Nú segjast 36,9 prósent
myndu kjósa flokkinn og myndi
flokkurinn samkvæmt því fá 24
þingmenn kjörna. Vikmörk reiknast 4,5 prósentustig. Í síðustu kosningum hlaut flokkurinn 33,7 prósent atkvæða og 22 þingmenn
kjörna. Sjálfstæðismenn eru nú 23.
Heldur fleiri karlar en konur
styðja Sjálfstæðisflokkinn. 39,6
prósent karla segjast myndu kjósa
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flokkinn, en 33,5 prósent kvenna.
Þá er stuðningur við flokkinn heldur meiri á höfuðborgarsvæðinu,
39,7 prósent, en á landsbyggðinni.
32,6 prósent.
Samanlagt fylgi við ríkisstjórnarflokkana tvo er nú 45,7 prósent
og fengju flokkarnir samanlagt 29
þingmenn kjörna.
Hringt var í 800 kjósendur laugardaginn 24. febrúar og skiptust
svarendur jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt
var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til þingkosninga nú?
Alls 55,3 prósent aðspurðra tóku
afstöðu til spurningarinnar. 33,8
prósent sögðust óákveðin. 5,1 prósent sögðust ekki ætla að kjósa eða
skila auðu og 5,9 prósent neituðu að
gefa upp svar sitt.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

OKKAR ENDURGREIÐSLA
FER BEINT Í FERÐASJÓÐINN

VIÐSKIPTAVINIR GLITNIS FÁ TUGMILLJÓNA ENDURGREIÐSLU
Árlega verðlaunar Glitnir skilvísa viðskiptavini með því að endurgreiða allt að 6% af vaxtagreiðslum skuldabréfa*. Þessa dagana fá viðskiptavinir endurgreiðslu inn á reikninga sína,
en þær nema samtals tugum milljóna króna.

Dæmi um endurgreiðslu:
Viðskiptavinur með 9,3 milljóna erlent húsnæðislán fær 47.954 kr. endurgreiddar
Þú getur líka komist í hóp viðskiptavina sem fá endurgreitt. Kynntu þér Vildarþjónustu
Glitnis á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða Þjónustuveri í síma 440 4000.

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN ER OKKAR VERKEFNI
* gildir ekki um verðtryggð húsnæðislán með föstum vöxtum

+*®2+!33)..

-ILDI AÈ EKKI FËR VERR ÖEGAR HRAÈLEST FËR ÒT AF TEINUM ¹ .ORÈUR %NGLANDI

!ÈGERÈA¹¾TLUNAR ÖÎRF

Einn lést og fimm slösuðust

Kjör kennara
verði athuguð

%.',!.$ !0, Kraftaverki þykir lík-

Ætlar þú að kjósa í alþingiskosningunum í vor?
*¹
.EI
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Eiga samkeppnisyfirvöld að
rannsaka Reiknistofu bankanna?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

ast að ekki hafi farið verr þegar
hraðlest fór af sporinu á NorðurEnglandi í gær. Einn farþegi lést
og fimm slösuðust alvarlega.
Lestin, sem var á leið til Glasgow í Skotlandi, fór út af á um 150
km hraða, að öllum líkindum
vegna bilaðs skiptibúnaðar á lestarteinunum. Mikil rigning var og
áttu
björgunarsveitarmenn
í
nokkrum vandræðum með að
komast að slysstað vegna aurbleytu. Þegar þeir loksins komust
á slysstað voru bændur á svæðinu
þegar teknir að hlúa að slösuðum.
Lestin er í eigu Virgin og sagði
eigandi félagsins, Sir Richard

 3,9334!¨ (J¹LPARSVEITARMENN OG LÎGREGLA ÖAR SEM LEST FËR ÒT AF N¾RRI B¾NUM
,AMBRIGG ¹ .ORÈUR %NGLANDI  KÅLËMETRA NORÈVESTUR AF ,UNDÒNUM &2¡44!",!)¨)¨!0

Branson, að þakka mætti nýrri og
sterkbyggðri lestinni, sem og

snarræði lestarstjórans, að ekki
fór verr.
TG

+*!2!-, Skólamálanefnd
Sambands íslenskra sveitarfélaga
hvetur Launanefnd sveitarfélaga
og Kennarasamband Íslands til að
hefja undirbúningsvinnu og
samstarf í kjaraviðræðum.
Nefndin telur að drög að aðgerðaráætlun frá fulltrúum kennara og
sveitarfélaga skapi mun meiri
líkur á að sátt náist um kjör og
skólastarf.
Drögin fela meðal annars í sér
að teknar verða saman nákvæmar
upplýsingar um kjör kennara.
Upplýsingarnar verða því næst
bornar saman við tekjur sambærilegra stétta og gildandi kjarasamningur kennara metinn út frá því. KDK

Íslensku bankarnir
fá hæstu einkunn
342!5-36¥+ &ÁLAG VÁLSTJËRA OG M¹LM

T¾KNIMANNA LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ ¹LVERIÈ
Å 3TRAUMSVÅK VERÈI ST¾KKAÈ ÖEGAR EFNA
HAGSLEGUR STÎÈUGLEIKI N¾ST

6ÁLSTJËRAR OG T¾KNIMENN

Vilja stækka álverið í Straumsvík
,6%2 Félag vélstjóra og málm-

tæknimanna leggur áherslu á að
álver Alcan í Straumsvík verði
stækkað. Þetta kom fram í
ályktun fundar félagsins sem
haldinn var í gær.
Í ályktun fundarmanna var
bent á að eftirspurn eftir áli væri
mikil og að hér á landi sé hægt að
framleiða það með umhverfisvænni hætti en annars staðar í
heiminum. Í ályktuninni kemur
einnig fram að við stækkun
myndu fjölmörg störf skapast og
tekjur Hafnarfjarðar myndu
aukast verulega. Minnt var á að
mikilvægt sé að ekki verði hafist
handa við stækkun fyrr en
efnahagslegur stöðugleiki næðist
á landinu.
KDK

Langtímaskuldbindingar viðskiptabankanna bera nú hæstu einkunn í fyrsta
skipti. Moody´s telur styrkleikamerki að vera í landi þar sem Seðlabankinn er
með sömu mynt. Stórir norrænir bankar lækka í mati á fjárhagslegum styrk.
6)¨3+)04) Alþjóðlega matsfyrirtæk-

ið Moody´s hefur hækkað langtímalánshæfiseinkunn allra íslensku viðskiptabankanna í Aaa úr
A1 eða A2. Þetta er hæsta einkunn
Moody´s fyrir langtímaskuldbindingar.
Skammtímaeinkunn íslensku
bankanna (P-1) stendur óbreytt.
Bankarnir bera því sömu einkunn og fimm aðrir norrænir
bankar, þar á meðal Nordea,
stærsta fjármálafyrirtæki Norðurlanda, og Danske Bank. Athygli
vekur að stóru sænsku bankarnir,
SEB, Svenska Handelsbanken og
Swedbank, eru færðir niður á við
og bera því lægri einkunn en Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing
þessa stundina.
„Það er eftirtektarvert hvað
Moody´s
metur
langtímabréf
íslensku bankanna hátt í alþjóðlegum samanburði, þ.e. í hæsta
flokki,“ segir Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans. „Í
tilviki Landsbankans er lánshæfismatið á okkar langtímaskuldbindingum að hækka um fimm flokka

%,$)3¶/23+52 «LÁTTUPRËF AUÈVELDA
SKIPULAGNINGU ¹ ELDI

.ÕR BÒNAÈUR HANNAÈUR

Nemur kynþroska fiska
(2%)¨!2 -2 3)'52¨33/. (!,,$«2 +2)34*.33/.

úr A2 í Aaa.“ Hækkunin skýrist
meðal annars af breyttri aðferðafræði
matsfyrirtækisins.
Það
kemur nú bönkunum til góða
hversu mikilvægir þeir eru í
íslensku efnahagskerfi í heild sinni
og hvaða þýðingu þeir hafa í
greiðslumiðlunarkerfi
landsins.
Moody´s lítur meðal annars á það
sem styrk fyrir íslensku bankana
að þeir skuli vera staðsettir í ríki
þar sem seðlabanki fari með prentunarvald, það er eigin mynt.
Varðandi Landsbankann er
Moody´s að breyta horfum varðandi mat á fjárhagslegum styrk úr
neikvæðum í stöðugan sem er mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess að
mat á fjárhagslegum styrk nokk-
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urra stærri norrænna banka, til
dæmis Danske Bank, SEB og
Svenska Handelsbanken, lækkar
við þessa breytingu nú. Halldór
telur að þetta sé jákvætt mat á
þeim margvíslegu aðgerðum sem
bankinn réðist í á síðasta ári með
því að minnka markaðsáhættu og
styrkja fjármögnun bankans með
stóraukinni töku alþjóðlegra innlána.
Bjarni Ármannsson, forstjóri
Glitnis, segir tíðindin ánægjuleg
og til þess fallin að bankarnir nái
til breiðari kaupendahóps á skuldabréfum sínum en nú sé heimilt að
kaupa slík bréf. „Þetta mun líklega
leiða til eitthvað betri kjara. Það er
jafnframt ljóst að breytingin er
ekki vegna breytinga á bankanum
heldur er um að ræða breytingu á
aðferðafræði Moody‘s. Glitnir er
sá sami í dag og bankinn var á
föstudag.“
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, tekur í sama
streng og segir tíðindin ánægjuleg. „Enda þótt of snemmt sé að
segja til um áhrifin þá ætti þetta
að styðja við reksturinn til framtíðar.“ Hann segir þróun á álagi
skuldabréfa bankanna hafa verið
jákvæða að undanförnu og býst
við að nýtt mat muni hafa enn
jákvæðari áhrif.

Å EIGU +AUPÖINGS
!AA ER H¾STA EINKUNN OG !A SÒ L¾GSTA Å TÎFLUNNI

EGGERT FRETTABLADIDIS
HAFLIDI FRETTABLADIDIS

&)3+%,$) Búnaður sem segir til um

hvort eldisþorskur er kynþroska
hefur verið hannaður að undirlagi
Matvælarannsókna Íslands,
MATÍS, í samvinnu við samstarfsaðila.
Búnaðurinn einfaldar umsjón
með eldisfiski og stuðlar að
hagræðingu. Þorleifur Ágústsson,
verkefnastjóri hjá Matís, segir að
verkefnið snúist um þorskeldi en
einnig sé hægt að yfirfæra þessa
aðferð yfir á laxeldi. Búnaðurinn er
talinn leiða til einföldunar eldis. DDV

3T¾RSTI ELDSVOÈI ,ETTLANDS

Upptök rakin
til háaloftsins
,%44,!.$ !0 Ólögleg notkun á

háalofti heimilis fyrir fatlaða er
talin ástæða stærsta eldsvoða í
sögu Lettlands. Tuttugu og fimm
urðu eldinum að bráð.
Húsið stóðst opinbera skoðun á
síðasta ári en þá stóð háaloftið
tómt. Síðan þá virðist rýmið hafa
verið tekið í notkun án þess að
viðeigandi ráðstafanir hafi verið
gerðar.
Miklir kuldar hafa verið í
Lettlandi og líklegt þykir að
kviknað hafi í út frá hitablásara á
háaloftinu. Sígarettuglóð þykir
einnig líkleg orsök en vistmenn
voru tregir til að fara út að reykja
vegna kuldans.
TG

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN BOÈAR STEFNU 3AMFYLKINGARINNAR Å JAFNRÁTTISM¹LUM KYNJANNA

Segir vinnutímann of langan
34*«2.-, Samfylkingin mun beita sér fyrir því að

loknum kosningum að viðræður verði hafnar á milli
aðila vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins um að stytta
virka vinnutíma í áföngum og auðvelda þannig vinnandi fólki að samræma atvinnuþátttöku og fjölskylduábyrgð. Þetta var meðal þess sem fram kom í ræðu
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, formanns flokksins, á ársþingi kvennahreyfingar Samfylkingarinnar
í gær, sem bar yfirskriftina Konur í baráttuhug.
„Mæður sem eru plagaðar af þreytu, streitu og
samviskubiti eru ekki það sem börnin okkar þurfa,“
sagði hún.
Ingibjörg sagði Samfylkinguna ætla að samþætta
jafnréttissjónarmið allri stefnumótun stjórnvalda,
og að skýr vilji í æðstu stjórn ríkisins, forsætisráðuneytinu, sé forsenda þess að það verði að veruleika.
Þá sagði hún flokkinn ætla að endurskoða refsilöggjöfina að því er lýtur að kynbundnu ofbeldi, svo sem
kynferðislegu ofbeldi, vændi og heimilisofbeldi, í
þeim tilgangi að veita brotaþola viðunandi vernd.
Flokkurinn hyggst einnig setja sér skýr mælanleg

).')"*®2' 3«,2². '¥3,!$«44)2 &ORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR

HÁLT R¾ÈU ¹ ¹RSÖINGI KVENNAHREYFINGAR FLOKKS SÅNS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

markmið um árangurinn sem hann vill sjá, og stefnir
á að minnka óútskýrðan kynbundinn launamun hjá
ríkinu um helming á fjórum árum. Þá ætlar Samfylkingin að sjá til þess að til staðar sé fjármagn til að
sinna málaflokknum.
SH
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4RÒVERÈUGLEIKI DËMSTËLA

Gagnrýni hrakin
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

Ú

rlausnir dómstóla geta oft verið tilefni lögfræðilegrar
rökræðu og svo ber við að þær leiða til fræðilegrar
gagnrýni. Hitt er mjög sjaldgæft að trúverðugleiki
dómstólanna eða traustið á réttlátri málsmeðferð sé
dregið í efa í opinberri umræðu.
Um skipan dómara eru stundum skiptar skoðanir. Á hinn bóginn
er afar sjaldgæft að þær valdi alvarlegum deilum í þjóðfélagsumræðunni. Það hefur þó gerst í tengslum við skipun tveggja þeirra
níu dómara sem nú sitja í Hæstarétti. Afleiðingin af þeirri fyrri
varð sú að dómsmálaráðherra hefur síðan orðið að víkja sæti við
skipun dómara í réttinn.
Dómstólarnir hafa stjórnskipulega stöðu sem ein af þremur greinum ríkisvaldsins ásamt með löggjafarvaldinu og framkvæmdavaldinu. Sérstaða dómara felst öðru fremur í sjálfstæði
þeirra. Þeir eru óháðir öðrum valdastofnunum. Á dómurum hvílir sú stjórnarskrárbundna skuldbinding að dæma aðeins eftir
lögum.
Geti menn með rökum sýnt fram á að dómsúrlausnir ráðist af
öðrum sjónarmiðum en fram koma í lögum og túlkun á þeim eftir
viðurkenndum fræðilegum aðferðum hefur stjórnarskrárvarinn
réttur almennings til réttlátrar málsmeðferðar brostið. Ásakanir
þar um eru því eðli máls samkvæmt mjög alvarlegar.
Ákærur réttvísinnar á hendur ábyrgðarmönnum fyrirtækisins
Baugs hafa verið uppspretta mikilla umræðna bæði lögfræðilegra
og pólitískra. Þær hafa orðið flóknari fyrir þá sök að deilur þáverandi forsætisráðherra við fyrirtækið í aðdraganda málaferlanna
hafa með réttu eða röngu orðið að einhvers konar baksviði þeirra.
Í tengslum við þessi málaferli hafa í vetur tvívegis komið fram
ásakanir um að dómstólar hafi við meðferð málsins brotið ákvæði
stjórnarskrárinnar og dæmt á öðrum forsendum en lögunum
einum. Eðlilegt er að gagnrýni af þessu tagi fái athygli enda verða
menn að vera fullvissir um að hún byggist ekki á rökum áður en
hún er að engu höfð.
Í fyrra skiptið var það þáverandi aðstoðaryfirlögregluþjónn
sem bar slíkar sakir á dómstólana. Þau ummæli urðu tilefni
umræðna á Alþingi. Í þeim lýsti dómsmálaráðherra mjög skýrt
og afdráttarlaust yfir fullu trausti á dómstólunum og ómerkti þar
með ummæli og röksemdir undirmanns síns. Þær hafa enda ekki
komið við sögu síðan.
Síðara tilvikið kom upp í liðinni viku þegar dómarar, verjendur
og fjölmiðlar fengu nafnlaust bréf með mjög grófum aðdróttunum
um stjórnarskrárbrot eins héraðsdómara og allra dómara Hæstaréttar nema þeirra tveggja sem mestar deilur stóðu um þegar þeir
voru skipaðir. Hinn ókunni höfundur gefur til kynna að hann hafi
innanbúðar þekkingu úr dómstólunum á málavöxtum. Það getur
hins vegar verið gert til að varpa grunsemdum á saklausa menn.
Settur ríkissaksóknari tók málið föstum tökum. Vegna sjálfstæðrar og óháðrar stöðu sinnar eru fáir betur til þess fallnir en
einmitt hann að kveða upp úr um gildi slíkrar ádeilu. Hann mat
gagnrýni bréfsins órökstudda og tilhæfulausa.
Settur ríkissaksóknari hefur því hrakið þessar ásakanir með
ekki minni þunga en dómsmálaráðherra gerði við þær fyrri. Trúverðugleiki dómstólanna hefur því sýnilega ekki beðið hnekki.
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«GEÈFELLD HËTUN

3TOLTUR AF "AKKAVÎR

&RIÈRIK * !RNGRÅMSSON FRAMKV¾MDA
STJËRI ,ANDSSAMBANDS ÅSLENSKRA
ÒTVEGSMANNA ER ËSPAR ¹ STËRU ORÈIN
Å NÕJUM PISTLI Å &ISKIFRÁTTUM ÖAR SEM
HANN SENDIR EIGENDUM OG FORSVARS
MÎNNUM "AKKAVARAR OG %XISTA TËNINN
4ILEFNIÈ ERU YFIRLÕSINGAR %RLENDS (JALTA
SONAR OG ,ÕÈS 'UÈMUNDSSONAR UM
HVALVEIÈAR EN ¹ NÕLEGU 6IÈSKIPTAÖINGI
FUNDU ÖEIR VEIÈUNUM ALLT TIL FOR
¹TTU ENDA FYLGDI ÖEIM NEIKV¾È
ÅMYND SEM SKAÈAÈI HAGSMUNI
ÒTR¹SARFYRIRT¾KJANNA &RIÈRIK
TÒLKAR ORÈ ÖEIRRA SEM HËTUN
UM AÈ STÎÈVI STJËRNVÎLD
EKKI LÎGM¾TAR HVALVEIÈAR
FARI FYRIRT¾KIN ÒR LANDI
3EGIR HANN Ö¹ HËTUN
ËGEÈFELLDA

3J¹LFUR KVEÈST &RIÈRIK STOLTUR AF GL¾SI
LEGUM ¹RANGRI "AKKAVARARBR¾ÈRA Å
VIÈSKIPTUM Å ÒTLÎNDUM OG ÖAÈ ÖË
AÈ SALMONELLA HAFI FUNDIST Å VÎRUM
FYRIRT¾KISINS 6ONAR HANN UM LEIÈ
AÈ FRÁTTAFLUTNINGUR TUGA ALÖJËÈLEGRA
FRÁTTASTOFA AF SALMONELLUM¹LINU
VERÈI EKKI TIL ÖESS AÈ ÅMYND ¥SLANDS
BÅÈI MIKINN HNEKKI ÖË VITAÈ SÁ AÈ
SALMONELLAN HAFI EKKI VERIÈ
Å ÅSLENSKU HR¹EFNI

"JÎRN ORÈINN
HRESS
4VEGGJA VIKNA
SJÒKRAHÒSSDVÎL
"JÎRNS "JARNASON
AR DËMSM¹LA
R¹ÈHERRA

LAUK ¹ ÖRIÈJUDAG  VEF SÅNUM SEGIST
HANN HAFA VERIÈ ÒTSKRIFAÈUR GEGN ÖVÅ
AÈ FARA SÁR H¾GT Å FYRSTU OG TEKUR FRAM
AÈ HANN ¾TLI AÈ HLÅTA ÖEIM R¹ÈUM
6¾NTANLEGA ERU ÖAÈ VIÈBRIGÈI FYRIR
"JÎRN ENDA ER DUGNAÈUR HANS
ANN¹LAÈUR OG VINNUDAG
URINN JAFNAN LANGUR ,JËST
ER HINS VEGAR AÈ ENGIN
SÁRSTÎK RË ER YFIR HUGSUN
UM "JÎRNS ÖEGAR KEMUR
AÈ PËLITÅKINNI OG HEFUR
HANN SÅÈUSTU DAGA
SKRIFAÈ EITRAÈA
PISTLA ÖAR SEM
«LAFUR 2AGNAR
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN
OG 3TEINGRÅMUR *
F¹ TIL TEVATNSINS
BJORN FRETTABLADIDIS

Vinstri stjórn á leiðinni?
Þ

að er vinsælt að halda því fram
í aðdraganda kosninga að þær
muni fyrst og síðast snúast um
eitthvert eitt mál, eitthvert eitt
atriði sem öllu skiptir. Auðvitað
hafa komið upp slík mál sem hafa
yfirgnæft öll önnur í kosningum,
en að öllu jöfnu er það svo að
kjósendur taka afstöðu til fjölmargra mikilvægra mála. Sjaldan
er kosið bara um eitthvert eitt mál.
Þess vegna eiga flokkar sem
stofnaðir eru um eitt baráttumál
frekar á brattann að sækja, það er
svo margt sem þarf að koma til
þannig að samfélagið okkar sé
lífvænlegt.
Í kosningunum í vor verður hart
tekist á, eins og vanalega. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í
forystu í ríkisstjórn og hann hefur
því haft mótandi áhrif á þær
breytingar sem orðið hafa á
íslensku samfélagi undanfarin ár.
Það verður því kosið um þann
árangur sem ríkisstjórnin hefur
náð allt frá árinu 1995.
Samfélagið sem við búum í
hefur tekið stakkaskiptum
undanfarinn áratug. Skattar á
einstaklinga og fyrirtæki hafa
lækkað, ríkissjóður stendur sterkt
og allar erlendar samanburðarrannsóknir sýna að Ísland er í hópi
þeirra ríkja sem standa fremst á
þeim sviðum sem eftirsóknarverð
þykja. Atvinnulífið okkar hefur
aldrei blómstrað eins og um þessar
mundir. Við höfum komist frá
einhæfu hagkerfi þar sem
sjávarútvegurinn var í fyrirrúmi,
yfir í þjónustu- og tæknihagkerfi
sem byggir á frumkvæði, útrás,
menntun, vísindum og rannsóknum. Það eru ekki mörg ár síðan eini
raunhæfi möguleiki ungra
Íslendinga á því að fá að spreyta
sig á alþjóðamörkuðum var í
gegnum Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna eða SÍF. Nú blasa
tækifærin við hvert sem litið er,
möguleikarnir eru nánast óendalegir. Það sem meira er, afraksturinn vex með degi hverjum.
Kaupmáttur launa hefur aukist
jafnt og þétt allt frá 1995 og er nú
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¥ $!' \ +OSNINGARNAR Å VOR
svo komið að vart verður fundinn í
sögu þjóðarinnar annar eins
framfaratími.
Þessi velmegun er ekki
velmegun fárra heldur hefur hún
þvert á móti dreifst til allrar
þjóðarinnar. Stefán Ólafsson og
Þorvaldur Gylfason hafa reynt að
rökstyðja þá niðurstöðu að hér á
Íslandi hafi orðið til eitt mesta
ójafnaðarland Evrópu. Nú er komið
í ljós að ekki stendur steinn yfir
steini í samanburðarfræðum
þeirra félaga og heldur dapurlegt
að fylgjast með þeim reyna að
krafsa sig út úr eigin reiknikúnstum. Hagstofa Íslands birti nýverið
niðurstöður úr samræmdri
lífskjararannsókn Evrópusambandsins. Það er mjög áhugavert
að bera saman gífuryrði þeirra
Stefáns og Þorvalds við þær
niðurstöður sem fást í þessum
alþjóðlega samanburði. Af 31
Evrópuþjóð árið 2004 var ein þjóð
með lægra lágtekjuhlutfall en
Íslendingar, tvær með sama
hlutfall en 27 þjóðir voru með
hærra lágtekjuhlutfall. Þrjár
Evrópuþjóðir voru árið 2004 með
lægri Gini-stuðul en Íslendingar en
27 þjóðir með hærri stuðul.
Ginistuðullinn mælir eins og frægt
er tekjudreifingu og eftir því sem
hann er lægri því jafnari er
dreifingin. Þessar niðurstöður sýna
ekki að hér sé engin fátækt, þær
sýna ekki að allir hafi það gott hér
á Íslandi. En þær sýna það að við
erum á réttri leið og að fullyrðingar um ameríkanseringu íslensks
samfélags eru fullkomlega úr
lausu lofti gripnar.
Tekjuskiptingin skiptir auðvitað

miklu máli, en ekki öllu. Það er ekki
síður mikilvægt að tryggja að það
séu tækifæri fyrir alla til að taka
þátt í samfélaginu og sem flestir
geti fundið kröftum sínum viðnám.
Lágir skattar og einstaklingsfrelsi
eru lykill að samfélagi sem býður
upp á fjölbreytt tækifæri. Fleira
kemur þó til. Fjárfestingar í
menntun eru grundvöllur nútímahagkerfis og möguleikar þjóða til
að standast samkeppni í alþjóðavæddum heimi eru háðir því
hversu vel tekst til að byggja upp
menntakerfin. Framlög til menntamála hafa aukist jafnt og þétt og
Ísland er nú sú þjóð OECD sem ver
mestum hluta þjóðartekna sinna til
menntamála. Það kemur því ekki á
óvart að hjá engri annarri þjóð í
OECD starfa hlutfallslega jafn
margir við vísindarannsóknir eins
og hér á landi. Sennilega er þó besti
mælikvarðinn á því hversu
gríðarlega samfélagið okkar hefur
breyst fólgin í fjölgun háskólanema. Árið 1995, þegar ríkisstjórnin tók við, stunduðu um 7.500
manns nám við háskólann. Rúmum
áratug síðar, það er árið 2006 voru
nemendur í háskólanámi á Íslandi
um 16.500 – fjöldi þeirri hafði
ríflega tvöfaldast. Við þessar tölur
bætast síðan þeir sem stunda nám
erlendis og eins þeir sem stunduðu
nám í sérskólum sem nú eru taldir
á háskólastigi. Ísland er því
vísinda- og tæknisamfélag í
fremstu röð og fullyrðingar
stjórnarandstöðunnar um annað
marklausar.
Í ljósi yfirlýsinga forystumanna
Kaffibandalagsins eru atkvæði
greidd þeirra flokkum atkvæði
greidd með vinstri stjórn, atkvæði
greidd Samfylkingunni eru til
dæmis vinstristjórnaratkvæði.
Kosningarnar í vor munu því
snúast um áframhaldandi forystu
Sjálfstæðisflokkins eða hvort hér
komist til valda vinstri stjórn af
gamla skólanum sem að öllum
líkindum mun að hluta til verða
skipuð sömu ráðherrum og voru í
vinstri stjórninni 1988 til 1991. Slík
ríkisstjórn væri tímaskekkja.

Sigur samstöðunnar
mótakvenna? Og af hverju völdu þeir
Ísland? Á vef þeirra kom fram hvernig
hægt væri að kaupa vændi í Reykjavík
(sem ætti að rannsaka) og þar var sagt að
næturlífið í Reykjavík væri einkar girnilla síðustu viku geisuðu miklar umræðlegt. Því miður er markaðssetning á
ur um klámkaupstefnu þar sem andúð
Reykjavík sem borg hinna villtu nótta og
almennings á að Reykjavík yrði vettvanglausgyrtu kvenna að skila sér með þessum
ur slíkra viðskipta kom berlega í ljós. Það
ógeðfellda hætti.
var siðferðilegur sigur að hætt skyldi við
Það var stjórn Bændasamtakanna sem
hana. Fólk í ferðabransanum hefur gagnhjó á hnútinn og eiga þau sem þar sitja
rýnt að fólk fái ekki að koma hingað í
+2)34¥.
hrós skilið. Hóteleigendur völdu að fórna
skemmtiferð og sorinn í netheimum hefur
34'%)23$«44)2
minni hagsmunum fyrir meiri. Það er
verið ótrúlegur. Það er eins og tilgangurHótel Sögu í hag að fá ekki á sig stimpil sem kláminn sé gleymdur. Í fyrsta viðtalinu sem haft var við
hótel, það hefði getað orðið dýrt spaug. Hótel sem
skipuleggjendur kom berlega í ljós að hér átti að
sýna klám eru víða komin á bannlista. Klámvæðing
taka klámmyndir og að um kaupstefnu væri að
er hluti af kynbundnu ofbeldi, nátengd vændi og
ræða. Framleiðendur kláms ætluðu að kynna efni
mansali. Klám hlutgerir konur (og karla), viðheldur
sitt og gera samninga. Það mátti sjá á myndum á vef
staðalímyndum, það byggist á valdamisvægi þar
þeirra hvað fram fór á síðustu kaupstefnu í Austursem konur eru oftast í hlutverki þess sem er notaðríki. Klámefni á borðum og svo voru konur myndaður og hlýðir í undirgefni. Það er til sóma að hafa
ar kviknaktar liggjandi í snjónum í kynferðislegum
sýnt klámframleiðendum að þeir séu óvelkomnir á
athöfnum. Tenglar á vefnum voru fullir af hörðu
Íslandi. Þetta var skref en það þarf að stíga fleiri.
klámi. Aðstandendur voru hins vegar fljótir að
hreinsa út þegar þeim bárust fregnir af viðbrögðum
Höfundur er forstöðumaður Rannsóknastofu í
á Íslandi. Ferðin varð að skemmtiferð. Og hver
kvenna- og kynjafræðum.
skyldi hafa upplýst þá og gefið þeim netföng Stíga-
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„Köld slóð er
afbragðs
sakamálasaga“
JVJ / topp5.is

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum
20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi
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„Þótt við hverfum frá verða
Bítlarnir alltaf til.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Kommúnistaávarpið kemur út á prenti

 &EBRÒARBYLTING BRAUST ÒT Å

2ÒSSLANDI ÖEGAR HERMENN
BEINDU VOPNUNUM AÈ
YFIRBOÈURUM SÅNUM EFTIR
AÈ HAFA VERIÈ SKIPAÈ AÈ
SKJËTA ¹ HËP MËTM¾L
ENDA SEM KRAFÈIST ÖESS AÈ
GETA BRAUÈF¾TT FJÎLSKYLDUR
SÅNAR
 .IKÅTA +RÒSTSJOV LEIÈTOGI
3OVÁTRÅKJANNA HELDUR Å
-OSKVU AFHJÒPUNARR¾ÈU
UM 3TALÅN VIÈ UPPHAF
ÖINGS KOMMÒNISTAFLOKKS
INS 2¾ÈAN ER TALIN MARKA
UPPHAF FR¹HVARFS FR¹ STALÅN
ISMA Å 3OVÁTRÅKJUNUM
 "ANDARÅSKA SÎNGKONAN
%LLA &ITZGERALD HELDUR
TËNLEIKA Å 2EYKJAVÅK
 2AGNHILDUR (ELGADËTTIR
KOSIN FORSETI .ORÈURLANDA
R¹ÈS FYRST KVENNA

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  KOM +OMMÒN
2EPUBLICAN RIÈ  KOMU ÒT ÖRJ¹R
ISTA¹VARPIÈ FYRST ÒT ¹ PRENTI EN ÖAÈ VAR
ÖÕÈINGAR Å !MERÅKU (ÁR ¹ LANDI KOM
SENT TIL ,ONDON TIL PRENTUNAR NOKKRUM
+OMMÒNISTA¹VARPIÈ FYRST ÒT ¹RIÈ 
VIKUM ¹ÈUR EN FEBRÒARBYLTINGIN BRAUST
¥ ÒTG¹FU +OMMÒNISTA¹VARPSINS SEM
ÒT Å &RAKKLANDI HRIFA RITSINS VAR ÖË
ÒT KOM Å ,ONDON ¹RIÈ  EFTIR FR¹FALL
ÖEGAR FARIÈ AÈ G¾TA ENDA HAFÈI ÖAÈ
-ARX SKRIFAR %NGELS FORM¹LA OG ¹RÁTTAR
FENGIÈ NOKKRA DREIFINGU Å HANDRITI
GRUNDVALLARATRIÈI ¹VARPSINS b!È EFNISLEG
¥ NËVEMBER  VAR ¹KVEÈIÈ AÈ +ARL
FRAMLEIÈSLA HVERS TÅMABILS OG STÁTTA
-ARX OG &RIEDRICH %NGELS T¾KJU AÈ
SKIPTINGIN SEM UPP AF HENNI HLÕTUR AÈ
SÁR AÈ bSEMJA TIL BIRTINGAR FYRIR ÎLLUM
SPRETTA SÁU UNDIRSTAÈA STJËRNARSKIPU
ALMENNINGI FLOKKSYFIRLÕSINGUm SEM GERÈI
LAGSINS OG ANDLEGA LÅFSINSm (ANN SEGIR
GREIN FYRIR SKOÈUNUM OG STEFNUSKR¹
-ARX EINAN HAFA LEITT ÖENNAN SANN
+!2, -!28
+OMMÒNISTASAMBANDSINS EN ÖAÈ VAR
LEIKA Å LJËS OG STÁTTABAR¹TTUNA KOMNA
LEYNILEGT ALÖJËÈASAMBAND VERKAMANNA
¹ ÖAÈ STIG bAÈ UNDIROKAÈA STÁTTIN
¹ ÖEIM TÅMA
ÎREIGALÕÈURINN GETI EKKI LOSAÈ SIG UNDAN OKI
VARPIÈ VAR TIL AÈ BYRJA MEÈ GEFIÈ ÒT ¹ ÖÕSKU Å
YFIRSTÁTTARINNAR BORGARASTÁTTARINNAR ¹N ÖESS AÈ
TËLF MISMUNANDI ÒTG¹FUM Å ¶ÕSKALANDI %NGLANDI
LEYSA ALLT MANNKYNIÈ ÒR L¾ÈINGI KÒGUNARINNAR OG
OG !MERÅKU ¶AÈ KOM SVO ÒT ¹ FRÎNSKU RÁTT FYRIR
STÁTTABAR¹TTUNNARm %FTIR FR¹FALL -ARX SAGÈI %NGELS
JÒNÅUPPREISNINA  OG ¹RIÈ  Å ENSKRI
ÒTILOKAÈ AÈ GERA FREKARI BREYTINGAR EÈA VIÈB¾TUR
ÖÕÈINGU EFTIR (ELEN -AC&ARLANE Å TÅMARITINU 2ED VIÈ +OMMÒNISTA¹VARPIÈ
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9NGSTI KLERKUR LANDSINS
6!2 ®2. 3TJËRNAR STJËRNM¹LAÖ¾TTINUM +ORTER FYRIR KOSNINGAR SEM

HEFUR GÎNGU SÅNA STRAX ¹ EFTIR H¹DEGISFRÁTTUM Å DAG

Ævar snýr aftur
Útvarpsmaðurinn og glæpasagnahöfundurinn
Ævar
Örn Jósepsson snýr aftur á
Rás 2 í dag og sest fyrir
framan hljóðnemann. Ævar
verður að venju með puttana á púlsinum og hyggst
kryfja aðdraganda alþingiskosninga með sínum hætti í
þættinum Korter fyrir kosningar strax á eftir hádegisfréttum. Ævar ætlar að fá
til sín góða gesti sem ræða
um helstu áherslur og átakalínur flokkanna og stjórnmál almennt. Í þættinum
verður rökrætt og rifist um
öll helstu kosningamálin,

þau kapprædd og krufin til
mergjar af frambjóðendum
sem og fróðleiksfólki á sviði
stjórnmálanna úr öllum
stéttum þjóðfélagsins.
Ævar hyggst ekki láta
þar staðar numið heldur
ætlar hann að etja saman
fjölmiðlungum úr öllum
áttum í Spurningakeppni
fjölmiðlanna sem hefur
göngu sína á skírdag. Ævar
hefur stjórnað þættinum
um árabil við miklar vinsældir og greinilegt að ekkert lát er á vinsældum
spurningaþátta á öldum
ljósvakans.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Eyjólfur Agnarsson
Dvergholti 25, Hafnarfirði,

andaðist á St. Jósefsspítala föstudaginn 23. febrúar.
Sigríður Traustadóttir
Bryndís Eyjólfsdóttir
Höskuldur Eyjólfsson
Dagbjört, Gunnar og Sóley.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Agnar Steinn Gunnarsson
Katrín María Benediktsdóttir

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Það verður stór stund í lífi
Ólafs Jóhanns Borgþórssonar
þegar hann verður vígður til
prests. Auk þess markar vígslan önnur tímamót, því Ólafur
Jóhann er aðeins á 26. aldursári og verður því yngsti prestur landsins. „Ekki þó frá upphafi,“ áréttar hann. „En þetta
er sannarlega skemmtilegt
þótt það sé auðvitað aukaatriði í sjálfu sér.“
Ólafur er Eyjapeyi og
ákvað það fyrir margt löngu
að gerast prestur. „Ég ákvað
það þegar ég var í 8. bekk og
hef haldið nokkuð fast í það
síðan. Það verður því ekki síst
skemmtilegt að fá brauðið í
ljósi þess að ég hef stefnt að
þessu lengi.“ Þótt Ólafur
Jóhann hafi lengi haft áhuga á
trúmálum er hann ekki kominn af mikilli prestaætt. „Ég á
einn fjarskyldan ættingja sem
er prestur. Áhugi minn á starfinu kviknaði þegar ég var
ungur og starfaði mikið í
æskulýðsstarfi kirkjunnar í
Vestmannaeyjum. Þar fylgdist maður með starfi prestanna og því sem fylgdi, þar á
meðal að taka þátt í stærstu
stundum í lífi fólks. Prestar
vinna að góðum hlutum og
auðvitað á trúin ríkan þátt í
þessu; að boða hinn æðsta boðskap er skemmtilegt og krefjandi verkefni sem mig langar
að taka þátt í.“
Ólafur Jóhann verður vígður til Seljakirkju og stígur því
sín fyrstu skref í prestsskap í
Reykjavík og líkar það vel.
„Ég er mikill landsbyggðarmaður í hjarta mér og vissulega væri spennandi að fara út
á land, en hér í borginni er
líka nóg af fólki. Ég hef starfað í Seljakirkju í hartnær tvö
ár, sinnt æskulýðsstarfi og
fleiru, og kann vel við mig í
þessari sókn.“
Ólafur býst við að halda
upp á daginn með fjölskyldu
sinni. „Við eigum sjálfsagt
eftir að gera eitthvað skemmtilegt saman. Ég hlakka mikið
til, þetta verður ábyggilega
góður dagur og það er mikið
og spennandi starf fram
undan.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

«,!&52 *«(!.. &ÁKK ¹HUGA ¹ PRESTSSKAP ÖEGAR HANN TËK Ö¹TT Å ¾SKULÕÈSSTARFI KIRKJUNNAR Å 6ESTMANNA
EYJUM ÖEGAR HANN VAR PEYI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

LEGSTEINAR
TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum
Sendum myndalista

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

Faðir okkar, bróðir, mágur og frændi,

Þórarinn J. Einarsson
Hátúni 10b, Reykjavík,

lést á heimili sínu 7. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Helga Þórarinsdóttir
Ómar Karl Þórarinsson
Steingerður Einarsdóttir
Sigfús Gunnarsson
Kristín Einarsdóttir
Einar Gústafsson
Þórlaug, Helga Soffía og Einar Örn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns, tengdasonar, bróður, mágs og svila,

Sæmundar K.B. Gíslasonar
Sæbólsbraut 51, Kópavogi.
Erla Sigvaldadóttir
Ingibjörg Halldórsdóttir
Jóhannes Lúther Gíslason
Elísabet Sigvaldadóttir
Sigrún Sigvaldadóttir
Þorsteinn Sigvaldason
Bogi Sigvaldason
Dagbjört Sigvaldadóttir.

Erla Hafdís Steingrímsdóttir
Guðlaugur Karlsson
Kristján G. Jóakimsson
Kristín Þórmundsdóttir
Ingunn Pálsdóttir

Humarveisla
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Baráttan verður að halda áfram
Um næstu mánaðamót verða kaflaskipti hjá
Ásgeiri Karlssyni yfirmanni fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hann yfirgefur
þá deildina eftir tæplega tíu ára starf þar og tekur
til starfa hjá greiningardeild Ríkislögreglustjóra.
Þar mun hann sjá um daglega stjórnun nýrrar
deildar sem er í mótun og uppbyggingu. Jóhanna
S. Sigþórsdóttir blaðamaður ræddi við Ásgeir um
fortíð og framtíð.

Þ

að eru tæp 30 ár síðan
Ásgeir hóf störf hjá
lögreglunni í Reykjavík. Hann byrjaði í
almennu deildinni, en
var síðan „lánaður“ í
níu mánuði til fíkniefnadeildarinnar, eins og hann orðar það.
Sló það „lán“ ef til vill tóninn fyrir
það sem síðar varð?
„Nei, það er alls ekki hægt að segja
það, því það var ekki fyrr en alllöngu síðar sem mér bauðst að
starfa í fíkniefnadeildinni.“
Eftir tæpt ár í fíkniefnadeildinni hélt Ásgeir áfram starfi sínu
hjá almennu deildinni. Þaðan lá
leiðin í slysarannsóknardeild, þá
almenna rannsóknardeild og þaðan
í útlendingaeftirlitið.
„Þar vann ég við almenn störf
sem sneru að útlendingum. Þá sá
útlendingaeftirlitið um vegabréfsáritanir, vegabréfaskoðun, landamæraeftirlit á Reykjavíkurflugvelli ásamt fleiru sem til féll,“
rifjar hann upp.
Eftir tíu ára starf á þeim vettvangi var honum boðið að starfa í
fíkniefnadeild
lögreglunnar
í
Reykjavík. Þar tók hann við starfi
lögreglufulltrúa og var þar daglegur stjórnandi. Árið 2000 varð hann
svo aðstoðaryfirlögregluþjónn yfir
deildinni.

!FAR OG ÎMMUR Å FÅKNIEFNABURÈI
Tókstu þér langan umhugsunarfrest eða sóttu á þig einhverjar
efasemdir um hvort þú ættir að
taka við þessu annasama starfi?
„Nei. Ég þurfti ekkert að hugsa
mig um áður en ég tók boðinu,“
segir hann. „Ég leit á það sem
áskorun að taka þetta á þessum
tíma og sé ekki eftir því. Á fyrstu
mánuðunum þurfi að vísu að glíma
við ýmis fortíðarvandamál sem ég
kom ekkert að með öðrum hætti en
að taka á þeim og koma starfinu í
þann farveg sem það er í dag. Það
er óhætt að segja að átt hafi sér
stað endurskipulagning og breyting á vinnubrögðum. En ég get sagt
þér það nú, þegar ég er að hætta
eftir tæplega tíu ára starf, að mér
hefur ekki leiðst einn einasta dag í
vinnunni.“
Hafa orðið miklar breytingar á
fíkniefnaheiminum á þeim tíma
sem þú hefur starfað í fíkniefnadeildinni?
„Já, það er óhætt að fullyrða
það. Þegar ég byrjaði var allt miklu
minna í sniðum. Menn voru þó
farnir að skipuleggja sig í innflutningi fíkniefna, en síðan hafa málin
orðið stærri og fleiri komið við
sögu. Magnið hefur aukist og
skipulagning orðið nákvæmari hjá
þeim sem standa að þessu, auk
meiri tengsla þeirra við fólk
erlendis. Þetta eru helstu breytingarnar í hnotskurn.“
Nú er það svo, eðli málsins samkvæmt, að burðardýrin svokölluðu
eru alltaf nöppuð. Stundum er um
að ræða fólk sem aldrei hefur
komið við sögu lögreglu áður.
Hvaða hvatir liggja að baki því að
fólk tekur að sér að smygla fíkniefnum inn í landið?
„Í sumum tilvikum eru burðardýrin atvinnufólk sem tekur þessa
áhættu gegn greiðslu. Svo eru
dæmi þess að fólk fari nauðugt í
þessar ferðir, þá vegna þvingana
frá öðrum, eða að verið sé að greiða
einhverja skuld við þessa karla
sem stýra innflutningnum. Loks
eru þeir sem gera þetta vegna þess
að þeir búa við kröpp kjör og sjá
þarna leið til að ná sér í peninga.
Burðardýrin eru á öllum aldri, allt
frá því að vera kornungt fólk og
upp í að vera afar og ömmur.“

(ÎFUÈPAURAR BEITA ÎLLUM BRÎGÈUM
Segir þetta fólk ykkur frá aðstæðum sínum og þá hverjir stóru karlanir í málunum eru?
„Það er allur gangur á því. Sumir
ákveða að sitja sjálfir í súpunni.
Oft er það þannig með atvinnuburðardýrin að þau tjá sig ekki,
því skipulaginu er þannig fyrir
komið að þau vita hreinlega ekki
hverjir standa á bak við innflutninginn. Þeir sem fara nauðugir í
ferðirnar þora ef til vill alls ekki
að upplýsa um hverjir standa að
baki smyglinu, og þá af ótta við
hefndaraðgerðir. Sumir þeirra
ákveða þá að taka sökina á sig.“
Náið þið þá ekki höfuðpaurunum,
sem sjá um fjármögnun til kaupa á
fíkniefnunum,
skipulagningu,
útvegun burðardýra og annað sem
til þarf til að geta komið efnunum
til landsins og í dreifingu?
„Ekki í þeim tilvikum þar sem fólk
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treystir sér ekki til að upplýsa um
þeirra þátt í málinu. Oftast nást þó
höfuðpaurarnir við rannsókn málanna. En í þeim málum, sem koma
tilfallandi upp, þegar burðardýr er
stöðvað við komuna til landsins og
engin vitneskja er um málið fyrirfram, er oft erfitt að rekja sig til
þeirra sem standa á bak við þau.
Staðreyndin er sú að þeir gera allt
sem í þeirra valdi stendur til þess
að komast hjá því að vera gripnir.
Þeir beita öllum brögðum sem
þeim dettur í hug að nota.“
Hefur ofbeldi farið harðnandi á
þeim tíma sem þú hefur starfað í
fíkniefnadeildinni?
„Já, ég tel að það hafi farið harðnandi. Handrukkarar hafa verið í
auknum mæli í umræðunni. Mikill
fjöldi fólks leitar á slysadeild um
helgar eftir barsmíðar, og þess eru
jafnvel dæmi að slagsmál brjótist
út á slysadeild. Ég veit til þess að
starfsfólk á slysadeild óttast oft á
tíðum um eigið öryggi. Sum þessara brota koma jafnvel aldrei til
kasta lögreglu því fólk þorir ekki
að kæra. Það er því ekki hægt að
henda reiður á hversu mikið þetta

3'%)2 +!2,33/. b¶AÈ VILL ENGINN HAFA ¹STANDIÈ ÖANNIG AÈ FËLK ËTTIST AÈ GANGA UM

BORGINA AÈ KVÎLD EÈA N¾TURLAGI UM HELGAR 6IÈ SEM STÎRFUM Å FÅKNIEFNADEILDINNI
HÎFUM FUNDIÈ FYRIR MIKLUM STUÈNINGI FR¹ ALMENNINGI VIÈ STÎRF OKKAR SEM MEÈAL
ANNARS HEFUR KOMIÈ FRAM Å ÖVÅ AÈ FËLK HEFUR VERIÈ DUGLEGT VIÈ AÈ KOMA TIL OKKAR UPP
LÕSINGUM SEM ER AFAR MIKILV¾GTm
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þess að það verði slys. Auðvitað
tekur það á menn að hafa staðið
frammi fyrir því að vera að fljúgast á við einhvern sem hefur borið
hættuleg vopn, því það er svo
skammt á milli þess að málin gangi
upp og svo hins, að slys eigi sér
stað. Menn átta sig oft ekki á því
fyrr en eftir á.“
Er það staðreynd að erlendir
glæpahópar séu að reyna að festa
sig í sessi hér með því að smygla
fíkniefnum til landsins?
„Það er ekki hægt að útiloka það.
Það er alveg ljóst að útlendingar
hafa komið í auknum mæli við
sögu í stærri fíkniefnamálum
hérna, sem gefur okkur ákveðnar
vísbendingar um að þeir séu farnir
að sýna Íslandi meiri áhuga heldur
en þeir gerðu áður. Þó að um sé að
ræða lítið land og fámenna þjóð þá

vera í þessu starfi.
Sama lögmál gildir um önnur
brot. Menn eru alltaf að aka of
hratt, brjótast inn og misþyrma
fólki. Á að hætta að sinna þessu og
láta það lönd og leið? Ég segi nei.
Það nákvæmlega sama á við um
fíkniefnin. Það á að halda þessari
baráttu áfram og efla hana.“
Á þessi langi opnunartími skemmtistaða einhvern þátt í þeirri þróun
mála sem þú hefur lýst hér að
framan?
„Mín persónulega skoðun er sú, að
ekki hafi verið heppilegt að gefa
opnunartímann svona frjálsan eins
og gert var. Það segir sig sjálft að
þegar fólk er búið að vera að
drekka eða dópa langt fram á
morgun getur það endað með
ósköpum. Eins og staðan er í dag
þá hefur fólk engan hvata til þess

Þá kemur fyrir að við tökum fólk með skammbyssur og afsagaðar haglabyssur og það hefur aukist í seinni tíð. Þetta
er eitthvað sem menn verða að hafa áhyggjur af.
nákvæmlega er. Mín tilfinning er
sú að ofbeldi sé að harðna og tilvikum að fjölga. Í öllu falli heyrist
meira af slíkum málum nú en
áður.“

!UKINN VOPNABURÈUR ¹HYGGJUEFNI
Er aukinn vopnaburður samfara
þessari ofbeldisþróun?
„Já, hann hefur færst í vöxt. Við
erum að taka fólk með alls konar
vopn á sér, einkum hnífa en einnig
barefli, svo sem hafnaboltakylfur.
Þá kemur fyrir að við tökum fólk
með skammbyssur og afsagaðar
haglabyssur og það hefur aukist í
seinni tíð. Þetta er eitthvað sem
menn verða að hafa áhyggjur af.“
Hafa starfsmenn fíkniefnadeildar
einhvern tíma verið hætt komnir
af þessum sökum?
„Það má oft litlu muna. Þeir hafa
lent í átökum við menn sem hafa
borið hættuleg vopn innan klæða,
þar með talin skotvopn. Í þeim tilvikum má oft lítið út af bregða til

er klárt mál að það er eftir einhverju að slægjast að þeirra mati.
Verðlag á fíkniefnum er hátt hér,
þannig að ágóðinn er mikill og það
er jú gróðasjónarmið sem ræður
ferðinni.“

!LDREI AÈ GEFAST UPP
Ástandið er ekki glæsilegt, eins og
þú lýsir því. Hvað er til ráða gegn
sívaxandi fíkniefnaneyslu?
„Það eru fyrst og fremst forvarnir.
Eftirspurnin ræður þróuninni. Sé
hún er ekki fyrir hendi þá er ekki
eftir eins miklu að slægjast fyrir
þessa glæpamenn. Einnig þarf að
halda áfram stöðugu eftirliti með
þessum málum. Það þýðir ekki að
slaka á klónni. Sé það ekki gert þá
endar þetta með ósköpum. Þótt
baráttan sé erfið þá þýðir það ekki
að menn eigi að leggja upp laupana
og gefast upp. Það er alveg út í hött
að láta sér detta það í hug. Ef ég
væri þeirrar skoðunar að þetta
þýddi ekki neitt þá ætti ég ekki að

að fara heim. Það væri hugsanlegt
að stytta opnunartíma skemmtistaða og við tækju einhverjir næturklúbbar. Þá fengi fólk svolítinn
hvata til að fara heim, í stað þess
að nú getur það setið fram á morgun eða þar til það lognast út af.”
Þú hefur átt mikil samskipti við
fjölmiðla á þeim tíma sem þú
hefur verið yfirmaður fíkniefnadeildar. Hefurðu verið sáttur við
þau?
„Já, þau hafa yfirleitt verið til
mikillar fyrirmyndar og við finnum fyrir miklum skilningi hjá fjölmiðlafólki.“

,EKI SEM EYÈILEGGUR M¹L
„Auðvitað koma fyrir tilvik þar
sem við sjáum hið gagnstæða og
það er því miður staðreynd að jafnvel menn innan lögreglu eða tolls
eru tilbúnir til þess að leka viðkvæmum upplýsingum sem getur
haft mjög skaðleg áhrif á rannsókn
mála.
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Það segir sig sjálft að ótímabær
fréttaflutningur af málum getur
hreinlega eyðilagt þau fyrir okkur.
Hann gerir ekkert annað en að
vara þá við sem standa að þeim
brotum sem verið er að rannsaka,
en hafa enn ekki náðst. Það eru
nokkur tilvik þar sem slíkur fréttaflutningur hefur skaðað mál, jafnvel eyðilagt þau. Þetta er mikið
áhyggjuefni og ótrúlegt að menn
skuli leka viðkvæmum upplýsingum af þessu tagi. Þagnarskylda
opinberra starfsmanna er mjög
rík og ef þeir brjóta hana með því
að leka upplýsingum um eitthvað
sem þeir verða áskynja í starfi þá
er það hreint og klárt lögbrot.“
Þegar þú lítur til baka eftir nær
tíu ár í starfi sem þú ert nú að láta
af, er þá eitthvað sem þú vildir
hafa gert öðruvísi?
„Við höfum alltaf verið að þróa
starfið áfram á þessum tíma og
erum miklu öflugri í dag heldur
en þegar ég byrjaði. Það hefur
verið bætt við fólki, auk þess sem
við höfum breytt vinnuaðferðum
okkar. En fyrst og síðast er það
mannskapurinn í deildinni sem er
að skila þessum góða árangri sem
raun ber vitni. Hér er valinn
maður í hverju rúmi og áhuginn
ótakmarkaður. Hópurinn er þéttur
og hér er góð liðsheild. Menn eru
að gera sitt besta, vinna vel úr
sínum málum, og þá er ekki hægt
að ætlast til meira af þeim.“
Sérðu eftir að yfirgefa þennan hóp
innan fárra daga?
„Auðvitað er alltaf eftirsjá þegar
maður yfirgefur eitthvað sem
manni hefur líkað vel og ég kem til
með að sakna þeirra félaga sem ég
er að vinna með hér í dag. En mér
bauðst starf í nýrri greiningardeild hjá Ríkislögreglustjóra með
skömmum fyrirvara og það var
ákveðin áskorun að takast á við
nýtt verkefni. Ég held að það geri
öllum gott að breyta til með
ákveðnu millibili. Því ákvað ég að
slá til þegar mér var boðið það.
Greiningardeildin er í mótun og
ég hef mikla trú á þessu verkefni.
Ég lít því björtum augum til framtíðar.“ N

Næstu námskeið að hefjast
Skráðu þig núna!
Byrjendanámskeið

Dreamweaver 8

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu.
Á þessu námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel
af stað í notkun tölvu.
Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að nota
tölvuna sjálfstætt m.a. til að skrifa texta, læri að nota internetið og að
meðhöndla tölvupóst.

Afar vinsælt vefþróunarforrit enda bæði fjölbreytt og einfalt til að kóða
vefsíður með hjálp html og css stílsniða. Áhersla lögð á praktísk verkefni
og ljúka einföldum vef. Þátttakendur þurfa að hafa góðan tölvugrunn.

Kennsla hefst 27. feb. og lýkur 22. mars. (Akureyri og Reykjavík).
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga,
morgunnámskeið kl 8.30-12, kvöldnámskeið kl. 18-21.30

Lengd 31 std. Verð kr. 29.000,-

Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,- Kennslubók innifalin.

Námskeið fyrir þá sem komnir eru nokkuð
af stað í meðferð stafrænna ljósmynda.
Farið verður í grunnatriði skráarbreytinga í
ljósmyndun og vinnslu úr hráum myndum
(RAW) beint úr vél í gegnum Photoshop.

Kennsla hefst 28. feb og lýkur 19. mars
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 18-21.30

Photoshop ljósmyndun

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu
og eru að nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja
auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
Helstu kennslugreinar:
• Windows tölvugrunnur og
skjalavarsla
• Word
• Excel
• Internet og Outlook
tölvupóstur.

Megináherslur eru á lagfæringar lita og
ljóshita, grunnatriði myndvinnslu á
mismunandi hátt.
Unnið er með skapandi hugsun,
myndbyggingu og þátttakendum leiðbeint
í að virkja eigin sköpun til að skapa
áhugaverðar ljósmyndir.
Lengd 30 std. Verð kr. 29.000,Kennsla hefst 26. feb og lýkur 14. mars,
kennt er mán og mið kl. 18 - 21.30.

Kennsla hefst 28. feb. og lýkur 17. apr. (Páskafrí 30. mars til 11. apríl).
Kennt er mánudaga og miðvikudaga, morgunnámskeið kl 8.30-12,
kvöldnámskeið kl. 18-21.30
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 3 kennslubækur innifaldar.

Bókhald 1
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldinu.
Hentar einnig þeim sem vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með góðri
undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu.
Kennsla byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg
fylgiskjöl. Námið er metið til eininga.
• Helstu kennslugreinar:
Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur, bókhaldsgrunnur og
tölvubókhald.
Kennsla hefst 20. mars og lýkur 17. maí.
Morgunnámskeið:
Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl 8.30 - 12.
Kvöld- og helgarnámskeið:
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 18-21.30 og laugardaga kl 9 - 12.30

Flash
Flash er vinsælt margmiðlunarforrit og notað við hönnun auglýsinga og
hvers kyns kynningarefnis sem þarf að vera lifandi og með hreyfimyndum.
Flash hentar ágætlega aðilum á borð við auglýsingastofur, framleiðendur
kynningar- og kennsluefnis og vefsíðuhönnuðum. Á þessu námskeiði
verður farið í að setja saman margmiðlunarefni og kynningar og
auglýsingar fyrir vefinn.
Kennsla hefst 19. mars og lýkur 28. mars.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 18-21.30
Lengd 21 std.
Verð kr. 28.000,-

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

Lengd: 100 kennslustundir. Verð: 94.000,- Allt kennsluefni innifalið.
Kennt er 12. 14. og 19. mars kl 18-21. Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,-

Bókhald 2
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi. Hentar þeim þeim sem
hafa bókhaldsreynslu eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- og bókhaldsnámi
og vilja ná frekari skilningi og færni í bókhaldi.
• Helstu kennslugreinar:
Upprifjun á fjárhagsbókhaldi, VSK uppgjör og leiðréttingarskýrslur.
Launabókhald, launamiðar, launaframtöl og skil til skatts.
Afstemmingar og skil á bókhaldi til endurskoðenda. Lestur ársreikninga.
Kennsla hefst 8. mars og lýkur 27. mars. Kennt er þriðjudaga og
fimmtudaga, morgunnámskeið kl 8.30-12, kvöldnámskeið kl. 18-21.30.
Lengd: 32 std. Verð kr. 36.000,-

Önnur námskeið á vorönn
Word grunnur
Hefst 5. mars, Kennt er tvisvar í viku, morgun og kvöldtímar..
Excel grunnur
Hefst 19. mars, Kennt er tvisvar í viku, morgun og kvöldtímar
Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag
Kennt er tvisvar í viku, morgun og kvöldtímar.
Photsoshop grunnur
Kennt er tvö kvöld í viku, samtals 4 kvöld.
FrontPage
Kennt er tvö kvöld í viku, samtals 4 kvöld.
Vefsíðugerð grunnur
Kennt er tvö kvöld í viku, samtals 8 kvöld.
Tollskýrslugerð
Kennt er tvisvar í viku, morgun og kvöldtímar.

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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Baguette, Béret og sígó
Í ljósi þess að „Franskt vor“ var að hefja göngu sína í Reykjavík fer Anna
Margrét Björnsson yfir helstu klisjurnar um Frakka. Hvað er misskilningur
og hvað er dagsatt?

K

lisjur eru svo sannarlega til um allar þjóðir og væntanlega er
alltaf til í þeim meira
en eitt sannleikskorn.
Frakkar virðast hafa orðið meira
fyrir barðinu á klisjum en aðrar
Evrópuþjóðir og má þar til dæmis
nefna frönsku stereótýpuna í
ýmsum amerískum og breskum
bíómyndum þar sem Frakkinn
birtist sem sérvitur, síblótandi og
síreykjandi með skelfilega sterkan hreim. Frakkar ærðust nýlega
þegar bandaríska myndin „A Good
Year“ með Russell Crowe í aðalhlutverki um líf í Provence-héraði
sýndi Frakka sem skítuga, hrækjandi og viðskotailla á espadrilluskóm akandi um á gömlum Renault-bílum. Nú á fimmtudag hófst
frönsk
menningarinnreið
til
Íslands og því vert að skoða og
jafnvel umturna hinum helstu
birtingarmyndum frönsku klisjunnar.
1. Frakkar eru skítugir, anga af
hvítlauk og reykja sjö pakka af
Gauloises-sígarettum á dag.
Skítugir? Nei. Og Frökkum finnst
sterk hvítlaukslykt benda á argasta plebbaskap og margir Frakkar tala um „að þeir geti ekki melt
hvítlauk“.
Gauloises-sígarettur
eru fyrir túrista, Frakkar eru
hrifnari af Marlboro Lights, en
reykingabann er sjaldan til staðar
á frönskum veitingahúsum.
2. Þeir eru afar dónalegir, tala hátt
og rífast mikið.
Að „rífast“ er ekki það sama í
Frakklandi og á Íslandi. Frakkar
eiga „samræður“ og þeir gera það
hærra en við Íslendingar. Að
þeirra mati segjum við bara aldrei
neitt og tjáum okkur um ekki neitt.
Okkur virðast þeir tala hátt, en
þeim finnst þeir bara vera að ræða
málin.
3. Franskar konur raka hvorki fótleggi né handarkrika og eru mjög
loðnar.
Algjör misskilningur. Frakkar fá
mun fremur áfall yfir íslenskum
konum sem raka ekki af sér ljósan
hýjung á fótleggjum. Frakkar
benda þá frekar á nágranna sína
Þjóðverja eða Svisslendinga sem
„Au naturel“ með hryllingssvip.
4. Þeir hugsa í sífellu um mat og
drekka rauðvín allan liðlangan
daginn.
Matur skiptir miklu máli í Frakklandi enda er franskur matarkúltur heimsfrægur. Þeir borða þó
ekki meira en þrjár vel samansettar máltíðir á dag og nota í þær fín-

ustu hráefni. Vín er drukkið, í hófi,
með mat. Frakkar myndu aldrei
drekka léttvín til þess að finna á
sér, og það þykir plebbalegt að
panta sér hvítt eða rautt á bar.
Frakkar eru samt með meltingarkerfið á heilanum og tala í sífellu
um hvað þeir „geta eða geta ekki
melt eða borðað“.
5. Þeir eru miklir menningarvitar
og hafa alið eina frægustu listamenn,
kvikmyndagerðarmenn,
rithöfunda og heimspekinga sögunnar.
Að sjálfsögðu rétt. Frakkland á
ofgnótt af frægum menningarvitum í gegnum söguna. Flestir
Frakkar virðast líka hafa mikinn
áhuga á menningu og listum, og
mikið erfjallað um þessi málefni í
fjölmiðlum. Frakkar eru líka einkar bókelsk þjóð.
6. Franskar konur eru mjóar,
smart klæddar og eiga alltaf
nokkra elskhuga í einu.
Konur í miðborg Parísar eru
vissulega elegant og búa yfir
miklum klassa og kúlheitum.
Svona í heildina eru Frakkar
fremur grannvaxin þjóð enda
borða þeir af skynsemi og nautn í
stað þess að hlaupa á næsta
skyndibitastað. Vestra hafa komið
út mikið af bókum um hvernig sé
hægt að vera eins og franskar
konur – grannar og kynþokkafullar. Í greinum í frönskum útgáfum
Elle og Vogue er kvartað sárlega
undan þessari mýtu. „Hvaðan
hafa þeir þetta eiginlega? Við
höfum ekki tíma til að standa í
megrun eða framhjáhaldi.“ En
frönskum konum tekst sannarlega vel að sameina þrjú hlutverk
í lífinu: Framann, móðurhlutverkið og konuna: þær eru alltaf kvenlegar fram í fingurgóma.
7. Franskir karlmenn eru frægir
elskhugar og eiga alltaf margar
ástkonur. Þeir eru líka örgustu
karlrembusvín.
Mýta sem virðist vera runnin
undan rifjum Ameríkana eða
Breta, kannski af öfundsýki í
seinni heimsstyrjöldinni. Hver
veit? Frakkar sýna meiri tilfinningar og rómantík en þeir íslensku.
Þeir eru sjarmerandi og kunna að
daðra smekklega við konur. Þeir
eru ekki með aldursmafíu á konur
og kynþokkafyllstu leikkonurnar
eru oft yfir fimmtugu. Frakkar
eru yfirleitt agndofa á tíðni framhjáhalds á Íslandi og finnst okkur
skorta siðferði. Frakkar eru komnir langt í jafnréttisbaráttunni og
flestar franskar konur vinna úti og
eiga gæfuríkan starfsferil. Frakk-

land ól nú líka kvenréttindakonuna frægu Simone de Beauvoir.
8. Frakkar tala enga ensku, og
þegar þeir tala hana eru þeir með
skelfilegan hreim.
Þetta var að vísu að miklu leyti
rétt vegna undarlegs skólakerfis
þar sem enginn lærði almennilega
ensku, sennilega af því að Frakkland taldi sig ekki síður heimsveldi en Bretland. Þetta er þó ört
að breytast og yngri kynslóðir
Frakka tala ansi góða ensku með
mismiklum hreim.
9. Þeir eru alltaf að segja „Oh
lala!“
Ekki spurning. En Frökkum finnst
við alltaf vera að segja „heyrðu!“
10. Þeir eru rosalega hrokafullir
og finnst allt best sem kemur frá
Frakklandi (vínið, strendurnar,
fjöllin, kastalarnir, myndlistin,
Catherine Deneuve).
Það eru eflaust Frakkar af
gömlu kynslóðinni sem eru algerlega á þessum meiði og fara varla
úr landi vegna þess að allt er best í
Frakklandi. En yngri kynslóðir
ferðast um heim allan og eru yfirleitt víðsýnir. Flestum finnst þó
vín frá öðrum löndum en Frakklandi „ekki vera vín, bara eitthvað
annað“.
11. Þeir eru alltaf í verkfalli og allt
skrifræði tekur afar langan tíma.
„Franska flugfélagið týndi töskunni minni og þeir sannfærðu mig
um það með miklum þjósti að það
væri mér að kenna,“ sagði íslensk
vinkona mín nýlega. Frakkar eru
dálítið gefnir fyrir að flækja hlutina. Skrifræði er vissulega skelfilegt. Og þeir geta farið í verkfall
yfir öllu, enda er byltingin þeim í
blóð borin.

&2!.3+! %2+)4µ0!.
4ËNLISTARSNILLINGURINN 3ERGE
'AINSBOURG BJË Å 3T'ERMAIN HVERFI
0ARÅSAR ¹TTI K¾RUSTUR EINS OG #ATHERINE
$ENEUVE OG *ANE "IRKIN BLËTAÈI Å
VIÈTÎLUM OG REYKTI STANSLAUST (ANN VAR
ÖË AF PËLSKUM GYÈINGA¾TTUM
&RANSKUR SJARMI ,EIKKONAN #ATHER
INE $ENEUVE ER ALLTAF JAFN FALLEG HVAÈ
SEM TÅMANUM LÅÈUR
"RIGITTE "ARDOT VAR EIN AF MÎRGUM
FRÎNSKUM LEIKKONUM SEM ÎÈLUÈUST
HEIMSFR¾GÈ FYRIR FEGURÈ OG KYNÖOKKA
&RANSKAR G¹FUR (EIMSPEKINGURINN
OG RITHÎFUNDURINN *EAN 0AUL 3ARTRE OG
RITHÎFUNDURINN OG KVENRÁTTINDAKONAN
3IMONE DE "EAUVOIR DREKKA TE ¹ VINSTRI
BAKKA 0ARÅSARBORGAR

12. Þeir eru upp til hópa sósíalistar
og baráttumenn.
Að minnsta kosti helmingur þjóðarinnar af nýlegum tölum að
dæma. Þjóðin sem færði heiminum Byltinguna og Mannréttindasáttmálann lifir lengi á því, það er
innprentað í þjóðarsálina. Í Frakklandi mun alltaf einhver standa
upp á móti óréttlæti eða yfirgangi
af öllu tagi. Og oftast með látum.
Anna Margrét Björnsson bjó í
París í tvö ár og tengist Frakklandi fjölskylduböndum. Upplýsingar
um
menningarhátíðina
Franskt vor, þar sem boðið er upp
á kvikmyndir, tónlist, mat, vísindi,
bókmenntir og margt fleira sem
tengist Frakklandi, er að finna á
vefnum www.fransktvor.is
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¥SLENDINGAR ERU EINS OG
STËR HLUTI HEIMSINS SEKIR
UM ÖAÈ AÈ SETJA ALLA
&RAKKA Å SAMA SOKKINN
¶IÈ VITIÈ SOKKINN SEM
ER KOMINN FNYKUR AF
OG MAÈUR ER BÒINN AÈ
GLEYMA UNDIR RÒMINU
3KOÈUM HVAÈ ER Å
HONUM JÒ ÖEIR FARA
ALDREI Å BAÈ ÖEIR KVARTA
OG ERU HROKAFULLIR OG
ÖEIR HALDA FRAMHJ¹
KONUNUM SÅNUM UM LEIÈ OG ÖEIR GETA ÖEIR
ERU ËKURTEISIR ÖEIR FARA ALDREI Å VINNUNA AF ÖVÅ
AÈ ÖEIR ERU OF UPPTEKNIR AF ÖVÅ AÈ DREKKA ALLAN
LIÈLANGAN DAGINN p VÅN ¹ TERRASS ¹ ÖESSUM SLÁTTA
OG KRËMAÈA PËLITÅSKT RÁTTHUGSANDI HEIMI ¶ETTA
ER ÎRUGGLEGA RÁTT HJ¹ ÖEIM ÁG ER SKÅTUGUR SEM
SVÅN KONAN MÅN ER ALLRA KVENNA FORSM¹ÈUST OG
ÁG DREKK SVO MIKIÈ AF ÖESSUM GERJAÈA VÅNBERJA
SAFA AÈ ALLT MITT VIT ÎLL MÅN GAGNRÕNA HUGSUN OG
ÎLL MÅN VERA SPRINGUR ÖEGAR ÁG HUGSA UM ÖETTA
TILTEKNA EFNI

¶AÈ ANGAR JAFNMIKIÈ
AF HVÅTLAUK ¹ H¹DEGI
¹ ,AUGAVEGINUM OG Å
&RAKKLANDI -ATARMENN
INGIN ER HLUTI AF ARFINUM
HJ¹ ÎLLUM &RÎKKUM OG
ÖAR SEM "RETAR TALA UM
VEÈRIÈ ¥SLENDINGAR UM
¾TTIR TALA &RAKKAR UM
MAT 3VO LÅTUR HEIM
URINN ¹ &RAKKANA SEM
F¾DDA SÁRFR¾ÈINGA UM
MAT OG VÅN ÖEIR VERÈA
AÈ STANDA UNDIR ÖVÅ +VIKMYNDIR FR¹ (OLLYWOOD
MALA FLEIRI DOLLARA EN FRANSKIR KVIKMYNDAGERÈ
ARMENN NOKKURN TÅMA %N 0ASCAL 6OLTAIRE OG
2OUSSEAU EÈA 2ENOIR SKILJA MEIRA EFTIR SIG UM
ËKOMNAR ALDIR HELDUR EN #LINT %ASTWOOD *Ò 0AR
ÅSAR FRANSDAMAN ER MJË ELEGANT OG BER AF JAFNT
Å METRO OG Å VEITINGAHÒSUM &RANSKIR MENN ERU
KURTEISIR FYNDNIR EINL¾GIR HEIMAK¾RIR ¾VIN
TÕRAÖYRSTIR HROKAFULLIR SKILNINGSRÅKIR OG DAÈRA
ALLS STAÈAR ÖEGAR F¾RI GEFST 6ERKFÎLL GETA KOMIÈ
MANNI Å OPNA SKJÎLDU HVAR SEM ER HVEN¾R SEM
ER UM HVAÈ SEM ER

&RAKKAR ELSKA AÈ BORÈA
SAMAN DREKKA GËÈ VÅN
OG EIGA SKEMMTILEGAR
SAMR¾ÈUR VIÈ VINI 6IÈ
VILJUM R¾KTA M¾LSKU
LISTINA OG GAGNRÕNA
HUGSUN ¥SLENDINGAR
VIRÈAST HISSA ¹ ¹HUGA
OKKAR OG VIRÈINGU FYRIR
ÅSLENSKRI MENNINGU ¶AÈ
ER RÁTT AÈ YFIRLEITT PASSA
FRANSKAR KONUR VEL UPP
¹ ÒTLITIÈ OG VITA VEL AÈ
RJËMI KÎKUR OG GOSDRYKKIR ERU EKKI VINIR ÖEIRRA
EF Ö¾R VILJA HALDA ¹STRÅÈU INNAN HJËNABANDSINS
3AMKV¾MT /%#$ Ö¹ ER FRAMLEIÈSLA &RAKKA SÒ
MESTA Å HEIMI MIÈAÈ VIÈ STARFSTÅMA OG YFIR 
PRËSENT H¾RRI EN Å "ANDARÅKJUNUM 6ARÈANDI
VERKFÎLL Ö¹ ER MAGN TAPAÈRA VINNUTÅMA VEGNA
VERKFALLA ÖAÈ SAMA OG Å "RETLANDI  DAGAR
MIÈAÈ VIÈ  DAGA Å "ANDARÅKJUNUM OG  DAGA
¹ ¥TALÅU &LESTIR UNGIR &RAKKAR TALA FÅNA ENSKU b4HE
PROBLEM WITH THE &RENCH IS THAT THEY DONkT HAVE
A WORD FOR ENTREPRENEURm -UNIÈ ÖIÈ EKKI HVER
SAGÈI ÖETTA MEÈ MIKLUM SUÈURRÅKJAHREIM

6IÈ &RAKKAR GETUM
STUNDUM VERIÈ D¹LÅTIÈ
DËNALEGIR MERDE VIÈ
KEYRUM STUNDUM EINS
OG BRJ¹L¾ÈINGAR OG EIN
STAKA SINNUM BORÈUM
VIÈ TONN AF HVÅTLAUK EN
ÖAÈ SEM BJARGAR OKKUR
ER AÈ VIÈ GERUM ALDREI
ALLA ÖESSA HLUTI Å EINU
%F FRANSKAR KONUR EIGA
AÈ VERA SVONA S¾TAR OG
SMART Ö¹ VILDI ÁG AÈ EIN
HVER HEFÈI SAGT MÁR ÖAÈ ¹ÈUR EN ÁG FËR FR¹ &RAKK
LANDI TIL ¥SLANDS ¶AÈ ER EKKI SATT AÈ VIÈ TÎLUM
EKKI ENSKU ¶EGAR ÁG TALA ENSKU VIÈ FRANSKA VINI
MÅNA Ö¹ SKILJA ÖEIR MIG FULLKOMLEGA %N Å FYRRA
FËR ÁG TIL "ANDARÅKJANNA OG ALLIR HÁLDU AÈ ÁG V¾RI
2ÒSSI SEM HLÕTUR AÈ SANNA ÖAÈ AÈ &RAKKAR ERU
EINSTAKLEGA F¾RIR Å ERLENDUM TUNGUM¹LUM /KKUR
FINNST MJÎG SKEMMTILEGT AÈ MËTM¾LA ¶AÈ ER
ÖJËÈARÅÖRËTTIN OKKAR 6IÈ ERUM MEIRA AÈ SEGJA
MEÈ LEIKREGLUR OG ÖETTA ER SÕNT Å BEINNI ¡G ER
KOMINN ÒR ÎLLU KEPPNISFORMI HÁR ¹ ¥SLANDI !LLT
BEST Å &RAKKLANDI 3PURÈU BARA Ö¹  ÖÒSUND
TÒRISTA SEM KOMA TIL &RAKKLANDS ¹ ¹RI HVERJU

%2 ¶¥. !46)..5!5',µ3).' (¡2 -%34 ,%3.! !46)..5",!¨ ,!.$3).3

3TORE6ISION .ORDIC
6ANTAR LAGHENTAN HEIÈARLEGAN STARFS
MANN SEM GETUR UNNIÈ OG HUGSAÈ SJ¹LF
ST¾TT Å FJÎLBREYTT STARF VIÈ UPPSETNINGAR ¹
EFTIRLITSBÒNAÈI HUGBÒNAÈI OG KÎPPLUM
UM ALLT LAND &RAMTÅÈARSTARF FYRIR RÁTTAN
AÈILA ,¹MARKSALDUR  ¹R REYNSLA AF
SAMB¾RILEGU STARÙ ER KOSTUR EKKI SKILYRÈI
OG HREINT SAKAVOTTORÈ
3ENDIÈ UMSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹
MEÈ MEÈM¾LENDUM ¹
MAGNUS STOREVISIONCOM
N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
¹ MILLI KL  
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!FGREIÈSLU OG SÎLUSTARF

3MIÈIR
6EGNA GËÈRAR VERKEFNASTÎÈU ËSKAR "YGGINGARFÁLAG 'YLFA
OG 'UNNARS EFTIR SMIÈUM Å M¾LINGAVINNU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 'UÈJËN Å SÅMA   EÈA  
OG 'UNNAR Å SÅMA  

®RT ST¾KKANDI OG FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI MEÈ IÈNAÈARVÎRUR
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KRAFTMIKINN SÎLUMANN TIL STARFA
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA EN Å ÖVÅ FELST SALA OG ÖJËNUSTA
VIÈ VIÈSKIPTAVINI Å VERSLUN OG HEIMSËKNIR Å FYRIRT¾KI
2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNIR SENDIST AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS EÈA ¹
BOX FRETTIS MERKT m!FGREIÈSLU OG SÎLUSTARFn

Vilt þú læra til þjóns undir
handleiðslu eins mest verðlaunaða
framreiðslu-meistara landsins?
"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS HF
"ORGARTÒN   2EYKJAVÅK

WWWBYGGIS
(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR AÈBÒNAÈUR 6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

Við á Einari Ben. erum að leita að ungri og áhugasamri manneskju sem vill læra til þjóns. Við bjóðum
upp á fjölbreytt nám fyrir metnaðar fullt fólk. Neminn
okkar er undir handleiðslu Stefáns Guðjónssonar
margverðlaunaðs vínþjóns og framreiðslu manns ársins.

ViQVDPOHJDVWKD¿ð samband við
Stefán gsm:693-6526 eða Jón Páll gsm:822-3313.
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800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða matráð í 50% starf í mötuneyti Símans Ármúla 25.
Um framtíðarstarf er ræða.
Í starfinu felst m.a. að aðstoða matreiðslumann við
undirbúning á hádegisverði fyrir starfsfólk, afgreiða
hádegismat og sjá um þjónustu vegna funda.
Vinnutími er frá ca 10-14 alla virka daga.

 2.$!$ +0!(##"#!"$%!)#!"/"#
#,,!#.%'-"#!)'+(!.%!%,$!$!-
!#$0!#%'(!!#,
*$"!"!"!+# /$/##$!."#.!"#!""#/!
 ".(1#$"/+&&&"(!!!" 

Við leitum að þjónustuliprum og áreiðanlegum
einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 4. mars.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.
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6[\gZ^hajhig[
CkZghajc!ci¨`^[¨g^
(EILBRIGÈISSTOFNUN 3UÈAUSTURLANDS (ORNAÙRÈI
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HVb`VjehigVm!7V`gh`VVg{VhiVg[hbZcci^aVabZccgVkZghajcVghiVg[V#

(JÒKRUNARSTJËRI ¹ HJÒKRUNARSVIÈ

Hig[^c[ZaVhibii`jkVgV!jeegjc]^aajg! _cjhijk^k^h`^eiVk^c^d\
V[\gZ^haj{`VhhV#

(JÒKRUNARSTJËRI ËSKAST ¹ HJÒKRUNARSVIÈ (33! UM ER AÈ
R¾ÈA  STARF SEM ER LAUST FR¹  JÒLÅ NK EN ¾SKILEGT
V¾RI AÈ HEFJA STÎRF FYRR

_cjhijajcY!hijcYkh^d\\jk^ccjWg\ZgjZ^\^caZ^`VghZbk^aZ^ijbV#
GZnchaVV[kZghajcVghig[jbZgb^`^aa`dhijg#
K^aZ^ijbZ[i^g[a`^W¨^YV\k^ccjd\`kaY"d\]Za\Vgk^ccj#

 HJÒKRUNARSVIÈI ER HJÒKRUNARDEILD FYRIR  Å LANGLEGU
 SJÒKRARÕMI  RÕMI FYRIR S¾NGURKONUR OG  DVALARRÕMI

Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^h[ng^g*#bVghc`#

SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ REYNSLUMENNTUN Å
STJËRNUN

;gZ`Vg^jeeah^c\VgkZ^iV6gcVE{ahYii^gd\7VaYjg?chhdc]_{=V\kVc\^#
CZi[c\/VgcV5]V\kVc\jg#^hd\WVaYjg5]V\kVc\jg#^h

(JÒKRUNARSTJËRI SITUR Å FRAMKV¾MDAR¹ÈI STOFNUNARINNAR
¹SAMT YÙRL¾KNI HJÒKRUNARSTJËRA HEILSUG¾SLU OG FRAM
KV¾MDASTJËRA
5M AÈ R¾ÈA MJÎG FJÎLBREYTT OG GEFANDI STARF Å FALLEGU
UMHVERÙ

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

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI &ÁLAGS ÅSLENSKRA
HJÒKRUNARFR¾ÈINGA OG STOFNANASAMNINGI (33!
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL NK OG SKAL SKILA UMSËKN
UM ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFSREYNSLU
TIL FRAMKV¾MDASTJËRA (33! 6ÅKURBRAUT   
(ORNAFJÎRÈUR

Leikskólakennarar
Lausar stöður við leikskóla á Fljótsdalshéraði:

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITA *ËHANNA 3 +RISTJ¹NS
DËTTIR HJÒKRUNARSTJËRI SÅMI     
JOHANNAK HSSAIS OG

Leikskólinn Hádegishöfði, Fellabæ
- Leikskólakennarar
Netfang: vala@fell.is

Leikskólinn Tjarnarland, Egilsstöðum
- Leikskólakennarar
Netfang: adalbjorg@egilsstadir.is

'UÈRÒN * *ËNSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI SÅMI  
  GJJ HSSAIS

Leikskólinn Skógarland, Egilsstöðum
- Deildarstjóri
- Leikskólakennarar
Netfang: hanna@egilsstadir.is

Leikskólinn Skógarsel, Hallormsstað
- Leikskólakennarar
Netfang: disa@egilsstadir.is

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2007.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.

fljotsdalsherad.is

Nánari upplýsingar eru veittar hjá leikskólafulltrúa, s. 4 700 700, netfang: olof@fljotsdalsherad.is,
og hjá leikskólastjóra hvers skóla. Sjá ennfremur á www.fljotsdalsherad.is og www.job.is.

Fljótsdalshéra›
Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilssta›ir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Öflugur
verkamaður

,EIKSKËLASVIÈ

800 7000 - siminn.is

,EIKSKËLASTJËRI
,AUS ER STAÈA LEIKSKËLASTJËRA Å LEIKSKËLANUM
GISBORG GISÅÈU 

o ¶EKKING ¹ REKSTRI OG TÎLVUKUNN¹TTA
o 'ËÈ SKIPULAGSH¾FNI FRUMKV¾ÈI OG METNAÈUR Å STARÙ
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

,EIKSKËLINN ER FJÎGURRA DEILDA ÖAR SEM DVELJA  BÎRN
SAMTÅMIS ¥ STARÙ LEIKSKËLANS ER MEGIN¹HERSLA LÎGÈ ¹ TËNLIST
FRJ¹LSAN LEIK OG SKAPANDI STARF

5MSËKNUM FYLGI STARFSFERILSSKR¹ MEÈ YÙRLITI YÙR N¹M OG FYRRI STÎRF
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS NK 3TAÈAN ER LAUS FR¹  JÒNÅ NK

2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ LEIKSKËLAR MËTI HVER SÅNA
SÁRSTÎÈU OG HAÙ FAGLEGT OG FJ¹RHAGSLEGT SJ¹LFST¾ÈI ¥ SKËLA
N¹MSSKR¹ LEIKSKËLANS SEM ER SAMIN AF STARFSFËLKI Å SAMVINNU
VIÈ FORELDRA BIRTIST SÁRSTAÈA LEIKSKËLANS FRAMTÅÈARSÕN HANS OG
MARKMIÈ
-EGINVERKEFNI LEIKSKËLASTJËRA ERU AÈ VERA FAGLEGUR LEIÈTOGI OG
BERA ¹BYRGÈ ¹ UPPELDIS OG MENNTASTARÙ LEIKSKËLANS ,EIK
SKËLASTJËRI BER EINNIG ¹BYRGÈ ¹ REKSTRI OG STARFSMANNASTJËRNUN
Å LEIKSKËLANUM
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o ,EIKSKËLAKENNARAMENNTUN ER ¹SKILIN
o &RAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR UPPELDIS OGEÈA
MENNTUNARFR¾ÈA ER ¾SKILEG
o 3TJËRNUNARH¾ÙLEIKAR OG REYNSLA AF STJËRNUN

5MSËKNIR SENDIST TIL SKRIFSTOFU ,EIKSKËLASVIÈS 2EYKJAVÅKUR
&RÅKIRKJUVEGI 
5PPLÕSINGAR VEITA (ILDUR 3KARPHÁÈINSDËTTIR SKRIFSTOFUSTJËRI
LEIKSKËLASKRIFSTOFU HILDURSKARPHEDINSDOTTIR REYKJAVIKIS
EÈA )NGUNN 'ÅSLADËTTIR STARFSMANNASTJËRI ,EIKSKËLASVIÈS
INGUNNGISLADOTTIR REYKJAVIKIS Å SÅMA  
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI &ÁLAGS LEIKSKËLAKENNARA
OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS STÎRF ¹ ,EIKSKËLASVIÈI ER AÈ ÙNNA ¹
WWWLEIKSKOLASVIDIS

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

Síminn óskar eftir að ráða öfluga verkamenn
með góða almenna starfsreynslu til starfa hjá
Fjarskiptaneti félagsins á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá FN-þjónustu vinnur samheldinn hópur og
starfsandinn er góður. Starfsumhverfið er ágætt
og vel tækjum búið.
Viðkomandi þarf að hafa náð 25 ára aldri, vera
duglegur, kraftmikill og jákvæður einstaklingur.
Samviskusemi og samskiptahæfileikar eru skilyrði
og meirapróf er kostur.
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is

Umsóknarfrestur er til 5. mars.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.
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4OLLVERÈIR
(J¹ TOLLSTJËRANUM Å 2EYKJAVÅK ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR NOKKRAR STÎÈUR TOLLVARÈA ÖAR AF EIN STAÈA FÅKNIEFNAHUNDAÖJ¹LFARA
4OLLVERÈIR ERU EMB¾TTISMENN SEM SETTIR ERU TÅMABUNDIÈ OG F¹ SKIPUN AÈ LOKNU N¹MI Å 4OLLSKËLA RÅKISINS 4OLLSTJËRINN
Å 2EYKJAVÅK ¹KVEÈUR SVO ÚJËTT SEM ÖVÅ VERÈUR VIÈ KOMIÈ HVEN¾R STARFSMENN SEM HAFA VERIÈ SETTIR TÅMABUNDIÈ Å STÎRF
TOLLVARÈA VIÈ EMB¾TTIÈ SKULI HEFJA N¹M VIÈ 4OLLSKËLANN
¶EIR SEM SETTIR VERÈA Å STÎRF TOLLVARÈA ÖMT TIL AÚEYSINGA SKULU AUK ALMENNRA SKILYRÈA  GR LAGA NR  UM
RÁTTINDI OG SKYLDUR STARFSMANNA RÅKISINS FULLN¾GJA EFTIRTÎLDUM SKILYRÈUM
 5MS¾KJENDUR SKULU HAFA LOKIÈ AMK TVEGGJA ¹RA ALMENNU FRAMHALDSN¹MI EÈA ÎÈRU SAMB¾RILEGU N¹MI MEÈ
FULLN¾GJANDI ¹RANGRI EÈA STARFSÖJ¹LFUN SEM JAFNA M¹ TIL SLÅKS N¹MS ¶EIR SKULU HAFA GOTT VALD ¹ ÅSLENSKU OG EINU
.ORÈURLANDAM¹LI AUK ENSKU
 5MS¾KJENDUR UM STARF TOLLVARÈA SKULU AUK SKILYRÈA  TL FULLN¾GJA ÖEIM SKILYRÈUM AÈ VERA ¹ ALDRINUM  
¹RA HAFA ALMENN ÎKURÁTTINDI TIL BIFREIÈAAKSTURS VERA SYNDIR ANDLEGA OG LÅKAMLEGA HEILBRIGÈIR OG ER ÖEIM SKYLT AÈ
SKILA INN L¾KNISVOTTORÈI ÖVÅ TIL STAÈFESTINGAR
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ GANGAST UNDIR ÖRÅÖ¾TT INNTÎKUPRËF SEM HALDIÈ VERÈUR  MARS NK EN N¹NARI UPPLÕSINGAR UM
ÖAÈ ER AÈ ÙNNA ¹ WWWTOLLURIS ,EITAÈ ER AÈ FËLKI SEM SÕNT GETUR FRAM ¹ SAMVISKUSEMI N¹KV¾MNI OG ÎRUGG VINNU
BRÎGÈ GËÈA FRAMKOMU OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
(EIMILT ER AÈ VÅKJA FR¹ EINSTÎKUM SKILYRÈUM EF SÁRSTAKAR ¹ST¾ÈUR M¾LA MEÈ ÖVÅ
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM OPINBERRA STARFSMANNA 5M STARFSKJÎR RÁTTINDI OG SKYLDUR GILDA AÈ ÎÈRU
LEYTI LÎG UM RÁTTINDI OG SKYLDUR STARFSMANNA RÅKISINS NR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR (ÎRÈUR $AVÅÈ (ARÈARSON AÈALDEILDARSTJËRI Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS NK 5MSËKNIR MERKTAR mTOLLVÎRÈURn ¹SAMT L¾KNISVOTTORÈI LJËSRITI AF ÎKUSKÅRTEINI UPP
LÕSINGUM UM MENNTUN FYRRI STÎRF MEÈM¾LENDUR OG ANNAÈ SEM UMS¾KJANDI VILL TAKA FRAM SKAL SKILA TIL STARFSMANNA
SVIÈS EMB¾TTISINS 3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK EÈA Å GEGNUM TÎLVUPËST STARF TOLLURIS
4OLLSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK FER FRAM ¹ ÖAÈ VIÈ UMS¾KJENDUR SEM KOMA Å VIÈTAL AÈ F¹ HEIMILD TIL AÈ AÚA UPPLÕSINGA ÒR M¹LA
SKR¹ LÎGREGLU OG TOLLG¾SLU ¹SAMT HEIMILD TIL AÈ ATHUGA SKULDASTÎÈU UMS¾KJANDA HJ¹ RÅKISSJËÈI %INNIG ER FARIÈ FRAM ¹
ÖAÈ VIÈ Ö¹ UMS¾KJENDUR ER BOÈIÈ VERÈUR STARF AÈ ÖEIR SKILI INN SAKAVOTTORÈI

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður
!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS (AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS

5MSËKNIR GETA GILT Å SEX M¹NUÈI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU LIGGUR FYRIR
4OLLSTJËRAEMB¾TTIÈ FER MEÈ TOLLSTJËRN Å 3UÈVESTURLANDSUMD¾MI (LUTVERK ÖESS ER AÈ STUÈLA AÈ LÎGGJÎF UM INN OG ÒTÚUTNING OG AÈ SKIL
UM ¹ SKÎTTUM SÁ FYLGT OG EIGA ÖANNIG Ö¹TT Å EFNAHAGS OG FÁLAGSLEGRI VELFERÈ ÅSLENSKS SAMFÁLAGS &RAMTÅÈARSÕNIN ER AÈ VERA FRAMS¾KIN
RÅKISSTOFNUN SEM ER ÖEKKT FYRIR AÈ VEITA GËÈA OG SKILVIRKA ÖJËNUSTU AÈ VERA EFTIRSËTTUR VINNUSTAÈUR OG VIÈURKENND FYRIR AÈ STANDA VÎRÈ
UM HAGSMUNI ALMENNINGS OG ATVINNULÅFS 4IL AÈ N¹ ÖESSARI SÕN ER EMB¾TTIÈ MEÈ FRAMSÕNA KRAFTMIKLA OG FJÎLSKYLDUV¾NA STARFSMANNA
STEFNU ,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ SÅMENNTUN STARFSMANNA HEILSUEÚINGU OG GËÈAN AÈBÒNAÈ

WWWTOLLURIS

,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS (¹HOLTI 
,EIKSKËLAKENNARI MEÈ ¹HERSLU ¹ ELSTU BÎRNIN
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
(LÅÈARENDI   HLIDARENDI HAFNARFJORDURIS

Metnaðarfullur
leiðtogi

,EIKSKËLAKENNARI
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS 4JARNARBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARI
3TEKKJAR¹S   STEKKJARAS HAFNARFJORDURIS SBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARAR
$EILDARSTJËRASTAÈA
3ÁRKENNSLA

Átt þú auðvelt með að koma fram, ert metnaðarfull/ur
og með brennandi áhuga á að stuðla að fjölbreyttu
mannlífi og bættum hag íbúa í Reykjavík?

3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
5M ER AÈ R¾ÈA HEILAR STÎÈUR HLUTASTÎÈUR OG SKILASTÎÈUR
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS -IKLAHOLTI 
-ATREIÈSLUMEISTARI
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS -IÈVANGI 
,EIKSKËLAKENNARAR

Þjónustu- og rekstrarsvið Reykjavíkurborgar leitar
að öflugum framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar
Breiðholts í Álfabakka.

SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS
!LMENN KENNSLA
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS $REKAVÎLLUM 
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
(VALEYRARSKËLI    HELGI HVALEYRARSKOLIIS
3KËLALIÈA VEGNA FORFALLA
,¾KJARSKËLI   HALLA LAEKJARSKOLIIS
3TUÈNINGSFULLTRÒI
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS V(LÅÈARBERG
&ORFALLAKENNSLA
3KËLALIÈI KL  
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS V(RAUNTUNGU
3TUÈNINGSFULLTRÒI
®LDUTÒNSSKËLI   HERLA OLDUTUNSSKOLIIS V®LDUTÒN
¥ÖRËTTAKENNARI

Þjónustumiðstöð Breiðholts er
framsækið þjónustufyrirtæki á
vegum Reykjavíkurborgar. Meðal
markmiða þjónustumiðstöðvarinnar er að efla félagsauð og veita
víðtæka fjölskylduþjónustu í
hverfinu.
Dæmi um þjónustuþætti eru upplýsingamiðlun um þjónustu
Reykjavíkurborgar, forvarnir,
sérfræðiráðgjöf vegna barna,
félagsstarf, fjárhagsaðstoð og
heimaþjónusta.

4ÎLVUKENNSLA
!LMENN KENNSLA VBARNSBURÈARLEYÙS
!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

Framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts heyrir undir
sviðsstjóra Þjónustu- og rekstrarsviðs. Um laun og önnur starfskjör
fer samkvæmt ákvörðun
kjaranefndar.

Framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvarinnar þarf að búa yfir framsýni og dug
til að halda áfram að þróa framúrskarandi þjónustufyrirtæki.
Undir framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðvarinnar heyra 140 starfsmenn á
þremur þjónustustöðum í Breiðholti.
Helstu verkefni framkvæmdastjóra:

Forysta í samstarfi innan hverfis og utan
Fjármála- og starfsmannastjórnun
Skipulagning starfseminnar og áætlanagerð
Tengsl við aðrar borgarstofnanir og kjörna fulltrúa
Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar
Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
Reynsla af samskiptum við fjölmiðla og stjórnun viðburða
Æskileg viðbótarhæfni:

Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða reksturs
Umsóknir sendist á netfangið umsokn.breiðholt@reykjavik.is eða í Ráðhús
Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík merktar „Framkvæmdastjóri
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts“ fyrir 11. mars næstkomandi.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá
borginni.

Upplýsingar í síma 411 1050 veita:
Regína Ásvaldsdóttir sviðsstjóri regina.asvaldsdottir@reykjavik.is og
Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir deildarstjóri adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is

Reykjavíkurborg
Þjónustu- og rekstrarsvið
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,AUSAR STÎÈUR Å VEISLUNNI
 STARF Å SMURBRAUÈSDEILD
 STARF VIÈ ÖRIF OG UPPVASK
- 6EGNA MIKILLA ANNA FRAMUNDAN ËSKUM
VIÈ EFTIR STARFSFËLKI Å AUKAVINNU ¹
ÎLLUM SVIÈUM
3KEMMTILEG OG KREFJANDI STÎRF
HUGASAMIR ERU VELKOMNIR Å 6EISLUNA ¹ !USTURSTRÎND 
3ELTJARNARNESI %ÈA Å SÅMA   EINNIG ER H¾GT AÈ
SENDA TÎLVUPËST ¹ VEISLAN VEISLANIS

WWWVEISLANIS

-JËLKURFR¾ÈINGUR
-3 "LÎNDUËSI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MJËLKURFR¾È
ING TIL STARFA SEM FYRST ¥ STARFSSTÎÈINNI ¹ "LÎNDU
ËSI ER FRAMLEITT MJËLKURDUFT RJËMAOSTAR KRYDD
SMJÎR OG VIÈBIT
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR *ËN + "ALDURSSON Å
SÅMA   5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS
NK OG SKULU UMSËKNIR BERAST TIL STARFSMANNA
STJËRA "ITRUH¹LSI   2EYKJAVÅK EÈA ¹ NETFANG
IÈ STARFSMANNASVID MSIS
-JËLKURSAMSALAN EHF ER FRAMLEIÈSLU ÖJËNUSTU OG
MARKAÈSFYRIRT¾KI Å MJËLKURIÈNAÈI (J¹ -JËLKURSAMSÎL
UNNI OG DËTTURFYRIRT¾KJUM STARFA UM  MANNS

,%)+3+«,!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI
 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
&R¹  APRÅL N¾STKOMANDI
 ,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI
 "AKKABORG "LÎNDUBAKKA  SÅMI  
 'ARÈABORG "ÒSTAÈAVEGI  SÅMI   

 'RANDABORG "OÈAGRANDA  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
&R¹  APRÅL N¾STKOMANDI
 ,AUFSK¹LAR ,AUFRIMA  SÅMI  

3ÁRKENNSLA
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
.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

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

-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

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 +¥

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

+OLBRÒN METUR LYKT AF LAXI

&2¡44!",!¨)¨'6!

Skynfæri mannsins
bestu mælitækin
Sjón, bragð-, lyktar- og
snertiskyn mannsins eru
öflugustu mælitækin
þegar matvörur eru metnar að gæðum. Kolbrún
Sveinsdóttir, matvælafræðingur hjá Matís, er
í sérþjálfuðum hópi sem
fæst við slíkar prófanir.
Þær kallast skynmat.
„Skynmat er kerfisbundið
mat á lykt, bragði, útliti og
áferð matvæla. Það er notað
víða í gæðaeftirliti og Matís
heldur meðal annars námskeið í því fyrir önnur fyrirtæki. Einnig er algengt að
við fáum vörur til skoðunar.
Það getur verið fiskur, kjöt,
kex, popp eða hvað sem er,“
segir Kolbrún þegar hún er
spurð út í starf sitt við skynmatið. Hún er líka tilbúin að
útskýra það nánar. „Ef við
hugsum okkur matvöru sem
á að setja á markað þá getum
við til dæmis metið geymsluþolið samhliða öðrum mælingum.
Matvælafyrirtæki
leita til okkar ef vandamál
koma upp til dæmis í bragði
eða lykt og ef verið er að
breyta einhverju í framleiðsluferli matvöru er mikilvægt að vita hvort breytingin hefur einhver áhrif.
Því prófum við vöruna fyrir
og eftir breytingu.“
Fyrirtækið Matís tók til
starfa um síðustu áramót er
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Matvælarannsóknir
Keldnaholti, rannsóknastofa
Umhverfisstofnunar og líftæknifyrirtækin Prokaria og
Iceprotein sameinuðust. Kolbrún kveðst hafa verið hjá
fyrstnefndu stofnuninni. „Ég
kom hingað fyrst 1999. Þá
var ég að vinna að mastersverkefni sem fjallaði um

þróun gæðastuðulsaðferðar
til að meta ferskleika á heilum laxi. Sú aðferð hefur
verið löguð að fleiri fisktegundum og við gáfum meðal
annars út bók á nokkrum
tungumálum um hana í samvinnu við nokkrar sambærilegar stofnanir í Evrópu,“
lýsir hún.
Sérútbúin aðstaða með
aðskildum básum er fyrir
skynmatið í Matís. Þangað
koma dómarar og meta matvælin. „Þeir mega ekki hafa
neinar upplýsingar sem gætu
haft áhrif á skynmatið því
það eru eiginleikar vörunnar
sem skipta máli. Svörunum
er safnað í tölvu og niðurstöðurnar unnar tölfræðilega
og túlkaðar af skynmatsstjóra,“ lýsir Kolbrún.
Í skynmatshópnum hjá
Matís eru 16-18 manns sem
hafa farið í gegnum nokkurs
konar grunnþjálfun. Kolbrún segir algeng orð úr
mæltu máli notuð við skynmatið og tiltekur nokkur
sem gætu komið fyrir við
mat á eldisþorski: Sæt lykt,
skelfisklykt, kjötlykt, soðin
mjólk, kartöflur, frystigeymslulykt, harðfisklykt,
súr lykt og brennisteinslykt.
Um útlitið orð eins og ljós,
dökkur, einsleitur og mislitur. Bragðið getur verið
málmkennt, sætt, rammt,
frystibragð, sigið bragð og
við skoðun áferðar orðin
mýkt, safi, meyrni og fleira.
Bakgrunnur þeirra sem
stunda skynmat skiptir ekki
máli að sögn Kolbúnar.
„Aðalatriðið er að fólk sé
samviskusamt og hafi áhuga
og eðlilegt næmi,“ segir hún.
„Það er líka þægilegt að hafa
fólk í hópnum sem á auðvelt
með að mæta því hingað
koma oft óvænt verkefni
sem þarf að meta strax.“
GUN FRETTABLADIDIS

Kvartanir skapa forskot
Impra, nýsköpunarmiðstöð Iðntæknistofnunar,
er að hefja nýtt námskeið
í þjónustugæðum þar sem
kennd er aðferðafræðin
sem liggur að baki framúrskarandi þjónustu.
Markmiðið með námskeiðinu
er að þátttakendur tileinki
sér aðferðafræðina sem liggur að baki framúrskarandi
þjónustu. Meðal annars að
læra að líta á sérhverja kvörtun sem gjöf og ókeypis ráðgjöf sem hægt er að nýta til
að bæta þjónustuna í stað
þess að taka reiði viðskiptavina persónulega.
Markvissar umbætur í
þjónustu eru lykilatriði til að
efla góða þjónustu og skapa

%F KVÎRTUNUM RIGNIR YFIR MANN ER
ÖAÈ Å RAUN ËKEYPIS R¹ÈGJÎF SEM
GETUR GERT FYRIRT¾KIÈ MUN BETRA
ÖEGAR ÎLLU ER ¹ BOTNINN HVOLFT

forskot í samkeppni.
Námskeiðið er ætlað fyrir
stjórnendur og starfsmenn
fyrirtækja. Námskeiðið fer
fram í fjögur skipti og kostar
15.000 krónur. Allar nánari
upplýsingar er að finna á vef
IMPRU. www.impra.is
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(AGFR¾ÈINGUR 
VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR
.EYTENDASAMTÎKIN AUGLÕSA EFTIR HAGFR¾ÈINGI  VIÈSKIPTA
FR¾ÈINGI 6ERKSVIÈ ÖESSA STARFSMANNS ER FJÎLBREYTT ¹ SVIÈI
NEYTENDAM¹LA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR *ËHANNES 'UNNARSSON FORMAÈUR
.EYTENDASAMTAKANNA Å SÅMUM   OG  

Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:
Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.
Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í
landinu.
Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

3TARF MEÈ UNGU FËLKI
3K¹TASAMBAND 2EYKJAVÅKUR AUGLÕSIR EFTIR STARFSMANNI TIL AÈ
VINNA AÈ ÕMSUM VERKEFNUM FYRIR SK¹TA Å 2EYKJAVÅK Å SUMAR
5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT STARF SVO SEM ERINDREKSTUR
SKRIFSTOFUSTÎRF UMSJËN MEÈ SUMARSTARÙ OG ÕMSUM VIÈ
BURÈUM !LLT EFTIR N¹NARA SAMKOMULAGI 6IÈKOMANDI ÖARF
AÈ HAFA REYNSLU AF STARÙ MEÈ UNGU FËLKI OG HELST UPPELD
ISMENNTUN 2EYNSLA AF SK¹TASTARÙ ER ¾SKILEG 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ GETA HAÙÈ ÕMIS UNDIRBÒNINGSSTÎRF ÚJËTLEGA

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 4. mars nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

5PPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA   %IRÅKUR OG
  3IGURÈUR  5MSËKNIR SENDIST MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
PËSTFANGIÈ SSR SKATALANDIS
&ORMAÈUR 3K¹TASAMBANDS 2EYKJAVÅKUR

Sumarstörf hjá Norðuráli !
Við óskum eftir rösku og áhugasömu fólki til aﬂeysinga hjá Norðuráli í sumar.
Störﬁn eru fjölbreytt, tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu og góð laun eru í boði. Um er að ræða vaktavinnu í:

Kerskála  Steypuskála  Skautsmiðju  Vöruhúsi
Einnig vantar aﬂeysingafólk til vinnu við ræstingar (dagvinna og helgarvinna)
Umsækjendur þurfa að vera:
 18 ára eða eldri
 samviskusamir og duglegir
 jákvæðir og hressir í samskiptum
 tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.
Starfsandi
Við leggjum mikið upp úr góðum starfsanda
og tökum vel á móti þér.

Hvernig sækir þú um?
Tekið er við umsóknum og fyrirspurnum í síma 430 1000.
Þú getur líka sótt um á vef fyrirtækisins: www.nordural.is,
sent umsókn þína á netfangið umsokn@nordural.is eða
póstlagt umsóknina, merkta: Sumarstörf.

restur
Umsókna. rfmars.
er til 15
Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útﬂutnings og unnið
er að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.
Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORV 36159 02/07

5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU .EYTENDASAMTAKANNA Å
SÅÈASTA LAGI  MARS NK ¹ SKRIFSTOFU .EYTENDASAMTAKANNA
3ÅÈUMÒLA  EÈA Å TÎLVUPËSTI JG NSIS
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6!+434*«2) ®29'')36!2¨!
3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU VAKTSTJËRA
ÎRYGGISVARÈA LAUSA TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS 
5MSËKARGÎGN OG ALLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ
ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

6IÈ LEITUM AÈ

'RAFÅSKUM (ÎNNUÈI
)'- VILL B¾TA VIÈ SIG 'RAFÅSKUM (ÎNNUÈI TIL VINNA AÈ
FR¹B¾RUM VEF OG MARGMIÈLUNARLAUSNUM AUK KYNNINGAR
EFNIS FYRIR FYRIRT¾KI












3TARFSSVIÈ
(ÎNNUN FRAMÒRSKARANDI VEÚAUSNA
(ÎNNUN KYNNINGAREFNIS FYRIR FYRIRT¾KI
(ÎNNUN OG ÒRVINNSLA MARKMIÈLUNAREFNIS
(EFUR ÖÒ
-IKLA SKÎPUNARGLEÈI OG GETUR UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
'ETUR ÖÒ UNNIÈ UNDIR ¹LAGI
%RT SKIPULAGÈUR
'ETUR ÖÒ UNNIÈ Å HËP
(EFUR ÖÒ STARFSREYNSLU
HUGI ¹ &LASH $ OG !FTER %FFECTS KOSTUR EN EKKI
SKILYRÈI

)'- ER FRAMS¾KIÈ ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI Å GERÈ VEF OG MARG
MIÈLUNARLAUSNA AUK KYNNINGAREFNIS FYRIR FYRIRT¾KI HÁR
HEIMA OG ERLENDIS (J¹ OKKUR RÅKIR MIKILL METNAÈUR Å OKKAR
LAUSNUM FYRIR HÎND VIÈSKIPTAVINA OKKAR SVO AÈ ÖEIR VERÈI
FREMRI EN SAMKEPPNIN (J¹ )'- STARFAR FR¹B¾RT FËLK SEM
GOTT OG GAMAN ER AÈ VINNA MEÈ
5MSËKNIR ¹SAMT STARFFERILSSKR¹ ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM
UNNIN VERK JAFNVEL SÕNISHORN SENDIST ¹ EIDUR IGMIS FYRIR
 MARS
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ &ARIÈ VERÈUR MEÈ ALLAR
UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L

&ERÈASKRIFSTOFUSTARF
6EGNA AUKINNA UMSVIFA HJ¹ OKKUR ¹ FERÈASKRIFSTOFUNNI
!TLANTIK HÎFUM VIÈ HUGA ¹ AÈ B¾TA VIÈ TVEIMUR STARFS
MÎNNUM ¹ SKRIFSTOFU OKKAR

6ERKEFNASTJËRI Å HVATAFERÈADEILD
6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ STARFSMANNI MEÈ MJÎG GËÈA TUNGU
M¹LAKUNN¹TTU EINKUM Å ENSKU B¾ÈI TALAÈRI OG RITAÈRI
3TARFSMAÈURINN ÖARF AÈ BÒA YÙR ELDMËÈI OG METNAÈI Å
ÎLLU ÖVÅ SEM TEKIST ER ¹ HENDUR 6IÈKOMANDI ÖARF EINNIG
AÈ GETA UNNIÈ VEL UNDIR ¹LAGI HAFA GËÈA SKIPULAGSH¾Ù
LEIKA OG MIKLA ÖJËNUSTULUND 3TARFSMAÈURINN ÖARF AÈ
GETA UNNIÈ LANGAN VINNUDAG OG YÙRVINNU ¹ ¹LAGSTÅMUM
-ENNTUN ¹ SVIÈI FERÈAÖJËNUSTU EÈA ÎNNUR MENNTUN ¹
H¹SKËLASTIGI ER ¾SKILEG

&ULLTRÒI p ALMENNT SKRIFSTOFUSTARF
6IÈ ERUM EINNIG AÈ LEITA AÈ STARFSMANNI MEÈ )!4!5&4!
RÁTTINDI 5M ER AÈ R¾ÈA STARF VIÈ ÒRVINNSLU AÈSTOÈ VIÈ
UNDIRBÒNING OG FRAMKV¾MD HËPA BËKANIR OG ALMENNA
AÈSTOÈ ¹ SKRIFSTOFUNNI 6IÈKOMANDI ÖYRFTI ENNFREMUR AÈ
GETA SÁÈ UM ÚUGBËKANIR INNANLANDS OG UTAN AUK ÖESS
AÈ AÈSTOÈA VIÈ DAGLEG STÎRF Å ÚEIRI DEILDUM ¥ ÖETTA STARF
ERUM VIÈ AÈ LEITA AÈ STARFSMANNI SEM HEFUR BRENNANDI
¹HUGA ¹ ALMENNRI FERÈAÖJËNUSTU HEFUR RÅKA ÖJËNUSTU
LUND ÖEKKIR TIL INNLENDRA BIRGJA Å FERÈAÖJËNUSTU OG ER
TILBÒINN AÈ VINNA HEILMIKIÈ ÖEGAR MIKIÈ LIGGUR VIÈ
(J¹ !TLANTIK ER STARFSUMHVERÙÈ SPENNANDI SÁRSTAKLEGA
FJÎLBREYTT KREFJANDI OG Å SÅFELLDRI MËTUN ¥ DAG STARFA 
MANNS HJ¹ FYRIRT¾KINU
3TARFSMANNASTEFNA !TLANTIK
-ARKMIÈ !TLANTIK ER AÈ VIRKJA ELDMËÈ OG KEPPNISANDA HJ¹ H¾FU TRAUSTU OG
¹HUGASÎMU STARFSFËLKI 3TARFSFËLK !TLANTIK SÕNIR FRUMKV¾ÈI ÖJËNUSTULUND OG
TEKUR VIRKAN Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ EÚA ÖJËNUSTU OG HEILDARHAG FYRIRT¾KISINS MEÈ ÖVÅ
AÈ SKARA FRAM ÒR EN STYÈJA JAFNFRAMT HVERT VIÈ ANNAÈ OG VINNA SAMAN

3KRIÚEGAR UMSËKNIR ¹SAMT LÅFSHLAUPI BERIST &RÁTTABLAÈINU
¹ NETFANGIÈ BOX FRETTIS MERKT mATLANTIKn p n OG ÖVÅ
STARÙ SEM SËTT ER UM FYRIR  MARS 
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VERKFRÆÐINGAR /
TÆKNIFRÆÐINGAR
Verkfræðistofan Hamraborg sf óskar eftir að ráða byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til almennra hönnunarstarfa á byggingasviði til þess að takast á við spennandi verkefni

-EIRAPRËFBÅLSTJËRAR
6ÁLAMENN
!RNARVERK EHF ËSKAR EÙIR MEIRAPRËFBÅLSTJËRA ¹ DR¹TTARBÅL OG
VÁLAMENN VANA VINNU ¹ GRÎFU OG JARÈÕTU TIL FRAMTÅÈARSTARFA
2EYNSLA RÁTTINDI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
5M FRAMTÅÈARSTÎRF ER AÈ R¾ÈA

Þekking í audocad er æskileg en ekki skilyrði.
Fyrirtækið hefur m.a. sérhæft sig í hönnun bygginga,
eftirliti með framkvæmdum og byggingastjórnun.
Í boði eru góð laun, góð vinnuaðstaða og fjölbreytt verkefni.
Nánari upplýsingar gefur Sævar Geirsson í síma 893 1051.
Umsóknir sendist með tölvupósti saevar@hamraborg.is

3TARÙÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM TIL BOÈA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR GÒSTA Å SÅMA
 
5MSËKNIR SENDIST ¹ !RNARVERK SIMNETIS

¶JËNAR OG AÈSTOÈARFËLK Å SAL
«SKAÈ ER EFTIR FRAMREIÈSLUMÎNNUM AÈSTOÈAR
FËLKI OG BARÖJËNUM Å VEISLUSALI .ORDICA HOTEL
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA GËÈA ÖJËNUSTULUND
OG ¹BYRGÈ Å STARÙ VERA SJ¹LFST¾ÈUR SKIPULAGÈUR
OG SÕNA ÎGUÈ VINNUBRÎGÈ
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR TIL VEITINGASTJËRA
VEISLUDEILDAR ¹ TÎLVUPËSTFANGIÈ PALLH ICEHOTELSIS
FYRIR  MARS 

Þjónustuverkstæði og móttaka
Bifreiðaumboðið Bernhard ehf. óskar eftir að ráða kraftmikla einstaklinga til starfa á þjónustuverkstæði og í móttöku
verkstæðisins.
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

MÓTTAKA ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐIS

Starfssvið:

Starfssvið:

• Almennar viðgerðir og þjónusta á Honda
og Peugeot bifreiðum og mótorhjólum

•
•
•
•

Hæfniskröfur:
• Menntun í bifvélavirkjun eða vélvirkjun æskileg
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Mikill bílaáhugi

Móttaka viðskiptavina
Skráning tímapantana
Reikningagerð
Almenn afgreiðsla

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk.
Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starﬁð.
Umsjón með störfunum hefur
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Góð þekking á bifreiðum
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
Góðir samskiptahæﬁleikar
Jákvætt og glaðlegt viðmót

Bernhard ehf. er reyklaus vinnustaður
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
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Leikskólinn Mánabrekka
Mötuneyti
Laust er til umsóknar starf í
eldhúsi í Leikskólanum
Mánabrekku Seltjarnarnesi.
Leikskólinn leggur sérstaka áherslu á
umhverfis- og náttúruvernd og er einn
fárra leikskóla sem hlotið hafa
Grænfánann.

,AUS STÎRF Å BOÈI
6EGNA AUKINNA UMSVIFA OG MIKILLA VERKEFNA ËSKAR
+RAFTUR HF UMBOÈSAÈILI FYRIR MA -!. VÎRUBIFREIÈAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRTALIN STÎRF
 "IFVÁLAVIRKI6ÁLVIRKI

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.
Áhugasamir hafi samband við
Guðbjörgu Jónsdóttur, leikskólastjóra
eða Otta Kristinsson matreiðslumann í
síma 5959-280, sem veita allar nánari
upplýsingar.

6IÈ LEITUM AÈ METNAÈARFULLUM STARFSMANNI SEM HEFUR
¹HUGA ¹ AÈ B¾TA VIÈ SIG ÖEKKINGU Å SÅNU FAGI SKILEGT ER
AÈ VIÈKOMANDI SÁ VANUR VÎRUBÅLAVIÈGERÈUM
3TARÙÈ FELUR Å SÁR ALMENNAR VIÈGERÈIR OG STANDSETNINGAR ¹
-!. VÎRUBIFREIÈUM .AUÈSYNLEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ
ÖOKKALEGAN SKILNING ¹ ENSKU OG EINNIG ER TÎLVUKUNN¹TTA
¾SKILEG

 -AÈUR VANUR VÎRUBÅLAVIÈGERÈUM

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa
Augl. Þórhildar 2200.345

6IÈ LEITUM AÈ RÎSKUM OG KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGI SEM
GETUR TEKIÈ SJ¹LFST¾ÈAR ¹KVARÈANIR OG UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL +RAFTS HF 6AGNHÎFÈA   
2EYKJAVÅK EÈA ¹ E MAIL VERKST KRAFTURIS FYRIR  MARS NK

Verkfræðingur
Innkaupafulltrúi
Norðurál óskar að ráða öﬂugt fólk í eftirtalin störf:

Verkfræðingur á framleiðslusviði
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, öðrum sérfræðingum
og vaktstjórum. Starﬁð felst í greiningu og stýringu kera, umsjón með stoðkerfum
framleiðslunnar, þátttöku í stefnumótun framleiðslusviðs og sameiginlegum verkefnum
milli deilda. Hér gefst færi á að taka þátt í spennandi uppbyggingar- og þróunarstarﬁ.
Nánari upplýsingar veitir Gauti Höskuldsson, yﬁrverkfræðingur á framleiðslusviði.

(REFNA 'UÈMUNDSDËTTIR ER SÁRFRËÈ UM ATVINNULEITARM¹L (ÒN SEGIR ÖAÈ
ËÖARFA AÈ TÅUNDA ALLT ¹ FERILSKR¹ OG EKKI NAUÈSYNLEGT AÈ FARA LENGRA EN TÅU ¹R
AFTUR Å TÅMANN

Ekki setja allt á
ferilskrána
Til að auðvelda starfsleit
er mikilvægt að hafa
jákvætt hugarfar og vera
meðvituð um eigin kosti
og hæfileika.
Hrefna
Guðmundsdóttir,
stjórnmálafræðingur, rekur
fyrirtækið ferilskra.is en þar
sér hún meðal annars um
gerð ferilskráa fyrir atvinnuleitendur. Hrefna er því
ýmsum hnútum kunnug um
hvernig á að bera sig að
þegar leitað er að rétta starfinu.
„Fyrir utan það hafa ferilskrána í góðu lagi þarf fólk
að gera sér góða grein fyrir
því hvar áhugasvið þeirra
liggur. Vera búið að átta sig
á hæfileikum sínum og
hverju það hefur áhuga á.
Annars er hætt við að það
vaði bara út í bláinn og taki
hvaða starfi sem er sem
endar oftast með stuttu
stoppi í viðkomandi starfi.
Til að gera sér grein fyrir
hæfileikum og hvað maður
vill gera er til dæmis hægt
að tala við vini og vandamenn, hringja í fyrirtæki og
fá að koma til að kynna sér
störf, taka til dæmis upplýsingaviðtöl við fólk sem vinnur í áhugaverðu starfi og
annað í þeim dúr. Svo er að
skrá sig á allar atvinnumiðlanir og skoða hvað er í boði.
Eins er jákvætt að hafa samband við fyrirtækin að fyrra
bragði. Bíða ekki bara eftir
því að haft sé samband við
þig heldur hringja í fyrirtæki sem virðast áhugaverð
og fá að tala þar við stjórnendur. Senda svo inn umsókn
og minna reglulega á sig í
kjölfarið,“ segir Hrefna.
Margir Íslendingar hafa

unnið ótalmörg störf frá
unga aldri, er nauðsynlegt að
setja allt í ferilskrána?
„Nei, það myndi ég alls
ekki segja. Þetta fer eftir því
hverskonar starfi er verið að
leita að, hvað fer í ferilskrána. Á sama tíma er óþarfi
að fara lengra aftur en tíu til
fimmtán ár, nema það komi
starfinu sem verið er að
sækjast eftir eitthvað sérstaklega við. Þannig er hægt
að leggja góða áherslu á sumt
en sleppa því að tíunda annað.
Ef þessi störf eru viðkomandi ekki til framdráttar þá
er allt í lagi að sleppa því að
segja frá þeim og það er
engum ógreiði gerður með
því. Sumir vilja tíunda hvert
einasta atriði í ferilskránni,
en það vill gera hana langa og
flókna og nánast ólæsilega.
Hnitmiðuð og skýr ferilskrá
er mun betri fyrir atvinnurekendur að skilja,“ segir
Hrefna og bætir því við að
fólk megi líka vera jákvætt í
eigin garð. „Flestir hafa góða
reynslu að baki, menntun,
hæfileika eða annað sem er
þeim til framdráttar en margir eru oft ekki nægilega meðvitaðir um það. Þannig draga
margir úr eigin ágæti án þess
að nokkur ástæða sé til og
því er um að gera að vera
jákvæð í eigin garð. Á sama
tíma er vissulega gott að átta
sig á eigin veikleikum og
reyna um leið að bæta úr því
með því að fara á námskeið
eða gera annað til að styrkja
þau svið sem úr má bæta en
um leið er áríðandi að muna
hvað maður getur og að allir
hafa góða eiginleika og hæfileika,“ segir atvinnuleitarsérfræðingurinn
Hrefna
Guðmundsdóttir að lokum.
-mhg

Fulltrúi í innkaupadeild
Við óskum eftir að ráða duglegan einstakling í innkaupadeild. Starﬁð felur m.a. í sér
tollafgreiðslur í inn- og útﬂutningi, stjórn og eftirlit með gámaﬂæði á svæði fyrirtækisins,
kostnaðareftirlit og önnur tilfallandi störf innan innkaupadeildar. Hér gefst færi á að
sinna fjölþættum verkefnum og vaxa í starﬁ.
Við erum að leita að talnaglöggum einstaklingi með haldgóða tölvuþekkingu og reynslu
af sambærilegum störfum. Heppilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Nánari upplýsingar veitir Aksel Jansen, innkaupastjóri.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 12. mars n.k.
Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta:
Verkfræðingur á framleiðslusviði eða Fulltrúi í innkaupadeild.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega
220.000 tonn af áli til útﬂutnings og unnið er að stækkun álversins sem felur í sér að
framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.
Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

/$1')250
/$1'6/$*6$5.,7(.76.,38/$*6)5ç,1*85$5.,7(.7
Landform óskar eftir starfsfólki með skapandi hugsun og frumkvæði.
Mörg áhugaverð og krefjandi verkefni í vinnslu og undirbúningi. Leitað
er að landslagsarkitekt, skipulagsfræðingi eða arkitekt með reynslu af
skipulags- og byggingarmálum. Landform fyrirhugar að setja upp
starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu og í tengslum við hana að ráða
verkefnisstjóra. Umsækjendur þurfa að hafa góða kunnáttu á Autocad
eða hliðstæðum teiknikerfum. Skrifleg umsókn sendist Landform ehf.
Austurvegi 6, 800 Selfossi fyrir 7. mars 2007. Hafa má samband við
Odd Hermannsson og farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál. Sjá heimasíðu Landform, ZZZODQGIRUPLV
Landform er 13 ára ráðgjafafyrirtæki sem vegna ört vaxandi verkefna fyrirhugar að
setja upp starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða mun alhliða ráðgjöf á sviði
landslagsarkitektúrs og skipulags- og byggingarmála. Jafnframt er þörf fyrir aukin
starfskraft á skrifstofu Landform á Selfossi vegna aukinna verkefna á landsbyggðinni
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HÁRSNYRTIFÓLK ATH!

+iUVQ\UWLVWRIDt+DIQDU¿rði
3JÒKRALIÈAR FÁLAGSLIÈAR
STUÈNINGSFULLTRÒAR
«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å SUMARAÚEYSINGAR Å UMÎNNUN ¹ HEIM
ILISEININGAR H¾ÙNGARDEILDA ,3( Å +ËPAVOGI 6IÈ LEITUM AÈ FËLKI
SEM ER ¹BYRGT OG SAMVISKUSAMT OG VILL TAKAST ¹ VIÈ KREFJANDI
OG FJÎLBREYTT STARF 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU 3TARFSHLUTFALL
SAMKOMULAG
.Ò VANTAR STRAX FËLK ¹ HELGARVAKTIR
5MSËKNIR BERIST FYRIR  MARS NK TIL 3IGRÅÈAR (ARÈARDËTTUR
HJÒKRUNARFR¾ÈINGS OG VEITIR HÒN UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
NETFANG SIGHARD LANDSPITALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG (RINGBRAUT
SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU WWWLANDSPITALIIS
4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA
H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN
UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

óskar eftir sveini eða meistara í fullt starf eða
eftir hádegi. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Starfskraftur óskast á vinsæla stofu
Í miðbæ Garðabæjar

Upplýsingar í síma 862-7830.

Uppl.í s: 861-1286 eða 868-2084

Einar Ben.

4¾KJAMENN ËSKAST

er að leita að starfsfólki
í auka vinnu í sal sem hefur áhuga á þjónXVWXVWDU¿. Reynsla ekki nauðsynlegt en
áhugi og vinnugleði verða að vera til staðar.

6EGNA MIKILLA VERKEFNA ËSKUM VIÈ EFTIR AÈ R¹ÈA VANA MENN ¹
GRÎFUR OG DR¹TTARBÅLA HUGASAMIR VINSAMLEGA HAÙÈ SAMBAND
VIÈ -ARINË 0¹LMASON Å SÅMA  

ViQVDPOHJDVWKD¿ð samband við
Stefán gsm: 693-6526 eða Jón Páll gsm: 822-3313.

*yOÀausnir Malland ehf. óskar eftir
VWDUIVP|QQXPtJyOÀagningarstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf. Boðið er upp á góða
tekjumöguleika. Leitað er eftir hraustum einstaklingum eldri en 18 ára og hafa áhuga á mikilli vinnu.
Umsækjendur skili inn umsóknum á
kristinn@malland.is
Helstu verkefni eru samhæfing markaðsmála erlendra starfsstöðva Kaupþings.

*yOÀausnir Malland ehf. Lágmúla 7, Reykjavík are seekLQJIRUZRUNHUVIRULQGXVWULDOÀooring installations. We
are seeking for long term workers. Good salary for good
workers. We are looking for healthy persons not younger
than 18 years old. Please contact Gísli or Kristinn at 564
55 33 or kristinn@malland.is.

Menntun og þekking
•
•
•
•

Hæfni og eiginleikar

*yOÀausnir Malland ehf. Lágmúla 7, Reykjavík zatrudni
pracowników do instalowania podlóg przemyslowych i
mieszkaniowych. Wiek min. 18lat. praca na pelny etat.
Wynagrodzenie nie mniejsze, niz 1000 IKR/godz. Tylko
powazne oferty. Kontakt: Gisli lub Kristinn, tel. 564 5533
- kristinn@malland.is

•
•
•
•

VERSLUNARSTJÓRA
Starfsmann vanan verslunarstjórn.
Framtíðarstarf.

ENNEMM/SÍA/NM25710

ÓSKUM AÐ RÁÐA
Í EFTIRFARANDI STÖRF

Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til að leiða teymisvinnu.
Frumkvæði og reynsla af sjálfstæðum vinnubrögðum við sambærileg störf.
Viðkomandi verður að vera hugmyndaríkur og skapandi.
Góð tjáningarhæfni.

Við bjóðum
•
•
•

LÝSINGABÚNAÐUR

Háskólapróf á sviði markaðsmála – meistaranám er æskilegt.
Nám eða starfsreynsla erlendis sem nýtist í þessu starfi er kostur.
Framúrskarandi enskukunnátta.
Góð tölvukunnátta.

Krefjandi og skemmtileg verkefni í hópi kraftmikils samstarfsfólks.
Gott starfsumhverfi þar sem framtak einstaklingsins fær að njóta sín.
Góð launakjör.

Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg á Starfsmannasviði, sími 444 6376
netfang jonas.hvannberg@kaupthing.com og Jónas Sigurgeirsson framkvæmdastjóri
Samskiptasviðs, sími 444 6112, netfang jonas.sigurgeirsson@kaupthing.com
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2007.
Umsækjendur sæki um á vefsíðum bankans: www.kaupthing.is

Kaupþing, sem er stærsta fyrirtæki landsins, veitir alhliða viðskipta- og
fjárfestingarbankaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og fagfjárfesta.
Kaupþing er leiðandi á öllum helstu sviðum íslensks fjármálamarkaðar og
starfar í 9 löndum auk Íslands. Hjá bankanum starfa yfir 2.700 manns, þar
af 1.500 erlendis.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa
frá mai til September.

HELGARSTARFSFÓLK
Starfsfólk til almennra verslunarstarfa
um helgar.
Umsóknir, með upplýsingum um aldur
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R-1910 fyrir 2. mars.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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»

Ráðningarþjónusta

Ert þú í
atvinnuleit?

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu    

Fjöldi starfa í boði.

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

»

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum,
leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum
umsagna.

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerﬁsstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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.

FORRITARI
ÓSKAST!

Nánari
upplýsingar
í síma
561 5900

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

Kannaðu málið á www.hhr.is

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

¦

¦

5MHVERÙSSVIÈ

Viltu vinna
í fjölbreyttu
starfsumhverfi

'ARÈYRKJUFR¾ÈINGUR
ark

5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
GARÈYRKJUFR¾ÈING TIL STARFA HJ¹ 'RASAGARÈI 2EYKJAVÅKUR
(LUTVERK 'RASAGARÈS 2EYKJAVÅKUR ER SÎFNUN VARÈVEISLA OG
SKR¹NING ¹ ÅSLENSKUM OG ERLENDUM PLÎNTUTEGUNDUM
3TARFS OG ¹BYRGÈARSVIÈ
3TARF GARÈYRKJUFR¾ÈINGS Å 'RASAGARÈINUM ER FYRST OG FREMST SAFN
VARSLA ¹KVEÈINNA SAFNDEILDA EN Å ÖVÅ FELAST ALMENN GARÈYRKJU
STÎRF GAGNASKR¹NING Å TÎLVU OG FR¾ÈSLA
(¾FNISKRÎFUR
o 'ARÈYRKJUMENNTUN FR¹ ,ANDBÒNAÈARH¹SKËLA ¥SLANDS EÈA
SAMB¾RILEG MENNTUN
o 2EYNSLA AF GARÈPLÎNTUFRAMLEIÈSLU
o 'ËÈ PLÎNTUÖEKKING

o 2EYNSLA AF SKRÒÈGARÈYRKJU ¾SKILEG
o (¾ÙLEIKAR TIL AÈ MIÈLA UPPLÕSINGUM
o 4ÎLVUKUNN¹TTA
o (¾ÙLEIKAR OG VILJI TIL AÈ VINNA MEÈ FËLKI AÈ FJÎLBREYTTUM
VERKEFNUM

g

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %VA ' ¶ORVALDSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
'RASAGARÈSINS Å SÅMA  
5MSËKNIR SKULU BERAST TIL 5MHVERÙSSVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅKUR FYRIR  MARS 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

2EYKJAVÅK  FEBRÒAR
5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKIS
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR   F¹ST ALLAR UPPLÕSINGAR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI
BORGARINNAR

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur, gætum við
verið með rétta starfið fyrir þig.
D3 á og rekur helstu vefsvæði
landsins og er ungt og ferskt
fyrirtæki í stöðugri þróun.

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun í tölvunarfræði
eða sambærilegt nám

5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR ER EITT AF SJÎ FAGSVIÈUM 2EYKJAVÅKURBORGAR (ELSTU VERKEFNI
5MHVERÙSSVIÈS ERU HEILBRIGÈIS OG MENGUNARVARNAREFTIRLIT N¹TTÒRUVERND OG GARÈYRKJA SORP
HIRÈA FR¹ HEIMILUM DÕRAEFTIRLIT 6INNUSKËLI 2EYKJAVÅKUR 3TAÈARDAGSKR¹  OG STEFNUMËTUNAR OG
ÖRËUNARVERKEFNI ¹ SVIÈI UMHVERÙS OG SAMGÎNGUM¹LA 3J¹ N¹NAR WWWUMHVERÙSSVIDIS

· Almenn þekking á vefforritun s.s.
HTML, CSS og XML
¦

¦

¦

¦

¦ ¦ ¦

¦

¦

¦

¦

¦¦

¦ ¦

¦

¦

¦ ¦ Music ¦ Videos ¦ Games ¦ Mobile Content ¦ Internet ¦ VAS Platform ¦ Digital TV ¦¦

¦ ¦

· Þekking á Microsoft .NET og þá
sérstaklega ASP.NET

Cod Mu

VILTU GÓÐ LAUN?

· Þekking á gagnagrunnsforritun
(SQL)

Óskum eftir sölumanni í fullt starf.
Marr

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur
með reynslu af sölustörfum, gætum við verið með rétta
starfið fyrir þig.
D3 á og rekur helstu vefsvæði landsins og er ungt og
ferskt fyrirtæki í stöðugri þróun. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila.

To

D3 er nýtt og spennandi fyrirtæki sem sér um
rekstur á helstu vefjum landsins s.s. visir.is,
blog.central.is, einkamal.is, tonlist.is, gras.is
o.fl.

Muss

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur
einstaklingur og vilt vinna hjá ungu og fersku
fyrirtæki sem er leiðandi í dreifingu á starfrænu
efni,
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá
samband.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölustörfum skilyrði
· Nám í markaðsfræði eða sölunámi æskilegt

ting
Umsóknir sendist á job@d3.is

D3 er nýtt og spennandi fyrirtæki sem sér um rekstur á helstu vefjum
landsins s.s. visir.is, blog.central.is, einkamal.is, tonlist.is, gras.is o.fl.
Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og vilt vinna hjá ungu og
fersku fyrirtæki sem er leiðandi í dreifingu á starfrænu efni,
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

Umsóknir sendist á job@d3.is

onsulting
nnsulting
s t
D3

Skeifunni 17

108 Reykjavík

591 5200

www.d3.is

D3

Skeifunni 17

108 Reykjavík

591 5200

www.d3.is
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Saman náum við árangri

> SUMARSTARFSMENN ÓSKAST
> Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem býður viðskiptavinum sínum
upp á alhliða flutninga og tengda þjónustu

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmönnum til starfa á tímabilinu 15. maí til 31. ágúst. Um
er að ræða ýmis störf í vörumiðstöð, á gámavelli og í
akstursdeild.

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

Umsækjendur
Skulu vera orðnir 17 ára. Gerð er krafa um stundvísi,
samviskusemi og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjendur
skulu hafa fágaða framkomu og hreint sakavottorð og
engan fíkniefnaferil. Þar sem um sumarafleysingar er að
ræða, er ætlast til að umsækjendur taki sér ekki sumarfrí
á ráðningartímabilinu.
Kostur er að umsækjendur hafi lyftarapróf og reynslu af
vöruhúsavinnu. Vegna starfa í akstursdeild er gerð krafa
um meirapróf.
Áhugasamir
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa,
www.samskip.is (veljið „Sumarstarfsmenn – almenn
umsókn“) fyrir 15. mars 2007.
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Spennandi störf hjá
City Star Airlines ehf
4¾KNISTJËRI

6IÈHALDS PLANNING

0OSTHOLDER -AINTENANCE

-AINTENANCE 0LANNING

«SKUM EFTIR ÚUGVIRKJA MEÈ ÖEKKINGU OG REYNSLU ¹ VIÈ
HALDSKERFUM OG VERKLAGSREGLUM T¾KNISTJËRA ÚUGFÁLAGS
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

«SKUM EFTIR EINSTAKLINGI MEÈ ÖEKKINGU OG REYNSLU ¹
VIÈHALDSPLANNINGU ÚUGVÁLA ¶EKKING ¹ VIÈHALDSKERÙNU
!IR3OFT ER KOSTUR
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

(ELSTU VERKEFNI
$AGLEG OG VERKLEG ¹BYRGÈ T¾KNISTJËRA SAMKV¾MT SAM
ÖYKKTUM HANDBËKUM FYRIRT¾KISINS

(ELSTU VERKEFNI
6IÈHALDSSKIPULAGNING ÚUGVÁLA

!LMENNAR H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN ¹ SVIÈI ÚUGVIRKJUNAR
o -IKIL FAGLEG ÖEKKING
o 'ËÈIR STJËRNUNAR OG SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
o 3KIPULEG VINNUBRÎGÈ FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARÙ
o *¹KV¾TT VIÈMËT

!LMENNAR H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN ¹ SVIÈI ÚUGVIRKJUNAR
o &AGLEG ÖEKKING
o 'ËÈIR SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
o 3KIPULEG VINNUBRÎGÈ FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARÙ
o *¹KV¾TT VIÈMËT

'¾ÈASTJËRI
1UALITY -ANAGER
«SKUM EFTIR EINSTAKLINGI MEÈ ÖEKKINGU OG REYNSLU ¹
G¾ÈAKERFUM SÁRSTAKLEGA ER VARÈA VINNUBRÎGÈ ÚUGFÁLAGA
SKV GILDANDI KRÎFUM
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST

5PPLÕSINGAR UM STÎRÙN VEITIR 2ÒNAR &OSS¹DAL FRAM
KV¾MDARSTJËRI RUNARFOSSADAL CITYSTARAIRLINESCOM
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKNIR ¹SAMT STARFSFERILSSKR¹ ¹
TÎLVUPËSTFANG RUNARFOSSADAL CITYSTARAIRLINESCOM
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS 

(ELSTU VERKEFNI
$AGLEG OG VERKLEG ¹BYRGÈ G¾ÈASTJËRA SAMKV¾MT
SAMÖYKKTUM HANDBËKUM FYRIRT¾KISINS
!LMENNAR H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN ¹ SVIÈI ÚUGVIRKJUNAR
o -IKIL FAGLEG ÖEKKING
o 'ERÈ SAMNINGA
o 'ËÈIR SAMSKIPTAH¾ÙLEIKAR
o 3KIPULEG VINNUBRÎGÈ FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARÙ
o *¹KV¾TT VIÈMËT

5M FYRIRT¾KIÈ
#ITY 3TAR !IRLINES EHF ER UNGT ÎRT ST¾KKANDI ÅSLENSKT
ÚUGFÁLAG SEM ¹ OG REKUR ÖRJ¹R $ORNIER  S¾TA
TURBOPROP ÚUGVÁLAR Å ¹¾TLUNARÚUGI Å !BERDEEN 3KOTLANDI
3J¹ N¹NAR ¹ WWWCITYSTARAIRLINESCOM

Laus staða íþróttakennara
við Framhaldsskólann á Laugum

6ILTU VINNA HJÉ FRAMSKNU FYRIRTKI Ó ÚRUM VEXTI 

Framhaldsskólann á Laugum vantar kennara í
íþróttum. Umsækjendur skulu hafa réttindi til
kennslu á framhaldsskólastigi.

6EGNA AUKINNA UMSVIFA LEITUM VI EFTIR STARFSFØLKI TIL A
SLÉST Ó HØPINN ME OKKUR

Um er að ræða heila stöðu, við kennslu í íþróttum,
íþróttafræði og íþróttagreinum. Til viðbótar
er fagstjórn íþróttabrautar og umsjón með
tíUyWWDIpODJVVWDUÀQHPHQGD

'ESTAMØTTÚKUSTARFSFØLK

.TURVERI

#ONCIERGE

«RYGGISVERI

+ONDITORIMEISTARA

-ATREISLUNEMA

%FTIRLITSERNUR

&RAMREISLUFØLK

ìHWWDHUVWDUII\ULUPHWQDêDUIXOODQKXJP\QGDUtNDQ
og sjálfstæðan einstakling, sem hefur ánægju af
að vinna með ungu fólki og byggja upp íþróttastarf
og íþróttafólk til framtíðar. Íþróttaaðstaða
við skólann er afar góð, stórt íþróttahús með
iKRUIHQGDSDOOLIXOONRPLQQíUHNW NMDVDOXUQø
PHWUD~WLVXQGODXJNQDWWVS\UQXY|OOXURJQøU
frjálsíþróttavöllur lagður gerviefni.
9Lê)UDPKDOGVVNyODQQi/DXJXPHUNHQQWi
náttúrufræðibraut, félagsfræðibraut og íþróttabraut
WLOVW~GHQWVSUyIVRJiDOPHQQULQiPVEUDXW

3TARFSMANN Ó RÉSTEFNUSALI  UPPSTILLINGAR OG TKNIVINNA

/DXQHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJL.ÌRJUtNLVVMyêV
Ráðningartími er frá 1. ágúst 2007. Ekki þarf
að sækja um á sérstökum eyðublöðum, en
QDXêV\QOHJWHUDêXSSOøVLQJDUXPPHQQWXQRJI\UUL
störf fylgi umsókninni.

£ 'RAND (ØTEL 2EYKJAVÓK LEGGJUM VI ÉHERSLU É A STARFSFØLK OKKAR SÏ JØNUSTULUNDA
SNYRTILEGT OG HAFI GØA TUNGUMÉLAKUNNÉTTU

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2007

)NNAN FÉRRA VIKNA OPNUM VI TURNINN VIBYGGINGU ME  HERBERGJUM MT  JUNIOR
SVÓTUM OG TVEIMUR FORSETASVÓTUM ME ØVIJAFNANLEGU ÞTSâNI OG SVÚLUM É  H %INNIG
BTAST VI FUNDARHERBERGI SALIR OG MØTTÚKURâMI ° HEILDINA VERUR HØTELI ME  HERBERGI
 FUNDAR OG VEISLUSALI VEITINGASTA OG BISTRØ BAR 'LSILEG  M MØTTAKAN VERUR UNDIR
RA HA GLERAKI AR SEM GLERLISTAVERK ,EIFS "REIFJÚR MUNU PRâA VEGGINA 'RAND (ØTEL
2EYKJAVÓK MUN ÉFRAM KAPPKOSTA A VEITA FYRSTA FLOKKST JØNUSTU Ó GISTINGU RÉSTEFNUHALDI
HVERS KONAR VEISLUHALDI EINS OG ÉRSHÉTÓUM FERMINGUM AFMLUM OG BRÞKAUPUM

5MSØKNARFRESTUR ER TIL  MARS NK
4EKI ER VI UMSØKNUM É STANUM EA
SENDIST É )NGØLF %INARSSON ASTOAR
HØTELSTJØRA INGOLFUR GRANDIS
«LLUM UMSØKNUM SVARA OG FYLLSTA
TRÞNAI HEITI

'RAND (ØTEL 2EYKJAVÓK
3IGTÞNI   2EYKJAVÓK
3ÓMI  
GRAND GRANDIS
WWWREYKJAVIKHOTELSIS

Allar nánari upplýsingar veitir skólameistari
í síma 464-3112

Björtusalir 8
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Verð: 31.900.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 123,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 19.350.000

863 0402

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi. Forstofa með flísum og fataskáp, innaf forstofu er
þvottahús með flísum á gólfi. Komið inn í flísalagt hol (hægt að nýta sem sjónvarpshol). Eldhús og stofa
samliggjandi, útgengt á sérafnotarétt frá stofu. 3 svefnherbergi, öll með parketi. Baðherbergi bæði með
baðkari og sturtuklefa. Virkilega vel staðsett eign, innst í litlum botnlanga þar sem stutt er í helstu
þjónustu.

Stuðlasel 28
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl 15:30-16:00

asdis@remax.is

109 Reykjavík
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Verð: 58.000.000

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Stærð: 246,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 33.700.000

863 0402

Stórt einbýlishús á 2 hæðum með mjög stórum bílskúr. Neðri hæð: Komið inn í stóra forstofu,
innangengt í mjög stóran bílskúr. Frá forstofu er gengið inn í hol og þaðan út í garð. Eldhús og stofa eru
hlið við hlið. Efri hæð: sjónvarpshol, 4 svefnherbergi (voru áður 5) og baðherbergi með baðkari og ljósi
innréttingu. Stór bílskúr þar sem búið að stúka af þvottahús og 2 stór herbergi. Einbýlishús innarlega í
botnlanga sem hentar vel stórfjölskyldunni og/eða fólki sem vill vinna heima.

Stuðlasel 24

asdis@remax.is

Tjarnarsel 1
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Hafdís
Sölustjóri
hafdis@remax.is

Stærð: 338,4 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 34.100.000
Bílskúr: Tvöfaldur

Einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr. Kjartan Sveinsson teiknaði húsið. Aðalíbúð - efri
hæð: 3 svefnherbergi, baðherbergi, stór stofa og rúmgott eldhús, þvottahús og búr. Útgengt í garð frá
stofu og þvottahúsi. Aðalíbúð – neðri hæð: 3 stór herbergi (gluggalaus). Aukaíbúð:Forstofa með
sérinngangi (einnig innangengt í aðalíbúð). 3 svefnherbergi (eitt gluggalaust), eldhús og baðherbergi með
sturtuklefa, geymsla innaf. Mjög rúmgott fjölskylduhús sem býður upp á mikla möguleika.

109 Reykjavík

895 6107

Verð: 65.000.000

Verð: 47,9
Stærð: 257,6
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 33.500.000
Bílskúr: já

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

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

Verð frá 21,9 M

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.

GLÆSILEG
SÝNINGARÍBÚÐ

Þetta eru íbúðir sem eru sniðnar að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð
og nóg pláss fyrir alla.

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG
KL 14:00-15:00

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

Dóróthea
Sölufulltrúi

Andrés
Sölufulltrúi

895 6107

863 0402

694 4000

861 7534

898 3326

849 2971
RE/MAX TORG // Garðabæ // s: 520-9595

Burknavellir 17a
Hafnarfirði
Opið hús í dag kl 15:30 - 16:00

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

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

MJÓDD

Selvogsgata 3
220 Hafnarfirði
Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Verð: 49.8M
Stærð: 191fm
Fjöldi herbergja: 7-8
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 19.4M
Bílskúr: Nei

Gengið er inn í flísalagða forstofu. Innaf forstofu er stór svefnherbergissvíta með sér snyrtingu. Eldhúsið
er með 90cm. stál gaseldavél með 5 hellum og stórum ofni. Borðstofa og stofa eru sem eitt opið rými,
útgengi á stóran pall í bakgarði. Eikarparket á gólfi. Á eftri hæðinni eru 3 herbergi og stórt baðherbergi. Í
kjallara er nýupptekin einstaklingsíbúð með sér inngangi. Rótgróinn garður með gróðurhúsi og
útigeymsluskúr. Fallegt hús í miðbæ Hafnarfjarðar. Stutt í skóla og alla þjónustu.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Reykjavík
Opið hús Kl 15:00 15:30
Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

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

Verð: 38.900.000
Stærð: 163,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 20.800.000
Bílskúr: 25 fm

Glæsileg mikið endurnýjuð hæð á þessum vinsæla stað í Reykjavík. Íbúðin er 129,6 fm auk 25fm
bílskúrs og geymslna samtals 9,1fm. Búið er að endurnýja öll gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.
Glæsileg eign með frábæra staðsetning, stutt í alla þjónustu, verslanir, skóla og leikskóla að ógleymdum
ævintýraheimi Laugardalsins. Þessi glæsilega íbúð er vel skipulögð og nýtist mjög vel. Íbúðin er með
fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Þessi er vel þess virði að skoða.

Álftahólar 6

Verð: 25.500.000
Stærð: 144
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 18.740.000
Bílskúr: Já

Mjög vel skipulögð og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð.Komið er inn í forstofu með
góðum skápum.Eldhús með nýlegri eikarinnréttingu ásamt góðum borðkrók.Stofan er rúmgóð með
útgengi á suðursvalir.Baðherbergi með baðkeri,flísum á veggjum og tengi fyrir þvottavél.Plastparket á
gólfi nema á forstofu sem er með flísum,dúkur á baði og eldhúsi.Skipt hefur verið um allar hurðir í
íbúðinni.Bílskúrinn er rúmgóður 30,7 fm.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Linda
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali
asdis@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Dalakur - Frjóakur - Gullakur - Góðakur

Glæsileg einbýlishús
í Garðabæ
Til sölu falleg sérbýli fyrir þá sem gera
miklar kröfur um hönnun og gæði
Stærðir 280m2 - 450 m2

Skemmtileg hönnun
Húsin sem hönnuð eru af Haraldi S. Árnasyni hafa vakið mikla athygli
enda hugsað fyrir hverju smáatriði og sérstakt tillit tekið til þæginda,
notagildis og nútíma krafna kröfuharðra kaupenda. Kaupendur geta
valið á úr 15 glæsilegum einbýlishúsum frá 280fm upp í 450fm. Hafðu
samband við Lárus sölufulltrúa RE/MAX Torg til að skoða teikningar og
veldu hús sem hentar þér.

Frábær staðsetning
Akraland í Garðabæ er mjög eftirsóknarverður staður í miðju
höfuðborgarsvæðisins. Akralandið í Garðabæ er í skjólsælli suðurhlíð
þaðan sem stutt er í alla þjónustu s.s. verslanir, skóla og íþróttaaðstöðu.. Lóðirnar sem húsin rísa á eru sérstaklega valdar út frá skjóli
og afstöðu til sólar. Stutt er í fallegar gönguleiðir sem liggja við lækinn í
Akralandi og út með ströndinni. Kynntu þér lóðirnar hjá RE/MAX Torg
og veldu þá bestu fyrir þig.

Afhending
Húsin afhendast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan.
Garður er tyrfður og með léttum trjágróðri. Einnig er hægt að semja um
að fá húsin með fullfrágenginni heimkeyrslu og skjólpalli sé þess óskað.
Fyrstu húsin eru til afhendingar í apríl 2007.

Hafðu samband núna

520 9585

Lárus Halldórsson, sölufulltrúi // GSM 862-5999

Ásdís Ósk, löggiltur fasteignasali
RE/MAX TORG // Garðatorgi 5 // 210 Garðabæ // s: 520-9595

STJARNAN

STJARNAN

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Frakkastígur 20
101 Reykjavik
Opið hús í dag kl: 17-17:45.

Verð: Tilboð

Björgvin
Sölufulltrúi

Stærð: 94
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1935

8200 747

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

bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

STJARNAN

Lambholt 10 og 12

Verð: 18-20
Stærð: 91,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Grímsnes og Grafning
Opið hús í dag kl: 15-17.

Leiðarvísir:Keyra eftir vegi nr: 35 Biskupstungnabraut. Fara inn á veg nr: 351
Búrfellsveg. Keyra framhjá Hitaveitu, þegar komið að Hæðarenda skal fylgja
eftir RE/MAX merkingu. Vandað heilsárshús í landi Hæðarenda í Grímsnes
og Grafningshreppi á eins hektara eignarlóð 91,5 fm með hitalögn í steyptri
plötu. Skilast fullbúið að utan án verandar. Að innan verður allt tilbúið nema
gólfefni og innréttingar. Gegnheilt parket fylgir Búið er að skipta um jarðveg í
kringum húsið,sem auðveldar kaupendum að setja upp verönd. Rafmagn er
komið í hús, vatnsinntök bíða tengingar enn eru komin inn í hús. Húsin
standa á 1 hektara lóð, fjarri umferð á friðsælum stað með góðu útsýni til
Ingólfsfjalls, Heklu og Eyjafjallajökuls. Björn sölufulltrúi verður á staðnum og
hlakkar til að sýna ykkur þessi fallegu sumarhús.

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

BORG

Verð: Tilboð

Grýluhraun/Dvergahraun
101 Reykjavik
Opið hús í dag frá 13-17

Stærð: 70 fm
Byggingarár: 2006

Rúnar S.
Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

866-9621

Nú er rétti tíminn að eignast sumarhús!!! Er með í sölumeðferð glæsileg sumarhús á eignarlóð í
landi Miðengis í Grímsnes og Grafningshreppi Dvergahraun 9.hús sem er á 6200 fm eignarlóð og
Grýluhraun 2 7200 fm Húsin eru ca 70 fm. að grunnfleti og 35 fm. svefnloft sólpalli. Það er gert ráð fyrir
forstofu,þrem herbergjum,rúmgóðu baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa,borðstofa og
eldhús.Einnig er möguleiki á útigeymslu eða gestahúsi. Húsið eru klædd með vatns klæðningu,
gluggar, útihurðir úr mahoni og svart bárujárn á þaki.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

FASTEIGNIR

Verð: tilboð

miðbær Reykjavíkur
Reykjavík
veitingarekstur í miðbænum

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Til sölu veitingarekstur á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur. Allur
tækjakostur nýr og aðbúnaður til fyrirmyndar. Eigandi er tilbúinn að
skoða ýmis skipti.

Gunnar
Sölufulltrúi

820 8900
gunnarm@remax.is

FASTEIGNIR

GRÍMSNES

Verð: 28.900.000
Stærð: 126,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 28.400.000

Víðibrekka
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

SUMARHÚS Á 8.383 fm EIGNALÓÐ AÐEINS 16 KM FRÁ SELFOSS
Verð: 12.900.000

Siglufjörður
Hávegur 14
Mikið endurnýjað einbýlishús á Siglufirði
• 2 hæðir og opið á milli
• 2 inngangar
• Allt húsið hefur verið endurnýjað, innan sem utan
• Nýjar vatnslagnir
• Nýjar raflagnir

Stærð: 181,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 21.100.000

PANTIÐ SKOÐUN
HJÁ HALLDÓRI
Í SÍMA 864-0001

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

• Frábært útsýni
• Steypt plata með hita í gólfum
• Gufubaðsklef
• 4 svefnherbergi og svefnloft
• Stutt til helstu þekktra staða s.s. Þingvalla,
Skáholts, Geysis, Gullfoss
• Stutt í veiði, sundlaug, golfvöll og fallegar
gönguleiðir
• 70 km frá Reykjavík, styttra um Nesjavallaveg

NÁN

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

ARI
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Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@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

Eyjabakki 20
109 Reykjavík
Opið hús í dag 14:00-14:30

Verð: 18.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 97,6
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14,4

822 3702

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli við Eyjabakka. Eignin skiptist í forstofu með
skáp. Fallegt eldhús með nýlegri innréttingu og góðu skápaplássi. Rúmgóða stofu með útgengi út á
svalir. 2 góð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu og þvottahús.
Fallegt parket er á íbúðinni. Stór sér geymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Gullsmári 8
201 Kópavogur
Opið hús í dag kl. 16.00-16.30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039

Verð: 20.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 76,3
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 11.600.000

822 3702

Tveggja herbergja íbúð á 5.hæð í lyftublokk við Gullsmára í Kópavogi. Stutt er í alla þjónustu fyrir unga
sem aldna. Eignin skiptist sem hér segir: Forstofa með góðum skápum. Flísalagt þvottahús.
Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf og með bakari. Eldhús með góðri innréttingu og borðkrók. Mjög
rúmgott herbergi með miklu skápaplássi. Parketlögð stofa með útgengi á yfirbyggðar svalir, glæsilegt
útsýni er úr stofu og af svölum. Sérgeymsla í kjallara.

vignir@remax.is

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

201 Kópavogur
Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 26.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 114
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18,4

822 3702

Falleg 4ja herbergja íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi á góðum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Eignin skiptist í
forstofu með skápum og flísum á gólfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Borðstofa með
parketi á gólfi. Baðherbergið er rúmgott með baðkari, sturtklefa og innréttingu. Stofan er björt með
parketi á gólfi og útgengi út á suður svalir. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, góðu skápaplássi,
borðkrók og flísum á gólfi. Rúmgott þvottahús er innan íbúðar.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Breiðavík 37
112 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Verð: 21.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 97,9
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 16.000.000

822 3702

Eignin skiptist í forstofu með skápum og flísum á gólfi. Góða stofu með parketi á gólfi og útgengi út á
svalir. Eldhús með fínu skápaplássi, borðkrók og parketi á gólfi. Þvottahús er innaf eldhúsi. 2 rúmgóð
svefnherbergi með skápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu,
baðkari og sturtuklefa. Stór sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign. Húsið var málað og
viðgert sumarið 2006. Íbúðin er 88,0 fm + 9,9 fm geymsla.

113 Reykjavík
Opið hús í dag 14:00-14:30

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 93,20
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 16,1

822 3702

Falleg 3 herbergja íbúð við Andrésbrunn í Reykjavík. Forstofan er með parketi á gólfi og góðum skápum.
Eldhúsið er parketlagt og er með fallegri innréttingu. Stofan er björt og falleg og er með parketi á gólfi og
með útgengi á verönd. Herbergin eru 2 og eru þau parketlögð og með skápum. Baðherbergið er
flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari. Inn af þvottahúsi er rúmgóð geymsla með parket á gólfi.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórðarsveigur 24
113 Reykjavík
Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

Verð: 23.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 92,8
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 17,1
Bílskúr: Bílgeymsla

822 3702

Andyri er með góðu skápaplássi og flísum á gólfi. Eldhús er opið í stofu með eyju á milli, flísar eru á
eldhúsgólfi og innrétting snyrtileg. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi og útgengt á góðar svalir með
fallegu útsýni. Barnaherbergi er rúmgott með góðum skápum og eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er
flísalagt með snyrtilegri innréttingu, baðkari og sturtuhengi. Hjónaherbergi er rúmgott með góðu
skápaplássi og eikarparketi á gólfum. Þvottahús er innan íbúðar með flísum á gólfi. Stæði í bílgeymslu.

LIND

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702

Glæsileg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð við Kristnibraut í Grafarholti. Eignin skiptist sem hér segir:
Forstofa með skápum. Tvö rúmgóð herbergi með skápum. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf og með
baðkari. Gott eldhús með góðum ljósum innréttingum og er opið inn í stofu. Góð stofa með útgengi í
sérgarð. Þvottahús innaf íbúð. Sérgeymsla er í kjallara.

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hörgatún 3
210 Garðabær
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Stærð: 93,30
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15,5

gv@remax.is

hreidar@remax.is

hreidar@remax.is

Verð: 22.500.000

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407

LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Verð: 22.900.000

gv@remax.is

snorri@remax.is

LIND

Andrésbrunnur 11

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

LIND

Núpalind 6

gv@remax.is

Verð: 43.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

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

822 3702

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

gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

www.kubbur.is

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

Gnoðarvogur 14
Reykjavík
Opið hús milli 16:30 - 17:00

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

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

FASTEIGNIR

Hagamelur 40
Reykjavík
Opið hús milli 15:30 - 16:00

Verð: 35.800.000

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

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

899 0800

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

FASTEIGNIR

Garðabær
Glæsiíbúð í Garðabæ

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

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

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

go@remax.is

Bjarkarás

go@remax.is

FASTEIGNIR

Erlutjörn 3
Innri Njarðvík
Stórglæsilegt einbýlishús

Verð: 28 m
Stærð: 270 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

Glæsilegt 270fm einbýlishús ásamt bílskúr við Erlutjörn í Innri Njarðvík. Íbúð á hæð er 228fm og bílskúr
42fm. Húsið skilast fokhelt, frágengið með steniklæðningu að utan og ómáluðu Aluzink þakjárni. Lóð
verður grófjöfnuð. Að innan skilast húsið í fokheldu ástandi en bílskúr verður afmarkaður. Gólf verða
grófsteypt undir fleytingu, gert er ráð fyrir hita í gólfi. Allar teikningar á skrifstofu. Möguleiki er á því að fá
eignina afhenda tilbúna undir tréverk.

go@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Vesturberg 78
Reykjavík
Opið hús 15:00-15:30

Verð: 17.200.000
Stærð: 73.2fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 10.650.000
Bílskúr: nei

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881 - Falleg íbúð með mikið útsýni. Íbúðin skiptist í forstofugang,
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og hjónaherbergi. Nánari lýsing: Komið er inn í parketlagðan
gang með léttum hornskáp. Á vinstri hönd er rúmgott parketlagt barnaherbergi. Baðherbergi er með
ljósum flísum, baðkari og sturtuhaus. Eldhús með parketi og nýlegri eldhúsinnrétting. Stofa parketlögð,
svalir út af stofu með miklu útsýni yfir alla borgina. Hjónaherbergi er parketlagt og með góðum skáp.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

FASTEIGNIR

Álfheimar 15
104 Reykjavík
Opið hús 17:00-17:30

Verð: 23.600.000
Stærð: 103.5fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881 - Rúmgóða og bjarta 4herb. íbúð á
þessum vinsæla stað. Nánar um eignina: komið er inn í rúmgott hol. Eldhúsið
er rúmgott með hvítri eldhúsinnréttingu í gamaldags stíl og hefur fengið gott
viðhald, gott borðpláss og ljós dúkur á gólfi. Stofa/borðstofa: stór og björt
stofa og borðstofa með parketi á gólfi og stórum og björtum gluggum.
Hjónaherbergi er með góðu skápaplássi og ljósum dúk á gólfi. Í íbúð eru tvö
rúm góð barnaherbergi, með útgengi út á góðar suður svalir. Stigahús var
nýlega tekið í gegn t.d. málað og skipt um gólf efni. húsið var steypuviðgert
og málað síðasts sumar. Geymslan er ca. 7 fermetrar og svo lítil köld
geymsla undir stiga húsins Þvottahúsið er í sameign hússins þar sem hver
íbúð er með sitt tengi. Stutt er í alla þjónustu, verslanir, skóla og leikskóla.

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Úlfarsfellshverfi

Verð: 47.2-80millljónir
5-8 íbúðarhús
Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881 - kynna Fjölbýlishúsalóðir í Úlfarsfelli. Um er að ræða tvö 5
íbúðahús með bílskýli, samtals 788 fermetrar og svo eitt 8 íbúðahús með bílskýli, samtals 1512
fermetrar. Hef einnig fleiri lóðir á Höfuðborgarsvæðin til sölu t.d. einbýlis og þríbýlis lóðir - Rúnar
s.697-4881

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is
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FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Kirkjuvellir 7

Akurvellir 1

Verð: 25.000.000
Stærð: 4
Bílskúr: JÁ

221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 14.00 – 14.30

Verð: 25.000.000

221 Hafnarfjörður
Bókaðu skoðun í síma 899 0800

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR !

Aðeins 3 íbúðir eftir .. Flott útsýni..

• 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
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• Stór geymsla !
4.00
– 14.3
0
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu !
• Stæði í bílageymslu

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 133 fm 4 herbergja íbúð á 3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
Bók
aðu
• Stór svefnherbergi !
skoð
un
íd
• Stórar suður svalir !
hjá G ag
í sím unnari
• Stór geymsla !
a
899

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

0800

FASTEIGNIR

Drekavellir 10
221 Hafnarfjörður
Flott hæð
• 150 FM
• 4 SVEFNHERBERGI
• STÓRAR SUÐUR SVALIR
• GÓÐ STAÐSETNING
• GÓÐ EIGN

Verð: 36.900.000

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

Stærð: 150,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 25.750.000

699 6165

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

boas@remax.is

Verð: 44.900.000

Grettisgata 6

Stærð: 182,5
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 21.420.000
Bílskúr: JÁ

• RÚMGÓÐ 182,5 FM
• 3 RÚMGÓÐ SVEFNHERBGI
• 2 BAÐHERBERGI
• FRÁBÆR STAÐSETNING
• STÓR BÍLSKÚR

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

FASTEIGNIR

Norðurgarður 17
230 Keflavík
FRÁBÆR EIGN

Verð: 23.900.000

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

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

699 6165

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

boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Vallargerði 10
200 Kópavogur
Miðsvæðis í Kópavogi

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

boas@remax.is

FASTEIGNIR

101 Reykjavík
Góð staðsetning

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

699 6165

• 5 STÓR HERBERGI
• 2 STOFUR - SÓLSTOFA
• PALLUR OG SUÐUR OG NORÐUR GARÐUR
• 37 FM BÍLSKÚR

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

BÓAS OG GUNNAR SÝNA EIGNINA
SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Stefán Páll
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

www.kubbur.is
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HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Birkimörk
810 Hveragerði
Opið hús Í Dag kl 14:00- 14:30

Verð: 28.500.000
Stærð: 153
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Bílskúr: 27,3

RE/MAX Heimili og jarðir kynna: Skemmtilegt raðhús í Hveragerði. Í húsinu eru tvö svefnherbergi, stofa,
eldhús, geymsla, þvottahús og baðherbergi. Í eldhúsi er góð innrétting með miklu skápaplássi og
rafmagnstækjum úr burstuðu stáli. Í hjónaherbergi eru góðir skápar með rennihurðum Eikarparket er á
gólfum í stofu, eldhúsi og herbergjum. Hurð er úr stofu út í bakgarð með palli. Á baðherbergi er
upphengt klósett, góð innrétting, sturtuklefi og hornbaðkar, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Daltún
801 Bláskógabyggð
Sveitasæla!!!

Verð: 29.900.000
Stærð: 183
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 25.750.000

RE/MAX Heimili og jarðir kynnir: Stórglæsilegt 182,5m2 einbýli ásamt 22,5
m2 geymsluskúr friðsælum stað í Reykholti, Bláskógabyggð. Húsið sem er
byggt úr timbri og klætt með mústein, stendur á tæplega hektara lóð og er
mjög gróin og falleg. Eignin telur forstofu, stórt eldhús, stórt þvottarhús,
sjónvarpsrými, stofu, 5 herbergi, baðherbergi og hol. 70-80 m2 pallur og
skjólveggur að hluta. Gert er ráð fyrir 25 m2 sólskála út frá stofu og teikningar
af honum eru til staðar. Einnig fylgja teikningar af lóðinni sem teiknaðar voru
af landslagsarkitekt. Búið er að skipta um þakkant og mála þak. Hvítar
innréttingar á baði og í eldhúsi. Upplagt fyrir þá sem vilja flytja eða jafnvel
bara eiga sumarhús í sveitasælunni!!! Þessi mun ekki stoppa lengi, gott verð
fyrir fallegt og vel skipulagt hús! Allar nánari upplýsingar í síma 869 1078

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

Þrastarimi 16
800 Selfoss
Bókaðu skoðun núna !!

Verð: 26.800.000
Stærð: 160
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 22.350.000
Bílskúr: 34

Re/Max Heimili og Jarðir kynna: Vel stað sett og vel skipulagt einbýli ásamt skúr í grónu hverfi á selfossi.
Eignin telur: Rúmgott þvottarhús, hol, 3 rúmgóð herbergi, baðherbergi, stóra stofu og borðstofu,
forstofu, eldhús, sjónvarpherbergi/rými, geymslu og bílskúr.
Stutt í skóla og leikskóla. Ný eikar
eldhúsinnrétting úr Fagus. Nánari upplýsingar í síma 869 1078

869 1078

drifa@remax.is

BORG

190 Vogar
Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 25.500.000
Stærð: 155,1
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 20.010.000
Bílskúr: Já

Jarðhæð: Flísar eru á forstofu og á gang. Á stofu og borðstofu er ljóst parket og er gengið inní eldhús
sem er flísalagt. Baðherbergi með sturtu, hita í gólfi og handklæðaofni. Mjög stórt svefnherbergi er á
neðrihæð. Önnur hæð: Fjögur parketlögð svefnherbergi eru á efri hæð. Gangur á efri hæð er flísalagður
og er góður fataskápur. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, stórt baðkar og handklæðaofn. Hiti er í
innkeyrsla. Búið er að setja nýtt þak á húsið og bílskúr, nýjar ofnalagnir og skolplagnir.996 fm lóð.

BORG

Dvergaborgir 5
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078

drifa@remax.is

Aragerði 6

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

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

Verð: 28.500.000
Stærð: 132,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 18.550.000

Í forstofu eru gráar flísar og góður skápur. Eldhús er með gráum flísum, búið er að skipta um borðplötu,
sökkul, vask, ofn, helluborð og háf sem eru frá Gorenje. Mjög flott útsýni eru úr eldhúsi yfir sundið og
Esjuna. Tvö herbergi eru á neðri hæð sem eru með plastparketi og fínum skápum. Á stofu og gangi er
plastparket. Halogen lýsing frá Lumex eru í stofu. Önnur hæð: Búið er að setja yfir stofu sjónvarpshorn
sem er ekki inní fermetrum eignarinnar. Tvö svefnherbergi eru á efri hæð og er plastparket á gólfum.

baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

BORG

BÚI

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Rósarimi 2
Gravarvogi
Opið hús Í dag kl 16.00 – 16.30

Verð: 19.500.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

Stærð: 98,4
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: já

898 0066

Falleg og rúmgóð 3. herbergja 70,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 22,8 fm bílskúr og 4.9 fm geymslu samtals
98,4 fm í Rósarima Grafarvogi. Komið er inn í hol með fataskáp og fatahengi. Eldhúsið er með hvítri
inréttingu og flísum á milli borðs og efri skápa. Gengt er úr eldhúsi út á svalir. Stofan er björt og rúmgóð.
Baðherbergi með sturtu og þvottavéla aðstöðu. Hjónaherbergi rúmgott með fataskápum upp í loft.
Rúmgott barnaherbergi einnig með fataskápum upp í loft. Gólfdúkur er á allri íbúðinni. Bílskúr er staðsettur
undir íbúðarhúsi næst útihurð húss. Hjóla og vagnageymsla er í kjallara.

simmi@remax.is

Laufskógar 8 - 8a
810- Hveragerði
Sérhæð

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Verð: 28.9 millj
Stærð: 130 fm.
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

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

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

699 4994
pall@remax.is

www.kubbur.is
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HEIMILI&JARÐIR

HEIMILI&JARÐIR

Álfasteinssund
Grímsnes-Hraunborgir
Fallegur bústaður á besta stað

Verð: 14.500.000
Stærð: 49,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 9.730.000

Um er að ræða 49,2 m2 heilsárshús, 2 svefnherbergi, baðherbergi, stofa, eldhús og ca 20 m2
svefnloftog útigeymsla sem ekki eru inn í fermetrafjölda. Húsið er í Hraunborgum Grímsnesi, sem er ein
eftirsóttasta staðsetningin á Suðurlandi. Á Hraunborgum er sundlaug með heitum pottum, mini
golfvöllur, þjónustumiðstöð ofl. Kiðjabergsgolfvöllur í aðeins 6 km fjarlægð. Húsið er byggt 1999, með
fallegum palli, skjólgirðingu, heitum potti, snyrtilegu plani og búið er að gróðursetja um 900 tré á lóðinni.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Eyravegur 46 - 50
800 Selfoss
NÝ VÖNDUÐ FJÖLBÝLI

Verð: 15.6-24.4
Stærð: 72 - 113
Fjöldi herbergja: 2 til 4ra
Byggingarár: 2006-2007

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: Glæný vönduð fjölbýli. 22 íbúða
fjölbýlishús á 4 hæðum, með lyftuhúsi, á Selfossi. Á jarðhæð verða 4 íbúðir
og á 2. - 4. hæð verða 6 íbúðir. Burðarkerfi hússins er forsteypt að öllu leyti
og eru útveggir einangaraðir að utan og klæddir með sléttir álklæðningu.
Íbúðirnar, sem eru 2ja 3ja og 4ra herbergja skilast fullbúnar án gólfefna, en
gólf í baðherbergi og þvottahúsi verður flísalagt. Veggir í kringum sturtu eða
bað er flísalagt í ca. 2,1 m hæð. Steyptir innveggir eru sandspartlaðir og
málaðir í ljósum lit. Léttir innveggir eru spartlaðir og málaðir í ljósum lit. Loft
eru spörtluð og máluð í ljósum lit. Eldhúsinnréttingar, baðinnréttingar og
fataskápar eru af vandaðri gerð og er hægt að velja um fjórar mismunandi
viðartegundir þ.e hvíttónuð Eik, Hlynur, Kirsuber og Hnota.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Lækjarbrekka

Verð: Frá 1.8 m
Stærð: Frá 4011fm

Grímsnes
Sumarhúsalóðir í Grímsnesi

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

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

HEIMILI&JARÐIR

Víðbrekka 8
Grímsnes
SUMARBÚSTAÐUR Í BÚRFELLSLANDI

Verð: 19.200.000
Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

Fallegur bústaður á frábærum stað í Búrfellslandinu í Grímsnesi. 3 svefnherbergi, þar af eitt mjög lítið,
baðherbergi, vaskhús, stofa og eldhús. Parket og flísar á gólfum. Sturtuklefi, náttúruflísar, upphengt
salerni og innrétting á baði. Faleg innrétting í eldhúsi með granít borðplötu, ísskáp, eldavél og útdregin
vifta. Bústaðurinn stendur á 7530 fm eignalóð. Bókaðu skoðun í síma 821-0808

HEIMILI&JARÐIR

Víðbrekka 24
Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

Grímsnes
3 MILLJÓN KR AFSLÁTTUR !!

Verð: 26.900.000
Stærð: ca 100 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.150.000

3 MILLJÓNIR Í AFSLÁTT TIL MÁNAÐAMÓTA, VERÐ 23,9 m M/AFSLÆTTI. Nýr 4ra herbergja 75,9 fm
sumarbústaður ásamt ca 25 fm svefnlofti eða samtals um 100 fm á þessum eftirsótta stað. Frábært
útsýni til allra átta. 3 svefnherbergi, rúmgóð stofa, baðherbergi, eldhús, þvottahús/geymsla og svefnloft.
Náttúruflísar á gólfum í andyri, geymslu og baðherbergi en planka plastaparket á öðrum gólfum. Góð
innrétting í eldhúsi og snyrtileg ljós innrétting á baði og stór sturtuklefi. Steypt plata og hiti í gólfum.

valdimar@remax.is

Verð: 14.500.000

Flóahreppur
Aðeins ein lóð eftir
RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA : 10,25ha land í 4,5km fjarlægð frá Selfossi. Um er að ræða
10,25ha. land sem hlotið hefur nafnið Stekkholt. Þetta er spilda úr landi Langholts í Flóahreppi og er
staðsett um 4,5km austan við Selfoss. Í heildina er spildan rúmir 30ha að stærð og búið er að
deiliskipuleggja þrjár rúmlega 10ha lóðir þar sem má byggja allt að 250m2 íbúðarhús og allt að 1000m2
hesthús/skemmu. Lóðin skilast með gatnagerð, rafmagns og vatnsinntökum að byggingareit.

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808

LIND

Háaleitisbraut 26

Stærð: 102.500m2

Hálfdán
Kristjánsson
lögg. fasteignasali

valdimar@remax.is

HEIMILI&JARÐIR

Stekkholt

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

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

Verð: 16.900.000
Stærð: 67,5
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 8.610.000

Falleg og vel skipulögð, björt og opin 2ja herbergja íbúð þar sem hver fermetri nýtist vel. Íbúðin er lítið
niðurgrafin í blokk í Háaleitinu. Baðherbergi er flísalagt. Svefnherbergið er rúmgott og stofan er opin með
flotparketi á gólfi. Eldhúsið er nýlegt og er einskonar hluti af stofunni. Mjög skemmtilegt skipulag. Allar
hurðir í íbúð eru nýjar. Hússjóður stendur vel. Virkilega góð fyrsta íbúð í góðu og vinsælu hverfi í
Reykjavík. Allar fyrirspurnir beinist til Skúla í síma 897-0798 eða á skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Skúli Örn
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

www.kubbur.is
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LIND

Krossholt 17
230 Reykjanesbæ
Opið hús sunnudag kl: 14-00 - 14-30

Verð: 27.500.000
Stærð: 172,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 24.080.000
Bílskúr: 36,0 fm

Einbýlishús á mjög góðum stað, stutt í alla þjónustu. Skólar eru í næsta nágreni. Garður í góðri rækt.
Húsið er mjög bjart og skemtilegt. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi. Sjónvarpshol og stofa. Eldhús með
borðkrók. Baðherbergi með baðkari og flísum í hólf og gólf. Í þvottahúsi er geymsla og sturta. Bílskúr
sem búið er að stækka og ný bílskúrshurð. Gólfefni á húsi eru flísar og parket. Sólpallur með heitum
pott. Eign sem vert er að skoða.

LIND

Seilugrandi 2
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949

107 Reykjavík
Opið hús 17:00 - 17:30

Verð: 22.100.000
Stærð: 116,3
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: 30,9 fm

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Staðsetningin er mjög góð. Íbúðin er sem hér segir. Þriggja herbergja á jarðhæð með bílskýli í litlu fjölbýli
vestur í bæ íbúðin er í góðu ástandi. Búið er að skipta um gler og setja upp fullkomið bruna og
þjófavarnarkerfi. Forstofa er með skáp og flísum á gólfi, borðstofa og gangur eru með flísar á gólfum,
eldhús er með eldri innréttingu og flísum á gólfi, svefnherbergi eru með dúk á gólfum og er fataskápur í
öðru, stofa er með parket á gólfi og útgengt á sólpall. Stór geymsla er í kjallara og hjólageymsla.

kristjan@remax.is

kristjan@remax.is

BÆR

Furugrund 79
Kópavogur
Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Verð: 23.400.000
Stærð: 104,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 13.550.000

Björt endaíbúð á góðum stað. Lýsing eignar: Flísalögð forstofa með fataskáp. Tvö herbergi með parketi.
Hjónaherbergi parketlagt og með góðu skápaplássi. Mikið endurnýjað fallegt baðherbergi. Nýjar flísar,
nýtt salerni. Baðkar með sturtuaðstöðu. Nýtt gler í herbergjum. Eldhús með upprunalegri en vel við
haldinni innréttingu. Parket á gólfi. Flísalagt þvottahús og búr inn af eldhúsi. Björt parketlögð stofa og
borðstofa. Sameign snyrtileg og í góðu viðhaldi. Mjög gott útsýni.

BÆR

Valsheiði 25
Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090

Hveragerði
Stór og vönduð eign

Verð: 27.900.000
Stærð: 222
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Timburhús klætt með duropal klæðningu. Mahonyhurðar og gluggar. Ásett verð miðast við rúmlega
fokhelt. Mögulegt að fá húsið lengra komið, allt upp í fullbúið. Lýsing eignar skv. teikningu: Forstofa,
þvottahús, eldhús og stofa í opnu og björtu rými, upptekin loft, þrjú góð svefnherbergi, stórt
hjónaherbergi með sérbaðherbergi innaf. Stórt baðherbergi þar sem gert er ráð fyrir baðkari og sturtu.
Mjög rúmgóður bílskúr með góðri geymslu. VÖNDUÐ OG VEL SKIPULÖGÐ EIGN.

ss@remax.is

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

201. Kópavogi
Eign fyrir vandláta

Verð: 28,6

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080

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

binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

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

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

BÆR

Funalind 15

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949

Verð: 17,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

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

820 8080
binni@remax.is

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

beggi@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

BÆR

BÚI

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Lómasalir 6-8 6R
201. Kópavogi
Opið hús milli kl. 15:00 - 15:30

Verð: 29,9

Brynjólfur
Sölufulltrúi

Stærð: 120,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 21,9
Bílskúr: bílageymsl

820 8080

Glæsileg 4ra herb.íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í: forstofu
m/fataskáp, þvottahús m/hillum, stofu/borðstofu m/suðursvalir og frábæru útsýni. Baðherb.m/hvítri
innréttingu. Eldhúsið m/mahogany innréttingu og opið inn í borðst/stofu. hjónaherb.m/fataskápum. Tvö
barnaherb.m/fataskápum. Allir fataskápar og innihurðar eru úr mahogany við. Öll gólfefni eru eikarparket
nema í forstofu, baðherbergi og þvottahúsi sem eru flísalögð. Geymsla í kjallara.

binni@remax.is

Álftamýri 34
108 Reykjavík
Opið hús sunnudag kl. 17-17:30

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Verð: 17,4 m
Stærð: 64,6
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 9.450.000

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð við Álftamýri í Reykjavík. Eftirsótt staðsetning misvæðis í Reykjavík.
Stutt í skóla og leiksskóla. Nánari lýsing: forstofa með góðum fataskáp, borðstofa / stofa með parket á
gólfi. Gengið út úr stofu á suðursvalir. Eldhús með upprunalegum innréttingum og korkflísum á gólfi.
Baðherbergi nýlega tekið í gegn og flísalagt að hluta til. Aðstaða fyrir þvottavél, reiðhjól og geymsla í
sameign. Rúmgott svefnherbergi með góðum fataskáp. Eignin er fáanleg með húsgögnum.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684

annamargret@remax.is

www.kubbur.is

www.remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

MJÓDD

Baugakór 26
203 Kópavogur
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Verð: 33.000.000
Stærð: 121,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 20.750.000

REMAX Mjódd kynnir nýja og glæsilega eign í Kópavogi. Vönduð íbúð alls 121,9 fm. Mjög rúmgott
aðalsvefnh. með fallegum hornglugga. Tvö falleg svefnherbergi m/ skápum. Bjart baðherbergi með
hornnuddbaðkari, upphengdu wc og eikarinnréttingum. Eldhús með eikarinnréttingum (GKS) og AEG
tækjum í burstuðu stáli. Í íbúðinni eru allar innréttingar úr eik. Eldhús er opið inn í stóra og bjarta stofu. Á
gólfi er náttúrusteinn og olíuborið plankaparket. Frá stofu er útgengt út á stórar svalir. Tyrfður garður.

MJÓDD

Verð: 34.500.000

Lækjarvað 4
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

Stærð: 135,7
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 0

110 Reykjavík
HRINGDU OG BÓKAÐU NÚNA !

REMAX Mjódd kynnir glæsilega neðri sérhæð í tvíbýli (raðhús) sem er 135,7 fm. Íbúðin er með
sérinngangi og útgengt einnig í garð. Húsið er timburhús með steyptri plötu og klætt með álklæðningu
sem er ljósgrá. Einnig er það klætt með báru sem er dökkgrátt og harðviðarklæðningu úr sedrusviði.
Íbúðinni verður skilað tilbúinni með parketi á gólfi en án innréttinga. Allar innihurðir eru uppsettar. Bað
afhendist flísalagt og með baðkari og sturtu.

heimir@remax.is

110 Reykjavík
HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Verð: 42.400.000
Stærð: 172 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 27.590.000
Bílskúr: já

Glæsileg efri sérhæð, alls Glæsileg efri sérhæð, alls 173 fm (bílsk innifalinn) í glæsilegu nýl. húsi í
Norðlingaholtinu. Sérinngangur. Sjónvarpshol með útgengt á stórar (ca 60 fm) svalir. Stór og björt stofa.
Eldhús og borðstofa eru opin í eitt rými. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og öll tæki. Þvottahús.
Flísalagt baðh. m hita í gólfi, upphengt salerni, baðkar og sturta. Þrjú stór svefnherbergi með skápum.
Allar innréttingar og skápar eru frá Innex úr kirsuberjavið. Að utan er húsið steinsallað og sléttpúss

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600

822 3600

MJÓDD

Verð: 30.500.000

Þorláksgeisli 31
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi
heimir@remax.is

MJÓDD

Lækjarvað 9

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

113 Reykjavík
HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 22.160.000

Remax Mjódd kynnir glæsilega endaíbúð, nýleg íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með stæði í bílgeymslu. Íbúðin
er 114,5 fm. og skiptist í forstofu, eldhús með borðkrók, stofur, þrjú stór herbergi, þvottaherbergi í íbúð
og baðherbergi. Stæði er í bílageymslu og er innangengt í sameign með sérgeymslu. Stórar svalir eru til
suðausturs útgengt úr hjónaherbergi og stofu, og minni svalir frá eldhúsi til vesturs. Innréttingar eru allar
úr eik í íbúðinni og tæki frá AEG. Eikarparket og flísar á gólfum. Kyrrlátt umhverfi.

heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

MJÓDD

MJÓDD

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

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

Verð: TILBOÐ

Sigríður
Sölufulltrúi

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

864 3679

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

siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

MJÓDD

SPÁNN
Skoðunarferð 15.500KYNNING SUNNUDAG KL. 14-17
RE/MAX Mjódd og MASA kynna : Til sölu mikið úrval af fasteignum á
frábærum svæðum í kringum Alicante á Spáni, nálægð við strönd, golfvelli og
alla þjónustu. Kynning í húsakynnum RE/MAX Mjódd að Þönglabakka 1 í
Mjóddinni Sunnudaginn
25. febrúar kl. : 14:00 – 17:00 Komdu, kynntu
þér úrvalið og fáðu frekari upplýsingar. Aðgengilegir bæklingar með
upplýsingum um íbúðir og hús af ýmsum gerðum og stærðum, verð frá kr.
8.500.000.- Það hefur aldrei verið auðveldara að eignast draumahúsið á
Spáni. Við bjóðum uppá skoðunarferðir til Spánar fyrir aðeins kr. 15.500.Gisting og góð þjónusta í boði fyrir áhugasama kaupendur. Einnig er hægt að
hafa samband við Jón Bjarna í síma 896-1067 og/eða senda póst á netfang :
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Fífusel 11
109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30

Verð: 18,9
Stærð: 113,1
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 16,6
Bílskúr: Nei

113,1 FM 4-5 HERBERGJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ MEÐ AUKAHERBERGI Í KJALLARA. SUÐUR SVALIR.
GOTT ÚTSÝNI. Rúmgott hol og gangur. Eldhús með eldri innréttingu. Þvottahús og búr er innaf eldhúsi
með stórum glugga og góðu geymsluplássi. Baðherbergi er með sturtuklefa og baðkari, harðviðar
innrétting, flísar á veggjum og gólfi. Íbúðarherbergi í kjallara er rúmgott með stórum glugga. Húsið nýlega
viðgert og málað. Gott sameigilegt leiksvæði. 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

LIND

Austurtún 13
225 Álftanesi
Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

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

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

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

LIND

Hjallabraut 35
Hafnarfjörður
Opið hús Í dag Kl: 15:30-16:00

Verð: 23.900.000
Stærð: 122
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: nei

RE/MAX LIND kynnir mikið endurnýjaða fjögurra herbergja íbúð við Hjallabraut í Hafnarfirði. Forstofa er
með skáp og flísalagt gólf. Gengið er þaðan inn í eldhús með nýrri innréttingu og parketi á gólfi. Inn af
eldhúsi er rúmgott þvottahús og búr. Sjónvarpshol og stofa eru parketlögð, einnig er útgengt á góðar
svalir með fallegu útsýni frá stofu. Baðherbergi er með nýlegri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf.
Hjónaherbergi er parketlagt með góðum skápum. Góð eign á góðum stað í Hafnarfirði.

LIND

Vallargata
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

245 Sandgerði
Fallegt og vel skipulagt hús

Verð: 23.500.000
Stærð: 148,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 17.6
Bílskúr: já

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr. Á neðri hæð er forstofa, vinnuherbergi, gesta wc,
þvottahús og samliggjandi borðstofu, eldhús og stofu. Á efri hæð er stórt sjónvarpshol, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Flísar eru á forstofu, þvottahúsi og baðherberi, plastparket
á öðru. Afgyrtur 50 fm sólpallur með heitum pott er við húsið. Vaxandi bæjarfélag með háu þjónustustigi.

869 8150

hj@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Verð: 29.500.000
Stærð: 143 m²
Fjöldi herbergja: 4-5
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 80m² en að auki er 63m² ósamþykkt rými sem nýtist sérlega vel. Íbúðin samanstendur af 3
svefnherbergjum, 2 stofum, eldhúsi, baðherbergi og geymslu/þvottahúsi. Gengið er úr stofu út á verönd
en á henni eru bæði 6m² upphitaður kofi og heitur pottur, ásamt góðu svæði fyrir borð og leiksvæði.
Þetta er skemmtileg eign í rólegu og góðu hverfi. Kíkið á opið hús hjá okkur í dag.

LIND

Lækjarberg 31
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Hafnarfjörður
Opið hús Sunnudag kl: 15.00 - 15.30

Verð: 39,900,000
Stærð: 184,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 25,850.000
Bílskúr: já

Snyrtileg hæð með góðum bílskúr í Setberghverfi. Stór forstofa með flísum á gólfi, innangengt í bílskúr.
Eldhús er með flísum á gólfi, góður borðkrókur. Flott ljós eldhúsinnrétting úr eik. Gott þvottahús.
Stór björt stofa og borðstofa og þaðan er gengið út á stórar suðvestur svalir. Stofa og borðstofa eru
með parketi á gólfi. Baðherbergi er rúmgott með flísum á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með stórum
skáp. Barnaherbergi eru þrjú og skápar í tveimur. Parket er á öllum herbergum.

LIND

Fálkahraun 14
220 Hafnarfjörður
Opið hús sunnud. kl. 15.00 - 15.30

Verð: 49.900.000
Stærð: 181.5
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 góðum skápum. Eldhús með hvítri 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 svefnherb. á efri hæð, auðvelt að gera þriðja. Góður 32 fm. bílskúr. Fallegt hverfi.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

695 9500

LIND

Efstahlíð 6

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Eyþór S.
Sölufulltrúi

822 8888
eythors@remax.is

LIND

Njálsgata 4a
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

101 Reykjavík
Opið hús sunnud. kl. 13.00 - 13.30

Verð: 23.400.000
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 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

BORG

Vesturhús 20
Reykjavík
Opið hús í dag kl 16 - 16.30

BORG

Hjallavegur 42

Verð: 56,4
Stærð: 247,6
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 31,5
Bílskúr: Já

RE/MAX BORG kynnir: Glæsilegt 247,6 fm tvíbýlishús á tveimur hæðum í
rólegu hverfi. Húsið er byggt 1994, skemmtileg hönnun og FRÁBÆRT
ÚTSÝNI sem blasir við úr borðstofu og svölum. Nánari lýsing: Góð forstofa
með stórum skápum, þaðan er innangegnt í þvottahús sem hefur verið
stækkað til muna. Þaðan er gengið inn í bílskúr, þar er gryfja og stórt
geymslupláss. Skúr var minnkaður svo stækka mætti þvottahús og
baðherbergi. Þegar inn er komið eru tvö herbergi á vinstri hönd og
baðherbergi að hægri hönd. Gengið er upp lítinn pall og þar er sjónvarpshol
(með útgengi á svalir), eldhús, borðstofa og stofa með útgengi á hinar
svalirnar. Neðri hæð: Gott svefnherbergi með fataherbergi, hol, annað stórt
herbergi (gluggalaust) og lítið salerni. Falleg og skemmtileg eign í góðu hverfi.

Reykjavík
Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744

Verð: 26,8
Stærð: 93,7
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 13,9
Bílskúr: Bílsk.rétt

RE/MAX BORG kynnir fallega 94 fm íbúð í fallegu og grónu hverfi.Íbúðin hefur
verið tekið mikið í gegn að innan sem og húsið að utan.Nánari lýsing:Gengið
inn í forstofu með nýjum og vönduðum náttúrustein.Forstofan er stór með
góðum skápum.Þaðan er opið inn í eldhús með náttúrustein.Eldhúsið er opið
og bjart með ágætum innréttingum.Baðherbergið er einnig við forstofu og er
það mikið endurnýjað.Úr baðherbergi er gengið niður í sameign þar sem er
ágæt þvottaaðstaða sem deilist með þremur öðrum íbúðum.Stofa er með
parketi með nýjum gluggum og einnig mjög björt.Á efri hæð eru 3
herbergi,hluti undir súð Tvö barnaherbergi,annað gluggalaust(möguleiki á
glugga)Þriðja er hjónaherbergið er með útgengi á suður svalir.Á lóðinni er
bílskúrsréttur og einnig stór og fallegur garður sem skiptist milli tveggja íbúða.

sigurpall@remax.is

200, Kópavogur
Opið hús í dag kl. 15-15.30

Verð: 22.800.000
Stærð: 99,2
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 13.450.000
Bílskúr: JÁ

Smart, hlýleg og nýlega standsett 3ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt bílskúr. Stofa er rúmgóð með
stórum gluggum og gegnheilu stafaparketi. Útgengt er út á suðursvalir frá stofu með glæsilegu útsýni yfir
Kópavog. Eldhús er rúmgott með fallegri innréttingu. Tvö svefnherbergi eru í sitthvorum enda íbúðar.
Baðherbergi er með hornbaðkari, upphengdu klósetti og fallegum flísalagt. Íbúðin var standsett fyrir
rúmlega 2 árum síðan. Húsið var klætt fyrir nokkrum árum.

BORG

Laugarnesvegur 60
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

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.

brynjar@remax.is

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

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.

Brynjar
Sölufulltrúi

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990

BORG

Veghús 31
Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

brynjar@remax.is

BORG

Snorrabraut 33A

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

BORG

Hlíðarvegur 30

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Grafarvogur
Opið hús 17.00-17.30

Verð: 21.900.000
Stærð: 101,2
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 16.030.000
Bílskúr: bílageymsl

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með glæsilegu útsýni. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta með ljósu
parketi á gólfum. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni en mögulegt er að stækka stofuna á kostnað eins
herbergis. Sér þvottahús er í íbúðinni inn af eldhúsinu og einnig fylgir sér geymsla sem er á sömu hæð
og íbúðin. Íbúðinni fylgir einnig sér stæði í bílageymslu. Virkilega góð eign á góðum stað á góðu verði.

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna
fyrirtækja & skipasali

Vernharð
Sölufulltrúi

823 1990

699 7372

brynjar@remax.is

venni@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is

SENTER

Smárabarð 2 N
Hafnarfjörður
Opið hús Mánudag kl. 18-18:30

Verð: 14,7
Stærð: 55
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 8,6

Skemmtileg 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli í grónu hverfi. Forstofa flísalög með fataskáp. Rúmgóð stofa
og borðstofa, parket. Eldhús með hvítri og eikar innréttingu, parket, uppþvottavél fylgir með. Afar
smekklegt baðherbergi, sturta með hleðslugleri, falleg innrétting, flísalagt. Svefnherbergi rúmgott með
skápum. Geymsla innan íbúðar sem nýtt er sem tölvuherbergi í dag. Frábær fyrstu kaup.

SENTER

Logafold 30
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219

112 Grafarvogur
Opið hús Í DAG KL 16.00-16.30

Verð: 64.900.000
Stærð: 309,3
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 39.750.000
Bílskúr: Bílskýli

Einbýlishús á góðum stað með sjávarútsýni. Húsið er í dag nýtt sem 2 íbúðir. Á efri hæð er rúmgott
herbergi og inn af því er fataherbergi og baðherbergi.Björt stofa með arinn og fallegur sólskáli.Rúmgott
eldhús með ljósri innréttingu og inn af því er búr.Gestasalerni er á hæðinni. Á neðri hæð eru 3
svefnherbergi.Eitt þeirra er notað sem fataherbergi.Stórt eldhús með nýjum tækjum og nýrri innréttingu.2
baðherbergi og stofa. Virkilega falleg eign á besta stað í Grafarvogi

sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

SENTER

Þorláksgeisli 7
113 Reykjavík
Opið hús í dag milli 16:00-16:30

Verð: 28.800.000
Stærð: 127
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 24.395.000
Bílskúr: Bílskýli

Ný, björt og falleg 4 herbergja endaíbúð á 3.hæð í steinuðu lyftuhúsi rétt hjá Golfklúbbi RVK. Íbúðin er
mjög vel skipulögð. Komið er inn í anddyri með góðum skápum og þaðan farið inn í bjarta stofu með
útgengi á stórar flísalagðar svalir. Öll svefnherbergi eru stór og góð og nýta sameiginlegt hol við eldhús. Í
eldhúsi er AEG keramikhelluborð og háfur við gott vinnupláss og AEG ofn í vinnuhæð. Baðherbergi er
flísalagt og þar er bæði sturta og baðkar. Rúmgott þvottahús og geymsla. Íbúðin er laus við við kaupsamning.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

SENTER

Miklabraut 56
105 Reykjavík
Opið hús í dag milli 14:00-14:30

Verð: 17,6
Stærð: 83fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949
Brunabótamat: 10,5
Bílskúr: Nei

Rúmgóð 3ja. herbergja 83 fm kjallaraíbúð. Andyri með parket á gólfi og fatahengi. Eldhús með parketi
og upprunalegri innréttingu. Baðherbergi er flísalagt, baðkar og sturtuhengi. Svefnherbergi er
parketlagt,fataskápar. Tvær samliggjandi stofur eru í íbúðinni sem eru aðskildar með franskri hurð. Hægt
er að nýta aðra stofuna sem stórt herbergi. Húsið hefur nýlega verið lagfært að utan,sprunguviðgert og
steinað,búið er að endurnýja dren og skipta um aðalrafmagnstöflu.

SENTER

Vesturberg 122
Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

111 Reykjavík
Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Verð: 18,9
Stærð: 104
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 13,6
Bílskúr: Nei

Rúmgóð 4ra herbergja útsýnisíbúð í fjölbýli á góðum stað í Vesturberginu í Breiðholti. Húsið hefur
nýlega verið tekið í gegn að utan. Komið er inn í flísalagða stóra forstofu með góðu skápaplássi. Þrjú
herbergi eru í íbúðinni,í hjónaherberginu er lítið fataherbergi. Úr hjónaherberginu er útgengt á austur
svalir. Baðherbergið er flísalagt með nýlegri innréttingu. Eldhúsið er með góðu skápaplássi. Stofan er
opin og rúmgóð og úr henni er útgengt á vestur svalir með miklu útsýni.

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

www.kubbur.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.remax.is
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KÓPAVOGSBÆR
Frá Lindaskóla
• Kennari óskast á yngsta stig í fullt starf
vegna forfalla.
Starfið er laust nú þegar.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900
og 861 7100.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

VÉLAMENN
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða vélamenn til starfa.
Um er að ræða stjórnun á gröfum.
Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.
ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

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.

VÉLAMENN - JAMAÍKA

sem og erlendis.

Viðkomandi þarf að hafa góða enskukunnáttu og reynslu af tölvustýrðum veghefli og GPS staðsetningarbúnaði.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

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

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

Áhugaverð
framtíðarstörf í Borgarnesi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennari
Álfatún: 564 6266
• Matsveinn
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi
• Leikskólakennari
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari
• Aðstoð í eldhús
Kópasteinn: 554 1565
• Leikskólak/þroskaþjálfi
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

um 650 manns, víðsvegar um landið

Ístak hf. óskar eftir að ráða til starfa vanan vélamann á veghefil við
vegagerð á Jamaíka.

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%
• Laugarv/baðvarsla karla 100%
Digranesskóli:
• Skólaliði 50%
• Umsjónarkennari í 1. bekk
Hjallaskóli:
• Matráður 60%
• Starfsm. í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Kennari á yngsta stig v/forfalla
Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf
• Stuðningsfulltrúi 50%
• Textílkennari tímab. v/afleysinga
Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í
Borgarnesi.
Deildarstjóri pípulagnadeildar
Ábyrgðarsvið

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

Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, ráðgjöf og tilboðsgerð
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Iðnmenntun eða góð þekking á pípulagnaefni
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Sölumaður í timbursölu
Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar
sem starfsmenn sækja
námskeið. Haldin eru um
100 námskeið á ári og
námsvísir er gefinn út vor
og haust.

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

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfsmannafélagið styðja við
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, ráðgjöf og tilboðsgjöf
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á timbri og byggingavörum nauðsynleg
Grunn tölvukunnátta kostur en ekki skilyrði
Sjálfstæði og frumkvæði
Samskiptahæfni

Sölu- afgreiðslumaður í verslun
Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir og ráðgjöf til viðskiptavina
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingavörum kostur
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Bjóðum upp á gott starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 03. mars. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is
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&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU

.¹MSKEIÈ UM NOTKUN SPRENGIEFNA
$AGANA   MARS  VERÈUR HALDIÈ N¹MSKEIÈ Å
2EYKJAVÅK UM MEÈFERÈ SPRENGIEFNA EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST
.¹MSKEIÈIÈ ER ¾TLAÈ ÖEIM SEM ÎÈLAST VILJA RÁTTINDI TIL AÈ
FARA MEÈ SPRENGIEFNI OG ANNAST SPRENGIVINNU SAMKV¾MT
REGLUGERÈ NR  UM SPRENGIEFNI

4ILBOÈ ËSKAST Å ÖVOTTAVÁL FYRIR FËLKS OG VÎRUFLUTNINGABÅLA VIÈ
NÕJA ÖJËNUSTUSTÎÈ 3TR¾TË BS AÈ (ESTH¹LSI 

3KR¹NING OG N¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ 6INNUEFTIRLITINU
"ÅLDSHÎFÈA   2EYKJAVÅK SÅMI  

!THUGIÈ AÈ FJÎLDI Ö¹TTTAKANDA ER TAKMARKAÈUR

$ÒKALÎGN Å ÕMSUM FASTEIGNUM 2EYKJAVÅKURBORGAR

²TBOÈSGÎGN F¹ST Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR

ÒTBOÈ NR 

/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR 

²TBOÈSGÎGN ERU SELD ¹ KR  FR¹ OG MEÈ KL 
ÖANN  FEBRÒAR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MARS  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

.¹MSKEIÈSGJALD ER KR   3KR¹ SKAL Ö¹TTTÎKU OG
GREIÈA STAÈFESTINGARGJALD KR  FYRIR  MARS 

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU

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

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
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www.simennthr.is

SÍMENNT HR
Námskeið í fjölmiðlastíl
Símennt Háskólans í Reykjavík, býður upp á hagnýtt
námskeið í fjölmiðlastíl.
Markmiðið er að nemendur geti skrifað skýran og einfaldan stíl sem allir skilja og gefur líﬁnu lit.
Kennd er textagerð fyrir fréttir og greinar. Ekki er fjallað um málfræði og stafsetningu, en áhersla er

KÓPAVOGSBÆR
Verðkönnun
sálfræðiþjónustu
• Fræðsluskrifstofa Kópavogs auglýsir
eftir verðhugmyndum í sálfræðiþjónustu
fyrir grunnskóla Kópavogs. Kópavogur
rekur 10 grunnskóla með um 4000
nemendur. Sálfræðitímum er úthlutað
á grunnskólana eftir nemendafjölda
og getur því verið breytilegur ár frá ári.
Um er að ræða greiningar og ráðgjöf
samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu nr. 386 frá 26. júní 1996. Gerðir eru
samningar til 3ja ára í senn.
Frestur til að skila inn verðhugmyndum
er til 1. mars nk.

lögð á setningarfræði og stíl. Stuðst er við kennslubók um stíl, bók um fréttastíl Associated Press og

Nánari upplýsingar fást í tölvupóstfanginu
arnih@kopavogur.is
eða í afgreiðslu
fræðsluskrifstofu s. 570-1600.

bók um stíl Wall Street Journal á lengri greinum. Stílreglur þessara bóka fara saman við reglur um stíl
í íslensku máli.
Kennsla er í formi fyrirlestra og verkefna. Lagt er upp úr því að námsefnið sé fyrst og fremst hagnýtt

www.kopavogur.is - www.job.is

og spennandi og það sé jafnframt í takt við það sem er að gerast í þjóðfélaginu í dag.

Námsefni:
Joseph M. Williams, Style, 8. útgáfa, 2005, (almennur stíll). Rene J. Cappon, AP Guide to Newswriting,
3. útgáfa, 2000, (fréttastíll). William E. Blundell, Art and Craft of Feature Writing, 1988 (greinastíll).

Dagsetning:
Námskeiðið hefst miðvikudaginn 7. mars.
Kennt er tvisvar í viku, á mánudögum og miðvikudögum frá 8:15 til 10:45.
Námskeiðið er samtals 40 klst.


 
 
 

Leiðbeinandi:
Jónas Kristjánsson, ritstjóri.

Verð kr. 65.000,Upplýsingar og skráning:
Lóa Ingvarsdóttir
Sími: 599 63 50
li@ru.is
www.simennthr.is
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3PENNANDI T¾KIF¾RI FYRIR
 ¹RA KRAKKA Å SUMAR
¥ ¹R SENDUM VIÈ HËPA Å BÒÈIR Å "ANDARÅKJUNUM "RASILÅU %L 3ALVA
DOR "RETLANDI OG ¥SLANDI "ÒÈIRNAR STANDA Å  VIKUR OG Ö¹TT TAKA
FJÎGURRA BARNA HËPAR FR¹   LÎNDUM AUK FARARSTJËRA %INNIG
MUNUM VIÈ SENDA   ¹RA UNGMENNI SEM SJ¹LFBOÈALIÈA Å BÒÈIR
HÁR ¹ LANDI Å %L 3ALVADOR OG .OREGI

Menningarstarf
í Kópavogi

#)36 ERU RËTGRËIN ALÖJËÈLEG FRIÈARSAMTÎK ALGJÎRLEGA ËH¹È
TRÒARBRÎGÈUM STJËRNM¹LUM OG KYNÖ¹TTUM !LLT STARF FÁLAGSINS
ER UNNIÈ AF SJ¹LFBOÈALIÈUM

Lista- og menningarráð Kópavogs
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna / viðburða
á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir
geta sótt um styrki úr sjóðnum.

5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ F¹ ¹ SÅÈUNUM
WWWCISVIS OG WWWCISVORG OG HJ¹ STU Å SÅMA   OG
-ARGRÁTI Å SÅMA  

Unsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum fyrir 25. mars nk., ásamt fylgiskjölum.
Eyðublöðin fást á skrifstofu
Tómstunda- og menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð
og á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

!ÈALFUNDUR )#%02/

)#%02/

SÅMI  

Lista- og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menningarstarfs í Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.
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LAUNIN 3AMNORR¾NN STAÈALL FYRIR RAFR¾N INNKAUP VERÈA
KYNNT Å FJËRUM STUTTUM ERINDUM AF H¹LFU FJ¹RSÕSLUNNAR
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Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00

BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK

Markarvegur 5, Fossvogi, einbýli
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Frum

Frum

HRAUNBRÚN - EINBÝLI/EFNALAUG

Miklir möguleikar.
Hæð og ris í
endaraðhúsi ásamt bílskúr. Spennandi tækifæri á
þessum vinsæla stað. Verð kr. 45 millj.
Í einkasölu rótgróin efnalaug/þvottahús ásamt fasteigninni Hraunbrún 40 þ.e. ca
250 fm einb/tvíb sem skiptist í jarðhæð og bílskúr (hluti af efnalaug) þar sem
efnalaug er til húsa, efri hæð og ris. Góð staðsetning, miklir möguleikar, góð húseign. Húseign og fyrirtæki selt saman. Rótgróið fyrirtæki.
Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamars s. 893-2233

Glæsilegt einbýlishús við Markarveg 5 í Fossvogi. Húsið er á
tveimur hæðum og bílskúr stendur sér. Sérlega falleg
arkitektahönnuð lóð með lágvöxnum gróðri, lýsingu og
pöllum. Náttúrusteinflísar á gólfum og falleg innrétting í
eldhúsi. Útgangur úr borðstofu og stofu út í garð. Á efri
hæð er hol og þrjú rúmgóð svefnherbergi ásamt
baðherbergi. Húsið er sérlega bjart og aðlaðandi og lóðin er
í sérflokki. Ásett verð 75 millj.

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

FASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Allir velkomnir að skoða húsið í dag kl. 14-16.
Sölumaður Höfða á staðnum.

Suðurlandsbraut 50

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00

(Bláu húsin við Faxafen)

Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérh. Hfj.

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

Söluturninn Bíógrill

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

Frum

Frum

Starengi 2 - 112 Reykjavík

Frum

KELDUHVAMMUR - HF. 2 ÍBÚÐIR
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16

Í einkasölu vandað 262 fm einbýli á góðum stað í Hafnarfirði, m. auka íbúð og innb. bílskúr.
Eignin er mikið endurnýjuð. Efri hæð: Forstofa með flísum á gólfi. Rúmgott svefnherb. ásamt 3
góðum herb. Baðherb. með baðkari, flísalagt í hólf og gólf, eldri innrétting en til er ný innrétting sem er ekki uppsett. Verönd með heitum potti. Rúmg. stofa/borðstofa með fallegum arni,
halogenlýsing í stofu. Gott eldhús með vandaðri hvítri Alno innréttingu, granitborðplata, gaseldavél, góður borðkrókur. Á efri hæð er plankaparket á gólfum frá Agli Árnasyni. Neðri hæð:
ágætis stigi til neðri hæðar. Gott herb. með parket á gólfi, gangur með ágætis vinnuaðst.
Rúmg. þvottahús flísalagt. Innangengt í góðan bílskúr með hurðaopnara. Íbúð neðri hæð: Góður sér inng. Opið rými, stofa og eldhús með vandaðri innréttingu. Rúmgott svefnherb. Snyrtilegt baðherb. með sturtu. Í dag er opið á milli íbúða. Sélega vandað einbýli/tvíbýli, með möguleikum á góðum leigutekjum. Góð staðsetning og fallegt útsýni. V. 59 millj.
Þórhallur og Ingileif bjóða ykkur velkomin.

 Vídíóleiga og grill
 Ís og sælgæti
 Lottó og spilakassar
 Góð velta

Ég er falleg 2-3ja herbergja 65 fm neðri hæð í gömlu
virðulegu húsi á frábærum stað í Firðinum, hér er stutt í
alla þjónustu. Falleg innrétting í eldhúsi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf. Sér þvottahús með útgangi í garð.
Verð 14,9 millj.

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

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur.
Gsm 867 3647.

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Laugarnesvegur 79, neðri sérhæð

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

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

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

Logaland - 108 Reykjavík
Í dag býðst þér og þínum að
skoða þessa fallegu og mikið endurnýjuðu 3ja herb. 84,5
fm. neðri sérhæð ásamt 26,9 fm. geymslu í kjallara.
Samtals skráð 111,4 fm. Íbúðin er í tvíbýlishúsi á eftirsóttum stað.
Sérinngangur.
Verð 23,9 millj.

Frum

LYNGHAGI – VESTURBÆR

Frum

Dagbjört takur á móti gestum
í dag á milli kl. 14.00 - 16.00.

Falleg og vel staðsett
4ra herbergja sérhæð á
góðum stað í Vesturbænum í Reykjavík,
íbúðin er 99 fm á 2.hæð
í 4ra íbúða húsi. Sameiginlegur inngangur er í íbúðina með risíbúð. Eignin
hefur verið talsvert endurnýjuð að sögn eiganda, að
utan er nýtt gler og gluggar hafa verið teknir í gegn, að
innan er m.a. búið að taka eldhús og baðherbergi í
gegn. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er laus til afhendingar. Góð staðsetning, opið svæði í kringum
eignina, stutt í fallegar gönguleiðir við Ægisíðuna og
stutt í Háskólasvæðið. Ásett verð: 34,8 millj.
Nánari upplýsingar um eignina er hægt að fá
í síma 821-5401 hjá Svavari.

Glæsilegt 186 fm raðhús auk
24 fm sérstæðs bílskúrs á
þessum eftirsótta stað í Fossvogi. Húsið er mikið endurnýjað og skiptist í forstofu, gesta snyrtingu, eldhús með
nýlegum vönduðum innréttingum úr birkirót, borðstofu, samliggjandi setu- og arinstofu með útgangi á
suðursvalir, sjónvarpsstofu, 4 herbergi og endurnýjað
baðherbergi auk þvottaherbergis og geymslu. Fallegt
útsýni yfir Fossvogsdalinn. Ræktuð lóð með stórri verönd og skjólveggjum. Verð 55,9 millj.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Frum

Rauðarárstígur, miðbærinn

Í einkasölu vel staðsett
1.440 fm verslunar- og
skrifstofuhúsnæði miðsvæðis við Rauðarárstíg.
Húsið er 3 hæðir auk
kjallara. Hver hæð er um
360 fm. Húsnæðið
skiptist í ca. 40 skrifstofur auk geymslurýmis
í kjallara. Húsið býður
uppá mikla möguleikar
með breyttri nýtingu.
Frábært tækifæri fyrir
athafnasama. Góð staðsetning miðsvæðis í
borginni fyrir skrifstofur
og verslun. Afhending
eftir samkomulagi.
Til leigu eða sölu.
Nánari upplýsingar og
teikningar á skrifstofu
okkar Síðumúla 35.
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Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Fannborg 3, 1 hæð - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Skipasund 72 - 104 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16

Frum

Frum

Frum

Rauðarárstígur 7, 3 hæð - 101 Rvk

18.900.000

21.200.000 LAUS STRAX

Skemmtileg 3ja - 4ra herbergja 67,4 fm íbúð á 3ju
og efstu hæð á mjög góðum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Erna og Eva taka á móti gestum

Glæsileg 3ja herbergja 104 fm. íbúð
með sérinngang í hjarta Kópavogs.
Íbúðin afhendist fullfrágenginn með
nýjum innréttingum og gólfefnum. Þvottahús innan íbúðar.
Sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum

Um er að ræða 266 fm. kjallara, hæð og ris í góðu húsi á frábærum
stað. Þar af er 154,5 fm. hæð og ris, 71,7 fm. kjallari ásamt 39,8 fm.
bílskúr eða samtals: 266 fm. Tvö fastanúmer og veðbandayfirlit
(auðvelt að fjármagna). Tilvalin eign fyrir tvær samhentar fjölskyldur
eða stórfjölskylduna. Selt saman eða í sitt hvoru lagi. Allt húsið
verð 60,1 m. Hæðin og risið verð 42,2 m. Kjallarinn verð 17,9 m.
Við erum í
Félagi fasteignasala

Sólveig og Jón taka vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl 13-16.

Suðurlandsbraut 50

Suðurlandsbraut 50
SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300

Sími: 513-4300

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús sunnud. 25. feb. kl. 17:00-17:30

Söluturninn Bíógrill

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 226 fm tvílyft raðhús með 38
fm innb. bílskúr. Á neðri hæð
eru stórar saml. stofur, með suðurgarði þar útaf, rúmgott eldhús,
forstofa og gestasnyrting. Á efri hæð eru fjögur svefnherbegi auk
stórrar sjónvarpsstofu sem nýlega var byggð ofan á bílskúrinn.
Baðherbergi, nýlega endurnýjað og flísalagt í hólf og gólf. Eikarparket og flísar á gólfum.

Húsið er til sýnis í dag, sunnudag frá kl. 13:30 til 14:30

Starengi 2 - 112 Reykjavík
Frum

Frum

Frum

MIÐVANGUR 93 - HFJ
– OPIÐ HÚS –

(Bláu húsin við Faxafen)

Falleg og vel endurnýjuð 3ja herb. 79,4 fm kjallaraíbúð í þríbýli í vinsælu hverfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðir skápar eru í hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Eldhús er með ljósri innréttingu með viðarborðplötu,
flísalögn á milli efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél og góð
tæki. Allt hús og þak málað að utan 2004 og lögð stétt með snjóbræðslu. Verð 19.900.000

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.






Vídíóleiga 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.

Opið hús sunnudaginn 25. febrúar milli
kl. 13 og 16 að Strandvegi 12, Garðabæ

Frum

Frum

Tunguháls - 110 Reykjavík

Um er að ræða 3.085 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Húsnæðið
skiptist í 728 fm fullbyggt stálgrindarhúsi með allt að 7,5 metra lofthæð,
góðar innkeyrsludyr. Ásamt 2.357 fm stálgrindarhús í byggingu (viðbygging) sem skilast tilbúin undir tréverk í síðasta lagi í nóvember 2007, (samkvæmt nánari skilalýsingu) lóð fullfrágengin. Lofthæð á jarðhæð er 3 metrar, tvennar innkeyrsludyr. Á efri hæð er lofthæð 3 metrar við útvegg en
4,5 metrar við mæni, innkeyrsludyr. Sunnarnmegin við húsið liggur innkeyrsla upp á efri hæðina.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Stórglæsileg 3ja herbergja, 100 fm, íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með
bílastæðakjallara við Strandveg 12 í Garðabæ. Aukin lofthæð er í íbúðinni, glæsileg gluggasetning með gólfsíðum gluggum og samstæðum eikarinnréttingum og
gólfefnum. Fallegt útsýni og sjarmerandi hverfi. Komið er inn í sameigninlegt rými
stofu, borðstofu og eldhúss, útgengt er út á góðar svalir. Á herbergjagangi eru
tvö góð svefnherbergi, bæði rúmgóð. Baðherbergið er fallegt og þá er þvottahús
í íbúð. Góð sérgeymsla fylgir eigninni í kjallara ásamt stæði í bílastæðakjallara.
Sameign er öll hin snyrtilegasta og að sjálfsögðu er lyfta úr bílastæðakjallara upp
á efstu hæð.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Halldór I. Andrésson, löggiltur fasteignasali

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –
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Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

— SÖLUSÝNING –

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag milli kl. 15 og 17
Þorfinnsgata 6 - 101 Reykjavík

Fasteignasala •

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

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17
Ármúla 21 • Reykjavík

Í DAG KL. 14-16
GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR MEÐ
ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN
KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

Netfang: kjoreign@kjoreign.is • S. 533 4040

Frum

– SÖLUSÝNING Í DAG –

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Vesturholt 17 Hf. - Glæsileg sérhæð

KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

Frum

Rúmgóð og björt ca 110 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sér
inngangi. Eigning skiptist í stóra stofu, 3 rúmgóð herbergi
(þar af 1 í kjallara), nýlega flísalagt baðherb. m/ nuddbaðkeri,
bjart eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum. Nýl. flísar á
gangi, bað- og eldhúsgólfi. Í kjallara er gott sam.þvottahús
og góð geymsla. Gönguhurð út í garð úr kjallara. Mögul. að
leigja út kjallaraherb. Sólpallur við inngang. Lóð í rækt fyrir
framan og aftan hús. Frábær staðsetning í botngötu rétt við
Landsspítalann. Verð 27,9 millj.
Elínborg og Hörður taka vel á móti gestum
milli kl. 15 og 17 í dag sunnudag.
Gengið inn að framan. Teikningar á staðnum.

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ
OG VEL STAÐSETT HÚS
Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Áttu hund og vantar fallega íbúð þá gæti þetta verið eignin.
Glæsileg ca. 80 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi og
sólpalli á neðri hæð. Falleg flísalögð forstofa, bjart
þvottahús, 2 herbergi, glæsilegt flísalagt baðherbergi, opið
eldhús með fallegri innréttingu og björt stofa með
gönguhurð út á suður-sólpall. Verð 20,6 millj.
Heiða og Bjarni taka vel á móti gestum milli kl. 14 og
15 í dag. Gengið inn að austan. Teikningar á staðnum.

Húsin eru alls fimm og eru tvær til fjórar íbúðir í
húsi. Tíu íbúðanna eru 3ja herbergja 84,5 fm og sjö
íbúðir eru fimm herbergja 149,0 fm. Að auki fylgir
íbúðunum sérmerkt stæði og sérgeymsla í lokuðu
bílastæðahúsi. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega
tilbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð á
vandaðan hátt í hólf og gólf. Lofthæð íbúðanna er
meiri en venja er og hurðirnar eru í yfirstærð.

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

www.as.is

SPÓN

 STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁBÆR OG ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ

 FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR
 GÓÐ LÁNAKJÖR Í BOÐI
 SÖLUMENN KJÖREIGNAR VERÐA Á
STAÐNUM UM HELGINA

— T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA —

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið virka daga kl. 9–18

 VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNIHURÐIR MEÐ SÉRVÖLDUM EIKAR-

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
NÝJAR ÍBÚÐIR MEÐ ALLT AÐ 90% LÁNI

Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

ENGJAVELLIR 1
HAFNARFIRÐI

DREKAVELLIR 4
HAFNARFIRÐI

AKURVELLIR 1
HAFNARFIRÐI

Sérlega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í
sex íbúða húsi.
Verð frá 29,6 millj.

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, Verð frá
24,6 millj.

Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir.
Ísskápur og uppþvottavél fylgir.
Verð frá 24,9 millj.

EINIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

DREKAVELLIR 18
HAFNARFIRÐI

ESKIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
HAFNARFIRÐI

Falleg 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð m/stæði í bílag.
Verð 23,4 millj.

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/parketi og flísum á gólfum.
Verð frá 20 millj.

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
21,9 millj. Afhending í feb.-apríl.

ÍB

ÚÐ ÞRJ
IR ÁR
EF
TI
R

ÍB FJ
ÚÐ ÓR
IR AR
EF
TI
R

KIRKJUVELLIR 3
HAFNARFIRÐI

SELD

SELD

ÚÐ SJ
IR Ö
EF
TI
R
ÍB

ÚÐ TÓ
IR LF
EF
TI
R
ÍB

ÚÐ ÁT
IR TA
EF
TI
R
ÍB

ÍB

ÚÐ EIN
EF
TI
R

Frum

Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Verð frá 29,9 millj.

Vandaðar 4ra herb. íbúðir.
Verð frá 24,8 millj.
Afhending við kaupsamning.
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Félag fasteignasala

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

Jarðeigendur!

SKIPAGATA 9 - 600 AKUREYRI
Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Frum

Leitum eftir jörðum fyrir
umbjóðendur okkar á
neðangreindum svæðum:







Ísafjarðardjúp
Strandir norðan Hólmavíkur.
Barðastrandasýslur
Snæfellsnes
Skagafjörður
Þingeyjarsýslur

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

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

Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar gefur:
Jóhanna s. 868-4112
eða Jón Sigfús s. 893-3003

Glæsilegt 409,4 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð við Skipagötu 9 á Akureyri.
Eigninni er tvískipt og getur því leigst í tvennu lagi. Vestur hluti er teppalagður að mestu og skiptist í hol/alrými, setustofu/vinnustofu, tvær rúmgóðar skrifstofur, kaffistofa og geymslu. Austurhluti er að mestu parketlagður og skiptist í opið vinnurými með vinnustöðvum, móttöku, hornskrifstofu, kaffistofu og góða skjalageymslu. Á hæðinni er einnig salernis- og
sturtuaðstaða auk ræstikompu sem er sameign þessara tveggja eignarhluta. Því er séreignarflatarmál hæðarinnar í raun 443,7 fm.

Domus Akureyri l Hafnarstræti 91 l sími 440 6110

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 664 6017
kristjan@domus.is

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

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

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

KRISTNIBRAUT 95 - 113 REYKJAVÍK - BJALLA 404
Félag fasteignasala

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

Kúabú!

Sölusýning

Höfum í einkasölu jörð þar sem er vel rekið
kúabú, á Norðurlandi vestra.

Frum

Hjaltastaði
Blönduhlíð
560 Skagafirði

í dag á milli kl. 15:00 og 15:30
Gullfalleg 110,7 fm. 4ra herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu fjögurra hæða fjölbýli
með lyftu ásamt stæði í opnu bílskýli. Um er að ræða vandaða og vel
skipulagða eign. Rúmgóð og björt stofa með eikarparket á gólfi. Þrjú rúmgóð
herbergi með eikarparket á gólfum og góðum skápum. Eldhúsið er opið inn
í stofu með náttúrustein á gólfi.

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

Verð. 27,8 millj.

JÖRFABAKKI 6 - 109 RVK - BJALLA 202

Jörðin er einstaklega vel í sveit sett og stutt í
alla þjónustu.
Eignin selst með bústofni, greiðslumarki í
mjólk svo og vélum.

Sölusýning
í dag á milli kl. 16:00 og 16:30

Nánari upplýsingar gefa:
Jóhanna s. 868-4112
eða Jón Sigfús s. 893-3003

Björt og falleg 3ja herbergja 67,2 fm. íbúð á 2. hæð auk 14 fm. herbergi í
kjallara sem er í útleigu og 12,1 fm. geymslu í sameign samtals 93,30 fm.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 4 árum, þ.e. innréttingar, gólfefni, tæki, lagnir
og gluggar. Eikarparket á stofu og svefnherbergjum.

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

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

Verð 17,9 millj.

LANGHOLTSVEGUR 181 - 104 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag á milli kl. 17:00 og 17:30

Góð 3ja herbergja 73,4 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Rúmgott eldhús
með nýlegri innréttingu. Plastparket á öllum gólfum nema forstofu, eldhúsi
og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Útgengi út í garð út frá stofu.

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

Verð 17,9 millj.

Laugavegi 97 l sími 440 6000
www.domus.is

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is
- heilshugar um þinn hag -

Sími 513 4300

Suður Frakkland
Rivieran

Frum

Stórfengleg Villa um 250 fm með 80 fm bílgeymslu og sjálfstæðri
íbúð ásamt glæsilegri sundlaug á 5.000 fm lóð. Glæsilegt útsýni yfir
Roquebrune.
Glæsilegt eldhús, 70 fm stofa og 6 svefnherbergi öll með sér
baðherbergi.
Villan er staðsett við Roquebrune-Sur-Argens mjög friðsælan bæ
nálægt strönd, um 13 km Frá Fréjus og 65 km frá flugvellinum í
Nice.
Verð 2.400.000. EUR

Mjög cosy steinhús byggt í klassískum frönskum stíl 22 fm verönd ásamt
glæsilegum ca 150 fm privat garði með sundlaug. Eignin er staðsett við
bæinn Callas, ca 30 km frá strönd ca 65 km til Cannes og ca 89 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 240.000. EUR

Glæsileg Villa ásamt tvöföldum bílskúr, stóru
sundlaugahúsi og góðri sundlaug á mjög friðsælum
stað í rólegu umhverfi. 4 verandir á 3.200 fm lóð, í
húsinu er glæsilegt eldhús, stórar stofur og 3
svefnherbergi öll með baðherbergi.
Verð 601.000. EUR

Glæsileg Toccan villa hönnuð í gamaldags stíl. Aðalhúsið er 180 fm einnig
sjálfstæð 60fm íbúð ætluð fyrir þjónustufólk ásamt extra 32 fm studio íbúð.
Glæsilegt útsýni m.a. yfir Frönsku Riveruna. Umhverfis húsið er 10.000
fm.land sem státar af mjög gömlum ólífutrjám ásamt ýmsum glæsilegum
gróðri. Verð 1.150.000. EUR

Falleg 51 fm íbúð í fjölbýli í
Bargemon. Svalir með góðu
útsýni, einnig fylgir bílastæði.
Verð. 88.000. EUR

Glæsileg Villa ca. 400 fm á 2.900 fm lóð á friðsælum
og fallegum stað, hentar mjög vel fyrir Bed &
Breakfast þar sem eignin er með 11 svefnherbergjum,
7 baðherbergjum og mjög góðri aðstöðu. Sundlaug
með 50 fm sundlaugahúsi. Sér íbúð fyrir húsráðanda.
Glæsileg eign í friðsælu umhverfi.
Verð 840.000. EUR

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s
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866 9954
haukur@remax.is

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 17:30- 18:00

,2
11

,3
11

,8
16

Haukur Andreasson

Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

M
,0
Haukur Andreasson

866 9954

,5
19

,9
28

,5
Opið hús sunnudag kl: 12:00 -13:00
Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum Guðrún Antonsdóttir
bílskúr alls 161 fm á góðum stað í
697 3629
Sandgerði. Húsið er fullklárað að utan með
gudrun@remax.is
grófjafnaðri lóð. Að innan er húsið fulleinangrað
með spörsluðum milliveggjum, hita í
Hörður Sverrisson
Tilboð
gólfi og rafmagni.
899 5209
hordur@remax.is

Faxabraut 34, B 230 Keflavík

M

Breiðhóll 9, 245 Sandgerði

M

Fífumói 16, 260 Njarðvík

Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum Guðrún Antonsdóttir
tvöföldum bílskúr alls 224 fm í Sandgerði.
697 3629
Húsið er í byggingu. Húsið er fullreist, með
gudrun@remax.is
fullfrágengnu þaki, gluggum og hurðum.
LoftTilboð
og útveggir einangraðir. Botnplata
Hörður Sverrisson
steypt með hitalögnum. Milliveggir upp899 5209
settir.
hordur@remax.is

M

Bogabraut 16, 245 Sandgerði

M

866 9954
haukur@remax.is

866 9954
haukur@remax.is

Bogabraut 14, 245 Sandgerði

Opið hús sunnudag kl: 12:00 -13:00
Haukur Andreasson

Haukur Andreasson

23

haukur@remax.is

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 15:20 – 16:00

,4

M
,8
10

19

,8
haukur@remax.is

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 14:00 – 14:40

866 9954
haukur@remax.is

Ti
lb
oð

866 9954

Haukur Andreasson

Ártún 1, Garður

20

,5
18

Haukur Andreasson

Meiðastaðavegur, Garður

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 16:20 – 17:00

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 12:00 – 12:40

M

Heiðarbraut 9, 245 Sandgerði

M

Breiðhóll 2, 245 Sandgerði

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 13:00 – 13:40

Suðurgata 27 nh, 245 Sandgerði

M

Sólvallagata 40, 230 Keflavík

M

Faxabraut 33a, 230 Keflavík

Opið hús sunnudag
Tilboð
kl: 18:30 – 19: 00

Stjarnan

Hörður Sverrisson
Löggiltur fasteignasali
899 5209
hordur@remax.is

M

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali
697 3629
gudrun@remax.is

23

Haukur Andreasson
Sölufulltrúi
866 9954
haukur@remax.is

Opið hús sunnudag kl: 13:00 -14:00
Fallegt 226,8 fm raðhús á tveimur hæðum, Guðrún Antonsdóttir
þar af 50,7 fm bílskúr sem hefur verið
697 3629
stúkaður af sem vinnuherbergi, geymsla og
gudrun@remax.is
bílskúr. Möguleg skipti á minni eign
Hörður Sverrisson
Tilboð
899 5209
hordur@remax.is

Parhús, samtals 180.5 fm í Sandgerði. Þar Guðrún Antonsdóttir
af 28 fm bílskúr. Húsið er í byggingu og
697 3629
verður skilað fullbúið að utan með
gudrun@remax.is
grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Gólfhiti.
Hörður Sverrisson
Tilboð
899 5209
hordur@remax.is

Góð efri sérhæð í raðhúsalengju við Guðrún Antonsdóttir
Faxabraut í Keflavík. Íbúðin er mjög rúmgóð
697 3629
með tveimur stórum svefnherbergjum,
gudrun@remax.is
stórri stofu og borðstofu með útgengi á
suðursvalir,
Tilboðsnyrtilegu eldhúsi, holi og Hörður Sverrisson
baðherbergi.
899 5209
hordur@remax.is

RE/MAX Stjarnan • Bæjarhraun 6220 • Hafnarfjörður • Sími: 517 3629 • Fax: 517 3630
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,ÎNG REYNSLA %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  
,¹RA SP¹MIÈILL  KR MÅN

&J¹RHAGSAÈSTOÈ
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FR¾ÈSLA OG ¹RANGURSTENGD VERÈLAUN Å
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HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 
 )NGUNN
"ASENJI HVOLPUR TIL SÎLU !ÈEINS EINN
EFTIR +YNNIÈ YKKUR TEGUNDINA ¹ WWW
DOGIS .¹NARI UPPL GEFUR 3TEINA Å S
 
4IL SÎLU  #HIHUAHUA STELPUR  VIKNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    


3P¹DËMAR

&'
)

'ISTING

'#' 
 &&#
"&% (
&! %#$! % 

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

4RÁSMÅÈI
(ÒSASMIÈUR

(ÒSASMIÈUR TEKUR AÈ SÁR PARKETLAGNIR OG
AÈRA ALMENNA SMÅÈAVINNU INNI &LJËT OG
FAGLEGÖJËNUSTA5PPLÅS"JÎRN

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
4IL LEIGU GËÈ M   HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ GËÈUM STAÈ Å  ,EIGUTÅMI ER FR¹
MIÈJUM -ARS TIL  $ESEMBER LENGRI
LEIGA KEMUR TIL GREINA ¥BÒÈIN ER FULLBÒIN
HÒSGÎGNUM OG T¾KJUM HUGASAMIR
HAFI SAMBAND ¹ HAFSTEINN VISIRIS
"JÎRT OG HLÕLEG JA HERB  FM ÅBÒÈ
TIL LEIGU Å (AFNARFIRÈI ¹ GËÈUM STAÈ
6ERÈ  ÖÒSM¹N 5PPL Å S 
 ¥BÒÈIN ER TIL SÕNIS FR¹   ¹
SUNNUDAG
HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å GRAVARVOGI LEIGIST
Å ¹R AÈEINS SKILVÅST OG REGLUSAMT FËLK
KEMUR TIL GREINA Ö PR M¹N RAFMAGN
M¹N FYRIRFRAM LAUS MARS UPPL Å SÅMA

(ERB  FM TIL LEIGU ¹ H¹SKËLASV
6INNUAÈST EÈA GEYMSLA HILLUR M AÈG
SNYRTINGU 5PPL Å S  
-JÎG FALLEG  HERB ÅBÒÈ Å (ËLUNUM TIL
LEIGU ALGJÎR REGLUSEMI 5PPL Å S 
 EFTIR KL 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

6ERKTAKAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
BËKARA SKRIFSTOFUM ¥ CA 
 STARF REYNSLA OG ÖEKKING
¹ 4/+ BËKHALDSKERFI KOSTUR
VIÈKOMANDI VERÈUR AÈ HAFA
TÎLVUKUNN¹TTU OG H¾FNI TIL AÈ
NOTF¾RA SÁR %XCEL Å STARFI
5MSËKNIR SENDIST TIL
&RÁTTABLAÈSINS MERKT SKRIF
STOFUSTARFll FYRIR  MARS 

!TVINNA Å BOÈI
%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRON BINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA #ALL *OAO
TLF  
!GENCIA DE TRABALHO PROCURA
TRABALHADORES PARA TODAS AS
AREAS DE CONSTRU¿»O CIVIL CARP
INTEIROS ELECTRECISTAS ARMAD
ORES DE FERRO CANALIZADORES
PEDREIROS MOTORISTAS PESADOS
PINTORES ETC #ONTATO *OAO TEL
 

¶JËNUSTUSTARF
&ULLT STARF  &ASTAR VAKTIR ¶ARF
AÈ HAFA FRUMKV¾ÈI OG TALA
ÅSLENSKU 2ËTGRËIÈ FYRIRT¾KI
,¹MARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWW KRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S  

"LIKKSMÅÈI EHF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAR
MENN VIÈ BLIKKSMÅÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN Å S 
   

%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS

2AFBYLGJUM¾LINGAR

!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
 (ELGA GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

M¾LUM OG FJARL¾GJUM RAFSEGULBYLGJUR
MEÈ ¹HERSLU ¹ SVEFN OG BARNAHERBERGI
-ARINË 3IGURÈSSON 3ÅMI  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

6ANUR MAÈUR

«SKUM EFTIR RÁTTINGAMANNI BÅLASMIÈ
N¾G VINNA FRAMUNDAN "ÅLASPRAUTUN
3-3 EHF S  

(JËLBARÈAVAKTIN
2AFGEYMAVAKTIN

2ÎSKA MENN VANTAR Å VINNU 5PPL
Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
'ÒMMÅVINNUSTOFAN 30 $EKK 3KIPHOLTI


4OYOTA RUNNER ¹RGl m BREYTTUR
HLUTFÎLL   ,ÅTUR VEL ÒT 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

(REINSIT¾KNI EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KARL
EÈA KONU TIL STARFA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA MINNI VINNUVÁLARÁTTINDI EÈA MEIRA
PRËF 'ËÈUR VINNUTÅMI OG STARFSUMHVERFI
GOTT 5PPL VEITTAR Å S   EÈA
 
!UKAV  M¹N   )NNIV TENGD BYGG
INGUM Å LAGI MEÈ N¹MI 5PPL Å S 

3MIÈIR L¾RLINGAR EÈA VANIR VERKAMENN
ËSKAST Å BYGGINGARVINNU .¾G VINNA
FRAMUNDAN 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTU MENN
INA 5PPL Å S  
#AR WAX STATION IN 2EYKJAVÅK NEEDS WOR
KERS TO CLEAN NEW AND USED CARS )T IS
PREFERABLE THAT APPLICANTS SPEAK ENGLISH
AND THEY NEED TO HAVE A DRIVERS LICENSE
4IME OF WORK IS   -ONDAY
&RIDAY &OR FURTHER INFORMATION CALL 
 OR  

$UGLEGUR OG VANUR MAÈUR ËSKAR EFTIR
VINNU VIÈ HEIMILISÖRIF "ORGÖËR S 

 ¹RA KK ÅSL SMIÈUR MEÈ MEIRAPRËF
MARGT KEMUR TIL GREINA NEMA VAKTA
VINNA 3  
 ¹RA KVK ËSKAR EFTIR N¾TURVINNU %R
MEÈ STÒDENTSPRËF OG GËÈ MEÈM¾LI
3 

4IL SÎLU (ONDA #2 ¹R  VERÈ 
ÖÒS %INNIG NÕ GALVANÅSERUÈ STËR ÖRIGGJA
HJËLAKERRA VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

3UBARU ,EGACY STW k   %KINN Ö
4ILBOÈ ËSKAST 3  

"ËNSTÎÈ *OBBA

«SKUM EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI TIL STARFA
SEM FYRST -IKIL VINNA FRAMUNDAN 5PPL
Å S     

%RËTÅSKAR LJËSMYNDIR ËSK
AST

"LIKKSMÅÈI EHF

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
,ÅTIL FJÎLSK ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹
SV¾ÈI  ,ANGTÅMALEIGA 'REIÈSLUGETA
 ÖÒS S  
0AR ËSKAR EFTIR M ÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK
6IÈ ERUM REGLUSÎM OG B¾ÈI Å FÎSTU
STARFI 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL
Å SÅMA   EÈA  
 MANNA FJÎLSKYLDA ËSKAR EFTIR LEIGUÅBÒÈ
N¹L¾GT MIÈBORGINNI 5PPL Å S 

4V¾R REGLUSAMAR STELPUR ËSKA EFTIR AÈ
LEIGJA ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU FR¹
JÒNÅ TIL SEPT 3KILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 5PPL Å S  
4RAUSTA FJÎLSKYLDU VANTAR   HERB ÅBÒÈ
FR¹  MAÅ Å +ËP2VK'B¾ 3  
 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ SEM
ALLRA FYRST Å (AFNARFIRÈI EÈA N¹GRENNI
2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEIT
IÈ 'REIÈSLUGETA ALLT AÈ  ÖÒS 3 


!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU ATVINNUHÒSN¾ÈI LOFTll GL¾SI
LEGA UPPGERT FM ATVINNUHÒSN Å
GAMALLI VÎRUSKEMMU Å +VOSINNI
(ÒSN¾ÈIÈ HENTAR VEL UNDIR TD TEIKNI
STOFUR AUGLÕSINGASTOFUR EÈA AÈRAR SKRIF
STOFUR HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST ¹
INGASOLVEIG ISLANDIAIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAR
MENN VIÈ BLIKKSMÅÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR *ËN Å S 
   

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA FALLEGAR ERËT
ÅSKAR LJËSMYNDIR KVENNA  ¹RA OG
ELDRI &REKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWRAU
DATORGIDIS

(ÒÈL¾KNASTÎÈIN EHF
ËSKAR EFTIR SJÒKRALIÈA TIL
STARFA SEM FYRST

,ANGAR ÖIG AÈ VINNA ¹ LITLUM OG PER
SËNULEGUM VINNUSTAÈ 6IÈ LEITUM AÈ
¹HUGASÎMUM STARFSMÎNNUM TIL AÈ
AÈSTOÈA FËLK MEÈ FÎTLUN SEM BÕR Å
SJ¹LFST¾ÈRI BÒSETU Å MIÈBORGINNI 5M
ER AÈ R¾ÈA DAG OG KVÎLDVINNU (VORT
SEM ÖÒ ERT AÈ LEITA AÈ FRAMTÅÈARSTARFI
EÈA VINNU MEÈ SKËLA HAFÈU SAMBAND
6IÈ MUNUM TAKA VEL ¹ MËTI ÖÁR OG
FINNA STARFSHLUTFALL SEM HENTAR .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGHVATUR "LÎNDAHL Å
SÅMA      5MSËKNUM
SKAL SKILAÈ ¹ NETFANGIÈ SIGHVATURBMAG
NUSSON REYKJAVIKIS

3TARFIÈ ER FJÎLBREYTT OG
STARFSHLUTFALL  
5MSËKNUM ER H¾GT AÈ SKILA
Å TÎLVUPËSTI ¹ PËSTFANGIÈ
MARIA HLSIS EÈA BRÁFLEGA TIL
(ÒÈL¾KNASTÎVARINNAR MERKT
b3TARFSMANNASTJËRIm
(ÒÈL¾KNASTÎÈIN EHF
3M¹RATORGI   +ËPAVOGI

0ÅPULAGNIR

2ENNSLI EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA PÅPU
LAGNINGAMENN EÈA MENN VANA LÎGNUM
VEGNA MIKILLAR VERKEFNASTÎÈU 5PPL Å
SÅMA     

4ILKYNNINGAR

 WWWJOHANNGIS 6ERTU VEL
KOMINN 

6ANAN H¹SETA OG STÕRIMANN VANTAR ¹
 TONNA NETAB¹T 5PPL Å S  
  

"ÅLSTJËRI ËSKAST
«SKUM EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF FR¹ ALDRINUM  
¹RA ¶ARF AÈ VERA LÅKAMLEGA OG
ANDLEGA HRAUSTUR 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN STARFSMANN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4OGARASJËMENN ËSKAST
6ANA TOGARASJËMENN VANTAR ¹
ÅSFISKTOGARA SEM GERÈUR ER ÒT
FR¹ (AFNARFIRÈI
5PPL Å SÅMA  

6ANTAR RAFVIRKJA Å VINNU EÈA NEMA GËÈA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG 






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

3MELLPASSA
Å VETRARFRÅIÈ

"ÅLSKÒR
 "ÅLSKÒR 

%R AÈ LEITA AÈ BÅLSKÒR TIL SÎLU ¹ HÎF
UÈBORGARSV¾ÈINU !LLAR UPPL Å S 
 *ËN

'ISTING



FALLEGIR LITIR

3T¾RÈIR 



6ERÈ 

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

²TSÎLUSTAÈIR
8ENA 'L¾SIB¾ -JËDD 3PÎNGIN "ORGARNESI
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822 3702
gv@remax.is

SEXFALDUR ÁRANGUR
Teymi sem skilar árangri
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N  UPPLEIÈ
3ALÎT p 3ËLIN H¾KKAR ¹ LOFTI OG NÒ FER
AÈ KOMA TÅMI VORSALATS "IKINÅIÈ OG
LAUGARNAR ERU LÅKA HANDAN VIÈ HORNIÈ
.EONLITAÈ NAGLALAKK p 3VOOOO
bEIGHTIESm /G SVOOOOOO NÒNA
-ENNING p 6ETRARH¹TÅÈ OG FRANSKT
VOR p NÒ ER SANNARLEGA NËG UM AÈ
VERA
Å BORGINNI

N  NIÈURLEIÈ
*UDE ,AW p
+OMONN STELPUR
(ANN ER LÅTILL ÖRIGGJA
BARNA FAÈIR SEM HÁLT
FRAMHJ¹ 3IENNU MEÈ
LJËTRI BARNAPÅU

3J¹LFHVERFT
FJÎLMIÈLAFËLK p ,IÈIÈ
SEM HELDUR AÈ ÖAÈ
SJ¹LFT SÁ FRÁTTN¾MARA
EN FRÁTTIRNAR SEM ÖAÈ
FLYTUR

+L¹MUMR¾ÈAN p (ÒN SPRAKK Å
SÅÈUSTU VIKU OG UM SVÅFUR TËM
BLAÈRAN

GRÆJUDAGAR
PI PAR

•

SÍA

•

70350

Tilboð á

öllum vörum

Aðeins um helgina

Tilboðum skolað niður með Coca-Cola

Í HÁTÆKNI

• Flatsjónvörp með all
t að 30% afslætti
• Magnarar með allt a
ð 50% afslætti
• Nokia farsímar með
allt að 40% afslætti
Opnunartími þessa helgi 11 - 18

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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Leidd um götur borgarinnar

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L

F

resturinn sem Bandaríkin gáfu Írönum til að
hætta kjarnorkuframleiðslu er liðinn en hér
er ég enn þá, les fréttir
á netinu, segi fólki og
þau hlæja. Hér er enginn að spá í
pólitískan fréttaleik Vesturlanda.
Þegar ég sé fréttamyndir á
CNN frá Teheran finnst mér eins
og ég sé að horfa á bíó. Sömu
myndirnar af öskrandi mönnum í
einhverjum mótmælum, kannski
1% af þjóðinni. Þetta eru myndirnar sem Vesturlönd fá að sjá. Raunveruleikinn hér á götum borgarinnar er allt annar.
Ég hef heyrt fólk segja að helsta
vandamál Íran sé landafræði. Íran
fæddist á vitlausum stað á landakortinu. Það er ekki hægt að líkja
Íran við nágrannalöndin Írak eða
Afganistan. Teheran er reyndar
engin venjuleg borg og andstæðurnar miklar, hér er bæði fólk sem
er jafnvel vestrænna en ég sjálf og
fólk sem les Kóraninn.

Hljóðfæri hugans
4UNGUM¹LIN ERU EINS OG TJÎLD
„Tungumálin eru eins og tjöld úr
guðvef. Þau hefur hönd drottins
ofið úr þráðum málfærisins og
þanið út yfir þjóðirnar, svo að hvert
þjóðfélag er út af fyrir sig, undir
sínu tungumálstjaldi, eins og heimilisfólk undir húsþaki; allt, sem þar
er talað og ráðgert inni, er hulinn
helgidómur fyrir öllum út í frá. Og
þetta tjald, svo mikið og margbrotið sem það er, getur maðurinn þó
flutt með sér, hvert á land sem
hann fer, og falið það undir tungurótum sínum; og hann getur varla
skilið það við sig, því það er eins og
gróið við góm hans.“
Þannig skrifar Sveinbjörn Hallgrímsson í Þjóðólf 1849. Ef til vill
finnst einhverjum mál hans nokkuð hátíðlegt og um of blandið þjóðerniskennd, en óneitanlega er vel
að orði komist.
(UGS¾TI
Ég bjó til nýtt orð á liðnu sumri,
reyndar alveg ósjálfrátt. Ég var að
tala í síma við Vigdísi Finnbogadóttur, og hún sagðist þá hafa verið
að hugsa til mín. Ég þakkaði henni
fyrir það og kvaðst hafa hugboð
um að ég ætti hjá henni hugsæti.
„Já,“ svaraði hún, „og í það sest
enginn nema þú.“ Ég kannaði málið
hjá Guðrúnu Kvaran hjá Orðabók
háskólans og fékk staðfest að orðið
hugsæti væri ekki á skrá. Svona
geta ný orð fæðst og mér þykir
vænt um að eiga mér hugsæti hjá
góðum vini.
¶ANNIG EYKST SÕNILEIKI FYRIRT¾KJ
ANNA p
var sagt í Ríkisútvarpinu nýlega,
og finnst mér það skýrt dæmi um
óþarft stofnanamál. Aldrei verður
of oft tekið fram að íslenska er

ekki nafnorðamál eins og enska, og
fer einatt illa á því að hrúga eða
skeyta saman nafnorðum. Eða búa
til nafnorð að óþörfu. Mér finnst
ljótt að tala um „sýnileika fyrirtækja“, hvað svo sem átt er við
með því. Má ekki alveg eins segja
að fyrirtækin „sjáist betur“, „verði
sýnilegri“ eða „meira áberandi“?
Orðið sýnileiki er að vísu í orðabókum, en orð af þessu tagi ber að
fara með af gát.

!F ÖESSARI ST¾RÈARGR¹ÈU
heyrist æ oftar. Hvernig gráða er
stærðargráða? Orðið gráða er haft
um mælieiningu fyrir hita, horn,
lengd og breidd jarðar í mælingu
milli póla, en einnig um lærdómsstig, sbr. prófgráða. En gráða
mælir ekki stærð – og stærðargráða bætir engu við stærð og á
engan rétt á sér. Trúlega enn ein
áhrif úr ensku þar sem sagt er to a
certain degree. Slíkt er ekki hægt
að þýða beint á íslensku, þar sem
hugsun er öðru vísi. Galdurinn við
þýðingu er að lesa málsgrein á
erlendu máli og spyrja sig síðan
hvernig hliðstæða hugsun megi
orða á íslensku. Ekki þýða orð af
orði.
"RAGHENDA
Í Skagafirði norður sendi Jakob
Pétursson Páli Sigurðssyni í
Varmahlíð eitt sinn þessa dýru
braghendu:
Þeystir á hesti, hresstir gesti,
hreinlundaður,
úti á verstu vegum glaður
varstu bestur ökumaður.

,%)'5"¥,!&%2¨ ¥ 4%(%2!. *AFNAST ¹ VIÈ
RÒSSÅBANAFERÈ OG MAÈUR VEIT ALDREI HVER
KEMUR MEÈ EÈA HVAR MAÈUR ENDAR 4RAFF
ÅK OG KAOS ER EITT AF EINKENNUM 4EHERAN

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

á sér. Það er mikil list að velja
rétta augnablikið og núna æði ég
af stað eins og ekkert sé sjálfsagðara. Oft er reyndar gripið í höndina á mér og ég leidd yfir götur.
Þannig er fólkið í Íran, alltaf að
passa mig.
Ég gleymi aldrei konunni sem
ég spurði til vegar einn daginn,
hún skildi enga ensku og gat ekkert talað við mig. Hún skildi hins
vegar hvert ég var að fara, tók í
höndina á mér og leiddi mig af
stað. Þegar ég reyndi að segja
henni að ég myndi koma mér á
leiðarenda sjálf hlustaði hún ekki.
Næsta sem ég vissi sátum við tvær
í leigubíl. Klukkutíma og tveimur
leigubílaferðum síðar, sem ég
mátti alls ekki borga fyrir, var hún
ennþá með mér og skildi ekki við
mig fyrr en ég var komin heim.
Ég gleymi heldur aldrei þegar
ég var að spóka mig um í verslunarmiðstöð í ofurfínu hverfi með
ofurfínum búðum. Í einni búðinni
þar sem viðskiptavinirnir voru
uppteknir við að skoða og máta
Prada og Dolce&Gabbana, tók
verslunareigandinn rándýra tösku
úr einni hillunni, setti í poka og
rétti mér. Ég skildi ekki hvað var
að gerast og neitaði að taka við
henni. Hann sagði mér að þegar ég
færi heim þá vildi hann að ég ætti
þessa minningu frá Íran, að ég
gæti labbað inn í búð og gengið út
með gjöf. Og svo margþakkaði
hann mér fyrir að koma til Íran.
Núna sit ég hér með forláta
bleika tösku þakta bleikum gimsteinum sem ég mun líklega aldrei
nota en með minningu um fólkið í
Íran sem ég mun aldrei gleyma.
Þegar ég hitti fólk hér er mér
oftar en ekki þakkað fyrir að heimsækja Íran. En eftir þessa heimsókn á ég svo margt að þakka
þessu fólki, ekki hvað síst fyrir að
breyta því hvernig ég hugsa um
heiminn, fólk, stríð og frið.
hannabjork@gmail.com

En það sem
helst einkennir
Íran er fólkið.
Hvergi hef ég
hitt fólk sem er
jafn hjálpsamt,
vingjarnlegt
og
gestrisið.
Það
þarf
ákveðna sjálfsbjargarviðleitni til að lifa (!..! "*®2+ ¥
af í þessari ¥2!.
borg og Teheran er ekki endilega auðveldasta borgin til að ferðast til einn. Hún er mjög
óútreiknanleg en fyrir þá sem hafa
gaman af því að týnast í stórborgum þá er Teheran staðurinn.
Leigubílakerfið hérna er til
dæmis mjög sniðugt ef maður veit
hvað maður er að gera en mjög
flókið þegar maður er algjörlega
týndur. Hver sem er getur verið
leigubíll þannig að maður stendur
á götuhorni og galar inn um bílrúðuna nafnið á götunni sem maður er
að fara á. Ef bíllinn er á þeirri leið
þá hoppar maður inn og það er
algengt að bíllinn fyllist á leiðinni
þannig að maður er alltaf í bíl með
ókunnugum og oft eru farþegarnir
fleiri en sætin gera ráð fyrir.
Bílferð í Teheran getur verið
ágætis rússibanaferð. Hér er mjög
þétt, brjáluð traffík og bílstjórarnir reyna stöðugt að finna leið til að
komast aðeins hraðar. Umferðarreglur eru af skornum skammti og
akreinar ekki til að hafa áhyggjur
af. Hringtorg eru algeng en það
sem væri kannski fimm akgreina
hringtorg annars staðar er ein stór
kaos í Teheran. Bílarnir eru líka
flestir eldgamlir og vel beyglaðir á
alla kanta.
Til að komast yfir götu, sem
flestar eru með nokkrum akgreinum í báðar áttir og stöðugri
umferð, þarf einfaldlega að demba
sér af stað og vona að bílarnir hægi
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Ég er nokkuð sátt við að
vera Íslendingur en stundum kemur þó fyrir að ég
skammast mín fyrir þjóðerni mitt eins og mamma
sem skammast sín fyrir
æst og nammisjúkt barn í Hagkaupum.
Þetta byrjaði eftir að ég flutti til
Íslands aftur eftir að hafa búið í nokkur ár erlendis. Glöggt er gests augað
og enn gleggra er auga heimamanns
sem snýr aftur eftir langa fjarveru.
Ég fór að taka eftir því að mannasiðir
okkar voru oft af skornum skammti.
Það var óspart gripið fram í, talað
með fullan munn og ruðst fram fyrir
í röðum. Eitthvað sem hefði aldrei
gerst í landinu þar sem ég bjó … ekki
meðal þeirra upplýstu.

Svo fór ég í leikhúsið og sá uppfærslu
á Sjálfstæðu fólki. Mig langaði til að
loka mig inni í viku eftir það því mér
fannst allt í einu svo hörmulegt að
vera komin af svona miklum vesalingum.
Núna er ég búin að jafna mig
ágætlega á þessu, enda tíu ár frá því
ég varð snúbúi (Íslendingur sem snýr
til baka). Ég er ágætlega sátt við að
vera af risastórum ættbálki sem býr
á eyju í norðurhafi á milli Grænlands
og Færeyja. Ættbálki þar sem ættir
eru raktar, útlendingar teljast enn
svolítið ógnandi og þorpsandi ríkir
þegar frægur, erlendur leikari gerir
sér dælt við heimamey.
Mér finnst hálf krúttlegt að við
höfum ekki borðað annað en súra
punga og sviðin kindahöfuð í fleiri,

fleiri hundruð ár, misst tennurnar um
tvítugt, gengið í roðskóm og með
skotthúfur, getið lausaleiksbörn og
stigið hliðar saman hliðar, svo lengi
sem það var ekki bannað. Mér finnst
líka pínu krúttlegt að við höfum ekki
þekkt fyrirbæri á borð við tísku, arkitektúr, myndlist, matargerð eða
klassíska tónlist á meðan þessi fyrirbæri voru að þróast, vaxa og dafna í
nágrannalöndunum yfir aldirnar. Að
fyrstu blökkumennirnir hafi sest hér
að um 1985, að áfengi og útvarp séu
eignir ríkisins og að hedónískum
dónum sé úthýst af eyjunni þegar svo
ber undir.
Satt best að segja er þetta alveg
spes. Svo spes að ég get ekki annað en
verið ánægð með að hafa fæðst hér –
því hver vill ekki vera spes?
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Þið verðið að passa
að láta ekki vera
svona stutt á milli
ykkar, muna 1001regluna.

N 'ELGJAN

DAGUR VONAR

Og þú líka Jói! Ekki
gleyma „Hugsa
áður en þú talar
reglunni“

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Góðan
dag Páll!

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“

Já það er rétt,
aldrei meira
en 1001 kíló,
man það!

Gaman að sjá þig
vakandi svo snemma á
sunnudegi sonur sæll.

Jæja ég er
farin í saumaklúbbinn

Eins og þú veist þá eru
helgarnar okkar eina
tækifæri til að eyða góðum
tíma saman.
Brosa!

Stattu þig
kappi!

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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Veðjað á rangan hest

&2!.3+)2 4«.!2 /RGELLEIKARINN 6INCENT
7ARNIER HELDUR TËNLEIKA Å (ALLGRÅMSKIRKJU
SÅÈDEGIS Å DAG
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Tónaflóð
Franski orgelsnillingurinn Vincent Warnier heldur tónleika á
vegum Listvinafélags Hallgrímskirkju í dag og þenur hið stórfenglega Klais-orgel Hallgrímskirkju
á franska vísu. Warnier er meðal
fremstu organista Frakklands af
yngri kynslóðinni og starfar hann
við hina nafntoguðu Saint-Étiennedu-Mont kirkju í París en nýtur
um leið hylli sem einleikari á
alþjóðavettvangi. Warnier hefur
sigrað ófáar tónlistarkeppnir og
leikið undir stjórn þekktustu
stjórnenda Evrópu auk þess að
hljóðrita á annan tug hljómplatna
og hlotið vegtyllur fyrir þær.
Warnier nýtur einnig velgengni
sem spunatónlistarmaður og hefur
samið tónverk fyrir ýmsa stóra
viðburði.
Tónleikarnir í dag hefjast kl. 17
en þeir eru haldnir í samstarfi við
frönsku
menningarkynninguna
Pourquoi pas?
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Leikritið Bar par var sýnt við
fádæma vinsældir fyrir nokkrum
árum en höfundur þess, breska
leikskáldið Jim Cartwright, er
íslenskum leikhúsgestum einnig
að góðu kunnur fyrir verkin Stonefree, Taktu lagið Lóa og Stræti.
Það er því skiljanlegt að aðstandendur sýningarinnar hafi veðjað á
hann til þess að skemmta gestum
á Nasa og tjaldað til þess tveimur
velþekktum og stórskemmtilegum gamanleikurum og huggulegri
leikmynd. Þetta verk hefur hins
vegar elst fremur illa og útkoman
er alls ekki jafn skemmtileg og
áður.
Verkið sjálft er draumastykki
fyrir leikara sem þurfa á einni
kvöldstund að bregða sér í ótal
hlutverk og spila á allan tilfinningaskalann. Mér fannst Steinn
Ármann og Guðlaug ná litlu sambandi við verkið, þá sér í lagi
dramatísku senurnar og orkan á
frumsýningunni var lítil. Vitanlega áttu þau sína spretti í sumum
rullum, til dæmis var „bælda
konan“ virkilega skemmtileg í
meðförum Guðlaugar og Steinn
Ármann býsna fyndinn sem Moth
en þegar á heildina er litið er eins
og sýningin hangi vart saman
nema á fornri frægð. Það var ekkert nýtt eða kraftmikið að gerast í
skemmtihúsinu við Austurvöll
þetta kvöld.
Verkið, sem var ferskt fyrir 20
árum, er kynnt sem gamanleikrit
en líkt og önnur verk Cartwright
(sem reyndar er rangnefndur
Carthwright í leikskránni)
er
þetta ekki aðeins glens og grín
heldur býr meira undir sem illa
komst til skila í þessari uppfærslu.
Áherslurnar leikstjórans eru fyrirsjáanlegar og þegar dramatíkin
tekur öll völd undir lok sýningarinnar er allur botn dottinn úr henni
og samúðin fyrir blessuðum hjónunum fyrir bí enda karp þeirra
löngu hætt að vera fyndið.

6!.$&,/++!¨52 ,)34!-!¨52 'UÈLAUGUR +RISTINN «TTARSSON MUNDAR GÅTARINN

,%)+,)34

&2¡44!",!¨)¨2«"%24 2%9.)33/.

"AR PAR EFTIR *IM #ARTWRIGHT
.ASA VIÈ !USTURVÎLL
,EIKSTJËRI 'UNNAR ) 'UNNSTEINSSON
,EIKARAR 'UÈLAUG %LÅSABET
«LAFSDËTTIR OG 3TEINN RMANN
-AGNÒSSON  ,EIKMYND 6IGNIR
*ËHANNSSON  "ÒNINGAR -ARÅA
«LAFSDËTTIR  ¶ÕÈANDI 'UÈRÒN *
"ACHMANN

(
«TTALEG VONBRIGÈI

Lýsingin er verulega handahófskennd, leikmyndin vísar lítt
til enskrar barstemningar heldur
minnir hún meira á skæslegan
klúbb. Gervin eru nokkuð vel
heppnuð en önnur tæki leikhússins eru vart notuð til hjálpar þessari sýningu.
Húsakynnin á Nasa eru ekki
hentug fyrir leiksýningar, hljómburðurinn þar er afleitur og á köflum heyrði ég vart hvað leikararnir voru að segja. Uppstillingin var
nokkuð sjarmerandi og von til
þess að þar sé hægt að ná upp
sæmilegri barstemningu. Ég held
þó að menn þurfi að halla sér verulega að flöskunni til þess að geta
hlegið dátt að þessari leiksýningu.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Í góðum hópi
Guðlaugur Kristinn Óttarsson,
tónskáld og gítarleikari með
meiru, heldur tónleika í Hafnarborg, menningar- og listastofnun
Hafnarfjarðar, í kvöld kl. 20.
Á efnisskrá tónleikanna verða
ný verk eftir Guðlaug auk verka
eftir Vivaldi, Bach og Charles
Mingus en hljóðfæraleikararnir
Áki Ásgeirsson, Birgir Baldursson, Einar Melax, Elena Jagalina,
Georg Bjarnason, Guðmundur
Pétursson, Hilmar Örn Hilmarsson, Steingrímur Guðmundsson
og Tómas Magnús Tómasson munu
leika með tónskáldinu.
Guðlaugur Kristinn er þekktur
fyrir gítarleik sinn og tónsmíðar
en hann hefur leikið með ýmsum
hljómsveitum og tónlistarmönnum á löngum ferli sínum. Á níunda
áratugnum var hann einn af þeim
sem leiddi endursköpun íslenskrar rokk- og popptónlistar með
hljómsveitunum Þey og Kukli þar
sem hann bæði lék á gítarinn og
samdi talsvert af efni sveitanna.
Hann hefur líka komið víða við í
samstarfi við aðra hljómlistarmenn og tónskáld, til að mynda

sömdu hann og Björk lög saman
og hann hefur leikið á flestöllum
hljómplötum Megasar frá því á
níunda áratugnum.
Sem tónskáld sameinar Guðlaugur ýmsar stefnur og nálganir
og erfitt er að skipa tónsmíðum
hans á bás. Þótt hann hafi átt þátt í
að skapa hið kraftmikla pönk
nýbylgjuáranna eru verk hans
sjálfs flóknar smíðar og vandasamar, jafnt í hljómskipan og í
ryþma, enda Guðlaugur annálaður
fyrir djúpan skilning sinn á stærðog tónfræði. Það má kannski segja
að verkin standi einhvers staðar á
mótum djass og rokks, en með tónsmíðaaðferðum sem oft eru meira
í ætt við Bach eða tuttugustu aldar
tónskáld eins og Sjostakovitsj eða
Pärt.
Fyrir rúmu ári kom út platan
Dense Time en á þeirri plötu má
finna gott yfirlit yfir verk hans
síðustu tuttugu árin og kynnast
þeim tónheimi og þeirri nálgun
sem Guðlaugur hefur þróað með
sér. Tónleikarnir í Hafnarborg
byggja að mestu á efninu sem þar
er að finna.

%LÅSABET 'UNNARSDËTTIR OG DANS
HÎFUNDARNIR -INERVA )GLESIAS OG
2OBERTO /LIVAN «LÎF )NGËLFSDËTTIR
STÕRIR UMR¾ÈUM AÈ LOKNUM SÕNING
UM $AGSKR¹IN FER FRAM Å +LASSÅSKA
,ISTDANSSKËLANUM 'RENS¹SVEGI 
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F  %RLINGUR *ËN 6ALGARÈSSON
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F  &EÈGININ %LFA 2ÒN
+RISTINSDËTTIR FIÈLULEIKARI OG
+RISTINN ®RN +RISTINSSON PÅANË
LEIKARI HALDA TËNLEIKA Å ,AUGABORG
Å %YJAFJARÈARSVEIT 4ËNLEIKARNIR ERU
LIÈUR Å VETRARDAGSKR¹ ,AUGARBORGAR

F  3ÎNGKONURNAR 8U 7EN
OG .ATALÅA #HOW HALDA TËNLEIKA
Å 3ALNUM Å +ËPAVOGI ¹SAMT ®NNU
'UÈNÕJU 'UÈMUNDSDËTTUR PÅANË
LEIKARA  EFNISSKR¹NNI ERU ÖJËÈLÎG
ARÅUR OG LJËÈAFLOKKAR

N N ,%)+,)34
F  'LEÈILEIKHÒSIÈ SÕNIR
VERKIÈ )SMERICA MEÈ LIÈSINNI
STJARNANNA 0ARIS (ILTON OG 4YRU
"ANKS -¾TING VIÈ +RAMHÒSIÈ Å
"ERGSTAÈASTR¾TI

N N 3!-+/-52
F  !NNAÈ STOFUSPJALL VETR
ARINS ¹ 'LJÒFRASTEINI 3TEINUNN
3IGURÈARDËTTIR RITHÎFUNDUR R¾ÈIR
UM VERK M¹NAÈARINS (EIMSLJËS
OG MUN HÒN EINKUM BEINA SJËN
UM SÅNUM AÈ +RAFTBIRTÅNGARHLJËMI
GUÈDËMSINS FYRSTA HLUTA SÎGUNNAR
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS OG ALLIR VEL
KOMNIR

F   02/4/490% ER
RÎÈ M¹NAÈARLEGRA SÕNINGA SEM
HEFUR ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ SKAPA
LISTAMÎNNUM UMHVERFI ÖAR SEM
MEGIN¹HERSLAN ER LÎGÈ ¹ SKÎPUNAR
FERLIÈ OG NÕJAR HUGMYNDIR EN MEÈAL
Ö¹TTTAKENDA Å KVÎLD ERU 5NNUR

SÕNIR Å *ËNAS 6IÈAR 'ALLERY Å
+AUPVANGSSTR¾TI  Å ,ISTAGILINU ¹
!KUREYRI 3ÕNINGIN STENDUR YFIR TIL 
FEBRÒAR EN GALLERÅIÈ ER OPIN MILLI 
 FÎSTUDAGA OG LAUGARDAGA
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F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS Å
"ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK EFTIR
ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE
3ÕNINGUNNI LÕKUR UM N¾STU HELGI

Skámáni Kynnir:

K ILLer
JOE

F  %YGLË (ARÈARDËTTIR LEIÈIR
GESTI UM SÕNINGU SÅNA ,EIÈSLU Å
,ISTASAFNI !3¥ OG R¾ÈIR UM VERKIN
EN SÕNINGUNNI LÕKUR Å DAG
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F  +VIKMYNDAKLÒBBURINN
&JALAKÎTTURINN SÕNIR MYNDIR *AMES
$EAN Å 4JARNARBÅËI $AGSKR¹IN HEFST
MEÈ MYNDINNI 4HE 2IDER NAMED
$EATH KL  4VEIMUR TÅMUM SÅÈAR
ER KOMIÈ AÈ MYNDINNI +NALLHART OG
KL  ER MYNDIN 2EBEL 7ITHOUT A
#AUSE TIL SÕNINGA .¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWFILMFESTIS
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

a
l
r
Sha
Sýnt á
Litla sviði
Borgarleikhússins

Gamanleikritið

–eftir Jim Cartwright

Aðalhlutverk:

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

Leikstjóri:
Gunnar I. Gunnsteinsson

2. sýn. sun. 25. feb.
3 sýn. fös. 2. mars
4. sýn. sun. 4. mars.

Miðasala á Nasa
frá kl. 13-16
einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL
SCHUMACHER

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS
OG SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST
AÐ HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS. B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

THE NUMBER 23
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS
kl. 2.50, 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 3.45 og 4.30 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 1.30 og 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20 og 5.40
ROCKY BALBOA
kl. 3 B.I. 12 ÁRA

THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3 og 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

THE NUMBER 23
kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL
kl. 6 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 4

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

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

KLUKKAN 19.15

HARÐJAXL
(Tough Enough / Knallhart)
(GER), Detlev Buck, 2006.

KLUKKAN 21.15

SYNDIR

FEÐRANNA
(Rebel Without a Cause)
(USA), Nicholas Ray, 1955.
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DAUÐINN Á FERÐ

(The Rider Named Death
/ Vsadnik po imeni smert)
(RUS), Karen Shakhnazarov, 2004.

.ICHOLSON AFHENTI FRAMLEIÈEND
UNUM 0AUL (AGGIS OG #ATHY
3CHULMAN «SKARSVERÈLAUNIN FYRIR
MYNDINA #RASH Å FYRRA
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#ROSS EIGNAÈIST NÕVERIÈ TVÅBURAD¾TUR

Óskarsverðlaunin verða afhent við
hátíðlega athöfn í Kodak-höllinni í
Los Angeles í kvöld. Verðlaunin
eru án efa þekktustu kvikmyndaverðlaun heims, þótt sitt sýnist
hverjum um hversu marktækur
mælikvarði Óskarinn er á gæði
mynda. Grínistinn Ellen Degeneres snýr aftur sem kynnir.
Verðlaunin í fyrra voru að
mestu leyti eftir bókinni, að því
undanskildu að Crash var valin
besta myndin en flestir höfðu spáð
að mynd Ang Lee, hin rómaða
Brokeback
Mountain,
myndi
hreppa hnossið.
Á uppgjörslistum um áramót
var það almennt mál manna að
kvikmyndaárið 2006 hefði verið
viðburðalítið enda er engin mynd
líkleg til að skara fram úr á verðlaunahátíðinni. Það segir sína sögu
að Dreamgirls, sem hlaut flestar
tilnefningar – átta talsins – er ekki
tilnefnd í þeim flokkum sem þykja
skipta mestu máli, til dæmis sem
besta myndin, fyrir leikstjórn eða
leik í aðalhlutverki. Helen Mirren
og Forest Whitaker þykja afar sigurstrangleg en í aðra flokka er erfiðara að ráða. Þeir sem vilja spá í
spilin geta ef til vill nýtt meðfylgjandi töflu sér til glöggvunar en þar
kemur fram hvernig myndum og
leikurum sem tilnefndir eru hefur
reitt af á öðrum verðlaunahátíðum.
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rólega síðan í janúar og þurftu
framleiðendur þáttarins að taka
upp atriði með henni á heimili
hennar. Ákveðið var að taka
óléttuna ekki inn í handrit þáttarins og því kemur hún ekkert
við sögu í síðustu þáttum
þriðju þáttaraðarinnar.

Hbhosþofoebwfsñmbvo!Ofx!Zpsl

Marcia Cross, sem leikur í sjónvarpsþættinum Desperate
Housewifes, eignaðist tvíburadætur í Los Angeles.
Þær eru fyrstu börn hinnar
44 ára Cross og eiginmanns
hennar Toms Mahoney,
sem er 49 ára. Heilsast
móður og börnum vel.
Hin rauðhærða Cross
hefur þurft að taka því

Tbnu÷l!lwjlnzoebhbhosþofoeb!î!COB

Eignaðist tvíbura
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BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Stærsta fjölskyldumynd í Bandaríkjunum árið 2007

4

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

GOLDE GLOBE
JUDE LAW

JULIETTE BINOCHE

BESTA ERLENDA MYNDIN

ROBIN WRIGHT

ÞIÐ VITIÐ HVER
HANN ER...
Frá þeim sömu og færðu okkur

BREAKING AND ENTERING

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

Chronicles Of Narnia:

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

The lion, the witch and the wardrobe

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche

5

Háskólabíó

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

7
TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

TIL ÓSKARS

Sýnd í Háskólabíói

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
SPRON-KORTI

MEÐ

8
TILNEFNINGAR

Sýnd í Háskólabíói

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
BREAKING AND ENTERING

Sýnd í Háskólabíói
Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:30

BREAKING AND ENTERING kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 3 - 9:30

B.i.16

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40

B.i.16

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

PERFUME

kl. 3 - 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6 - 7:50 Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 3 - 5:30 - 8

B.i.7

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BREAKING AND ENTERING

kl 8 - 10

B.i. 7

THE BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

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

kl. 5:40 - 8 - 10:30

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

THE BRIDGE TO...

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

MAN OF THE YEAR

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

kl. 10:10

B.i.16

kl. 8 - 10:40

B.i.16

BRIDGE TO TERABITHIA

B.i.12

THE BRIDGE TO TERA...

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

ALPHA DOG

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:30

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

DIGITAL PERFUME

PERFUME

kl. 5:20

B.i.12

FORELDRAR

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

DIGITAL

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

DIGITAL

kl. 1:30 - 3:40

Ferðast um Evrópu
undir
nafninu
Rokksveitin
Sick of the Studio
Metallica ætlar
07, eða Hundleiðað taka sér pásu
ir á hljóðverinu.
frá upptökum á
Rick
Rubin,
næstu plötu sinni
sem hefur m.a.
og fara í tónstarfað með Red
leikaferð
um
Hot Chili PeppEvrópu í sumar.
ers, System of a
Fyrstu
tónDown, Slayer og
leikarnir verða á
Cash,
tónlistarhátíð í -%4!,,)#! 2OKKSVEITIN -ETALLICA ¾TLAR Johnny
stjórnar upptökBelgíu 1. júlí Å TËNLEIKAFERÈ UM %VRËPU Å SUMAR
um á plötunni, sem er væntanleg í
næstkomandi. Eftir það taka við
lok þessa árs. Síðasta plata Metalltónleikar í Grikklandi, Austurríki,
ica, St. Anger, kom út árið 2003 og
Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og
fékk hún misjafnar viðtökur.
Rússlandi. Gengur tónleikaferðin

&2¡44)2 !& &«,+)
3ENDIHERRA +ASAKSTANS Å
"ANDARÅKJUNUM SEGIR HEIMALAND
SITT VERA NÒTÅMALEGT ÖAR SEM FJÎLDI
VEL MENNTAÈRA FR¾ÈIMANNA STARFI
OG OLÅUÒTFLUTNINGUR SÁ MIKILL
ÖVERT ¹ ÖAÈ SEM LESA MEGI ÒR
GAMANMYNDINNI "ORAT b6ONANDI
GET ÁG LÕST ÖVÅ FYRIR YKKUR HVERNIG

/ AKUREYRI
Leyfð

GHOST RIDER

BABEL

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10:20

B.i.12

ALPHA DOG

kl 8

B.i.16

kl. 8

B.i. 12

HANNIBAL RISING

kl 10

B.i.16

kl. 10:10

B.i. 16

VEFURINN HENNAR... Ísl tal

kl. 2 - 4

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

HIÈ SANNA +ASAKSTAN ER OG AÈ ÖIÈ
F¹IÈ AÈRA HUGMYND UM ÖJËÈINA
EN ER SÕND Å MYNDINNI EFTIR 3ACHA
"ARON #OHEN m SAGÈI SENDIHERRANN
+ANAT 3AUDABAYEV Å FYRIRLESTRI Å
9ALE H¹SKËLANUM Å "ANDARÅKJUNUM
¥HUGUÈU STJËRNVÎLD Å +ASAKSTAN ¹
SÅNUM TÅMA AÈ HÎFÈA M¹L GEGN
#OHEN EN H¾TTU VIÈ ÖAÈ

%).6¥')¨

 3TUÈNINGSYFIRLÕSING
!LAN #URBISHLEY ¹ EKKI ¹ H¾TTU AÈ VERÈA REKINN FR¹
7EST (AM ÖR¹TT FYRIR AÈ LIÈINU HAFI EKKI TEKIST AÈ
LANDA SIGRI Å TÅU SÅÈUSTU LEIKJUM UNDIR HANS STJËRN
%GGERT -AGNÒSSON OG STJËRN 7EST (AM SENDI FR¹
SÁR YFIRLÕSINGU EFTIR   TAPIÈ GEGN #HARLTON Å G¾R
b3TAÈA !LANS HJ¹ FÁLAGINU ER EKKI Å H¾TTU !UGLJËSLEGA
ERU ALLIR INNAN FÁLAGSINS VONSVIKNIR EFTIR TAPIÈ EN
STJËRNARFORMAÈURINN STYÈUR VIÈ
BAKIÈ ¹ KNATTSPYRNUSTJËRANUM n
SAGÈI MA Å YFIRLÕSINGUNNI
#URBISHLEY HEFUR AÈEINS STÕRT
7EST (AM TIL SIGURS Å EINUM
LEIK SÅÈAN HANN TËK VIÈ

'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON
   STIG
 *AMES (ETFIELD 
 %INAR *ËNSSON 
 %LVERUM 
 0ASS 
 STRALÅA 
 +EVIN &EDERLINE 
 3ERPICO 
3AMTALS  STIG
'UÈJËN 6ALUR FËR MEÈ
NAUMAN SIGUR AF HËLMI
GEGN FÁLAGA SÅNUM ¶AÈ
VAR 2OCKY SEM bROTAÈIm
2ËBERT EN HANN VAR
HREINLEGA Å ÎNGUM
SÅNUM YFIR AÈ HAFA KLÒÈR
AÈ ÖEIRRI SPURNINGU

SPORT FRETTABLADIDIS

 .ÒMER HVAÈ Å RÎÈINNI ER NÕJA
2OCKY MYNDIN
 (VAÈ HEITIR SÎNGVARI ÖUNGA
ROKKSSVEITARINNAR -ETALLICA
 (VER ER ÖJ¹LFARI KVENNALIÈS
(AUKA Å HANDKNATTLEIK
 (VAÈA LIÈ ÖJ¹LFAR MARKVÎRÈUR
INN FYRRVERANDI !XEL 3TEF¹NSSON
 (VAÈ HEITIR ÅÖRËTTAFÁLAGIÈ ¹
+ËPASKERI
 (VAÈA LAND HAFNAÈI Å NEÈSTA
S¾TI ¹ NÕAFSTÎÈNU HEIMSMEIST
ARAMËTI Å HANDBOLTA
 (VAÈ HEITIR FYRRUM EIGINMAÈUR
OG BARNSFAÈIR "RITNEY 3PEARS
 (VER ER UPP¹HALDSMYND
ANDST¾ÈINGSINS Å EINVÅGINU
SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM SEM
FENGNAR ERU AF HEIMASÅÈU HAND
BOLTALIÈSINS 'UMMERSBACH

2ËBERT 'UNNARSSON
   STIG
 *AMES (ETFIELD 
 'UÈMUNDUR +ARLSSON 
 %LVERUM 
 .EISTI 
 STRALÅA 
 +EVIN &EDERLINE 
 $ELIRIOUS MEÈ %DDIE -URPHY 
3AMTALS  STIG
2ÁTT SVÎR    *AMES (ETFIELD
 %INAR *ËNSSON  %LVERUM
 3NÎRTUR  STRALÅA  +EVIN
&EDERLINE  $ELIRIOUS HJ¹ 'UÈ
JËNI EN HJ¹ 2ËBERTI KOMU
TIL GREINA MYNDIRNAR UM
'UÈFÎÈURINN "RAVEHEART
OG &INDING .EVERLAND

'ËÈ ÒRSLIT HJ¹ ¥SLENDINGALIÈUNUM
Ólafur Stefánsson og félagar í Ciudad Real unnu fimm marka sigur á Portland San Anontio og Gummersbach gerði jafntefli á útivelli við Valladolid í fyrri leikjum liðanna í 8 liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
6!.. 3¥.!2 '2%).!2 3IGURBJÎRG «LAFS

DËTTIR KR¾KTI Å DÕRM¾T STIG FYRIR "LIKA

"LIKAR UNNU BIKARKEPPNI &2¥

Þrefaldur sigur
&2*,3!2 Breiðablik vann alla
þrjá bikarmeistaratitlana sem
voru í boði í fyrstu bikarkeppni í
frjálsum innanhúss sem fram fór
í Laugardal í gær.
Breiðablik hlaut 98,5 stig í
stigakeppninni, sameiginlegt lið
Fjölnis og Ármanns varð í 2. sæti
með 86 stig og ÍR-ingar komu
síðan í 3. sæti með 83 stig.
Breiðablik fékk 52,5 stig í
kvennaflokki en ÍR var í 2. sætinu
með 48 stig. Hjá körlunum fékk
Breiðablik 46 stig og bæði
sameiginlegt lið Fjölnis og
Ármanns og HSÞ urðu jöfn í 2.
sæti með 45 stig.
Blikarnir Arnór Jónsson og
Sigurbjörg Ólafsdóttir unnu
báðar sínar greinar og höluðu því
saman 24 stig fyrir bikarmeistarana. Fjölnismaðurinn Sveinn
Elías Elíasson var maður dagins,
vann tvær einstaklingsgreinar og
tryggði sigurinn í 4 x 400 metra
boðhlaupi á nýju Íslandsmeti.
Sveinn setti auk þess drengjamet
í stangarstökki.
ËËJ

(!.$"/,4) Íslendingaliðin tvö, Ciudad Real frá Spáni og Gummersbach frá Þýskalandi, eiga góða
möguleika á sæti í undanúrslitum
Meistaradeildarinnar í handbolta
eftir fyrri leiki sína í átta liða
úrslitum í gær. Ciudad vann fimm
marka sigur á heimavelli en Gummersbach gerði jafntefli á útivelli.
Ciudad Real vann Portland San
Antonio 26-21 á heimavelli sínum
en staðan var ekki vænleg hjá Ciudad Real í hálfleik en þeir voru þá
fimm mörkum undir og í raun á
leiðinni út úr Meistaradeildinni
með sama áframhaldandi. Það var
hins vegar ljóst frá upphafi seinni
hálfleiks að Ólafur Stefánsson og
félagar ætluðu að sýna af hverju
þeir eru líklegir til þess að verja
titilinn. Frábær vörn og skynsamur sóknarleikur sá til þess að Portland sá ekki til sólar eftir hlé.
Ciudad Real skoraði fimm
fyrstu mörk seinni hálfleiks og
tók síðan frumkvæðið og vann
leikinn með fimm mörkum. Ólafur
skoraði úr fimm mikilvægum vítaköstum í leiknum og átti þátt í
öllum mörkunum þegar Ciudad
breytti stöðunni úr 17-17 í 20-17 en
eftir það var sigurinn ekki í hættu.
Ólafur skoraði þá úr tveimur
vítum og átti síðan stoðsendingu á
Mirza Dzomba.

'«¨ ²23,)4 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON SKORAÈI SJÎ MÎRK FYRIR 'UMMERSBACH Å JAFNTEFLI
ÖÕSKA LIÈSINS GEGN 6ALLADOLID ¹ 3P¹NI Å G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449

Ciudad Real vann seinni hálfleikinn því með tíu mörkum (17-7)
og hefur með sér ágætt veganesti

í seinni leikinn um næstu helgi. Ef
marka má lætin í lokin þar sem
Talent Dujshebaev, þjálfari Ciu-

dad, fékk að líta rauða spjaldið þá
verður ekkert gefið í seinni leiknum en Ciudad Real vann einmitt
Portland-liðið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fyrra. Ólafur átti
ágætan leik en skoraði þó aðeins
af vítalínunni þar sem hann nýtti 5
af 6 skotum sínum.
Gummbersbach gerði 26-26
jafntefli við Valladolid á Spáni en
hefði getað náð betri úrslitum því
liðið var með tveggja marka forskot þegar fimm mínútur voru
eftir. Gummersbach lenti líka í
vandræðum í fyrri hálfleik eins og
Ciudad Real og var mest fjórum
mörkum undir í lok fyrri hálfleiks.
Allir íslensku strákarnir komust á blað, Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 7 mörk úr 10 skotum,
Róbert Gunnarsson var með 3
mörk úr 4 skotum og Sverre Jakobsson skoraði úr eina skoti sínu.
Guðjón Valur var sérstaklega öflugur á lokasprettinum en fjögur
marka hans komu á síðustu 10
mínútum leiksins.
Í hinum viðureignunum er
Flensburg komið með annan fótinn í undanúrslit eftir 10 marka
heimasigur á Barcelona en það er
hins vegar mikil spenna í viðureign Veszprém og Kiel eftir
þriggja marka tap þýska liðsins í
Ungverjalandi.
OOJ FRETTABLADIDIS

KVEF?
&2!- 342+!2 «SKAR "JARNI «SKARSSON ÖJ¹LFARI TOPPLIÈS 6ALS HVETUR SÅNA STR¹KA

¹FRAM GEGN (AUKUM Å ,AUGARDALSHÎLLINNI Å G¾R
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6ALUR OG (AUKAR GERÈU   JAFNTEFLI Å $(, DEILDINNI
NEFÚÐI

HÁLSTÖFLUR

VERKJALYF

FRUNSUKREM

Sveiflur í Höllinni
(!.$"/,4) Það var boðið upp á

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki.Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein taﬂa látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

spennandi leik í DHL-deild karla í
gær þegar topplið Vals tók á móti
Haukum.
Hafnarfjarðarliðið
skoraði jöfnunarmarkið 27-27
þegar fimmtán sekúndur voru
eftir og það urðu úrslit leiksins,
en það var Kári Kristján Kristjánsson sem átti lokaorðið.
Valur náði yfirhöndinni í byrjun og virtist vera að ná tökunum
á leiknum. Þegar staðan var 9-6
hrundi hins vegar leikur liðsins
og Haukar skoruðu sex mörk í
röð. Haukar voru 13-11 yfir í hálfleik.
Munurinn milli liðanna var
mest fjögur mörk og ungt lið Vals
nýtti færin sín illa auk þess sem

vörnin var slök. En liðið hélt sér
alltaf í leiknum og með mikilli
baráttu náði það að saxa á forskot
Hauka sem voru að þreytast.
Þegar tvær mínútur voru eftir
jafnaði Valur leikinn og komst
síðan yfir 27-26. Á lokamínútunni
misheppnaðist sókn heimamanna
með þeim afleiðingum að Haukar
jöfnuðu metin. Þetta var því
sveiflukenndur leikur í Laugardalshöllinni í gær.
Markús Máni Michaelsson fór
fyrir sókn Vals en besti leikmaður liðsins var markvörðurinn
Ólafur Gíslason sem varði 21
skot. Hjá Haukum voru Kári
Kristján Kristjánsson og Arnar
Pétursson bestu menn.
EGM

S

á
s
H
k
ó
í
l
r
a
a
b
k
í
i
ó
e
i
l
3
n
ó
. mar
t
r
tó

Raggi Bjarna

s

ásamt 40 manna sinfóníuhljómsveit og 60 manna kór
Útsetningar og hljómsveitarstjórn: Þórir Baldursson.
Undirleik annast 40 félagar úr Sinfóníuhljómsveit
Íslands.
Raggi Bjarna og Eivør taka saman þekkta dúetta með
aðstoð úrvals hljóðfæraleikara auk Selkórsins.
Aðgöngumiðasala: miði.is, í verslunum Skífunnar
og BT og við innganginn frá kl. 17.00 á tónleikadegi.
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7EST (AM Å VONDUM M¹LUM
West Ham steinlá í Lundúna-botnslagnum gegn Charlton, Liverpool endaði frábæra viku á stórsigri og Manchester náði 9 stiga forskoti í toppnum.
&«4"/,4) West Ham fór illa út úr
&-%..) ¶J¹LFARINN %INAR *ËNSSON HEFUR
EKKI ÒR MÎRGUM LEIKMÎNNUM AÈ VELJA
HJ¹ ¥"6
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

+VENNAHANDBOLTINN

Stór skellur ÍBV
(!.$"/,4) Íslandsmeistarar ÍBV í
kvennahandbolta fengu stóran
skell gegn Stjörnunni í Garðabæ í
gær. Stjarnan vann leikinn með
21 marks mun, 40-19, og er því
áfram með tveggja stiga forskot á
toppi DHL-deildar kvenna. Litlu
munaði að ÍBV hætti keppni í
vikunni en þær eru áfram með
þótt frammistaðan í gær hafi
ekki verið glæsileg en staðan var
23-7 í hálfleik. Annars voru engin
óvænt úrslit í umferðinni,
toppliðin unnu öll öruggan sigur
og HK vann síðan 30-26 sigur á
Fram í baráttunni um miðja deild.
ËËJ

"*!2.) ¶«2 SAMT $AVÅÈ BRËÈUR SÅNUM

EFTIR 5  LANDSLEIK

Lundúna-fallslagnum gegn Charlton og fall í 1. deild virðist vera
óumflýjanlegt fyrir Eggert Magnússon og hans menn. Það er ekki
nóg með að liðið tapaði sínum
fjórða leik í röð og hafi ekki skorað í 283 mínútur heldur töpuðu
Hamrarnir 0-4 í leik upp á líf og
dauða í fallbaráttunni og það gegn
lærisveinum Alan Pardews sem
Eggert rak fyrr í vetur.
Stuðningsmenn West Ham
sungu líka „Það er aðeins einn
Alan Pardew“ á pöllunum. „Þetta
er búið að vera erfiður dagur og
erfið vika á undan honum. Ég
elska West Ham og þeirra frábæru stuðningsmenn. Ég finn til
með liðinu en mitt starf snýst nú
um að halda Charlton í úrvalsdeildinni. Charlton er aðalatriðið,
ekki ég eða Alan Curbishley,“
sagði Pardew eftir leik.
Curbishley var niðurbrotinn.
„Það gengur ekkert upp. West
Ham var að tapa leikjum áður en
ég kom en mér hefur ekki tekist
að breyta gengi liðsins. Það eru tíu
leikir eftir og við verðum að fara
að ná í stig,“ sagði Curbishley eftir
leik. Með sigrinum komst Charlton upp fyrir West Ham.
Cristiano
Ronaldo
tryggði
Manchester United níu stiga forskot á Chelsea á toppi deildarinn-

9++52 6!2 .2 %GGERT -AGNÒSSON RAK
Å VETUR !LAN 0ARDEW SEM SÅÈAN STJËRNAÈI
#HARLTON TIL   SIGURS ¹ 7EST (AM Å
G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449

Bjarni skoraði

Úrslitaleikur ensku
deildabikarkeppninnar fer fram í
dag en þá eigast við Lundúnaliðin
Chelsea og Arsenal. Þrátt fyrir
að hafa teflt fram kornungu liði í
keppninni hefur Arsenal komist
alla leið í úrslit og stjóri liðsins,
Arsene Wenger, segir að hann
muni áfram tefla fram ungu liði.
„Þetta hefur verið þeirra
keppni og hjálpað þeim mikið að
verða betri. Þeir hafa sannað sig
gegn sterkum liðum og þeir eiga
svo sannarlega skilið að spila
þennan úrslitaleik,“ sagði Martin
Keown, fyrrum leikmaður Arsenal, í viðtali í gær en þessi unga
sveit leikmanna hefur lagt Everton, Liverpool og Tottenham að

skoraði í gær sitt fyrsta mark í
ensku deildakeppninni. Hann
skoraði annað mark Bournemouth
sem vann óvæntan 2-1 sigur á
Oldham í 2. deildinni. Bjarni er
átján ára og var lánaður frá
úrvalsdeildarliðinu Everton til
Bournemouth en lánssamningur
hans við félagið rennur út eftir
viku. Þetta var aðeins annar
útisigur Bournemouth á leiktíðinni en liðið er í fjórða neðsta
sætinu. Mark Bjarna kom á 31.
mínútu eftir sendingu frá David
McGoldrick og kom Bournemouth í 2-0 en Oldham minnkaði
muninn úr vítaspyrnu.
EGM
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  *OHNSON VÅTI

DHL-deild karla
ar þegar hann skoraði sigurmark
liðsins gegn Fulham. Mark Ronaldo var af betri gerðinni, einstaklingsframtak og einleikur frá
miðju og hann hefur nú skorað 16
mörk í deildinni í vetur. Manchester United getur náð 12 stiga forskoti um næstu helgi því liðið spilar aftur áður en Chelsea á leik.
„Þetta var erfiðasti leikurinn
okkar á tímabilinu og mjög mikilvægur sigur. Við redduðum okkur
með tveimur frábærum mörkum
og þremur góðum vörslum frá
Edwin van der Sar. Ronaldo hélt
áfram allan tímann og var besti
maður vallarins,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Man. Utd, og
bætti við: „Við erum í góðri stöðu

en fram undan eru erfiðir útileikir
þar á meðal á móti Liverpool í
næstu viku.“
Chris Coleman, stjóri Fulham,
vildi fá víti í lokin þegar hann vildi
meina að brotið hafi verið á Heiðari Helgusyni. „Dómarinn hefur
engar afsakanir því hann var í frábærri aðstöðu og fór því líklega
bara á taugum,“ sagði Coleman
eftir leik.
Liverpool kórónaði frábæra
viku með 4-0 sigri á Sheffield
United þar sem Robbie Fowler
skoraði tvö fyrstu mörkin úr
vítum. Þetta var níundi heimaleikurinn í röð sem Liverpool heldur
hreinu í deildinni.
OOJ FRETTABLADIDIS

-ARTIN +EOWN ER ¹N¾GÈUR MEÈ AÈ UNGU LEIKMENNIRNIR HJ¹ !RSENAL SPILI Å DAG

&«4"/,4)

&«4"/,4) Bjarni Þór Viðarsson

Enska úrvalsdeildin

#(!2,4/. 7%34 (!-

Eiga skilið að spila þennan leik

%NSKA  DEILDIN Å G¾R

²23,)4 '2$!'3).3

velli á leið sinni. „Ég ætla að
finna réttu blönduna af ungum
leikmönnum og þeim sem eru
reynslumeiri. Ég ætla að verðlauna þá leikmenn sem hafa
komið okkur í þennan úrslitaleik.
Aldrei áður hef ég haft svona
góðan hóp af ungum leikmönnum,“ sagði Wenger.
Skot hafa gengið á milli stjóranna í fjölmiðlum fyrir leikinn og
mun það ýta enn undir spennuna
sem verður í þessum leik í dag.
Varnarmaðurinn William Gallas sem yfirgaf Chelsea síðasta
sumar og fór til Arsenal er ákafur í að fá að byrja leikinn. „Ekki
af því að við erum að fara að
mæta Chelsea heldur vegna þess

6!,52 (!5+!2

   

-ÎRK 6ALS -ARKÒS -ICHAELSON   %RNIR
( !RNARSON   )NGVAR RNASON   "ALDVIN
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5MFERÈIN KL¹RAST Å DAG ÖEGAR 3TJARNAN TEKUR ¹ MËTI
&YLKI (+ M¾TIR !KUREYRI OG &RAMARAR F¹ ¥2 INGA Å
HEIMSËKN !LLIR LEIKIRNIR HEFJAST KLUKKAN 

DHL-deild kvenna
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$%.),3/. %INN AF FJÎLMÎRGUM STËR
EFNILEGUM LEIKMÎNNUM !RSENAL
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að ég hef verið meiddur og langar mikið að fara að spila á ný,“
sagði Gallas.
EGM

Ertu að hefja
atvinnurekstur?
- námskeiðin byrja aftur í mars
Á vegum ríkisskattstjóra eru haldin námskeið sem eru sérstaklega ætluð fyrir
einstaklinga sem eru að hefja sjálfstæðan atvinnurekstur.
Á námskeiðunum er farið yfir hagnýt atriði sem varða skattskil einstaklinga með
atvinnurekstur, svo sem skráningarskyldu, launagreiðanda í staðgreiðslu,
reiknað endurgjald, rekstrarkostnað, skattframtalið, reglur um tekjuskráningu
og reikningaútgáfu. Einnig er fjallað um virðisaukaskatt, útskatt og innskatt,
skattskyldu, undanþágur, skattverð o.þ.h.
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Næsta námskeið verður haldið á Grand Hótel Reykjavík,
Sigtúni 38, þann 24. mars nk.
og stendur yfir frá kl. 12:45 til kl. 17:30.
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Skráning og nánari
upplýsingar á
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3J¹LFST¾TT FËLK
.¾STI VIÈM¾LANDI *ËNS RS¾LS
¶ËRÈARSONAR Å 3J¹LFST¾ÈU FËLKI
ER "JARNI RMANNSSON FORSTJËRI
'LITNIS "JARNI ER EINN AF FOR
YSTUSAUÈUNUM Å HINNI ÅSLENSKU
ÒTR¹S OG MAÈURINN ¹ BAK VIÈ
GRÅÈARLEGA VELGENGNI BANKANS
*ËN RS¾LL FYLGIR HONUM EFTIR
VÅTT OG BREITT UM HEIMINN MA
TIL +ÅNA OG TIL (ALIFAX Å +ANADA
ÖAR SEM HANN TEKUR SVAKALEGA
ROKKSVEIFLU ¹ SVIÈINU OG GEFUR
-ICK *AGGER EKKERT EFTIR ¹ MILLI
ÖESS SEM HANN SKRIFAR UNDIR
STËRSAMNINGA ¶¹ FARA ÖEIR *ËN RS¾LL OG "JARNI SAMAN Å HEIMAHAGA HINS
SÅÈARNEFNDA UPP ¹ !KRANES ÖAR SEM HALDIÈ VERÈUR TIL GEGNINGA Å FJ¹RHÒSUM
FÎÈUR "JARNA SEM SÕSLAR MEÈ FÁ RÁTT EINS OG SONURINN p REYNDAR AÈALLEGA
SAUÈFÁ -AÈUR MARGRA VERKA "JARNI RMANNSSON Å 3J¹LFST¾ÈU FËLKI

3ÕN VERÈUR Å DAG MEÈ BEINA ÒTSEND
INGU FR¹ ÒRSLITALEIK !RSENAL OG #HELSEA
Å ENSKA DEILDABIKARNUM «H¾TT ER
AÈ REIKNA MEÈ SKEMMTILEGUM LEIK
ENDA M¾TAST TVÎ AF ST¾RSTU FÁLÎGUM
%NGLANDS !UK ÖESS ERU ÖAU B¾ÈI
,UNDÒNALIÈ OG ÖVÅ NOKKUR RÅGUR ÖEIRRA
¹ MILLI SEM SKAPAR ENN MEIRI STEMN
INGU 5NGU STR¹KARNIR HJ¹ !RSENAL
HAFA VAKIÈ MIKLA ATHYGLI EN N¹ ÖEIR AÈ
STÎÈVA HINN SJËÈHEITA $IDIER $ROGBA
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Bróðirinn ekki skírður eftir æskuástinni

„Mér hefði fundist merkilegra ef
Halla Vilhjálms hefði verið með
mér, þá hefði ég farið með það í
blöðin. Jude Law er flottur gaur,
en hann hefur alveg verið með
fleiri stelpum. Svo fannst mér
þetta klámvesen bara bjánalegt,
af hverju kemur það okkur við?“
-AGNÒS GÒSTSSON SÎNGVARI "ÒDRÕGINDA

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA !LLT ROSA GOTT AÈ FRÁTTA 6IÈ ERUM ¹ LOKASPRETT
INUM Å ¾FINGUM ¹ VÅSINDASÎNGLEIKNUM ,EGI EFTIR (UGLEIK $AGSSON
SEM VERÈUR FRUMSÕNDUR  MARS
!UGNLITUR 'ULUR OG GR¾NN Å BLAND
3TARF ,EIKKONA
&JÎLSKYLDUHAGIR ¡G ER Å SAMBÒÈ
(VAÈAN ERTU ¡G ER ÒR VESTURB¾NUM !LLAR R¾TUR ERU ÖAR
%RTU HJ¹TRÒARFULL .EI ÁG GET EKKI SAGT ÖAÈ %KKERT ALVARLEGT
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN ¶ESSA DAGANA HORFI ÁG MIKIÈ ¹
!RRESTED $EVELOPMENT 3VO HORFI ÁG ALLTAF ¹ 3IMPSONS OG &AMILY
'UY SVONA INN ¹ MILLI
5PP¹HALDSMATUR ¡G ER FORFALLINN PITSUFÅKILL
&ALLEGASTI STAÈUR "ARA ÒTI UM ALLT ¹ ¥SLANDI MÁR FINNST YNDISLEGT
AÈ FERÈAST UM LANDIÈ MITT
I0OD EÈA GEISLASPILARI I0OD HIKLAUST
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È LEIKA /G AÈ VERA MEÈ VINUM OG
VANDAMÎNNUM
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST !È TAKA TIL OG STANDA Å RÎÈ MYNDI ÁG SEGJA
(ELSTI VEIKLEIKI ¡G ER STÎÈUGT AÈ VINNA Å MÅNUM VEIKLEIKUM ¡G VIL

EKKI SEGJA FR¹ ÖEIM ÖVÅ Ö¹ FER FËLK FYRST AÈ TAKA EFTIR ÖEIM
(ELSTI KOSTUR ¡G L¾T NÒ AÈRA UM AÈ SVARA ÖVÅ
(ELSTA AFREK !È HAFA KOMIST INN OG ÒT ÒR LEIKLISTAR
SKËLANUM OG VERA AÈ VINNA VIÈ ÖAÈ SEM ÁG ELSKA
AÈ GERA
-ESTU VONBRIGÈIN ¶AÈ VORU MIKIL VONBRIGÈI
ÖEGAR BRËÈIR MINN VAR EKKI SKÅRÈUR EFTIR STR¹KN
UM SEM ÁG VAR SKOTIN Å ¹ LEIKSKËLANUM EINS OG
ÁG HAFÈI HEIMTAÈ
(VER ER DRAUMURINN !È HALDA ¹FRAM AÈ
VERA HAMINGJUSÎM
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST &ËLKIÈ SEM
ÁG ER AÈ VINNA MEÈ Å ,EGI ALLT FR¹ HÎFUNDIN
UM TIL LEIKARANNA ¡G HL¾ ALLA DAGA
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR /FBELDIÈ
SEM TIL ER Å HEIMINUM
(VAÈ ER MIKILV¾GAST !È KOMA FRAM VIÈ
AÈRA EINS OG ÖÒ VILT AÈ AÈRIR KOMI FRAM VIÈ
ÖIG
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Helga fer til Helsinki
Helga Guðrún Grímsdóttir, kona
Eurovision-stjörnunnar
Eiríks
Haukssonar, mun fylgja manni
sínum á lokakeppnina í Helsinki í
maí.
Þetta verður ekki í fyrsta skiptið sem Helga Guðrún styður við
bakið á Eiríki því hún var honum
einnig til halds og trausts þegar
hann söng Gleðibankann í Bergen
árið 1986 og þegar hann söng fyrir
Noregs hönd í Róm fimm árum
síðar.
„Það er ægilega gaman að
þessu. Þetta er eins og að vera í
miðju ævintýri,“ segir Helga Guðrún um Eurovision-keppnina. „Það
var svo rosalega vel staðið að
báðum þessum keppnum, sérstaklega í Bergen. Það er alltaf mikið

um að vera, líka fyrir stuðningsmennina. Maður fær að upplifa
svo margt og það er alltaf mjög
gaman að kynnast nýju fólki,“
segir hún.
Helga Guðrún segist hingað til
ekki hafa gefið Eiríki sérstök ráð
áður en hann hefur stigið á svið
frammi fyrir milljónum áhorfenda. „Ég veit að hann gefur allt
sem hann á og svo er bara að reyna
að ná að slappa aðeins af áður en
stundin rennur upp svo það verði
ekki mikið stress í gangi.“
Hvað varðar fataval Eiríks,
segist Helga vissulega segja sitt
álit en ekkert meira en það. „Það
eru aðrir sem koma þar við sögu
en ég er ekki til í að horfa á hvað
sem er,“ segir hún og hlær.
FB
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SKEMMTIKRAFTAR HELDUR BANKAMENN

ráð fyrir því að hann þiggi betri
laun innan bankakerfisins en í auglýsingabauki fyrir sjónvarp – þó
enginn svelti þar.
„Já, þetta er húmorískt,“ segir
Simmi en þeir Jói hafa starfað
saman með hléum nú hátt í tíu ár.
„Hann var einmitt að segja við mig

&2¡44!",!¨)¨3!-3%44 -9.$

starfsmannastjórinn að það yrði
líklega skrifað meira um þetta en
þegar Fréttablaðið greindi frá því
að konur okkar væru nú báðar
flugfreyjur.“
Og það er laukrétt hjá Simma og
starfsmannastjóranum.
JAKOB FRETTABLADIDIS

Stór áfangi að stíga á stóra sviðið

;g{VZ^ch`g#&.#..%
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„Já, við hljótum að vera alveg sjálfkjörnir
vinnustaðagrínarar.
Atvinnumenn í faginu. Það hlýtur
að vera,“ segir Jóhannes Ásbjörnsson, betur þekktur sem Jói í dúettinum Simmi og Jói. Þekktastir eru
þeir fyrir að kynna hið íslenska
Idol auk þess að hafa verið saman
með sjónvarps- og útvarpsþætti.
Sigmar Vilhjálmsson hefur nú
söðlað um. Hann hefur sagt upp
störfum hjá 365 en þar hefur hann
sinnt ýmsum störfum, síðast var
hann sölustjóri áskriftardeildar.
Landsbankinn bauð í Simma sem
mun taka við stjórn nýrrar deildar
sem sér um vildarkerfi nýrrar
kortadeildar. Og hver situr ekki á
fleti fyrir í Landsbankanum annar
en Jói sem starfar á markaðssviði
bankans.
„Þetta er magnað og leggst rosalega vel í mig. Heldur betur,“ segir
Jói og harðneitar því að einhver
samkeppni muni ríkja þeirra á
milli innan bankans, hvorki faglega og né sem helsti djókarinn
innan bankans.
„Við erum að vinna að ólíkum
hlutum innan bankans,“ segir Jói
sem nú liggur fárveikur í flensu
heima hjá sér. Og verður því ekki
til að taka á móti vini sínum þá er
hann kemur til starfa.
Af er sem áður var. Í samtali við
Fréttablaðið er Simmi allt í einu
orðinn mjög gætinn hvaða orð
hann velur í samtali við blaðamann. „Sem bankamaður neita ég
að svara meiru nema í návist lögfræðings,“ segir hann eftir að hafa
útskýrt hvaða hlutverki hann mun
gegna innan bankans.
Tiltölulega stuttur aðdragandi
er að þessum umskiptum, var
ákveðið á föstudaginn og aðspurður harðneitar Simmi að tjá sig um
hvort bankinn borgi ekki miklu
betur en fjölmiðlafyrirtækið. En
samkvæmt heimildum blaðsins
var það Landsbankinn sem bauð
Simma starfið þannig að gera má

Lára Sveinsdóttir stígur á stóra
svið Þjóðleikhússins í fyrsta skipti
í kvöld þegar hún bregður sér í
hlutverk Heiðu í Sitji Guðs englar.
Oft er talað um stóra stund í lífi
leikara þegar þeir afreka þetta og
Lára segist vissulega vera með
hnút í maganum. Ekki þó vegna
þess að þetta sé stóra sviðið heldur vegna þess að það snúist. Hún
segist því meira finna fyrir fiðringi heldur en einhverri hræðslu.
„Ég hef aldrei leikið á svona snúningssviði og fæ bara eitt rennsli
áður en stóra stundin rennur upp,“
segir Lára en hún tekur við hlutverkinu af Brynhildi Guðjónsdóttur sem farin er til London og
"29.(),$52 '5¨
*«.3$«44)2

%R FARIN TIL
,ONDON TIL
AÈ TAKA Ö¹TT Å
UPPF¾RSLUNNI ¹
0ÁTRI 'AUT SEM SÕND
VERÈUR Å "ARBICAN

tekur þátt í uppfærslunni á Pétri
Gaut í Barbican Center í leikstjórn
Baltasars Kormáks.
Lára hlakkar þó fyrst og fremst
til kvöldsins enda er verkið
skemmtilegt og mikið af skemmtilegu fólki í kringum hana. „Þetta
er náttúrlega Þjóðleikhúsið og því
stór stund að stíga á þetta svið en
þetta verður allt í lagi,“ segir Lára.
„Þetta er eitthvað sem alla leikara
dreymir um og eitthvað sem allir
verða að prófa,“ bætir hún við.
Lára hefur hingað til aðallega
leikið í barnaleikritum en kom
einnig fyrir í litlu hlutverki í kvikmyndinni Börn auk þess sem hún
hefur skemmt sjónvarpsáhorfendum Stöðvar 2 í gamanþáttunum
Stelpunum. Og nóg er af verkefnum í nánustu framtíð og ber
þar hæst frumraun Björns
Hlyns Haraldssonar í leikstjórastólnum í sumar. „En
meira get ég ekki sagt um
það, þetta verður allt að
koma í ljós.“
FGG
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Hvers vegna ekki?
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É

g játa að sem mikill unnandi
alls þess sem franskt er, til
dæmis fallaxarinnar og Tour de
France, hlakka ég óður og uppvægur til að berja augum allt það
nýjasta og kúltíveraðasta frá
Frans á listahátíðinni Pourquoi
pas?, sem útleggst víst á íslensku
sem Hvers vegna ekki? Ekki
minnkaði eftirvæntingin þegar ég
frétti að frá þeim sömu og færðu
okkur Peugeot-inn væri komið
ELDORGELIÐ.

/2'%, eru í eðli sínu dramatísk

hljóðfæri, að ekki sé minnst á
þegar búið er að bæta eldi við þau.
Ég sá fyrir mér organista: hávaxinn mann og magran, fölan á brá
með úfið, hvítt hár, sveipaðan
svartri skikkju með háum kraga,
sitjandi við risastórt nótnaborð. Í
hvert skipti sem hann ýtti á nótu
spýttust eldtungurnar úr pípum
hljóðfærisins og lýstu upp næturhimininn. Þetta varð ég að sjá.

4), að láta andann koma yfir mig
fyrir tónleikana gætti ég mín á að
hita upp á viðeigandi hátt; gæddi
mér á því besta sem frönsk vín- og
ostagerð hefur upp á að bjóða,
fletti í Flaubert og Proust og hlustaði á Gainsbourg og Piaf áður en
ég skundaði á Austurvöll. Þar varð
mér fljótlega ljóst að ég hafði
verið haldinn nokkrum ranghugmyndum. Pípur orgelsins voru
vissulega stórar og mikla díabólíska fúttið sem ég hafði séð fyrir
mér var víðsfjarri. Organistinn
var frekar rindilslegur og í stað
svörtu skikkjunnar var hann í
rauðri flíspeysu.
6/.)2 mínar glæddust hins
vegar á ný þegar organistinn dró
fram flotta eldvörpu sem hann ætlaði augljóslega að nota til að ylja
„hinni þýsku drottningu hljóðfæranna“ og kalla fram úr henni
undurfagra tóna. Þetta yrði aldeilis
magnaður konsert. Loksins bar
hann eld að hörpu sinni og ég beið
eftir að tónahnossið skylli á hlustum mér. Verk eftir hvern skyldi
hann spila: Bach? Frank? Langlais?
Mér var dillað.

PÁSKAFERÐ TIL LONDON
London og nágrenni verða gerð góð
skil í fjölbreyttri og skemmtilegri
páskaferð. Farið verður um víðan völl;
Skoðunarferðir til Oxford og Bath
sem er „ítölskust“ allra breskra borga,
hið stórmerka Stonehenge kannað og
farið um slóðir skáldkonunnar Jane
Austen. Í London verður margt
brallað, þ.á.m. farið á söngleikina
Mama Mia og Billy Elliot.

17.–19. mars
Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum,
akstur til og frá flugvelli, gisting
á 4 stjörnu hóteli ásamt
morgunverði, skoðunarferðir
um London og til Bath og
Stonehenge. Íslensk fararstjórn.

Heimsborgin London hefur allt sem
Verð á mann í tvíbýli
hugurinn girnist, fjölskrúðugt
leikhús- og tónlistarlíf, æsispennandi
fótboltaleiki, endalaust af söfnum og
Innifalið: Flug með sköttum og
veitingastöðum frá öllum heimshornum. Við mælum t.d. sérstaklega gisting í tvær nætur á 3-4
með Masala Zone: Frábær matur,
stjörnu hóteli með morgunverði
sjóðheit stemning og umfram allt
ódýr. Svo finna þeir sem hafa gaman
af því að versla alveg örugglega það
sem þeir leita að í London. Dvalið
verður á 3–4 stjörnu hóteli miðsvæðis
í borginni. Skelltu þér í vorstemninguna
í London, þú hefur gott af því!

29.900 kr.

ARSENAL–WEST HAM

SKÍÐAFERÐ TIL DAVOS Í SVISS

Hlutskipti grannfélaganna Arsenal
og West Ham hafa verið ólík á
tímabilinu. Arsenal eru í 4. sæti
Ensku úrvalsdeildarinnar og eru í
16 liða úrslitum í Meistarakeppninni.
Örlög West Ham hafa verið önnur í
vetur og geysihörð botnbaráttan
heldur áfram. En það er mál manna
að Eggert og félagar eigi mikið inni
sem gæti bjargað þeim, nú þegar
mest á reynir. Þegar þessi lið mætast
er ávallt hart barist, eins og sæmir í
góðum grannaslag.

Davos í Sviss er eitt besta skíðasvæði
Alpanna sem teygir sig yfir nær 300 km
svæði. Í boði eru fimm stórkostleg
skíðasvæði og hægt er að skíða á
milli Davos og hins víðfræga skíðabæjar Klosters sem liggur í yfir 1.500
metra hæð yfir sjávarmáli. Þaðan er
hægt að komast í 3.000 metra hæð.
Davos er passlega stór bær, vinalegur
og fallegur. Þar eru fjölmörg veitingahús, fínar verslanir, barir og
næturklúbbar.

6.–8. apríl

Verð á mann í tvíbýli

74.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum,
tvær nætur á hóteli með
morgunverði, miðsvæðis í
London og miði á leikinn.

$29++,®.'

stund leið án þess
að nokkuð gerðist. Mér var orðið
kalt og farinn að ókyrrast þegar
djúp druna gerði vart við sig. Ég
sneri mér að stórvöxnum herramanni við hliðina á mér, horfði á
hann ásakandi og beið þess að hann
bæðist afsökunar en áttaði mig þá
á að gnýrinn kom frá orgelinu.
Annar lágur og mónótónískur dynur
fylgdi í kjölfarið og þannig gekk
þetta koll af kolli næsta hálftímann.
Var þetta allt og sumt? Hafði ég
þrælað mér í gegnum kasúldið oststykki, rauðvínsbelju og ótal blaðsíður af magdalenukökulýsingum
fyrir þetta? Pourquoi?

ÞRIGGJA DAGA BORGARFERÐ
TIL LONDON

4.–8. apríl

PÁSKA

FERÐ!

Verð á mann í tvíbýli í viku

79.900 kr.
Innifalið: Flug til Friedrichshafen
ásamt sköttum, gisting á 3
stjörnu hóteli í Davos, hálft fæði,
morgunverður og kvöldverður.
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